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Zebranie zwykłe Polskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Indian 
 

odbędzie się w niedzielę, 21 lipca 2013r. w godzinach 

popołudniowych, podczas XXXVII Zlotu Polskiego 

Ruchu Przyjaciół Indian w Zabrodziu/Piła. 

 
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, sprawy 

organizacyjne, wolne wnioski członków PSPI. 

Zapraszamy także zainteresowanych działalnością 

Stowarzyszenia do wspólnej dyskusji. 

 

W imieniu Zarządu PSPI 

Dariusz R. Kachlak 

 

 Biuletyn Informacyjny Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian (BI PSPI) 

wydawany jest w formie elektronicznej na 

podstawie informacji własnych 

Stowarzyszenia oraz ogólnie dostępnych 

środków przekazu.  

Przedruk z BI PSPI możliwy jest po podaniu jako 

źródła, iż informacje pochodzą z Biuletynu 

oraz konkretnego numeru 

 

Redakcja: Dariusz R. Kachlak (BLUEWIND), 

Adam Piekarski (WALKER) 

pspi@pspi.org.pl  

BI PSPI ukazuje się na 

przełomie kolejnych pór roku 

„Słyszę pośród lasów krzyki i wycie przeciągle,  

Słyszę pośród lasów bębny i krzyki wojenne. 

Lesie - ukryj mnie,  

Zacieraj moje ślady,  

Daj mi silę niedźwiedzia i zwinność pumy...” 

Sat-Okh 

Ziemia Słonych Skał 

 Po dziesięciu latach od odejścia dziadka Polskiego 

Ruchu Przyjaciół Indian, nie można zapominać          

o wartościach które przekazywał przez cale życie. 

Sat-Okh kształtował umysły i charaktery młodzieży 

w trudnych latach powojennej historii Polski.  

Rozbudzał wyobraźnię i wiarę w świat inny niż 

otaczający nas codziennie. Choć upłynęło wiele 

lat od wydarzeń opisywanych w Jego 

powieściach, „indiański duch” wciąż żyje – 

chociażby podczas organizowanych już od XXXVIII 

lat Zlotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.  

Po 10 latach od Jego odejścia, legenda wciąż 

trwa. Tak samo jak wartości, które przekazywał 

pokoleniom młodych indianistów. Każdy, kto choć 

raz uczestniczył w indianistycznych wydarzeniach w 

naszym kraju, powinien pamiętać, że bierze w nich 

udział niejako pośrednio dzięki Dziadkowi. 

Rozróżnienie tak prozaicznych spraw jak „mieć” czy 

„być” nie powinno stanowić dla nikogo problemu.  

Nowości wydawnicze 

Ksiegarnia w TIPI 

http://www.tipi.pl  

mailto:pspi@pspi.org.pl
http://www.tipi.pl/


 

  

Współpraca 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian powstaje w oparciu o ogólnie 

dostępne informacje. Ma być jedną z wielu form wymiany informacji pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, a przede wszystkim formą komunikacji środowiska polskich indianistów.  

Jeżeli słyszeliście o czymś, co może być ważne dla nas wszystkich, chcecie podzielić się opinią, 

także  krytyczną, zapraszamy do pisania do Redakcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele 

informacji na bieżąco można śledzić w mediach. W Biuletynie staramy się jednak zamieszczać 

także informacje niejako „z indianistycznego podwórka”. Dlatego też zapraszamy do 

współpracy wszystkich, którym zależy na dobrym imieniu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.  

Stowarzyszenie – aktualności 

 

Podczas wiosennego Powwow w Uniejowie, odbyło się zebranie zwykłe Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.  

Przypominamy członkom Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, iż statutowym 

obowiązkiem każdego z nich jest roczne uiszczenie składki członkowskiej.  

 

Wysokość składki za rok 2013 wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). 

 

Składki członkowskie przeznaczone są głównie na utrzymanie konta PSPI, a także  utrzymanie 

strony i serwera PSPI. Strona prowadzona jest charytatywnie. Wysokość składek  w roku 2012  

była wyjątkowo niska. Okazuje się jednak, że z powodu małej liczby osób wpłacających, a 

tym samym niewielkiej ilości środków na koncie, przedłużenie ważności domeny i utrzymanie 

serwera może być zagrożone. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko od członków 

Stowarzyszenia  zależy, czy konto nadal będzie istniało, czy będzie działał serwer oraz strona 

PSPI.  

W przyszłości, także od ilości składek zależeć może finansowanie wizyt, czy chociażby udziału 

Stowarzyszenia w organizowaniu różnych wydarzeń. 

 

Zależy nam na szerokiej działalności. Nie może się jednak ona opierać wciąż  na sponsoringu 

pojedynczych osób. Oczekujemy widocznych przejawów istnienia PSPI:  wszystko to jednak 

związane jest w dużej mierze z opłatami.  

 

Przypominamy wszystkim, którzy nie zapłacili jeszcze składki członkowskiej za rok 2013, o 

wywiązaniu się ze statutowego obowiązku i wpłaty 50 PLN na konto Stowarzyszenia: 

 

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian 

Ul. Broniewskiego 97/94 

01-876 Warszawa 

KONTO: BPH    55 1060 0076 0000 3200 0143 7158 SKŁADKA 2013 



 

  

Wojna Pontiaka czyli 250 lat walki o ziemię 

Wody rzeki Maumee płynąc leniwym nurtem od 

swych źródeł w dzisiejszej płn-wschodniej Indianie 

uchodziły do jeziora Erie. Francuzi nazywali ją 

Miami du Lac (rzeka uchodząca do jeziora) by 

odróżnić jej wody od płynącej bardziej na 

południu innej rzeki, zwanej Great Miami, 

będącej dopływem potężnej Ohio. To właśnie 

ten obszar stał się świadkiem kolejnego 

indiańskiego zrywu, rozpoczętego w maju 1763 

roku oblężeniem fortu Detroit. Jednak zanim to 

nastąpiło około 40 lat wcześniej w jednej z wiosek 

Ottawów leżącej najprawdopodobniej nad 

Miami du Lac, bo tutaj na początku XVIII wieku 

przenieśli się Ottawowie,  przyszedł na świat 

chłopiec. Nazywał się  Obwandiyag  (Ten, Który 

Go  Powstrzymuje), ale do historii przeszedł jako 

Pontiak. 

