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Żyjemy na Ziemi wspólnie ze wszystkimi innymi stworzeniami.
Wszystkie one, najmniejsze źdźbło trawy,
największe drzewa,
stanowią z nami jedną rodzinę.
Wszyscy na ziemi jesteśmy braćmi
i jesteśmy tak samo ważni.
Powiedzenie irokezkie

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego
Biuletynu. Ostatni czas na indiańskich ziemiach to
gorący okres wydarzeń związanych z budową
rurociągu w Północnej Dakocie. Temat ten jest
przewodni także w naszym Biuletynie – jesteśmy
świadkami jednego z największych zgromadzeń
różnych narodów indiańskich w jednym miejscu. Teraz,
w obliczu wspólnego wyzwania, jakim jest obrona
indiańskich ważnych miejsc, ale także źródeł wody dla
czterech stanów, Indianie z historycznie odległych od
siebie narodów, stają wspólnie.
Sytuacja wydaje się być na tyle dynamiczna i trudna
do jednoznacznego rozwiązania i oceny, że z
pewnością warto ją co najmniej obserwować.
Poza tematem #NoDAPL, zapraszamy także do lektury
wspomnień z Biegu Dla Tradycji, a także zapraszamy na
jesienne wydarzenia, organizowane przez naszych
Przyjaciół.
Mamy
nadzieję,
że
zainteresują
Was
także
wspomnienia z wyprawy do Kanady, a również
przygotowywana nowa książka wydawnictwa TIPI.
Życzymy ciekawej lektury, i jak zwykle zapraszamy także
do nadsyłania do nas Waszych tekstów.

Nowości wydawnicze

Redakcja BI PSPI

Księgarnia w TIPI

http://tipibooks.pl/
BI PSPI ukazuje się na
przełomie kolejnych pór roku

Podziękowania za współpracę
nadesłane materiały dla:

redakcyjną

oraz

Weroniki Gigoń, Marka Maciołka, Moniki Milewskiej,
Ewy Stańskiej, , Jarosława Wojtczaka, Damiana
Żuchowskiego
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PSPI - aktualności
Podczas wielu wydarzeń XL Zlotu PRPI, miało także miejsce Walne Zebranie Polskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.
Udzielono absolutorium ustępującym władzom, powołano także nowy Zarząd oraz członków
Komisji Rewizyjnej. W poczet Stowarzyszenia przyjęto również nowych członków.
Mamy nadzieję, że działalność Stowarzyszenia będzie bardziej widoczna, jak również będzie
bardziej sprzyjać wypełnianiu statutowych postanowień.
Na lata 2016-2018 wybrano Zarząd w składzie:
Zarząd:
Przewodniczący Stowarzyszenia - Adam Piekarski
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia - Dariusz Robert Kachlak "Bluewind"
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia - Paweł Szpyra
Członkowie Zarządu:
Marek Kabat
Małgorzata Juszczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Pawlak
Członek KR - Lidia Susmarska
Członek KR - Ewa Stańska

Składki członkowskie w wysokości 50 PLN z tytułem wpłaty
SKŁADKA 2016
można wpłacać na konto:
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian
Ul. Broniewskiego 97/94
01-876 Warszawa
KONTO: BPH 55
1060 0076 0000 3200 0143 7158
Dziękujemy wszystkim, którzy regularnie wywiązują się ze statusowego obowiązku
opłacenia składek członkowskich.
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NoDAPL
W trudnej historii kontaktów i konfliktów Indian północnoamerykańskich z rządami krajów, w których
mieszkają jest wiele nazw – symboli, które przypominają nam co jakiś czas o tym, że Indianie muszą
znowu upominać się o swoje prawa. Mimo gwarancji obywatelskich, traktatowych, prawnych,
moralnych i jakich tam jeszcze, kiedyś im danych. Po kanadyjskim ruchu „Idle No More” poznajemy
właśnie następne hasło, za którym kryje się pycha władzy i ignorowanie obywateli, tym razem
mniejszość narodów tubylczych – to hasło to NODAPL, czyli No Dakota Access Pipeline.
Dakota Access Pipeline to projektowany rurociąg, którym płynąć ma ropa ze złóż Dakoty
Północnej, przez Dakotę Południową, Iowa do Illinois. W Dakocie Północnej ma przebiegać w
pobliżu terenów rezerwatu Siuksów Standing Rock i przez tereny wodonośne zasilane rzeką Missouri.
Nikt nie zagwarantował i zagwarantować nie może, że nie nastąpi awaria czy wyciek ropy
powodując skażenie wody, a tym samym zagrożenie dla całego życia w obszarze wielu tysięcy
kilometrów kwadratowych, również życia ludzi. Tak, jak to miało swego czasu miejsce z powodu
wycieku z rurociągu BP w Zatoce Meksykańskiej.
W lecie tego roku grupa mieszkańców rezerwatu przedstawiła petycję władzom federalnym,
protestując przeciwko budowie, braku należytej analizy stopnia zagrożenia dla środowiska,
niedostatecznych konsultacji z mieszkańcami, naruszania traktatowych zobowiązań władz USA
z XIX w. wobec Indian.
Mimo blokady informacyjnej (sprawa NODPL nie istnieje w amerykańskich mediach
mainstreamowych, ostatnio pojawiła się w stacji BBC) i szykan władz lokalnych (np. usunięcie
sanitariatów) na placu budowy rurociągu pojawiają się Indianie z wielu innych plemion protestując
wspólnie w sprawie Matki Ziemi i jej zasobów. Wsparcie dostarczane jest również w formie żywności,
wody, zabezpieczenia sanitarnego, środków finansowych od prywatnych osób. Inną formą
wsparcia, tym razem moralnego, jest nagłaśnianie sprawy w samej Ameryce i za oceanem poprzez
internetowe kampanie informacyjne.
W sierpniu 2016 roku wstrzymano budowę fragmentu rurociągu obok miejscowości Cannon Ball w
Dakocie Północnej. Jednocześnie Indianie ze Standing Rock wytoczyli sprawę sądową US Army
Corps of Engineeres, budowniczym rurociągu, w celu rozpatrzenia ich zarzutów.
Powołano również do życia międzynarodową akcję ReZpect Our Water (co jest grą słów, gdzie ReZ
oznacza rezerwat) w celu promowania ochrony wody przed inwestycjami przemysłowymi
nastawionymi na zysk bez refleksji środowiskowych
Plan przebiegu rurociągu można znaleźć na
http://www.daplpipelinefacts.com/about/route.html

stronie

internetowej

pod

adresem:

Sprawa rurociągu jest dynamiczna i rozwojowa. Wszyscy obserwujemy aktualne
wydarzenia, a także włączamy się w poparcie dla indiańskiej sprawy. Mozna mieć tylko
nadzieję, że pokojowe protesty Indian nie będą eskalowane z żadnej strony. Chociaż
patrząc przez pryzmat wydarzeń historycznych, trzeba być gotowym na każdy scenariusz.
Ewa Stańska,
Dariusz Kachlak
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Stanowisko PSPI w sprawie Dakota Access Pipeline
Polska, w sierpniu 2016
My,
członkowie
Polskiego
Stowarzyszenia
Przyjaciół Indian, wyrażamy nasze poparcie dla
Standing Rock Sioux, w walce przeciwko sprawie
Dakota Access Pipeline (rurociąg w Północnej
Dakocie).
Jesteśmy przekonani, żę ów rurociąg stanowi
zagrożenie dla środowiska naturalnego i może
negatywnie wpływać na całą społeczność, a
także wszystkie żyjące stworzenia.Ta sprawa
powinna stanowić troskę dla całego świata, a
zwłaszcza tych, którzy nazywają siebie “zielonymi”.
My, jako Polacy, doskonale rozumiemy związki z
Matką Ziemią: dzikie zwierzęta takie jak wilki,
niedźwiedzie, żubry- wciąż tu żyją w zielonych
lasach. Mamy obowiązek troszczyć się i chronic je
– nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych
pokoleń.
Co więcej – dla nas – członków Polskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Indian – sprawy
tubylczych Amerykanów są szczególnie ważne.
Celem naszego Stowarzyszenia nie jest tylko
promocja kultur tubylczych Amerykanów, ale
także zaangażowanie w ich (aktualne)sprawy.
Będziemy
informować
o
sprawie
polskie
społeczeństwo
oraz
przeprowadzimy
akcje
informacyjne na terenie naszego kraju.
Pozostajecie w naszych myślach i modlitwach.
Ochrona świętych miejsc powinna być ważna dla
wszystkich narodów.
Wszyscy jesteśmy dziećmi Uŋčí Makȟá (Matki
Ziemi)
Z poważaniem,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian

Wódz Standing Rock Dave Archambault II przed
zgormadzeniem w Genewie na Forum Praw Człowieka w
ONZ.
Źródło:
http://www.nbcnews.com/video/standing-rocksioux-tribe-takes-pipeline-fight-to-u-n-769816643746
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#NODAPL: Największy od lat protest Indian
w USA
Tekst za uprzejmą zgodą Autora, pochodzi ze strony
serwisu solidarnościowego BORDUNA
https://amazonicas.wordpress.com/2016/09/06/nod
apl-najwiekszy-od-lat-protest-indian-w-usa/
Podczas gdy media głównego nurtu starają się
przekonać swoich odbiorców, że wszystko w
Stanach
Zjednoczonych
toczy
się
wokół
tegorocznych wyborów prezydenckich, na Wielkich
Równinach rozgrywa się dramat o zachowanie
suwerenności
politycznej,
gospodarczej
i
ekologicznej rdzennych mieszkańców. W 1868 roku
we Forcie Laramie zawarto traktat pomiędzy
różnymi indiańskimi plemionami i narodami oraz
rządem
Stanów
Zjednoczonych.
Dokument
podpisany między innymi przez historycznego
wodza Siuksów Czerwoną Chmurę – choć
honorowany następnie ze zmienną dowolnością –
gwarantował Indianom ziemię, suwerenność oraz
prawa łowieckie, podtrzymując przyrzeczenie, że
obszar będzie „zamknięty dla wszystkich białych”.
Zapisy traktatowe z XIX wieku oraz podstawowe
prawa ludności tubylczej w USA właśnie zrzucono ze
stołu i pojawiła się realna groźba, że ponownie
będą deptane.
Wszystko za sprawą kontrowersyjnego rurociągu
Dakota Acces Pipeline (DAPL), który licząc sobie
1172 mil długości pobiegnie od formacji Bakkena w
Północnej
Dakocie
przekraczając
granice
Południowej Dakoty, by stamtąd przejść przez stan
Iowa – gdzie sprzeciw wobec niego zgłosiły
plemiona Meskwaki (Fox) i Iowa z Kansas i Nebraski.
Ścieżka rurociągu zakłada osiągnięcie stanu Illinois,
by inną prawie już ukończoną nitką transportu
przesyłać surowce wprost do Zatoki Meksykańskiej.
Zwolennicy projektu podkreślają, że umożliwi on
transfer 470 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie,
wykonawcy przedsięwzięcia deklarują możliwości
przesyłowe nawet w granicach 570 tysięcy dla tego
samego odcinka czasowego.
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Ścieżka rurociągu pobiegnie w pobliżu rezerwatu Standing Rock, zamieszkanego przez Indian Lakota i
Dakota w odległości zaledwie pół mili od jego granic, na północ od rzeki Cannon Ball. Rurociąg ma
przejść pod rzeką Missouri i jest to jeden z powodów budzących szczególny niepokój. Rzeka odgrywa
ważną rolę w społecznym i gospodarczym życiu plemienia. „Jeżeli rurociąg się zepsuje, to dostanie się
ropy do naszego systemu poboru wody zajmie tylko pięć minut” – przestrzega Bobbi Jean Three Legs z
pobliskiej wspólnoty. Na ten sam aspekt zwraca uwagę Dallas Goldtooth pisząc, że “gdyby nastąpił
wyciek – a historia uczy nas, że nie jest on kwestią słowa jeśli, lecz raczej kiedy – to stanowić będzie on
zagrożenie egzystencjalne dla kultury i sposobu życia plemienia”.
Dave Archambault II, przewodniczący rezerwatu Standing Rock podkreśla swoją głęboką wiarę w prawo
jego ludu do bycia wysłuchanym w sprawie projektu. “Rurociąg stanowi zagrożenie dla naszej ziemi,
naszych świętych miejsc i wody, a także ludzi, którzy będą mieć wpływ jeśli zostaną usłyszani. Pokojowe
demonstracje mogą być w tym względzie bardzo silne i skuteczne” – ocenił Archambault. Jednocześnie
Indianie z rezerwatu Standing Rock złożyli wniosek do sądu o cofnięcie zgody wydanej przez Korpus
Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych (USACE) na realizację projektu.
Już wcześniej w kwietniu, jak tylko wiadomość o projekcie zaczęła się rozprzestrzeniać, Indianie założyli
Obóz Świętych Kamieni (Obóz Świętego Kamienia), by stawić opór przedsięwzięciu ingerującemu w ich
życie. W najgorętszych dniach sierpnia kiedy próbowano rozpocząć wstępne prace do obozu przybyły
początkowo setki, a następnie tysiące osób, w tym Indianie z różnych ludów oraz ich sympatycy, by
powstrzymać przedsięwzięcie przypominające samowolę budowlaną – i nie jest to określenie na wyrost –
władze stanowe i federalne nie dopełniły wymogów konsultacji określonych w Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO’169. We wrześniu 2016 roku wystąpienie przeciw DAPL osiągnęło
status największego pojedynczego zgromadzenia rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych od
ponad 100 lat.
W ciągu kilku dni protestów policjanci oddelegowani w sporne miejsce aresztowali dwudziestu ośmiu
demonstrantów za rzekome zakłócanie budowy rurociągu. Wśród zatrzymanych znalazł się
przewodniczący Lakotów ze Standing Rock – Dave Archambault II. Uchwały solidarnościowe z
Indianami z rezerwatu Standing Rock wydało ponad 100 plemion z całego “Kraju Indian”, przez który to
termin rozumiemy wszystkie tubylcze ludy zamieszkujące terytorium Stanów Zjednoczonych. Podczas
Kongresu Indian Amerykańskich Narodowa Rada Czirokezów, Naród Oneida z Wisconsin, a także
Centralna Rada Indian Tlingit i Haida z Alaski w towarzystwie innych plemion oraz organizacji
plemiennych wsparły kampanię anty-rurociągową.
“Oni nie postrzegają Siuksów ze Standing Rock jako federalnie uznanego plemienia” – powiedział Joe
Byrd, marszałek ciała ustawodawczego narodu Czirokezów dodając, że “rurociąg może stworzyć
zagrożenie dla środowiska rdzennych mieszkańców, jak i na ziemiach przodków”. Swoich rodaków
wsparli przedstawiciele wszystkich Siedmiu Ogni Rady Wielkiego Narodu Siuksów, którzy w jedności zebrali
się w duchowych obozach 20 sierpnia – co najmniej 4000 przeciwników rurociągu uczestniczyło wówczas
we wspólnym oporze. Utworzono również wodną flotyllę na rzece Cannon Ball, symbolicznie
odzwierciedlając zagrożenia związane z projektem.
3 września pracownicy prywatnej firmy wojskowo-ochroniarskiej G4S, a także firmy specjalizującej sie w
szkoleniu psów Frost Kennels pracujący na zlecenie wykonawcy projektu Dakota Acces Pipeline – Energy
Transfer Partners – zaatakowali demonstrujących przy użyciu gazu pieprzowego, szczując ich
jednocześnie psami. Według plemiennego rzecznika, Steve’a Sitting Beara 30 osób spryskano pieprzem,
a 6 zostało ugryzionych przez psy.
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Przedstawiciele i przywódcy różnych odłamów Wielkiego Narodu Siuksów, do którego należą narody
Lakota, Nakota i Dakota, wysłali swoje listy do prezydenta Baracka Obamy podtrzymującego w tej
sprawie swoje milczenie. Przewodniczący Siuksów z Cheyenne River, Harold Frazier zwrócił się do
prezydenta USA powołując się na jego własne słowa: “Zobowiązałeś się do współpracy z naszymi
indiańskimi narodami i plemionami na zasadzie naród vs naród, w celu rozwiązania problemów, które
stają przed nami każdego dnia. Przyszedłeś do rezerwatu Standing Rock w Dakocie Północnej cytując
naszego wielkiego wodza Siedzącego Byka: *Złóżmy nasze umysły razem i zobaczmy, co możemy zrobić
dla naszych dzieci*. Z całym szacunkiem, prosimy o połączenie Twojego umysłu z naszymi i zobaczmy co
możemy zrobić dla ochrony zdrowia i życia naszych dzieci bez zatrutej wody”. Frazier zwrócił uwagę na
to, że rzeka Missouri znajduje się w granicach traktatowych z 1868 roku jaki rząd Stanów Zjednoczonych
podpisał z sojuszem “Oceti Sakowin” jednoczącym Lakotów, Nakotów i Dakotów znanych także jako
Wielki Naród Siuksów. Na przestrzeni kolejnych lat Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych
(USACE) zwrócił się do Indian o oddanie setek tysięcy akrów wzdłuż rzeki Missouri na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej. Teraz wojsko odwróciło się od “plemion i planuje zatwierdzić DAPL bez konsultacji z
Sekretarzem Spraw Wewnętrznych i Sekretarzem Rolnictwa, którzy są naszymi partnerami”. Frazier ocenił,
że USACE narusza prawa traktatowe i ustawowe, a także politykę zrównoważonego rozwoju narodów
indiańskich aprobowaną dotychczas przez Obamę.
Swój głos do prezydenta Baracka Obamy skierował również przewodniczący Siuksów z rezerwatu
Rosebud, William Kindle: “Rurociąg może potencjalnie uszkodzić i zniszczyć miejsca o dużym znaczeniu
historycznym, religijnym i kulturowym, przecinając ziemie przodków Wielkiego Narodu Siuksów. Sicangu
Lakota z rezerwatu Rosebud stoją w solidarności z Hunkpapami, naszymi krewnymi ze Standing Rock w ich
wysiłkach mających na celu ochronę ziemi i zasobów, tak istotnych dla naszych ludzi”. Do Baracka
Obamy o zablokowanie projektu zaapelowało też 30 grup związanych z ochroną środowiska, w tym Sierra
Club i Greenpeace.
W przeciwieństwie do milczącego Obamy głos w sprawie wartego 3,8 mld dolarów amerykańskich
rurociągu zabrał senator z Vermont i były kandydat na prezydenta, Bernie Sanders, który porównał
Dakota Acces Pipeline do kontrowersyjnego projektu rurociągu Keystone XL, zablokowanego przez
administrację Obamy w zeszłym roku. “Jako naród, naszym zadaniem jest przełamanie naszego
uzależnienia od paliw kopalnych, a nie zwiększanie zależności od ropy naftowej” – podkreślił Sanders
oświadczając, że łączy się z Siuksami ze Standing Rock i wieloma plemiennymi narodami walczącymi z
tym “niebezpiecznym rurociągiem”.
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Strategię zbieżną z Barackiem Obamą wybrała zwycięska rywalka Sandersa o mandat wyborczy z ramienia Partii
Demokratycznej, Hillary Clinton, która nie odniosła się do trwającego blisko miesiąc kryzysu. Simon Moya Smith,
członek plemienia Siuksów Oglala skomentował postawę Clinton jako “milczenie pośród waśni wokół rurociągu”.
Clinton obiecała wcześniej, że będzie popierała “Kraj Indian” pokazując się chętnie w toku kampanii w
rezerwacie Puyallup w stanie Waszyngton – teraz jednak uznała prawdopodobnie, że najbardziej koniunkturalne
dla niej będzie zachowanie w tej sprawie zupełnej ciszy, choć z drugiej strony jej zakulisowy lobbing na rzecz
wielkiego biznesu, w tym Keystone XL, wielokrotnie przeważał już nad poświatą pro obywatelskości, którą na
poczet swojego wizerunku lubiła wokół siebie roztaczać.
Politycy republikańscy tymczasem stają po drugiej stronie barykady jako ci, którzy projekt koniecznie chcą
przepchnąć. Chociaż protest Indian ma niewątpliwie pokojowy charakter to szeryf Kyle Kirchmeier z Morton
County w ostatnim czasie poinformował, że nakazał swoim funkcjonariuszom zachowanie dystansu wobec obozu
protestujących z powodu obecności w newralgicznym terenie bomb rurowych, pistoletów i innej broni. W
międzyczasie gubernator Dakoty Północnej, Jack Dalrymple z Partii Republikańskiej ogłosił stan wyjątkowy,
udostępniając dodatkowe zasoby państwowe “w celu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa publicznego
związanego z trwającymi protestami wokół Dakota Acces Pipeline”. Przewodniczący Siuksów ze Standing Rock,
Dave Archambault II oskarżył Dalrymple’a, który służy jednocześnie jako doradca kampanii prezydenckiej
Donalda Trumpa o zbrojne egzekwowanie interesów korporacyjnych.
Winona LaDuke z ludu Ojibwe zwraca uwagę na udział w projekcie DAPL kanadyjskiego giganta energetycznego
Enbridge, który poniósł zupełną klęskę w stanie Minnesota, w której przez 4 lata starał się przekonać mieszkańców,
że proponowana trasa rurociągu Sandpiper jest niezbędna. Zapewnienia te okazały się nieprawdą, a rekordowa
liczba pozwów cywilnych przeciwko odwiertom naftowym (9305 spraw) jest większa niż liczba aktywnych urządzeń
wiertniczych w Bakken. W sprawie rurociągu Sandpiper Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych
wezwała do rygorystycznego przeglądu proponowanej trasy i zauważyła, że ponad 180 ważnych kulturowo
miejsc dla narodu Anishinaabe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Bardzo nikłe regulacje w tej
kwestii w Dakocie Północnej sprawiły, że Enbridge postanowił przebukować się na inwestycję rzutującą na
dobrostan innych rdzennych społeczności Ameryki Północnej.
Nasz przegląd wydarzeń i komentarzy wokół Dakota Acces Pipeline i największego od lat protestu Indian w
Stanach Zjednoczonych zakończmy odwołaniem się do wypowiedzi Vi Walna, młodego działacza z ludu Lakota,
którego felieton opublikowano w “Lakota Country Times”. Porównał on krytyków ostatnich protestów Indian do
“istot ludzkich, które są odłączone od życiodajnych elementów jak pusta skorupa”. Oznacza to, że “nie są w
stanie zrozumieć dlaczego inni ludzie są nieugięci w obronie Matki Ziemi”. “Niewiedza tych ludzi nie pozwala im
zrozumieć znaczenia naszego MNI Wiconi – Woda jest życiem. Ich ignorancja jest niebezpieczna” – pisze Vi Waln
głosząc dalej: “Wielkie korporacje nie mają pojęcia o Mitakuye Oyasin, chcą wydobyć całą ropę z Matki Ziemi i
sprzedać ją z zyskiem” ponieważ “pieniądz jest ich bogiem”. Młody działacz Lakotów przypomina, że pieniądz był
zawsze motywem działań ludności napływowej do Ameryki, a lokalni Indianie oglądali ten spektakl w XIX wieku
podczas inwazji na święte dla nich Czarne Wzgórza. Wtedy chodziło o złoto, dziś chodzi o czarne złoto, ropę
naftową. Jego zdaniem działacze stojący dziś na pierwszej linii frontu rozumieją jak ważna jest woda dla naszego
przetrwania, zarówno Indian, jak i całej ludzkości. “Każdy z nas chce zagwarantować, że nasze nienarodzone
pokolenia będą miały mnóstwo dobrej, czystej wody do picia, wielu spośród nas modli się za wodę każdego dnia
naszego życia”.
Vi Waln zauważa, że Lakotowie mają do czynienia z aktem terroryzmu. “Ropociąg pod rzeką Missouri grozi
wszystkim istotom ludzkim, które są zależne od wód rzeki. Zwierzęta i roślinność również korzystają z rzeki jako źródła
wody. Ropociągi są aktem terroryzmu” – terroryzmu dokonywanego według felietonisty przez tych, którzy
kierowani są obsesją tuczenia własnych kont bankowych. “Utrzymujące się ataki terrorystyczne autorstwa wielkich
korporacji naftowych, które chcą budować swoje niebezpieczne rurociągi nad, pod i przez nasze źródła wody,
muszą się skończyć. Módlcie się za wodę każdego dnia. Bez wody nie ma życia” – zakończył swe wezwanie Vi
Waln.
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Polska akcja poparcia dla protestów w Standing Rock!
Na początku września wystartowała polska akcja poparcia dla protestów w Standing Rock.
Indianiści, ale również inne osoby, dla których ważne są sprawy Indian, fotografowali się z
plakatami WE STAND WITH STANDING ROCK ~ POLAND.
Akcja została zainicjowana przez osoby związane z fundacją Bieg Na Rzecz Ziemi, Madzia Lenę
Karvonen oraz Krzysztofa Myszaka Mączkowskiego. Osobiste, w parach, w grupach, zostały
przesłane na adres mailowy fundacji, następnie powstał z nich kolaż zamieszczony w naszym
Biuletynie. Pomimo zakończenia przysyłania zdjęć, kolejne wciąż nadchodzą, albo
sa
uemieszczane w sieci bezpośrednio przez zangażowane osoby. Wydrukowany kolaż trafi do
Standing Rock w formie papierowej.
Zorganizowano także akcję wysyłania maili do ambasady USA w Warszawie, z obszernym listem
przeciwko budowie rurociągu. Wielu indianistów zmieniło od początku września także swoje
zdjęcia profilowe na portalach społecznościowych, nawiązując do akcji poparcia dla Standing
Rock. Fora internetowe, media społecznościowe, to w tej chwili jedno z najwazniejszych źródeł
informacji – często na żywo prowadzone sa transmisje bezpośrednio z rezerwatu i umieszczane
na blogach czy w sieci. Aktualnie obserwujemy to, co dzieje się za Wielką Wodą. Umieszczając
na naszych profilach zdjęcia, przekazujemy także światu głos naszego poparcia z Polski.
Planowane jest także zwrócenie się do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielstwa Unii
Europejskiej w Polsce z apelem o zwrócenie uwagi na problem, powołując się na Kartę Praw
Tubylczych ONZ.
O wszelkich formach polskiej aktywności przeczytacie na bieżąco na facebookowym profilu
Biegu Na Rzecz Ziem (https://www.facebook.com/BiegNaRzeczZiemi/?fref=ts) . Dodatkowo,
pomimo ogólnej blokady informacyjnej, o sprawie będą informowane polskie media.
Oprac. na podstawie informacji ze strony Biegu,
Dariusz R. Kachlak
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W czwartek 28 lipca, podczas 40. Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, odbył się Bieg Pamięci.
W ten sposób indianiści uhonorowali pamięć zmarłych założycieli i współtwórców Ruchu.
W Biegu Pamięci uczestniczyli zarówno weterani biegania indiańskiego w Polsce, jak Marek Kabat,
Marek Długosz, czy Marek Nowocien, jak również młodzi indianiści i biegacze.
Bieg Pamięci zainicjowany przez środowisko Biegu Na Rzecz Ziemi był zorganizowany i prowadzony
przez Izabelę Augustowską i Marka Dlugosza.
Inforamacja ze strony Biegu: https://www.facebook.com/BiegNaRzeczZiemi/?fref=ts

