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 Komunikat PSPI: 

 Walne Zebranie  

Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian 

odbędzie się podczas XXXVIII Zlotu Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian w Cieksynie, 

we wtorek 22 lipca o godz. 15.00. 

 

W przypadku braku kworum, kolejne zebranie 

przewidziane jest na godzinę 15.30 

  

Serdecznie zapraszamy Członków PSPI, jak i wszystkich 

zainteresowanych działalnością na rzez Indian. 

Zarząd PSPI 

 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, Adam Piekarski 

pspi@pspi.org.pl  

BI PSPI ukazuje się na 

przełomie kolejnych pór roku 

Witajcie! 

    Lato już w pełni! Dla niektórych jednak czas wytężonej 

pracy, dla innych oczekiwanie na indiańskie spotkania. Od 

wiosny, w wielu miejscach Polski, można znaleźć „wioski 

indiańskie” prowadzone przez indianistów, jak i przez 

przedsiębiorstwa turystyczne.  

    Zróżnicowany poziom usług i przedstawianej wiedzy, od 

pewnego czasu stanowi ciekawy temat dyskusji  

w środowisku polskich indianistów. Co można pokazywać, 

za jaką cenę, a czego należałoby się wystrzegać, a nawet, 

w jakich okolicznościach przeciwdziałać i czy ma to sens? 

Mamy nadzieję, że na Waszych ścieżkach pojawią się 

same dobre indiańskie wioski, a ta największa indiańska 

wioska w Polsce, czyli XXXVIII Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian, spotka się z Waszymi dobrymi opiniami. 

    Żeby za bardzo nie odchodzić od letniej atmosfery, 

zapraszamy do zapoznania się z wakacyjnym numerem 

naszego Biuletynu. Jak zwykle garść informacji o 

Stowarzyszeniu, trochę z indianistycznego świata, oraz – 

tradycyjnie – zapraszamy do lektury dobrej, indiańskiej 

książki wydawnictwa TIPI. 

 

    Po wakacjach czekamy na Wasze opinie i relacje  

z indiańskich ścieżek. Zapraszamy do podzielenia się  

z innymi Waszą pasją. 

Życzymy ciekawej lektury, 

Redakcja 

 

*Serdeczne pozdrowienia i życzenia od współredaktora, 

Adama Piekarskiego , przemierzającego chwilowo prerie.  

Tobie Adam dobrych, indiańskich dróg i czekamy na 

relacje po powrocie! 

 

Nowości wydawnicze 

www.tipibooks.pl  

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


 

  

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 

Przypominamy wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, iż statutowym 

obowiązkiem każdego z członków jest roczne uiszczenie składki członkowskiej.  

 

Wysokość składki za rok 2014 wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). 

 

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

strony i serwera 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 2014,  

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 2014 

Współpraca 

Podczas tegorocznego Zlotu w Cieksynie, odbędzie się walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia. Chcielibyśmy zaprosić do niego osoby zainteresowane działalnością na 

rzecz Indian, osoby propagujące kultury indiańskie.  

Stowarzyszenie wywodzi się z Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, i jednym z jego celów, jest 

także wspieranie działalności pojedynczych uczestników Ruchu. Chcielibyśmy, jako 

Stowarzyszenie, móc wspierać, jeśli nawet nie zawsze finansowo, to merytorycznie  

i formalnie, działalność ukierunkowaną na szerzenie wartościowych informacji o pierwszych 

mieszkańcach Ameryki. Czekamy również na Was!  