Na zachód od Appalachów ciągnęła się 

przepiękna dolina rzeki Ohio. Kusiła żyznymi 

ziemiami zarówno Francuzów jak i Anglików, 

pragnących zawładnąć kolejną indiańską krainą. 

Szczególnie łakomie patrzyli na nią koloniści 

angielscy, którym coraz bardziej doskwierał głód 

ziemi na wschodnim wybrzeżu i tylko kwestią 

czasu była konfrontacja z przedstawicielami 

imperium z symbolami trzech lilii. 

Ostatecznie nastąpiło to w 1754 roku i stało się 

częścią wielkiej europejskiej wojny zwanej później 

siedmioletnią. Nieuniknione starcie pomiędzy 

kolonialnymi potęgami na kontynencie 

amerykańskim, nazwane później brytyjską wojną z 

Francuzami i Indianami przez długie lata siało 

pożogę i spustoszenie, by w końcu przechylić 

szanse na korzyść Anglików, którzy po 

podpisanym w lutym 1763 roku w Paryżu pokoju 

stali się jedynymi panami spornego regionu. 

Jak zawsze zapomniano tylko o tym, że ziemia 

ta, podobnie jak i wcześniej zajmowane 

obszary 

od wieków miała swoich prawowitych 

właścicieli, do których w tym przypadku 

należeli również Indianie Ottawa. Indiańska 

konfederacja zwana Radą Trzech Ognisk 

(Niswimishkodewin), zrzeszająca braci trzech 

plemion: Ojibwa, Ottawów i Potawatomi nie 

mogła pogodzić się z faktem, że w miejscu 

przyjacielskich Francuzów w fortach pojawili 

się żołnierze w czerwonych kubrakach, którzy 

nie zamierzali przestrzegać wcześniejszych 

zwyczajów, zaopatrywać tubylców w broń i 

proch, wspomagać ich w chudych czasach. 

Ale najważniejszym problemem była ziemia 

doliny Ohio, która będąc przyczyną konfliktu 

zaczęła być zasiedlana przez coraz większą 

rzeszę angielskich kolonistów. 

Taki stan rzeczy w naturalny sposób 

wywoływał coraz poważniejszy konflikt                

z tubylcami, który ostatecznie doprowadził do 

wybuchu otwartej wojny pomiędzy 

Brytyjczykami a Indianami. Konflikt ten 

przeszedł do historii jako wojna Pontiaka 

(Pontiac's War, Pontiac's Conspiracy, Pontiac's 

Rebellion), bowiem na czele indiańskich 

plemion stanął jeden z wodzów  Ottawów, 

Pontiak.   



 

 

  

"Jest nie tylko dzikusem o naturalnej dla Indian 

wyrafinowanej przebiegłości czy zdradzieckości, 

ale jest również osobą o nadzwyczajnych 

zdolnościach. Powinniśmy pozyskać go dla 

naszej sprawy albo skrócić o głowę"1 - to słowa 

angielskiego generała Thomasa Gage'a o 

Pontiaku. Trzy długie lata trwała wojna, która jak 

wszystkie wojny przyniosła Indianom śmierć i 

zniszczenie. Przyniosła też gorycz kolejnej 

porażki, tym dotkliwszej, że nastąpiła ostateczna 

przegrana. Nie jest moim celem omawianie 

samego powstania. Można sięgnąć do źródeł 

historycznych, książek, nawet tych starszych, 

choć są przecież i nowe. Można sobie zadać 

również pytanie, dlaczego właśnie ta rocznica. 

Są przecież wydarzenia znacznie mniej odległe. 

Dla mnie najważniejsza jest chęć 

przypomnienia, że 250 lat temu nad Maumee 

pojawił się człowiek, który rozumiał zagrożenia, 

jakie niosła inwazja angielskich kolonistów. 

Algonkińskie plemiona, nauczone jeszcze 

niedawnymi przykładami fałszywej przyjaźni 

doskonale zdawały sobie sprawę z faktu, że 

nawet umowy i traktaty nie są w stanie 

powstrzymać naporu białych.   

Nie pomogła nawet ustanowiona w 

październiku 1763 roku królewska proklamacja 

Jerzego III  zwana Proclamation Line, 

wyznaczająca granicę angielskiego 

osadnictwa. Ciągły napływ kolejnych 

amatorów indiańskiej ziemi musiał w końcu 

zostać zatrzymany zbrojnie - innej możliwości nie 

było. Dzisiaj już wiemy również, że powstanie nie 

miało możliwości zwycięstwa i niejako z góry 

skazane było na porażkę. 

Nie zmienia to jednak faktu, że znalazł się ktoś, 

kto próbował dokonać cudu zjednoczenia 

plemion, co nigdy nie było łatwe, a patrząc na 

historię można powiedzieć wręcz niemożliwe. Tą 

osobą był Pontiac, wódz Ottawów. To jego 

wojenne czyny przemawiały za nim, jego 

zdolności i przemowy. 