Za Tych, co żyją – żeby żyć się nie bali (Uniejów)
Na XL Zlocie Indianistów odbył się Bieg Pamięci tych, co odeszli.
Niektórzy z nas mieli i dodatkowe, prywatne intencje – ja pobiegłam również za tych, co pozostali, za
tych co żyją – żeby żyć się nie bali.
Przez bieg składaliśmy hołd tym, których już z nami nie ma. Tym, co kiedyś też mieszkali w tipi,
przyjeżdżali na zloty, brali udział w biegu i działali na rzecz Indian. Tym, których już wśród nas nie ma…
Myśleć o nich trzeba, i pamiętać, by tak naprawdę nigdy nie odeszli.
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Na XL Zlocie Indianistów odbył się Bieg Pamięci tych, co odeszli.
Niektórzy z nas mieli i dodatkowe, prywatne intencje – ja pobiegłam również za tych, co pozostali, za
tych co żyją – żeby żyć się nie bali.
Przez bieg składaliśmy hołd tym, których już z nami nie ma. Tym, co kiedyś też mieszkali w tipi,
przyjeżdżali na zloty, brali udział w biegu i działali na rzecz Indian. Tym, których już wśród nas nie
ma… Myśleć o nich trzeba, i pamiętać, by tak naprawdę nigdy nie odeszli.