 

  

Serwis solidarnościowy BORDUNA 

Niewiele jest w naszym kraju serwisów poświęconych stricte tematom indiańskim. Dlatego 

też odnajdując w sieci informację o mieszkańcach Ameryki, warto z pewnością zapoznać 

się z serwisem BORDUNA, prowadzonym przez Damiana Żuchowskiego. Serwis poświęcony 

jest w głównej mierze mieszkańcom Ameryki Południowej. Jest tam jednak miejsce również 

dla tubylczych mieszkańców całego świata, zagrożonych dzisiejszą cywilizacją. O 

odległych stronach, ale z pewnością ważnych dla wnikliwego indianisty, czy chociażby 

człowieka zainteresowanego naszą planetą, warto poczytać w „Serwis solidarnościowy 

„Borduna” to otwarta, zaangażowaną inicjatywa, której celem jest dostarczenie możliwie 

jak najszerszej informacji na temat aktualnego stanu praw Rdzennych Mieszkańców 

Ameryki.  

Obok funkcji informacyjnych zadaniem witryny jest także: 

– monitorowanie przypadków pogwałceń praw i godności ludów indiańskich w obu 

Amerykach, zarówno w ujęciu teraźniejszym jak i historycznym, 

– podejmowanie inicjatyw i działań solidarnościowych zmierzających do wyrażenia 

sprzeciwu a nawet zablokowania działań prowadzących do pogwałceń praw ludów 

indiańskich i nie tylko, 

– uświadamianie i przypominanie ludziom, iż nie są biernymi statystami, lecz pełno-

prawnymi członkami życia publicznego, którzy mają prawo i obowiązek poszukiwać 

prawd i odpowiedzi – domagać się sprawiedliwości oraz realizacji podstawowych norm 

etyczno-moralnych, 

– propagowanie hasła: „Odległość geograficzna nie jest odwrotnie proporcjonalna do 

odpowiedzialności za nas samych” 

– otwarcie przestrzeni dla dyskusji i debaty 

Zapraszam do współpracy, 

Damian Żuchowski 

http://amazonicas.wordpress.com/


 

 

 

  

Po 20 latach odzyskali swoje ziemie 

Prezydent Paragwaju Horacio Cartes podpisał historyczną ustawę o wywłaszczeniu, 

zwracającą Indianom Enxet ze wspólnoty Sawhoyamaxa terytorium o powierzchni 14400 ha, 

położone na północy Paragwaju. Składająca się z 146 rodzin społeczność przez kilka dekad 

żyła w nędzy na poboczu autostrady po tym, jak ich ziemia została zakupiona przez 

właściciela firmy hodowlanej Liebig, Heriberta Roedela. Malwersant ten, dodając sobie 

wiarygodności białym kołnierzykiem i doktoratem z prawa, zbił fortunę przekonując 

członków niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego, że powierzając mu swoje środki 

inwestują w zakup ziemi w Paragwaju. Z funduszy zgromadzonych w ten sposób, pozyskując 

przychylność miejscowych notabli, Roedel sam zakupił duże obszary ziemi w paragwajskim 

Chaco i eksmitował Indian Enxet mieszkających tam od niepamiętnych czasów. 

Enxetowie z wywłaszczonej wspólnoty zabiegali o uzyskanie prawnego tytułu do swych 

rodowych ziem od 1991 roku. W trakcie długiego okresu oczekiwania na przywrócenie 

faktycznego stanu prawnego, zmarło co najmniej 19 członków społeczności. Z pomocą 

lokalnej organizacji Tierraviva, Enxetowie przedstawili swoją sprawę w 2001 roku przed 

Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał potwierdził zasadność roszczeń 

powodów i w 2006 roku nakazał paragwajskiemu rządowi zwrócenie rzeczonych gruntów  

w ciągu trzech lat. Osiem lat później, 150 Indian Enxet przybyło do stolicy Paragwaju, 

Asuncion, aby domagać się podpisania ustawy i wyegzekwować orzeczenie 

Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Gdy w czerwcu 2014 roku podpis 

paragwajskiego prezydenta zwieńczył w końcu wieloletnie wysiłki, przywódca Enxetów, 

Leonardo Gonzalez powiedział dziennikarzom: „Odzyskamy naszą Matkę Ziemię. Bez niej nie 

moglibyśmy żyć, być wolnymi, nie moglibyśmy chodzić, nie moglibyśmy być szczęśliwi”. 