To  za jego przyczyną wampumy niosły wieść o 

możliwości nie tylko zatrzymania białych, ale 

usunięcia ich z indiańskiej ziemi. Ostatecznie 

powstanie zakończyło się klęską Indian a sam 

wódz zginął kilka lat później zdradziecko 

zamordowany przez pobratymca. Jednak w 

jego ślady szli następni bowiem on sam 

pozostawił  spuściznę idei łączenia się plemion 

we wspólnej walce z tymi, którzy pragnęli 

indiańskiej ziemi.  

 

1 Dowd, Gregory Evans. 2002. War under 

Heaven. Pontiac, the Indian Nations & the British 

Empire. The Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, str. 8.    

Adam Piekarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas jednego ze spotkań z młodzieżą w DK 

„MODRACZEK” w Bydgoszczy. Spotkania 

odbywają się w roku szkolnym raz w miesiącu. 

Szczegóły: http://walker.org.pl  

http://walker.org.pl/


 

  

Pontiac walczył po stronie Francuzów podczas tzw. wojny Francuzów i Indian z Anglikami 

(1754-1763). Bitwa nad Monongahelą w roku 1755 unaoczniła Brytyjczykom słabość 

oddziałów europejskich walczących w szyku liniowym przeciwko partyzanckiej taktyce 

Indian. Podobnie jak inni wodzowie Pontiac odczuwał wyraźną wrogość do Brytyjczyków, 

których obwiniał za grabież ziem należących do Indian i ograniczenie handlu z osadnikami. 

Nie zmieniło tego nawet jedno z porozumień zawartych przez Pontiaca z brytyjskim majorem 

Robertem Rogersem w roku 1760. 

Pontiac był bez wątpienia jedną z najwybitniejszych postaci indiańskich. Gotowy był 

poświęcić życie za zachowanie sposobu życia i kultury Indian, walcząc z przeważającymi 

siłami wroga. W walkach okazał się wybitnym wodzem, potrafiącym pokonać 

zdyscyplinowane i dobrze uzbrojone oddziały brytyjskie. W 1763 roku został naczelnym 

przywódcą tzw. powstania Pontiaka (1763-1766), zakończonego porażką sprzymierzonych 

plemion indiańskich. 

Po klęsce Indian Pontiac resztę życia spędził wraz z najbliższą rodziną nad brzegami rzeki 

Maumee. W 1769 roku został zamordowany najprawdopodobniej przez przekupionego 

przez Brytyjczyków Indianina z plemienia Kickapoo. 

Źródło: Wikipedia 

 - wódz Indian z plemienia Ottawa. Urodził się około 1720 r. Jego Pontiac

ojciec pochodził z plemienia Ottawa, matka zaś - z plemienia 

Odżibwejów. Około 1755  roku Pontiac został wodzem plemienia 

Ottawa. Imię Pontiac pochodzi od algonkińskiego słowa obwendiyaq 

oznaczającego "Ten Który Uśmierza Ból". 

Był wyznawcą poglądów Neolina, proroka z plemienia Delaware, który 

zachęcał Indian do porzucenia dóbr i obyczajów białych ludzi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponowałem  kolejne, czwarte już 

spotkanie z poezją, którego bohaterami dalej 

pozostali północnoamerykańscy Indianie. 

Odbyło się ono w nastrojowej sali Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda 

Bełzy w Bydgoszczy. Brawa należą się 

maturalnej młodzieży z LO V, których osobista 

interpretacja wierszy mogła podobać się 

słuchaczom. Kilkadziesiąt osób znalazło czas i 

chęć zanurzenia się w innym świecie, świecie 

tubylczej poezji. Prezentowaliśmy wiersze takich 

autorów jak Paula Gunn Allen, Carroll Arnett, 

Joseph Bruchac, Jack D. Forbes, J.K. Greyman, 

Joy Harjo, Maurice Kenny, Joanna Meyer, 

Simon J. Ortiz, Norman H. Russell, Reuben Snake 

Jr., Robert A. Swanson, Mary TallMountain, 

James Welch. Posłuchaliśmy wierszy, które 

mogą się podobać lub nie, ale żadnego 

słuchacza nie pozostawiły obojętnym. 

Świadczyć może o tym dyskusja, która miała 

miejsce podczas spotkania. Wielu podkreślało 

nostalgię, wręcz nutę melancholijnego smutku 

towarzyszące wierszom, można też było w nich 

dostrzec tubylcze korzenie i koleje losu twórców, 

stanowiące często niezbywalny fundament ich 

wypowiedzi. Dostrzegano to poprzez poruszane 

przez poetów tematy, często trudne, czasem 

pełne dramatu: dotyczące zetknięcia się z 

wrogością białych, gonitwą za pieniądzem 

kosztem międzyludzkich relacji, niezrozumienia 

w obcym kulturowo świecie. W indiańskiej poezji 

dostrzegamy również idee koncepcji kręgu, jako 

źródła i cyklu ludzkiego życia. Jego tajemnica 

zawarta została w tytule wieczoru poetyckiego 

Stoję w kręgu... 

Stoję w kręgu... 

Wieczór poezji autorów indiańskich w Bydgoszczy (13.03.2013) 

 Przyszli słuchacze starsi, przyszła również 

młodzież. To bardzo cieszy. Podczas dyskusji 

nie brakowało dobrych emocji, pozytywnych 

wibracji, tak dzisiaj poszukiwanych 

w merkantylnym świecie codziennej gonitwy i 

zabiegania. W wielu wypowiedziach czuło 

się autentyczną wrażliwość, zwracano 

uwagę na tubylczy humor, tak 

charakterystyczny dla indiańskich nacji. Jak 

pisze Karl Kroeber w swojej przedmowie do 

antologii poezji 15 poetów tubylczej Ameryki 

zatytułowanej Rany podskórne "...ci 

współcześni poeci...poczynają słowo jako 

żywy oddech, ...ludzki sposób kontynuacji i 

zachowania równowagi, co oznacza 

zachowanie gotowości do zmiany, 

współzależność wszystkich rzeczy i sił",  a 

słuchacz w tych wierszach napotka " 

...stopniowe odsłanianie cichej prawdy, ... i 

cierpliwą czujność na wszelkie ruchy 

ciągłości życia , z których czasami 

przebłyskują olśniewające wizje lodowego 

konia, galopującego prosto w ogień".  