Jednakże nie powinno zapominać się także o tych, którzy pozostali i o tych, co dopiero nadejdą – bo
to oni (my) będą pisać dalszą historię PRPI, dalszą historię naszego świata. Oni również potrzebują
naszego wsparcia – ważne jest, żeby o nich też pamiętać i trzymać za siebie wzajemnie kciuki. Obyśmy
więc nie bali się żyć i wykorzystywać czas, który mamy, bo tak naprawdę nie ma go zbyt wiele. :)
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Jednakże nie powinno zapominać się także o tych, którzy
pozostali i o tych, co dopiero nadejdą – bo to oni (my)
będą pisać dalszą historię PRPI, dalszą historię naszego
świata. Oni również potrzebują naszego wsparcia – ważne
jest, żeby o nich też pamiętać i trzymać za siebie
wzajemnie kciuki. Obyśmy więc nie bali się żyć i
wykorzystywać czas, który mamy, bo tak naprawdę nie
ma go zbyt wiele. :)
Czasem tracimy odwagę, żeby marzyć i żyć tak jak
chcemy, a nie jak wymaga od nas społeczeństwo. W
pogoni za rzeczami mniej ważnymi zatracamy siebie i
zapominamy o swoich potrzebach, czasem nawet
zapominamy, że te potrzeby posiadamy.
Obyśmy więc nie bali się być sobą, obyśmy nie
ograniczali innych w samorealizacji i pamiętali o tych,
którzy mieli wpływ na nasze życie, ale niekoniecznie są
jeszcze z nami. :)
Pamiętajmy o tych, co są z nami, zanim odejdą.
Bieg odbył się w czwartek 30 sierpnia koło godziny 16:30. Podzielony był na osiem
pięciokilometrowych odcinków, z czego dwa pokonała grupa marszowa – a przynajmniej taki był
plan, bo jeden uczestnik lekko się wybił i zamiast maszerować, zniecierpliwił się i poczuł w sobie moc,
żeby jednak pobiec. :) Ale potem ten uczestnik wrócił i dołączył do grupy marszowej, bo 5 km
biegania to chyba jednak było mało – tyle ma się energii, kiedy cel jest szczytny. :)
Monika Milewska „Nisia”
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Wyprawa do Kanady 2016
W sierpniu br. grupką czworga przyjaciół z PRPI: Jarkiem, Jolą, Józkiem i Ewą, odbyliśmy
pasjonującą podróż do Kanady – „Kraju Babki”, jak na cześć starej królowej Wiktorii, nazywali ją
niegdyś Indianie. W zachodnich prowincjach Alberta i Saskatchewan zwiedzaliśmy największe
atrakcje turystyczne tego regionu, w tym parki narodowe Gór Skalistych (The Rockies)Jasper i Banff,
a także szereg muzeów, miejsc historycznych i rezerwatów indiańskich. W ratuszu miejskim w stolicy
Alberty, Edmonton, trafiliśmy na obchody jubileuszu 140-lecia podpisania Traktatu nr 6 (Treaty No. 6),
zawartego 23 sierpnia 1876 r. w forcie Carlton w Saskatchewan pomiędzy reprezentantami Korony
Brytyjskiej, a plemionami Kri z Równin, Kri Leśnych, Nakoda Sioux, Saulteaux i Dene. Przy tej okazji
poznaliśmy kilku ciekawych przedstawicieli narodu Kri z Równin (Plain Cree), w tym Terry’ego
Lusty’ego – znanego literata, poetę i dziennikarza indiańskiej gazety Alberta Native News z
Edmonton, oraz jego przyjaciół, Waltera Cardinalego i Gordona Mantee. Za ich radą wzięliśmy
udział w dorocznym Pow-wow w rezerwacie Wabanum Lake grupy Paul Kri (Paul First Nation). Z
rekomendacji poznanego na trasie do miejsca uroczystości członka rady (elder) szczepu Kri,
jednego z czterech głównych nosicieli pióropusza o indiańskim imieniu Dziecko Białej Tęczy (Child of
White Rainbow), jako jedni z nielicznych Białych wzięliśmy udział w barwnej, fascynującej
uroczystości z udziałem paru tysięcy osób, w tym ponad 600 tancerzy obu płci, reprezentujących
różne grupy wiekowe. W dalszej części naszej podróży odwiedziliśmy rezerwaty plemion konfederacji
Czarnych Stóp (Czarnych Stóp Północnych – Siksika z centrum w Gleichen, Pikani-Peigan z centrum
w Brocket oraz Blood-Kainai z centrum w Stand Off ). Byliśmy także w rezerwatach narodów Nakoda
(Stoney) w Morley oraz Sarsi (Tsuu T'ina) niedaleko Calgary oraz kliku mniejszych rezerwatach
poszczególnych grup Kri z Równin w prowincji Saskatchewan.
W trakcie naszej wędrówki zwiedziliśmy historyczne forty Macleod, Walsh i Battleford, dawne
placówki Północno-Zachodniej Kanadyjskiej Policji Konnej, która dała początek słynnej, istniejącej
do dziś formacji porządkowej – Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP). Odwiedziliśmy
historyczne miejsce Blackfoot Crossing nad rzeką Bow, gdzie we wrześniu 1877 r. władze zawarły
Traktat nr 7 (Treaty No. 7) z plemionami konfederacji Czarnych Stóp i Sarsi. Byliśmy we wpisanym na
listę dziedzictwa światowego UNESCO słynnym urwisku Head-Smashed-In Buffalo Jump, gdzie dawni
Indianie grupowo polowali na bizony, naganiając je w czeluść skalistej przepaści. Przejechaliśmy też
zamglone, ale niezmiernie urokliwe Cyprysowe Wzgórza (Cypress Hills) – miejsce schronienia Siuksów
Siedzącego Byka po bitwie nad Little Bighorn w 1876 r. oraz grupy Nez Perce Białego Ptaka po
kapitulacji Wodza Józefa w górach Bear Paw w 1877 r. W parku narodowym Elk Island w Albercie
obserwowaliśmy wolno żyjące bizony. Odwiedziliśmy również słynne pole bitwy pod Batoche w
Saskatchewan, gdzie w 1885 r. rozstrzygnęły się losy powstania Metysów pod wodzą Louisa Riela i
wspierających ich Indian Kri z grupy wodza Płoszącego Stado, a także historyczną placówkę
handlową Kompanii Zatoki Hudsona (Hudson's Bay Company) w forcie Carlton nad rzeką
Saskatchewan.
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W ciągu dwóch tygodni pokonaliśmy w sumie 3200 km, zrobiliśmy setki fotografii i przywieźliśmy
sporo materiału bibliograficznego oraz trochę pamiątek, które przypominać nam będę o tej
fascynującej wyprawie. Mamy nadzieję, że wrażeniami z podróży i najciekawszymi zdjęciami
podzielimy się z naszymi przyjaciółmi z PRPI przy okazji najbliższych spotkań indianistycznych w kraju.
Jarosław Wojtczak