Opracowanie: Damian Żuchowski 

http://amazonicas.wordpress.com/


 

  

    Zlot PRPI organizowany jest tylko raz w roku; tegoroczny po raz pierwszy odbędzie się na 

Mazowszu, w miejscowości Cieksyn w Wiktoria Park, w gminie Nasielsk. Zarówno dla osób 

przyjezdnych z całej Polski, jak i dla społeczności lokalnej, to niepowtarzalna szansa 

poznania kultury, historii i życia Indian od podszewki, bez potrzeby wyjeżdżania do 

Ameryki. To swoista podróż w czasie, podczas której możemy spotkać Indian, zerwać 

zioła i samodzielnie przygotować ekologiczne jedzenie, konno przemierzyć lasy, spłynąć 

canoe malowniczą rzeką Wkrą, a nawet zagrać w bizonie jądra czy poznać opowieści 

ludzi, których pasją są podróże.  

    Podczas Zlotu, 20 lipca, odbędzie się Dzień otwarty „W przyjaźni z naturą”. Pokażemy, 

że w dzisiejszych czasach możliwe jest życie w zgodzie z naturą, świadomie i z pasją, 

zachowując szacunek do środowiska naturalnego oraz tradycji, kultury i historii Indian. 

 

    Na zlot przyjeżdżają: indianiści, podróżnicy, miłośnicy survivalu, hodowcy koni i psów 

zaprzęgowych, pisarze, fotoreporterzy, muzycy, osoby propagujące ekologiczny styl 

życia. Jest to spotkanie łączące pokolenia, gdyż na Zlot przyjeżdżają całe rodziny. 

Na zlot może przyjechać każdy, kto zapozna się i zaakceptuje zlotową etykietę dostępną 

na stronie http://zlotprpicieksyn.wix.com/zlot 

 

    Gmina Nasielsk posiada wiele urokliwych miejsc rekreacyjnych, jednym z nich jest teren 

Wiktoria Park, na którym odbędzie się Zlot. To obszar o powierzchni 26 ha leżący  

w granicach wsi Cieksyn, odległej od Warszawy ok 60 km, należący do Państwa Elżbiety  

i Ryszarda Brzozowskich. 

    Posiadłość jest położona w środku lasów, a naturalną granicę stanowi ponad 

kilometrowa linia brzegowa dzikiej rzeki Wkry. Zaletą tego miejsca jest unikalny 

mikroklimat stworzony przez krystaliczne powietrze i lasy mieszane w sąsiedztwie rzeki. Lasy 

zachęcają do pieszych wędrówek, podczas których można obserwować zwierzynę  

i ptactwo, a koszyki napełnić grzybami.   

Kręta rzeka Wkra przyciąga swoim urokiem amatorów kąpieli i spływów kajakowych oraz 

wędkarzy. 

 

Zapraszamy miłośników Indian, przyrody, i wszystkich, którym bliska jest Matka Ziemia. 

(Informacje Organizatora) 

XXXVIII Ogólnopolski Zlot  

Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian 

Cieksyn, 19-27 lipca 2014 

http://zlotprpicieksyn.wix.com/zlot


 

 

  

Historia Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian rozpoczęła się mniej więcej w połowie lat 70. ubiegłego 

wieku. Pierwszy, „zerowy” Zlot miłośników Indian, a właściwie nieformalne ich spotkanie, odbyło się  

w 1976 roku w Chodzieży. W kolejnych latach, z weekendowych spotkań kilkudziesięciu osób, Zlot 

przeobraził się w tygodniowe, często kilkusetosobowe zjazdy.  

Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian to największe święto miłośników kultur pierwszych mieszkańców 

Ameryki. Możliwość spotkania z pasjonatami tańców indiańskich, historykami, osobami zafascy-

nowanymi rękodziełem i wieloma innymi aspektami życia i kultur indiańskich. To czas na spotkanie 

Przyjaciół i zawarcie nowych znajomości.  

