
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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,  

                        bluewind@o2.pl  

 

BI PSPI ukazuje się na 

przełomie kolejnych pór roku 

Peter Blue Cloud 

 

Znów dzień i noc równe sobie 

i czarny niedźwiedź zaczyna odkładać tłuszcz. 

My zaczynamy zbierać dojrzałe plony do spichrzów na 

zimę.  

Nasi starcy wybierają i starannie przechowują nasiona 

do sadzenia na jutro. 

 

Ta święta pieśń rozstania, sucha kukurydza szeleści na 

wietrze. 

U jej stóp ogromne, pękate dynie. 

Nad nami niebo ciemnieje od wielkiego przelotu 

ptaków. 

Przerywamy by znów złożyć podziękowania. 

 

Drewno ułożone wysoko pod domami, 

chodzimy po trzeszczącej, zżółkłej, zmarzniętej trawie.  

Wieczór woła nas łagodnie kojącym śpiewem.  

A niebawem pierwsze wielkie płatki śniegu 

zawołają nas na spoczynek pod zimowym futrem. 
 
 

Nowości wydawnicze 

Księgarnia w TIPI 

http://tipibooks.pl/ 

W tym numerze: 
 

1 Zamiast wstępu 
2 Stowarzyszenie – aktualności 
3 Wystawa - Droga ku nieznanemu 
4 Benefis Adama Piekarskiego 
5 Zagrożenia dla świętej ziemi 
Huiczoli 
6 Spotkania u Indiańskiej Babci 
7 XVI JESIENNE POWWOW 
8 Wystawa prac Fridy Kahlo i Diego 
Rivera 
9 Mity i legendy Indian Ameryki 
Północnej cz. II 
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Podziękowania za współpracę redakcyjną oraz 

nadesłane materiały dla:  

Adama Piekarskiego, Jolanty Pawlak, Tadeusza 

Piotrowskiego 

mailto:bluewind@o2.pl
http://tipibooks.pl/
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Informacja dla wpłacających składki członkowskie lub darowizny na konto 

Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian: 

 

w wyniku fuzji banków, Stowarzyszenie posiada nowy numer konta:  

 

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 2451 7339 
 

Paweł I Indianie - książka dla dzieci z 

honorowym patronatem PSPI - JUŻ W 

SPRZEDAŻY! 
 

We wrześnie 2017 roku trafiła do księgarń 

niewielka, ale pięknie ilustrowana 

książeczka dla małych dzieci 

wydawnictwa Novae Res pod tytułem 

"Paweł i Indianie". Akcja dzieje się w 

Polsce oraz w kraju Indian, więc autorka - 

Agata Hryniewicz - zwróciła się do PSPI z 

prośbą o konsultacje w sprawach 

indiańskich. Dotyczyły one najpierw 

tekstu, a potem także ilustracji 

wykonanych przez panią Kamilę 

Stankiewicz. Oczywiście nie wszystkie 

nasze uwagi zostały uwzględnione, bo 

literatura, zwłaszcza dziecięca i bajkowa, 

rządzi się swoimi prawami, ale efekt był 

na tyle zadowalający, że Zarząd 

Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian 

postanowił objąć książeczkę swoim 

honorowym patronatem. Na okładce 

książki pojawiło się logo PSPI, a w wielu 

pozytywnych recenzjach podkreśla się 

fakt patronatu naszego Stowarzyszenia.  

 

Książeczkę będzie można kupić podczas 

najbliższych spotkań indianistycznych, na 

przykład na powwow w Poznaniu.  

Jolanta Pawlak  
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Wystawa: Adam Piekarski. Droga ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa 

i Clarka na Zachód Ameryki. 
 