Zdjęcia Jarosław Wojtczak:
1. W rezerwacie Czarnych Stop (Siksika) w Gleichen.
2. Starszy plemienia Kri Dziecko Białej Tęczy na Pow-wow w rezerwacie Wabanum Lake.
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Droga ku nieznanemu... Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki
The Road to Unknown... In the Footsteps of Lewis and Clark Expedition West of America
Z uwagi na temat doktoratu latem 2014 r. zorganizowałem po USA trzymiesięczną wyprawę śladami
historycznej ekspedycji Lewisa i Clarka.
Poprzez fotografie, przedmioty obrazujące charakter ekspedycji jak i artefakty indiańskich plemion
doliny Missouri wystawa przybliży odwiedzającym historyczne wydarzenie, jego charakter i skutki
ukazując materialny dorobek plemion, które członkowie ekspedycji napotkali na swej drodze podczas
prawie trzyletniej wędrówki nad Pacyfik. Szczególnym wyzwaniem okazał się wątek indiański, gdyż
wyprawa wędrowała przez obszary górnej Missouri oraz kraj Oregonu zamieszkiwane przez kilkadziesiąt
plemion.
Lewis i Clark pokonywali nieznaną przestrzeń, która wabiła ich nie tylko tajemnicą ale i swobodą. Ale
dla mnie była to nie tylko droga ku nieznanemu. Dla mnie była to również droga wolnego człowieka,
który mógł pokonywać trasę nie tylko z myślą o tamtych czasach, ale też zaznać choć w części tego,
co przenika całą duszę i co czasem samemu trudno jest zrozumieć, a tym bardziej wyrazić słowami.
Jestem pewny, że dwa lata przygotowań ukaże wszystkim interesujący projekt, gdzie historia miesza się
ze współczesnością odkrywając ciekawy świat Indian i białych. Chciałbym aby wystawa wzbudzała
wśród oglądających postawę tolerancji wobec innych kultur, w sytuacji gdy obecnie obszary
międzykulturowej styczności zawężają się systematycznie, a samo zjawisko upowszechnia się dotykając
praktycznie wszystkie społeczności, niezależnie od kontynentu.
Wernisaż wystawy odbył się w Muzeum w Bydgoszczy, Spichrze, ul. Grodzka 7-11. Termin wernisażu jest
związany z datą powrotu wyprawy Lewisa i Clarka do St. Louis 23 września 1806 r. Podczas otwarcia
wystawy z pokazami tańców indiańskich wystąpił zespół Huu-Ska Luta z Torunia. Wystawa potrwa do 23
listopada 2016 r.
Serdecznie wszystkich zapraszam,
Adam Piekarski
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VIII BIEG NA RZECZ ZIEMI :: OŚWIĘCIM - PSZCZYNA
Zbliża się termin 8. edycji Biegu Na Rzecz Ziemi. Trwają formalne uzgodnienia z różnymi urzędami i
służbami.
Powoli jednak warto przekazywać nowe informacje.
Przedstawiamy proponowany program VIII Biegu Na Rzecz Ziemi 2016
Sobota 12 listopada 2016r.
09.30 - Krąg biegaczy, oddanie hołdu pomordowanym, uroczystości inaugurujące VIII Bieg Na Rzecz
Ziemi w Oświęcimiu, przy Obozie Auschwitz z udziałem Dyrektora Muzeum-Obozu Auschwitz-Birkenau,
Prezydenta Oświęcimia, Burmistrza Miasta Pszczyna, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i innych zaproszonych
Gości.
10.15 - Start
Trasa VIII Biegu została podzielona na sześć 5-kilometrowych odcinków, które przemierzają biegacze w
grupach najdalej 10-osobowych w układzie sztafetowym. Wymiana grup sztafetowych i przekazanie
Staffu Biegu następujące co 5 km.
ok. 14.00 - wbiegnięcie do Pszczyny, do Zespołu Szkół, uroczystości końcowe
ok. 14.15 - zakończenie Biegu
15.30 - rozpoczęcie Pow Wow w Pszczynie
https://www.facebook.com/events/1740498472837172/?active_tab=posts
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Indiański Świat Pow-wow
odbędzie się 12 listopada w Hali Sportowej POSiR (Pszczyna, ul.
Zamenhofa 5a). Grand Entry odbędzie się o godz. 15:30.
Przy okazji tegorocznego jesiennego Pow-wow odbędzie się również
VIII BIEG NA RZECZ ZIEMI – OŚWIĘCIM-PSZCZYNA. Po raz kolejny(po Biegu w
Poznaniu) będziemy chcieli, na wzór uczestników Sacred Run"90, oddać
hołd pomordowanym w trakcie II wojny światowej na terenie niemieckiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Bieg zakończy się w Pszczynie, w miejscu
jesiennego Pow-wow. W czasie Pow-wow zostanie przedstawiona także
prezentacja The Black Hills are not for sale, przygotowana na bazie
propozycji organizacji Honor The Treaties.
Więcej informacji już wkrótce. Zapraszamy serdecznie do Pszczyny!
Barbara Kołodziej i Bogdan Płonka