Jeżeli ktoś wybiera się na Zlot po raz pierwszy, nie musi mieć od razu tipi, stroju indiańskiego, czy 

regaliów do tańczenia. Wystarczy, by był uważny i z szacunkiem podchodził do tego, co się mówi, 

obserwował, pytał. Najważniejsze, by mieć otwarte serce i szacunek dla Matki Ziemi. 

To będzie mój …któryś Zlot – i pomimo upływających lat, zmian, wciąż uważam, że warto, że trzeba, 

choć raz, być na Zlocie Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. 

Bluewind  

(Informacje Organizatora) 



 

  

VI Indiańskie Lato – Święto Alei im. Sat-Okha 
 

Zapraszamy serdecznie tancerzy, bębniarzy oraz osoby zainteresowane handlem w czasie 

jarmarku wyrobów indiańskich. Zachęcamy również do działania grupy oraz osoby, które mogą 

zaprezentować się w czasie imprezy ze swoimi pomysłami. 

 

Data: 16-17 sierpnia ( sobota-niedziela), na miejsce można przyjeżdżać od piątku 

Miejsce: przy kompleksie Termalno-Basenowym w Uniejowie 

 

W programie m.in.:  

 

– pokazy tańców Pow Wow  

– zespoły prezentujące muzykę indiańską 

– konkursy taneczne z udziałem publiczności  

– gry i zabawy indiańskie  

– mecz w „bizonie jądra” 

- pokaz indiańskiej gry lacrosse 

- koncert muzyki andyjskiej oraz muzyki meksykańskiej 

– jarmark rękodzieła indiańskiego 

 

Prosimy o zabranie ze sobą tipi lub namiotu, a także podstawowego wyposażenia "domostwa" 

(materac, śpiwór itp.). Zapewniamy tyczki oraz opał. Warunki podobne jak w zeszłym roku:) 

Więcej informacji o tym, kto wystąpi podczas Indiańskiego Lata już wkrótce... 

 

W pobliżu znajduje się wiele dodatkowych atrakcji - główną jest kompleks termalno-basenowy 

oferujący gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych. Położony jest u podnóża XIV- 

wiecznego Zamku otoczonego XIX – wiecznym parkiem gdzie znajduje się oczywiście Aleja im. 

Sat-Okha. Wiele atrakcji opisanych jest na stronie www.termyuniejow.pl  

 

Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu: 

 

Szina Sarnecka: 665533799, szina.sarnecka@gmail.com 

Masandro Wszołek: 504407291, masandro.wszolek@gmail.com  
Informacja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/852858944743066/?fref=ts  

(Informacje Organizatora) 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.termyuniejow.pl%2F&h=GAQGlr4Uc&enc=AZMv88ZLyFb7TeXGOnLjVRe_RWw_c_4n5LTDSjbKpXYa262yz4F1gzJNQud-nC1JugM&s=1
mailto:szina.sarnecka@gmail.com
mailto:masandro.wszolek@gmail.com
https://www.facebook.com/events/852858944743066/?fref=ts


 

 

  

Czas mija szybko  
… i pamięć bywa ulotna...  

 

Jedenaście lat temu, 3 lipca 2003 roku w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku zmarł Sat-Okh 

Stanisław Supłatowicz.  

 

Dla wielu osób związanych ze środowiskiem indianistów odszedł wtedy nasz Pierwszy Dziadek, 

nauczyciel i przewodnik po indiańskich ścieżkach, a przede wszystkim Przyjaciel. Wielu z nas  

w ciągu roku wspomina o Nim przy różnych okazjach. Dziś też jest dobry dzień, aby 

powspominać Sata i spędzone z Nim chwile... 