Być może nie wszyscy mieli okazję zobaczyć moją wystawę Droga ku nieznanemu… Śladami 

wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki w Bydgoszczy. Tym razem pojawiła się nowa okazja, by 

zobaczyć ją w szacownych progach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w 

Krakowie. Zapraszam więc na kolejną odsłonę wystawy Adam Piekarski. Droga ku nieznanemu… 

Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki. Ekspedycja (1804-1806) zorganizowana przez 

prezydenta USA Thomasa Jeffersona przeszła do historii zdobywania amerykańskiego Zachodu jako 

wyprawa Meriwethera Lewisa i Williama Clarka, ale przez potomnych została zapamiętana jako 

Korpus Odkrywców. Na wystawie można zobaczyć nie tylko ciekawe fotografie z mojej wyprawy 

śladami historycznej ekspedycji. Pośród prawie dwustu przedstawionych na wystawie przedmiotów 

można obejrzeć wiele replik i artefaktów, w tym np. umundurowanie galowe oficerów piechoty i 

artylerii, jakie reprezentowali kapitan Lewis i porucznik Clark. Są również przedmioty charakterystyczne 

dla okresu handlu futrami, który dominował w gospodarce amerykańskiego Zachodu oraz handlu z 

Indianami na przełomie XVIII i XIX wieku. Nie brakuje obiektów, zarówno dotyczących kultur 

indiańskich jak i charakteru samej wyprawy. Uzupełnieniem są przedmioty zaliczane do sztuki 

nowoczesnej, wykonane przez Indian pochodzących z plemion jakie Lewis i Clark napotkali na swojej 

drodze. Wystawa potrwa do 31 grudnia 2017 r.  

Zachęcam do odwiedzenia mojej strony www.walker.org.pl na której można zobaczyć wiele zdjęć z 

bydgoskiej wystawy a także poznać dodatkowe szczegóły. 

http://www.walker.org.pl/


 

Benefis Adama Piekarskiego 
 

We wrześniu 2017 r. minęło już 5 lat moich stałych 

spotkań w Domu Kultury Modraczek, które objąłem 

wspólnym tytułem Indianie Ameryki Północnej. Historia i 

dzień dzisiejszy. 47 spotkanie było jednak wyjątkowe, 

chociaż bardzo uroczyste. W tym dniu odbył się 

bowiem uroczysty benefis. To naprawdę cieszy. Sam 

nawet nie zauważyłem, że nasze comiesięczne, 

czwartkowe spotkania z Indianami trwają już tak długo, 

ale tym razem zaprosiłem nie tylko przyjaciół Indian. 
 

Trudno swoje chwalić, ale ilość pozytywnych, powiedziałbym nawet entuzjastycznych 

komentarzy nie pozostawia wątpliwości, że jak zawsze było warto włączyć się czynnie do 

przygotowań. Cała uroczystość odbywała się w kilku odsłonach i każdy mógł znaleźć tam coś 

dla siebie. 

 

Przede wszystkim chciałbym podziękować kierownikowi Domu Kultury Modraczek (Agnieszka 

Buzalska). To dzięki jej pomysłowi jak i późniejszemu zaangażowaniu spotkanie mogło się odbyć 

nie tylko bez przeszkód, ale też na wysokim poziomie. Pani Agnieszce sekundowali pracownicy 

Domu Kultury, tak więc wszystkim dziękuję. Sala, świeżo po remoncie była świetnie 

przygotowana. Na froncie wisiały obrazy o tematyce indiańskiej, a ich autorem jest stały 

bywalec naszych spotkań i jednocześnie malarz, Janusz Sawkow. Duże formaty kolorowych scen 

z życia Indian Równin i Prerii mogły przykuwać uwagę, a co ważniejsze bardzo się podobały. 

Znalazło się również miejsce na emblemat Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, oraz chwila 

czasu aby przedstawić idee Stowarzyszenia. Na ekran został rzucony tytułowy slajd spotkań i 

chociaż tym razem zabrakło multimedialnej prezentacji, warto było zasygnalizować, że 

comiesięczne spotkania odbywają się z wykorzystaniem takiego środka przekazu, a sam slajd 

oparty o przepiękny obraz Howarda Terpninga zatytułowany Spirit of the Plains (Duch prerii) 

również przyciągał uwagę.  
 