Warto podkreślić, że "Wieczór poetycki" był 

realizowany w ramach wspólnego programu 

WiMP w Bydgoszczy oraz Ambasady USA w 

Warszawie: „America @ your library” oraz 

przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Indian.  

Myślę, że dotknięcie indiańskiej wrażliwości 

wyrażanej w poezji nikogo nie pozostawiło 

obojętnym. 

Adam Piekarski 

 



 

 

 

  

odbędzie się w dniach 20-28 lipca 2013, w okolicach Piły; w Zabrodziu, gm. Szydłowo, powiat 

pilski.  

 

Będzie można przyjechać dzień wcześniej, czyli w piątek 19.07, ale uprzedzam, że być może 

nie wszystko jeszcze będzie działało (na pewno będziemy gotowi w sobotnie 

przedpołudnie).  

 

Wysokość zlotowej składki wynosi w tym roku 80 zł dla osób dorosłych. 

 

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie http://cztery.pila.pl/. Znajdziecie tam 

mapkę dojazdową, opis atrakcji turystycznych w okolicy, spis miejsc noclegowych (dla tych, 

którym zdrowie lub maleństwa nie pozwalają na nocowanie w tipi), a także obowiązki jakimi 

Rada obarcza organizatora, regulamin pobytu na zlocie i etykietę zlotową, wypracowaną 

przez Ruch przez te wszystkie lata. Mam nadzieję, że te wiadomości pomogą wam 

odpowiednio przygotować się do zlotu. To nasz wspólny urlop, spróbujmy go przeżyć 

najlepiej, jak się da. 

 

Jacek Gawron Gawroński  

 

ZABRODZIE to maleńka osada w gminie Szydłowo, w powiecie pilskim. Obok miejsca 

wyznaczonego na Zlot łączą się dwie rzeki: Piława i Dobrzyca Wzdłuż terenu zlotowego 

płynie Piława, obie rzeki łączą się poniżej zajmowanego przez nas terenu. Są one 

popularnymi szlakami kajakowymi, będzie możliwość zorganizowania spływów. 

 

Najbliższy sklep jest w Tarnowie (ale w faktorii będzie można kupić podstawowe produkty), 

tam też funkcjonuje przystanek autobusowy i knajpka rybna.  

Miejsce jest urokliwe i otoczone nieskażoną przyrodą. Niektórym indianistom znane jest z 

tego, że w roku 2000 funkcjonowała tam wioska indiańska pod nazwą „Fort nad Rzeką 

Bobrów”, którą prowadziłem wspólnie z moim bratem Mangasem oraz Olkiem-Iktolkiem. Tam 

też odbyło się jedno ze spotkań grupy Takini.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z Etykietą Zlotową:  

http://www.indianie.eco.pl/zloty/etykieta.html 

XXXVII Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian 

 

 

http://cztery.pila.pl/
http://www.indianie.eco.pl/zloty/etykieta.html


 

 

 

 

 

  

Niezadowolenie Indian, wyrażone początkowo poprzez zajęcie kościółka i kilku pobliskich 

budynków, z czasem przerodziło się niemalże w powstanie. Było szeroko komentowane przez 

media nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, na także na całym świecie.  

Niezależnie od wyniku i oceny tamtych dni, było to niewątpliwie jedno z najbardziej doniosłych 

wydarzeń w indiańskiej historii ostatnich dekad. Miało wielki wpływ na rozwój Ruchu Indian 

Amerykańskich i współczesną działalności ruchu panamerykańskiego. Pozwoliło na solidarne 

działania wielu narodów pozostających sobie dotychczas obcych lub nawet historycznie wrogich.   

Bez wątpienia można stwierdzić, iż na kanwie wydarzeń z 1973 roku, narody indiańskie zaczęły 

powracać do swoich tradycji, języków, ceremonii. Wcześniej często pozostawały one w ukryciu 

bądź były napiętnowane i  zakazane. 

W 40 lat od okupacji Wounded Knee 1973, weterani tamtych dni zbierali się w różnych miejscach 

USA, aby przypomnieć o indiańskiej dumie. Jednocześnie nie zabrakło głosów krytyki samych 

Indian pod adresem ówczesnych liderów: nie wszyscy Indianie popierali akcję w 1973 roku. Wielu 

również poddaje po dziś w wątpliwość słuszność obranej wtedy, zbrojnej, drogi. Należy w tym 

miejscu zaznaczyć, że Indianie początkowo przez wiele lat próbowali pokojowych rozwiązań.  

40. rocznica wydarzeń w  Wounded Knee  

 

Podczas prezentacji nt. wydarzeń w Wounded Knee 1973 

W lutym bieżącego roku minęła 40 rocznica pamiętnych wydarzeń wiosny 1973 w Wounded 

Knee. To znane z masakry w 1890 roku miejsce, stało się w kolejnych dekadach symbolem 

współczesnego oporu indiańskiego.  