 

O Sat-Okhu również na stronie 

http://www.huuskaluta.com.pl/sat_okh/index.php 

 

Polecamy także artykuł: 

http://dobrastronapolski.pl/2013/08/20/dlugie-pioro-indianin-ktory-walczyl-za-polske/  
 

http://www.huuskaluta.com.pl/sat_okh/index.php
http://dobrastronapolski.pl/2013/08/20/dlugie-pioro-indianin-ktory-walczyl-za-polske/


 

 

  

Leszek Opiola, znakomity fotograf i muzyk, 

zmarł w poniedziałek, 7 lipca 2014 r. w Nowym 

Jorku w wieku 50 lat. Niespodziewana śmierć 

Faziego, jak nazywali go przyjaciele, 

wstrząsnęła środowiskiem artystycznym w USA. 

Les Opiola zaledwie rok temu gościł w Chicago 

ze swoją wystawą „See the Blues, Hear the 

Music”. 

Był znany z pewnością części indianistów ze 

swoich prac fotograficznych, które objechały 

Polskę w połowie lat 90. Na swoich zdjęciach 

prezentował mało znane jeszcze wtedy w Pols-

ce – festiwale indiańskie Pow-wow. Kolorowe 

obrazy z pewnością przyciągały młodych 

indianistów, którzy z czasem dopiero zaczynali 

interesować się współczesnymi tańcami indiań-

skimi. Szkoda, że był tak mało znany i chyba 

niedoceniany w naszym kraju. Na szczęście 

nawet teraz możemy podziwiać jego fotografie.  

Na podstawie wiadomości z sieci 

70. urodziny Leonarda Peltiera 

12.09.1944 roku urodził się Leonard Peltier, jeden  

z symboli Ruchu Indian Amerykańskich.   

Dla jednych lider i "kozioł ofiarny" bezkompro-

misowej walki o prawa tubylczych Amerykanów 

oraz amerykański więzień sumienia, oskarżony  

i skazany przynajmniej po części z przyczyn 

politycznych, dla innych – radykał winny 

nieuzasadnionej zbrodni, wykorzystywany od lat 

przez cynicznych prawników, polityków i działa-

czy. Od ponad trzech dziesięcioleci nie 

przyznaje się do winy, zabiegając zza krat o 

poparcie społeczne dla zwalczania problemów 

Indian Ameryki Północnej oraz o swój nowy 

proces, ułaskawienie lub warunkowe zwolnienie. 

Autor więziennej autobiografii Prison Writings: My 

Life Is My Sundance (Zapiski więzienne: moje 

życie to Taniec Słońca), bohater kilku książek  

i filmów dokumentalnych (Incident at Oglala, 

Warrior). 

W działaniach na rzecz uwolnienia Peltiera mieli 

również swój duży udział polscy indianiści, 

zwłaszcza w latach 90. – wysyłając petycje i listy 

w poparciem dla jego uwolnienia. Niestety do 

tej pory Peltier pozostaje w więzieniu, i prawdo-

podobnie spędzi w nim również swoje 70. 

urodziny.  

Myślę, że przy okazji jego urodzin, warto podjąć 

kolejne działania na rzecz uwolnienia, a przy-

najmniej zorganizować kampanię pisania 

życzeń urodzinowych, które zostaną przekazane 

w od-powiednim czasie bezpośrednio do 

Leonarda. 

Szczegóły akcji ukażą się po Zlocie, na stronie: 

http://freeleonardpeltier.pl/ 

http://freeleonardpeltier.pl/
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Piękna-tarcza 

Szamanka z plemienia Wron 

 
przeł. Marek Nowocień 

 

Uważana za kobiecy odpowiednik Czarnego 

Łosia (Black Elk Speaks, autobiografii szamana 

Siuksów) pierwsza autobiografia Wronki –  

i pierwsza książka ukazująca szczegóły tra-

dycyjnego życia Indian Równin z kobiecego 

punktu widzenia – na trwałe weszła do 

światowej literatury. 