Na sali ustawiono w półokręgu 120 krzeseł (później 

doniesiono jeszcze 30, co i tak było za mało), 

dlatego wszyscy goście, widzowie mogli poczuć się 

uczestnikami wielkiego kręgu. Profesjonalne 

nagłośnienie pozwoliło na dobry odbiór muzyki i 

słów. Istotnym elementem imprezy była obecność 

Indianina z Peru, Luisa Floresa, dzięki czemu każdy 

mógł przyjrzeć się wyrobom kultur andyjskich, a 

nawet zakupić jakiś drobiazg dla siebie. 

kontakt@pspi.pl 

 



 

Gdy chodzi o samą uroczystość rozpoczęło ją „Wielkie wejście”. W rytm indiańskich bębnów 

mogłem wkroczyć na salę niosąc cenny staff, a za mną weszli pozostali wykonawcy indiańskich 

tańców z zespołu Huu Ska Luta z Torunia wzmocnieni obecnością Radka Wdowickiego (też 

pochodzi z Bydgoszcz!), który na zakończenie dał indywidualny popis tańca z obręczami Hoop 

Dance. Potem oficjalna część przemówień, kwiaty i upominki. Słowa ze strony władz Domu 

Kultury i Spółdzielni były bardzo ciepłe, a piękne bukiety kwiatów wśród których królowała 

indiańska symbolika roślin i kolorów dopełniły dzieła. Mogę jedynie dodać, że dostrzeżono 

również życiową pomoc mojej przyjaciółki i ukochanej żony, Violi, dla której nie zabrakło i 

życzeń i kwiatów, podobnie jak i dla Magdy (Leśnej), która bazowo wspiera mnie zawsze 

podczas warsztatów. 

 
Uroczystość odbywała się w kilku sekwencjach, a wszystkich wykonawców ciągle 

nagradzano brawami. Tancerze zespołu Darka Lipeckiego Huu Ska Luta pokazali jak zawsze 

kawałek znakomitego folkloru Indian Równin i Prerii uzupełnione treściwym komentarzem 

pozwalającym widzowi lepiej zrozumieć taneczny przekaz. Drugim gwoździem programu były 

popisy muzyczne Indianina z Meksyku, Ulissesa Cruz Castillo. Olbrzymie emocje jakie 

towarzyszyły muzykowi podczas wykonywania utworów oraz cała gama zastosowanych 

instrumentów pozwoliły widzom zobaczyć niesamowity pokaz andyjskiego folkloru 

muzycznego. Bez wątpienia Ulisses został przez wszystkich zapamiętany. Kolejna sekwencja 

wydarzeń miała nieco wyciszyć gorąca atmosferę i wprowadzić nutę refleksji. Okazją do tego 

były wiersze autorów indiańskiego pochodzenia czytane przez Magdę. Dobra koleżanka z 

Bydgoszczy już nie raz pokazała, że można włączyć się czynnie do takich imprez, a czytane 

przez nią wiersze trafiały do serca słuchaczy. Wśród poezji autorów indiańskich nie zabrakło 

wiersza bydgoskiego poety, Jarosława Jackiewicza.  
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W marcu 2011 r. po zorganizowanym przeze mnie 

wieczorze poetyckim poświęconym autorom tubylczego 

pochodzenia z Ameryki napisał on wiersz skierowany do 

mnie. Bardzo cenię sobie ten gest Jarka, wiersz jest 

głęboki i piękny, a oryginał jego tekstu wisi u mnie w 

domu na ścianie. Na zakończenie Radek zaprezentował 

nagradzany brawami Hoop Dance, a zespół Huu Ska 

Luta rozpoczął znany taniec Two Step Round Dance, 

wykonywany w popularnej wersji Indianki Kri z Kanady, 

Buffy Sainte-Marie. Dzięki takiemu zakończeniu wszyscy 

mogli wyjść za tancerzami z sali na jubileuszowy tort. 