XXVI Wyścigi Psich Zaprzęgów
Organizowane przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE-KA”
Pod patronatem portalu "wolnasobota.pl"

Ramowy program imprezy:

Zawody odbędą się w Warszawie, w Lesie Młociny przy ul.
Papirusów, wjazd od ul. Pułkowej.
Proponujemy państwu nietypowe spędzenie weekendu na łonie
przyrody,
w towarzystwie psów i ludzi psy kochających.
Dla widzów wstęp wolny!
Pierwsze starty zaczynają się o godzinie 10:30, więc zapraszamy
Państwa w tych okolicach.

SOBOTA 8.10.2016
8:15 – 9:45 Rejestracja, sprawdzanie dokumentów obowiązujących zawodników, wydawanie numerków
startowych.
9:45 – 10:00 Odprawa ekipy sędziowskiej
10:00 – 10:15 odprawa dla zawodników
10:30 Start 1 zaprzęgu, zawodnicy startują co 1-2 minuty - w zależności od kategorii
Po zawodach, przewidziane jest ognisko, gry towarzyskie i atrakcje „Wioski Indiańskiej” oraz po raz drugi
organizowany „Indiański Marsz dla Matki Ziemi”, w którym mogą brać udział całe rodziny wraz ze swoimi psami
niezależnie od rasy. (...)
NIEDZIELA 9.10.2016
10:00 Start 1 zaprzęgu, zawodnicy startują co 1-2 minuty - w zależności od kategorii
Ok. 14:00 – Uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zawodników
https://www.facebook.com/events/1079391568776328/
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Po wydaniu Walczących Szejenów George’a B. Grinnella na moim biurku leży teraz maszynopis
książki, która może okazać się prowokacyjna. Chodzi mianowicie o dzieło gen. Custera, tak, TEGO
Custera! My Life on the Plains, or Personal Experiences with Indians (tytuł roboczy: Moje życie na