Dennis Banks, Russel Means, Leonard Crow Dog – to tylko nieliczni z liderów Ruchu Indian 

Amerykańskich  przewodniczących okupacji Wounded Knee w 1973. Krótko mówiąc, był to 

protest przeciwko niekorzystnej dla Indian polityce władz rezerwatu. Jednocześnie okupacja 

Wounded Knee stała się najbardziej spektakularnym przejawem indiańskiego oporu przeciwko 

decyzjom samych władz USA i tzw. „rządom terroru” w latach 70tych XX w.  

 



 

  

Zdecydowali się na taki rozwój wydarzeń w następstwie wieloletniego, narastającego 

niezadowolenia i eskalacji wydarzeń w Południowej Dakocie. 

Dzięki  Wounded Knee  1973 zrobiło się o Indianach głośno na całym świecie. Dla większości 

współczesnych polskich indianistów, tamte wydarzenia to odległa historia. Można założyć, iż 

bez tego indiańskiego „powstania” trudno było by szukać zalążków Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian. Chociaż historia PRPI w głównej mierze oparta jest dla jednych o osobę Indiańskiej 

Babci Stefanii Antoniewicz jak również pisarza Sat-Okha – Stanisława Supłatowicza. 

Wydarzenia z 1973 roku to dla samych Indian bardzo ważny przełom w historii. To od tego 

mniej więcej czasu datuje się współczesną historię indiańską i rozwój różnych form działania 

poszczególnych narodów w celu kultywowania własnych tradycji. Wcześniejsza okupacja 

więzienia Alcatraz w 1966-99, Wounded Knee 1973, Najdłuższy Marsz 1978… to kamienie 

milowe współczesnego indiańskiego świata.  

W samych Stanach Zjednoczonych obchodzono tę rocznicę w wielu miejscach. Również w 

Polsce, odległym dla Indian kraju gdzieś w Europie, nie zabrakło pamięci o tamtych dniach. 

Niewielka grupa indianistów postanowiła zebrać się w zimowe dni, aby upamiętnić tamte 

wydarzenia i uczcić liderów Ruchu Indian Amerykańskich.  Zaprezentowany podczas 

dwudniowego spotkania film „Lakota woman” doskonale obrazuje atmosferę rezerwatu Pine 

Ridge w Południowej Dakocie w 1973 roku. Dodatkowo, prezentacje o samym Ruchu Indian 

Amerykańskich, jak i o dokładnym przebiegu tamtych wydarzeń, pozwoliły zebranym 

zapoznać się lepiej z historycznymi wydarzeniami i ich wpływem na współczesny indiański 

świat. 

 

Po 40 latach od pamiętnych 

wydarzeń 1974 roku, w tym samym 

miejscu spotkali się weterani 

tamtych dni. 

Setki Indian z całych Stanów 

Zjednoczonych zabrały się w 

zimowe dni, aby oddać pamięć 

uczestnikom i ofiarom rządów 

białej Ameryki. 

Co ważne, w obchodach 

upamiętniających 1973 rok, wzięło 

udział bardzo dużo młodzieży. To 

właśnie ona i dzieci są przyszłością 

indiańskich narodów i przetrwania 

kultury i tradycji. 



 

  

Na wieść że i tutaj pamięta się o wydarzeniach Wounded Knee 1973 roku, wyraził 

zdecydowaną radość i przekazał pozdrowienia dla uczestników zimowego spotkania.   

Stając w Kręgu, w pełnym szacunku dla liderów i członków AIM, poświęcając także chwilę 

zmarłemu pod koniec  2012 roku Russellowi Meansowi, zebrani uczcili tych, dla których walka w 

obronie swojej tożsamości, swojego istnienia, ale także istnienia przyszłych pokoleń, wciąż jest 

ważna. Co warto podkreślić, uczestnicy spotkania przypomnieli podobne wydarzenia z historii 

Polski, opierając się na historii własnych rodzin.  

Spotkanie w 40. Rocznicę wydarzeń Wounded Knee 1974 roku było bez wątpienia wyrazem 

solidarności z samymi Indianami, jak i wolą przedstawienia współczesnej historii osobom 

niezwiązanym bezpośrednio ze środowiskiem indianistycznym. Nowym osobom pozwoliło na 

poszerzenie horyzontów.  

Przy okazji tego spotkania nasunęło się wiele wniosków. Również takie, iż żadne współczesne 

środki przekazu nie są w stanie zastąpić spotkania w Kręgu Dobrych Ludzi, zarówno w kraju 

Indian, jak i w Polsce.  

Dariusz R. Kachlak 

 

Przygotowując się do zimowego spotkania, 

organizatorzy zabiegali o aprobatę przy użyciu znaków 

Ruchu Indian Amerykańskich u samych liderów tegoż. 

Użycie flagi American Indian Movement oraz 

charakterystycznego znaku rozpoznawczego AIM 

zostało  zaaprobowane przez samego Dennisa Banksa. 

Jest on jednym z założycieli Ruchu Indiańskiego, 

aktywnym działaczem i organizatorem Świętych 

Biegów, gościł także w Polsce. 

W Kręgu Pamięci 



 

 

 

 

  

Trasa tegorocznego Biegu prowadziła od Starego Gostkowa – tu rozpoczynała się 17-kilometrowa 

trasa do Uniejowa. Biegacze po drodze zaprosili grupę uczniów ze szkoły w Kłódnie, którzy biegli razem 

z przybyłymi tu biegaczami m.in. z Łodzi, Poznania, Warszawy, Białegostoku, Śląska. 

Głównym przesłaniem Biegu jest odwołanie się do tak uniwersalnych wartości jak troska o czyste 

środowisko, wspieranie praw człowieka oraz promowanie kultur ludzi uczestniczących w takich 

Biegach. Stąd też niezwykle jest ważne, że byli z nami, indianistami, ludzie nigdy dotąd nie spotykający 

się z naszym ruchem. Idee Biegu są dla wszystkich i wszyscy mogą te tradycje kontynuować w swoim 

środowisku.  