Warto przy tym zaznaczyć, że wiele osób z sali 

przyłączyło się do tego społecznego tańca Indian. 

Potem już w kuluarowych, indywidualnych i grupowych 

rozmowach można było wymieniać na gorąco poglądy 

dotyczące spotkania. Z żalem tylko muszę przyznać, że 

nie dotarłem do smakowitego tortu, chociaż 

rekompensowały tę stratę równie słodkie komplementy i 

życzenia od osób, z którymi rozmawiałem. 

 
Na końcu o gościach uroczystości. Wiem, że powinienem od nich zacząć i tak było na samym 

spotkaniu. Chciałbym jednak mocno podkreślić, ze każda taka uroczystość ma sens wtedy, 

gdy jest ją dla kogo przygotować. Obecność wielu przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, 

a także wielu ludzi, którzy dotarli do Modraczka nie znając mnie była bezcenna. Nie będę 

nikogo wymieniać, przecież nie o to tutaj chodzi. Psia pogoda (tego dnia było w Bydgoszczy 

zimno i nieprzyjemnie, cały czas lał deszcz) nie nastrajała specjalnie do wyjścia z domu, 

niektórzy musieli sprostać obowiązkom w pracy. Myślę jednak, że ci co przyszli nie żałowali 

tego wcale, a na spotkanie dotarła nawet moja wnuczka z rodzicami, co równie było bardzo 

cenne. Z mojej strony mogę tylko wszystkim serdecznie dziękować za pamięć i chęć 

uczestnictwa w nietuzinkowym wydarzeniu. Ciepłe, życzliwe słowa i gorące uściski mówiły po 

prostu same za siebie. 

Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim i za wszystko. Mam nadzieję, że każdy znalazł tam coś 

dla siebie ciekawego, a goście, którzy zdecydowali się pojawić na tym spotkaniu 

zapamiętają go na długo. Oj, się działo! 

Adam Piekarski 
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ZAGROŻENIA DLA ŚWIĘTEJ ZIEMI INDIAN HUICZOLI W MEKSYKU 
 

W sierpniu i wrześniu na terenie Polski przebywał marakame José Luis “Urramuire” Ramirez, 

czyli członek starszyzny ludu Wixáritari (czyt. Wiszaritari) w Meksyku, jeden z bohaterów filmu 

”Huiczole, ostatni strażnicy peyotla”. Jedna z opiekunek w podróży marakame po Polsce – 

pani Renata Koper o filmie napisała na FB: 

Opowieść o Wixáritari, jednej z ostatnich zachowanych kultur przedchrześcijańskich w 

Ameryce Łacińskiej oraz o ich zmaganiach, by ochronić Wirikutę, święte miejsce gdzie rośnie 

pejotl, tradycyjna medycyna, którą postrzegają jako źródło wiedzy i kontynuacji ich tradycji. 

W filmie podążamy za rodziną Ramirez, typową rodziną Wixáritari z wioski Laguna Seca w 

Sierra Madre Occidental, podczas pielgrzymki na ziemie Wirikuta będącej coroczną 

tradycją duchową dla Indian Wixáritari. José Luis “Urramuire” Ramirez, główny bohater filmu 

to marakame, a prywatnie ojciec Enrique i jego ośmiorga rodzeństwa, uzdrowiciel i 

przywódca duchowy społeczności. Film opowiada o zmaganiach z ochroną ziemi i 

pokojowej walce, do jakiej stają rdzenni mieszkańcy Meksyku. Walce o ziemię nas wszystkich. 

Na prośbę Indian Wixáritari w 2013 roku powstaje nagradzany i znakomity film dokumentalny 

pt: „Huicholes: Los Últimos Guardianes del Peyote” („Huiczole, Ostatni Strażnicy Pejotla"), 

zrealizowany przez Paolę Stefani i Hernána Vilcheza.  