Dzięki opowieści Pięknej Tarczy stajemy się 

świadkami codziennych kobiecych czynności 

obozowych, intymnych chwil porodu i pełnych 

magii ceremonii leczniczych. Oczami Indianki 

spoglądamy na życie rodzinne wędrownej 

społeczności i zajęcia mężczyzn, słuchamy jej 

wersji znanych historycznych wydarzeń, razem 

z nią doświadczamy i przeżywamy zmierzch 

tradycyjnego świata Wron i Wronek – jej 

świata. 

 

Biblioteka „Tawacinu” nr 41, stron 164 
 

Thomas W. Dunlay 

Wilki niebieskich żołnierzy 

Indiańscy zwiadowcy i pomocnicy w armii 

Stanów Zjednoczonych w latach 1865-1890 
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 różne 

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 po-

mocników do walki z innymi Indianami. Z czasem 

rola indiańskich sojuszników, zarówno zwiadow-

ców, jak i wojowników, nabrała zdecydowanie 

większego znaczenia. 

Nasuwają się dwa podstawowe pytania. Po 

pierwsze, dlaczego wojsko amerykańskie musiało 

polegać na Indianach w realizacji swych zadań  

i jak ci sojusznicy zaspokajali potrzeby armii? Po 

drugie, dlaczego Indianie decydowali się służyć 

tym, którzy usiłowali ich podbić i odebrać im 

ziemię? 

 

Biblioteka „Tawacinu” nr 42, stron 284 
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William T. Hagan 

 

Quanah Parker 

Wódz Komanczów 

 
przeł. Bartosz Hlebowicz 

 

Quanah Parker był najbardziej znanym 

Indianinem z Równin Południowych w epoce 

rezerwatowej. Przed 1890 rokiem został 

najważniejszym wodzem w agencji Indian 

Kiowa, Komanczów i Wichita.  

 

Koleje jego losu w rezerwacie ilustrują 

trudności, z jakimi mieli wtedy do czynienia 

Indianie i ich przywódcy. Dzięki wybitnym 

umiejętnościom znajdywania kompromisu 

Quanah okazał się skuteczny jako wódz.  

W sprawach ekonomicznych i politycznych był 

postępowy, ale nie godził się na odrzucenie 

ważnych elementów plemiennej kultury, dzięki 

czemu utrzymywał swą pozycję wśród 

Komanczów. 

 

Biblioteka „Tawacinu” nr 43, stron 188 

 

Czarny Jastrząb 

Autobiografia 

 
przeł. Grzegorz Markowski 

 

Choć historia wspomina udział Sauków w wielu 

konfliktach z Europejczykami, to najbardziej 

znana jest wojna Czarnego Jastrzębia z 1832 

roku, będąca jednym z ostatnich zrywów 

indiańskich po wschodniej stronie Missisipi. Imię 

Czarnego Jastrzębia, weterana wojny 

amerykańsko-brytyjskiej z 1812 roku i stronnika 

Tecumseha było wówczas na tyle znane na 

pograniczu, że wystąpienie wodza napełniło 

serca białych osadników przerażeniem tak 

wielkim, iż to zdecydowało o tak krwawym 

przebiegu całego konfliktu. 

Niniejszą biografię, podyktowaną przez 

samego Czarnego Jastrzębia, można zaliczyć 

do najcenniejszych publikacji historycznych. 

Czytelnik znajdzie w niej nie tylko opis konfliktu 

widzianego oczami tego najsłynniejszego  

z Sauków, ale również jego wspomnienia z ca-

łego życia i opowieści z historii ludu. Słowa 

wodza są chwilami pełne nostalgii, a czasem 

nie bez podstawy pełne bólu i goryczy. 

 

Biblioteka „Tawacinu” nr 44, stron 192 

 
Inne tytuły: Księgarnia w tipi – www.tipibooks.pl 

http://www.tipibooks.pl/