 

 

 Nie miało znaczenia kto skąd przybywa, ani kim jest, bo okazało się, że wszyscy zmierzają w tę samą 

stronę. Każdy z uczestników przyjął za swoje nasze przesłanie: „Biegiem Na Rzecz Ziemi chcemy 

zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. Wymaga to naszego szczerego współdziałania dla 

dobra nas wszystkich”.  

Dodatkowo spotkanie nie biegających na co dzień indianistów i biegających prawie zawodowo nie-

indianistów naznaczyło się nowymi kontaktami, ciekawymi rozmowami oraz niezwykłą serdecznością. 

 

Bieg Na Rzecz Ziemi, organizowany przez polskie środowiska 

indianistyczne w sobotę 6 kwietnia 2013r., to pierwsze po kilku latach 

przedsięwzięcie odwołujące się do indiańskich tradycji biegowych w 

Polsce. Bieg Na Rzecz Ziemi to kontynuacja indiańskiego Świętego Biegu 

Na Rzecz Ziemi i Życia, który prowadził przez Polskę w 1990r. i kilku innych 

wydarzeń biegowych odbywających się w różnych częściach Europy i 

Polski. 

 

Marek Nowocień, uczestnik The Longest Walk II 2008 z 

Alcatraz do Waszyngtonu (ze Staffem biegowym) 

Jako jedyny Europejczyk pokonał całą trasę Marszu w 

2009 roku wraz z Indianami. Biegowy Staff w ręku 

towarzyszy indianistycznym biegom i marszom od wielu lat.  

Dla tych, dla których sam bieg wydawał się zbyt trudny, 

mieli możliwość pokonania wyznaczonego dystansu wzdłuż  

całej trasy biegu, pieszo. Uczestników nie zraził kwietniowy 

śnieg ani temperatura powietrza bliska zeru.  

W drodze towarzyszył im Staff Biegowy oraz Zawiniątko PRPI  



 

 

  

Jeden z przystanków podczas Biegu. Spotkanie przed 

szkołą. Do Biegu dołączają kolejni uczestnicy. Aż do 

samego Uniejowa biegliśmy już dużą grupą. 

Bieg Na Rzecz Ziemi reaktywuje tradycję 

indiańskiego biegania. Odwołując się do bliskich 

nam idei Świętego Biegu, polscy indianiści kreślą swój 

pomysł łączności z Narodami Tubylczymi Ameryki.  

Mam nadzieję, że rozpoczynamy długoletnią 

tradycję spotkań biegowych, takie coroczne 

podsumowanie naszych prywatnych biegów w 

swoich intencjach – takie swoistego rodzaju biegowe 

powwow… Pierwsza edycja Biegu odbyła się pod 

Uniejowem. Niewykluczone, że tę tradycję 

wiosennych uniejowskich spotkań będziemy 

kontynuować co roku. Może za jakiś czas Bieg Na 

Rzecz Ziemi będzie prowadzony po innych polskich 

szlakach. Dyskusja dopiero się rozpoczyna. Przy całej 

wielości poglądów, pamiętajmy i bądźmy wierni 

naszej idei: „Bieg Na Rzecz Ziemi zaczął się, trwa i 

nigdy się nie kończy. Każdy jest kontynuatorem 

tradycji Biegu Na Rzecz Ziemi”.  

Krzysztof Myszak Mączkowski 

Foto: Marika Kuncewicz 

Wreszcie Uniejów! 

Zmęczeni, ale radośni z przebytej  przez nas trasy. 

Jednak do jej końca na Al. Sat-Okh’a w samym mieście 

zostało jeszcze parę kilometrów. 

Na zakończenie wspólnie zaśpiewano Sacred Run Song 

– pieśń towarzyszącą od lat kolejnym etapom Świętego 

Biegu, który nigdy się nie kończy…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W języku shawnee Długie Pióro, ur. 

prawdopodobnie 15 kwietnia 1920 w Kanadzie, 

zm. 3 lipca 2003 w Gdańsku − żołnierz AK, 

pisarz, gawędziarz, artysta.  

Urodził się w osadzie Indian w dorzeczu rzeki 

Mackenzie w Kanadzie. Był synem polskiej 

uciekinierki z Syberii Stanisławy Supłatowicz, 

oraz wojennego wodza plemienia Szaunisów 

(Szawanezów) Leoo-Karko-Ono-Ma (Wysokiego 

Orła). Wychowywał się wśród Indian. W 1937 

lub 1938 roku przybył wraz z matką do Polski, a 

w tworzonej wówczas metryce matka zmieniła 

część jego danych, ukrywając jego indiańskie 

pochodzenie. W tworzonej dokumentacji jako 

miejsce urodzenia wpisano Aleksiejewkę w 

Rosji, rok urodzenia zmieniono na 1925, a jako 

ojca wpisano Leona Supłatowicza, pierwszego 

męża matki. Po nim otrzymał także nazwisko, 

zaś na imię wybrano męską formę imienia 

matki – Stanisław. Zamieszkał w Radomiu.  

W czasie kampanii wrześniowej podjął naukę 

na tajnych kompletach, a po klęsce polskiej 

armii zaangażował się w działalność w SZP i 

ZWZ. W 1940 roku został aresztowany przez 

gestapo i skierowany do obozu 

koncentracyjnego w Auschwitz. W czasie 

transportu do obozu wyskoczył z wagonu 

bydlęcego i uciekł. W czasie ucieczki został 

ranny, ukrywał się na wsi. Następnie został 

żołnierzem Armii Krajowej (ps. Kozak), walczył w 

III batalionie 72 pułku piechoty AK w rejonie 

Częstochowy, w Okręgu AK „Jodła”. 