Równinach, czyli spotkania z Indianami).
„Dla jednych [Custer] był genialnym oficerem oraz lojalnym towarzyszem i kolegą – czytam w
słowie wstępnym od tłumacza – dla innych bezwzględnym karierowiczem i indianożercą bez czci i
honoru atakującym śpiących, bezbronnych Indian, symbolem całego zła wyrządzonego Indianom
przez białego człowieka przez ponad 500 lat podboju Ameryki. Jedno jest pewne. Był jednostką
nieprzeciętną. (…) W swych wspomnieniach, które ukazały się w 1874 roku, dwa lata przed śmiercią
nie ogranicza się do samych opisów działań wojennych czy przygód na Równinach, lecz także opisuje
czytelnikowi barwnym językiem naturę kraju, florę i faunę, a także – nie bez zachwytu – samych Indian,
z którymi się zaprzyjaźnił i z którymi walczył, ich wygląd, charakter i obyczaje, które z ogromnym
zainteresowaniem antropologa-amatora obserwował i starał się jak najwięcej o nich nauczyć”.
Spośród wielu niespodzianek znajdujących się w tej książce, chcę odnotować niebywałą
okazję do dopełnienia obrazu wielu historycznych wydarzeń opowiedzianych przez Szejenów we
wspomnianej książce Grinnella. Tym razem, te same bitwy, narady i przygody bohaterów możemy
zobaczyć od strony żołnierzy; jak oni rozumieli Indian, jak się do nich odnosili, czego się bali.
Marek Maciołek,
Wydawnictwo TIPI.pl
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George Armstrong Custer
ŻYCIE NA RÓWNINACH czyli spotkania z Indianami
(Fragment za uprzejmą zgodą Wydawnictwa TIPI) „Napomknę o pewnym wydarzeniu, którego
omal nie przypłaciłem życiem. Kiedy rano opuściliśmy obóz, poczułem się zadowolony, że Indianie
którzy jechali przynajmniej przez część nocy, byli wiele mil przed nami, tak też nie było żadnego
niebezpieczeństwa napotkania ich w pobliżu naszej kolumny. Kraj wokół nas był przebogaty we
wszelką zwierzynę, bizony, antylopy i ogromną obfitość innych gatunków. Mimo że byłem
zagorzałym myśliwym, to nigdy dotąd nie polowałem na bizony, dlatego też niezmiernie pragnąłem
tego spróbować. Miałem kilka małych angielskich chartów, o których prędkość się nieco
niepokoiłem w pojedynku z antylopą, o której mówią, że jest najszybsza ze zwierząt. Dosiadałem
dużego rasowego konia. Wziąłem ze sobą jednego człowieka, trębacza, i zwoławszy psy ledwie się
rozwidniło, pogalopowaliśmy naprzód w kierunku antylop pasących się o jakieś 2 mile od kolumny.
Przyznam, że była to duża nieostrożność. Po kilku minutach galopu byliśmy na tyle blisko, że psy
dostrzegły stado kilkunastu lub więcej zwierząt, które rzuciły się nagle do ucieczki. Rozpoczął się
pościg, w trakcie którego znacznie odbiliśmy od kierunku marszu. Dzięki nagłym zwrotom antylopy
byłem w stanie nadążyć wzrokiem za tą pasjonującą gonitwą, ale gdy stało się pewne, że
nienawykłe do tego typu polowania psy nie dopadną jej, zawołałem je zamierzając wrócić do
kolumny. Koń trębacza pochodzący z masowej hodowli ustał zaraz na początku pościgu, więc
jeździec słusznie postąpił wracając. Tak też zostałem sam. Właśnie starałem się ocenić, jak daleko się
oddaliłem od moich żołnierzy, gdy dostrzegłem wielkie, ciemne zwierzę pasące się około mili ode
mnie. Nigdy dotąd nie widziałem bizona, ale od razu poznałem nie tylko, że to on, ale w dodatku że
to bardzo duża sztuka.
To była moja okazja. Pobliski wąwóz pozwoliłby mi zbliżyć się na odległość strzału z pistoletu.
Zawołałem psy i powoli zjechałem w wąwóz, pozwalając koniowi iść kłusem. Kiedy wyjechałem z
wąwozu, znalazłem się około 100 jardów od bizona, który natychmiast mnie zobaczył i rzucił się do
ucieczki tak szybko, jak tylko nogi go poniosły. Gdyby mój koń był wypoczęty, wyścig byłby krótki,
ale dopiero co dość długo galopował. Jak długo i jak szybko trwała gonitwa, tego nie wiem, bo
byłem zbyt podekscytowany. Wiedziałem tylko, że nawet moje charty w pewnej chwili ustały, aż
wreszcie mój dobry rumak doniósł mnie w pobliże zwierza. Możliwe, że to dlatego iż był to pierwszy
bizon, jakiego w życiu widziałem, wydał mi się dużo większy i potężniejszy od setek tysięcy, które
spotkałem później. Mój koń był średniej wielkości, ale ten bizon nad nim górował. Od chwili
rozpoczęcia pościgu trzymałem rewolwer w dłoni. Wiele razy przykładałem lufę do kudłatego
cielska tej ogromnej bestii, krzycząc dziko z ekscytacji i radości, ale za każdym razem cofałem broń,
chcąc jeszcze przedłużyć ten pościg.
Był to wyścig na śmierć i życie, jednak jego koniec był zupełnie inny, niż można by się
spodziewać. Wciąż pędziliśmy po sprężystej darni, zapał i temperament mego konia z
pierwszorzędnej hodowli były nader wyraziste u boku walczącej ogromnej bestii. W ten sposób
zostawialiśmy za sobą milę za milą, aż w końcu bizon zaczął odczuwać ten wysiłek, o czym świadczył
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jego wystający język i coraz głośniejszy oddech. Zdecydowałem się więc zakończyć pościg i położyć
zwierzę, tak też ponownie przyłożyłem lufę rewolweru do ciała bizona, kiedy nagle jakby wyczuwając
mój zamiar i czując niezdolność do ucieczki, zdecydował się walczyć. Skręcił i ubódł mego konia. Atak
był tak nagły, jak nagły był unik mego wierzchowca i aby zachować nad nim kontrolę, musiałem użyć
ręki, w której trzymałem rewolwer. Niestety w ferworze mój palec nacisnął spust i posłałem fatalną kulę
wprost w mózg mego szlachetnego zwierzęcia. Przy tej prędkości był martwy między jednym skokiem a
drugim. Szybciej niczym myśl wyskoczyłem ze strzemion i przekoziołkowałem nad głową mego konia.
Moją jedyną myślą podczas tego lotu i po spotkaniu z terra firma było „Co teraz bizon zrobi ze mną?”.
Chociaż w pierwszej chwili wydawało się, że na mnie ruszy, to mój dziwny postępek chyba go zdziwił.
Możliwe też, że zlitował się nade mną, widząc mnie w tej bezradności, zmienił swój zamiar i zostawił mnie
w towarzystwie gorzkich refleksji.
W chwili niebezpieczeństwa, które tak nieszczęśliwie sam na siebie ściągnąłem, poczułem ulgę. W
zwykłych okolicznościach już sama utrata wierzchowca była bardzo poważna. Byłem do niego bardzo
przywiązany. Walczyłem na nim podczas ostatniej wojny i jeszcze jego śmierć do mnie nie dotarła.
Znalazłem się tu sam, samotny w sercu kraju Indian, z wrogimi Indianami gdzieś w pobliżu. Nie znałem
okolicy. Nie wiedziałem ani jak daleko, ani w którym kierunku znajdują się moi żołnierze. W ferworze
pościgu straciłem rozeznanie. Indianie mogli mnie zaatakować w każdej chwili. Podkomendni mogą
zauważyć moją nieobecność dopiero po paru godzinach. Dwa z moich psów przybiegły i wpatrując się
niemym wzrokiem to w martwego rumaka, to we mnie, zdawały się pytać o przyczynę tego dziwnego
stanu rzeczy. Instynkt chyba podpowiadał im, że spotkało nas nieszczęście.
Podczas gdy zastanawiałem się, co robić, psy niepewne jęknęły żałośnie, jakby chciały szybko
opuścić to miejsce. Byłem tego samego zdania, ale dokąd iść? Zauważyłem, że ich oczy skierowane
były w jednym określonym kierunku, odebrałem to więc jako podpowiedź. Ostatni raz spojrzałem na
konia i z rewolwerem w każdej ręce ruszyłem w moją niepewną podróż. Póki ciało konia było widoczne
na horyzoncie, stanowiło jakiś punkt odniesienia, dzięki któremu mogłem zachować kierunek. Kiedy
znikło mi z oczu, w ten sam sposób korzystałem z większych kęp chwastów, bizonich czaszek lub innych
obiektów znajdujących się po drodze. Bezustannie obserwowałem horyzont, spodziewając się w każdej
chwili Indian.
W ten sposób przeszedłem chyba 3 lub 4 mile, gdy w oddali dostrzegłem kolumnę spowitą
tumanem pyłu. Wkrótce dotarło do mnie, że kurz mógł zostać wzniecony przez białych, przez Indian
albo przez bizony. Dwa do jednego na moją korzyść w takim razie. Wybrałem wąwóz, który pozwoliłby
mi się ukryć, gdyby okazało się, że to Indianie i przywoławszy psy, ukryłem się, czekając na rozwój
wypadków. Obiekt mej troski był jeszcze kilka mil ode mnie, ale czymkolwiek to było, zbliżało się w moim
kierunku, sądząc po rosnącej chmurze pyłu. Na szczęście miałem przy sobie lornetkę i jeśli to byli Indianie,
mogłem ich zobaczyć, zanim by mnie odkryli. Wkrótce dostrzegłem głowy jeźdźców jadących w
regularnym porządku. Wykluczało to więc bizony i zawężało pytanie do białych i Indian. Nigdy podczas
wojny nie patrzyłem na wrogie baterie artylerii lub zbliżającego się wroga nawet z połową niepokoju, z
jakim teraz obserwowałem zbliżający się oddział. Przez długi czas nie widziałem nic, co pozwoliłoby mi
określić tożsamość nadjeżdżających, aż wreszcie dostrzegłem obiekt wysoko nad głowami jeźdźców,
który bez wątpienia świadczył o tym, że to przyjaciele. Był to proporzec kawalerii i nigdy jeszcze widok
gwiazd i pasów mnie tak nie ucieszył. Moi towarzysze byli bardzo zaskoczeni, widząc mnie siedzącego
na ziemi, bez konia. Kilka słów wyjaśniło wszystko. Oddział moich ludzi, idąc we wskazanym kierunku,
znalazł mego konia i wrócił z siodłem i resztą ekwipunku. Inny wierzchowiec i znów byłem sobą, bogatszy
o cenne doświadczenie i biedniejszy o wartościowego konia.”
przeł. Grzegorz Markowski