Wielokrotnie ranny, za męstwo w walce 

odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Uważany za jednego z pionierów ruchu 

indianistów w Polsce, współtwórcę i czołową 

postać nieformalnego Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian (PRPI).  

 Odszedł 3 lipca 2003 roku w Szpitalu Marynarki 

Wojennej w Gdańsku, a 8 lipca został 

pochowany na cmentarzu „Srebrzysko”.  

 

Sat-Okh 1920(?)-2003 

 

Pogrzeb Sat-Okha odbył się z udziałem 

delegacji władz miasta Gdańska, którego był 

honorowym obywatelem. 

Na trumnie spoczęła polska flaga. Kompania 

honorowa oddała salwę na Jego cześć  

przypominając o udziale w II wojnie światowej 

oraz walce w oddziałach AK na kielecczyźnie. 

Sama ceremonia pogrzebowa, w piękny letni 

dzień, zgromadziła bardzo liczne grono 

indianistów z całego kraju. Większość 

przyjezdnych miała na sobie ciemne stroje. 

Łączyło ich wizualnie jeszcze jedno - indiańskie, 

drobne elementy. Po nabożeństwie 

odprawionym przez księdza, trumna spoczęła w 

grobie. Później, każdy kto chciał, mógł po raz 

ostatni pożegnać się z Dziadkiem. Na końcu 

uroczystości, pośród morza kwiatów, ustawiono 

w czterech kierunkach świata sticki z czterema 

kolorami Matki Ziemi, do której powrócił.  

Wiele osób związanych z Polskim Ruchem 

Przyjaciół Indian może opowiedzieć własne 

historie o Sat-Okhu. O tym jakie wywołał 

oburzenie na pewnym zlocie indianistycznym, 

kiedy przywiózł ze sobą czarno-biały,  

turystyczny telewizorek i oglądał Isaurę.  

Foto: Henryk Pietkiewicz; http://www.sat-okh.art.pl 

http://www.sat-okh.art.pl/


 

 

 

  

Można wspominać jak do późnych lat swojego 

życia był ciągle aktywny fizycznie, pływał, skakał 

„na główkę”. Nie udało Mu się chyba jednak 

nikogo nauczyć rzucać i kręcić lassem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwie wciąż pozostaje wiele nieścisłości 

dotyczących samego pochodzenia i biografii 

Sat-Okha. Matka, wyrabiając w Polsce 

metrykę urodzenia, zatroszczyła się by nie 

pojawiły się w niej żadne informacje o jego 

pochodzeniu. Wielu dziennikarzy i reporterów 

ubarwiało historię, dopasowując ją do 

aktualnych wymogów politycznych lub 

własnych celów. Niektórzy badacze biografii 

Sat-Okha kwestionują nawet jego indiańskie 

pochodzenie. Twierdzą, iż mógł urodzić się w 

latach 20. XX wieku w Radomiu lub na terenie 

b. ZSRR. Jednocześnie 62% uczestników ankiety 

na internetowej stronie PRPI uznało w 2005 r., 

że od tego, gdzie się urodził, ważniejsze jest, 

jakim był człowiekiem i twórcą.  

Dariusz R. Kachlak 

Byliśmy u Sat-Okha, zapaliliśmy Jego własną fajkę, 

ludzie w Gdańsku, w kraju i za granicą pamiętają 

Dziadka. Cień i Wilk 

Gdańsk-Srebrzysko, 06. Lipca 2013 r. 

Źródła: Wikipedia; praca magisterska Katarzyna 

Krępulec: „Stanisław Supłatowicz. Niezwykła biografia 

Sat-Okha, czyli jak się zostaje legendą”; źródła własne 

autora 

Można bez wątpienia godzinami wspominać 

szacunek i respekt jakie wzbudzał podczas  

niezliczonych spotkań. Chociażby w 1992 roku, 

podczas pamiętnej wystawy „Kolumb, ty draniu” 

z okazji 500 rocznicy dopłynięcia Krzysztofa 

Kolumba do Ameryki. Wydaje się, że traktował 

poważnie i z szacunkiem swoich rozmówców – 

zarówno tych dorosłych, jak i tych najmłodszych. 

Obdarowywał spokojem i łagodnością bijącą z 

oczu i z serca. Tak samo było podczas ostatniego 

publicznego spotkania z Dziadkiem, podczas 

Wiosennego Festiwalu Kultury i Tańca w Toruniu, 

w kwietniu 2003 roku. Wtedy to Sat-Okh, niemalże 

drżącym, ale silnym głosem, powiedział, że to 

Jego ostatnie spotkanie w gronie przyjaciół. 

Jakże prorocze były te słowa. 

Sat-Okh już za życia stał się żywą legendą. Wiele 

osób wywodzących się również z Ruchu 

indianistycznego, zdawało by się, na co dzień 

blisko z Nim związanych, poddawało w 

wątpliwość niektóre wydarzenia z Jego życia. 

Paradoksalnie, wręcz, „prawdziwi przyjaciele”, 

poza plecami, próbowali szkalować Jego imię.  

Podczas jednego z wielu spotkań na 

Zlocie Przyjaciół Indian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Księgarnia w Tipi 
 

Dotychczas ukazały się tomy: 

Aleksander Sudak KOMANCZE Aleksander Sudak PAUNISI Marek Hyjek SZOSZONI Marek Hyjek 

NAWAHOWIE Aleksander Sudak WINNEBAGO Jarosław Wojtczak NEZ PERCE 

Przez całe wakacje, do 31.08.2013 r., dla członków i sympatyków PSPI obowiązuje cena promocyjna: 

9 zł za każdy tom + koszt wysyłki (jednorazowo, bez względu na ilość tomów):  4 zł (przedpłata) lub 8 zł 

(za zaliczeniem pocztowym) 

Zamówienia drogą mailową tipi@tipi.pl  lub telefonicznie 502 212 220 

Inne tytuły: Księgarnia w tipi – http://tipibooks.pl 

 

Robert W. Larson,  

Czerwona Chmura: wojownik i mąż stanu Siuksów Oglala, 

przeł. Aleksander W. Sudak 

 

TIPI, Wielichowo 2009, Biblioteka "Tawacinu" nr 36, ISBN 978-83-919264-8-2, 

format 145×205, stron 332, fotografie, mapa, indeks, cena 39,50 zł 

„[…] Osiemdziesiąt lat później większość Lakotów upomniała się o Góry Czarne jeszcze silniej, popierana 

przez Sąd Najwyższy, który w 1980 roku w sprawie "Stany Zjednoczone przeciw Indiańskiemu Narodowi 

Siuksów" przyznał Lakotom prawo do odszkodowania za ich utratę. Rząd federalny zaproponował 

zatem Siuksom 105 milionów dolarów, czyli te 7 milionów, które Czerwona Chmura i niektórzy Siuksowie 

skłonni byli wziąć od komisji Allisona w 1875 roku oraz odsetki w kwocie 98 milionów dolarów, jakie 

narosły od odstąpienia Gór w 1877 roku. Lakotowie z lat osiemdziesiątych XX wieku byli jednak bardziej 

nieustępliwi niż sam Czerwona Chmura, twierdząc, że Góry Czarne należą do nich i uzasadniając to 

warunkami traktatu z Laramie. 

Czerwona Chmura zmarł 10 grudnia 1909 roku. Mimo że przez lata tkwił w dwóch kulturach i wyznawał 

wartości obydwu, pochowano go w obrządku katolickim na małym cmentarzu za Misją Świętego 

Różańca, której niezmiennie udzielał pomocy od czasu jej powstania w 1888 roku. Choć w ostatnich 

dekadach osiemdziesięcioośmioletniego życia wielu o nim zapomniało, to jego śmierć ogłosiła prasa 

całego kraju. Dla wielu Amerykanów tęskniących za Starym Zachodem Czerwona Chmura był kolejną 

legendarną postacią, która odeszła na zawsze.” – tł. Aleksander W. Sudak 

mailto:tipi@tipi.pl
http://tipibooks.pl/


 

 

 

 

W przygotowaniu: 

Thomas W. Dunlay 

WILKI NIEBIESKICH ŻOŁNIERZY 

Indiańskie jednostki zwiadowcze i pomocnicze w armii Stanów 

Zjednoczonych w latach 1860–1890 

przeł. Bartosz Hlebowicz 

 
„Po zakończeniu wojny secesyjnej głównymi zadaniami armii Stanów Zjednoczonych były walka, podbój i 

trzymanie w ryzach Indian mieszkających na zachód od Missisipi. Wykonując tę misję, żołnierze napotykali 

różnorakie trudności, niektóre charakterystyczne tylko dla pogranicza, inne zaś będące po prostu 

zwielokrotnieniem problemów typowych dla bardziej konwencjonalnych wojen. Jednym ze sposobów 

rozwiązywania problemów było odwołanie się do praktyki od wieków stosowanej przez armie europejskie w 

Ameryce Północnej: zatrudnianie Indian jako zwiadowców i pomocników do walki z innymi Indianami. Z czasem 

rola indiańskich sojuszników nabrała zdecydowanie większego znaczenia, zarówno jako zwiadowców, jak i 

wojowników. 

Trzeba odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, dlaczego wojsko amerykańskie w realizacji 

swych zadań musiało polegać na Indianach i jak zaspokajali oni potrzeby armii? Po drugie, dlaczego Indianie 

decydowali się służyć tym, którzy usiłowali ich podbić i odebrać ziemię? 

Służba tubylców w armii amerykańskiej jest ważnym aspektem kontaktu i konfliktu między białymi a Indianami na 

Zachodzie. Dla wielu Indian była ona ważną formą interakcji z kulturą i społeczeństwem białych Amerykanów – 

pierwszym znaczącym zetknięciem się ze stylem myślenia i działania białych. Dla indiańskich zwiadowców była 

sposobem uczestniczenia w kulturze białego człowieka, o wiele atrakcyjniejszym niż jednorazowe przyjęcie 

kultury obcej w całości, czego pragnęły władze cywilne. Niektórzy wojskowi uważali, że asymilacja to proces 

długofalowy, gdy opowiadali się za wykorzystaniem indiańskich pomocników w armii. 

Służba indiańskich zwiadowców jest więc fragmentem zarówno historii armii amerykańskiej, jak i historii Indian. Z 

łatwością można ocenić wojskową wartość indiańskich sojuszników, ponieważ wielu białych oficerów 

szczegółowo wyjaśniało, dlaczego byli potrzebni i do jakich zadań ich kierowano. Trudniej za to ustalić motywy 

samych zwiadowców, ponieważ patrzyli oni na życie z innej perspektywy kulturowej. Co więcej, tylko nieliczni 

mówili po angielsku, co było warunkiem, aby ich poglądy zostały zanotowane. Z tego samego powodu trudno 

ocenić wpływ służby wojskowej na zwiadowców i ich społeczności. Jeśli mamy rozumieć dzieje amerykańskich 

Indian i ich stosunków z białymi, ten aspekt historii musi zostać dokładnie zbadany.” (ze Wstępu) 
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