 

WIXÁRITARI są jedną z najlepiej zachowanych kultur rdzennych na świecie. Indianie Wixáritari 

(czyt. Wiszaritar) z centralnego Meksyku od tysięcy lat żyją w górach Sierra Madre 

Occidental, terenach niedostępnych i surowych, pozostając kulturą w dużej mierze 

niezależną od wpływów zewnętrznych. To przyczyniło się do zachowania tradycji i wierzeń 

przodków. 

Wixaritari są przykładem nierozerwalnego związku człowieka z przyrodą. Główną częścią ich 

kosmogonii i tożsamości jest pielgrzymka przez dziesiątki świętych miejsc, (zlokalizowanych w 

naturze i rozprzestrzenionych na obszarze powyżej 800 km) do Wirikuty. Członkowie wspólnot 

wyruszają na nią co roku, między grudniem a marcem, odtwarzając tym samym drogę 

przebytą przez swoich przodków, świadków pierwszego wschodu słońca. To tu, według 

Wixáritari, narodził się świat. Tutaj przez tysiąclecia żyli w zgodzie z naturą, korzystając z jej 

zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do Matki Ziemi. 

Wixáritari podczas pielgrzymki zbierają pejotl – świętą roślinę, stanowiącą pokarm i lekarstwo, 

a także pożywienie dla bogów. Jak bardzo kluczowe jest to doświadczenie, niech świadczy 

fakt, iż żaden plon nie może zostać zebrany ani żaden jeleń upolowany bez corocznej 

modlitwy na ziemiach do których pielgrzymują. Wirikuta to istota tożsamości Wixarika, 

tożsamości niezwykle silnej, bowiem przetrwała ona konkwistę oraz wymieszanie się 

meksykańskiego społeczeństwa. Zniszczenie tego miejsca zaburzyłoby trzon religii oraz 

uniemożliwiłoby kontynuację tradycji. 
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WIRIKUTA I ZAGROŻENIA DLA NIEJ  

Budowa kopalni odkrywkowej wiąże się ze zdjęciem wierzchniej warstwy ziemi na ogromnym 

terenie. To dosłownie zrobienie ogromnej dziury w ziemi. Oznacza to zniszczenie środowiska, 

zaburzenie równowagi w ekosystemie oraz śmierć wielu roślin i zwierząt. Pustynia Wirikuta to 

m.in. skupisko 85% wszystkich gatunków kaktusa na świecie. To także dom dla ponad 250 

gatunków ptaków, w tym orła złotego, narodowego symbolu Meksyku. 

Region Wirikuty posiada znikomą ilość wód, której większość stanowią źródła podziemne. 

Tymczasem srebro i złoto wydobywane z kopalni jest poddawane procesowi flotacji, do 

którego zużywa się ogromne jej ilości. Bez wody pustynia nie przetrwa pory suchej i zostanie 

całkowicie pozbawiona życia w ciągu 10 lat. Ponadto przy wydobyciu kamieni szlachetnych 

do gleby i atmosfery dostaje się mnóstwo odpadów (w tym cyjanki), które są ogromnie 

toksyczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla jego mieszkańców. 

First Majestic Silver (FMS), kanadyjska firma posiadająca 73% wszystkich projektów górniczych w 

Meksyku, mieszkańcom okolic Wirikuty obiecuje jedynie chwilowe zatrudnienie. Na mocy 

postanowień międzynarodowych nie płaci podatków w Meksyku. Może również w każdej 

chwili wycofać się z koncesji i prac, pozostawiając wyjałowioną ziemię i bezrobotnych 

górników. Budowa kopalni nie jest szansą dla regionu. Jest dla niego śmiertelnym 

niebezpieczeństwem. 

 

SZTUKA WIXÁRITARI 

 

Wixáritari nie nazywają siebie artystami. Wierzą, że to nie uzyskany efekt ma znaczenie podczas 

tworzenia sztuki. Istotny jest sam akt kreacji. Przejawia się on w śpiewie, szyciu, haftowaniu, czy 

łączeniu koralików lub włóczki. Tworzenie odbywa się dzięki doświadczeniu wizji oraz wysiłkowi, 

by otrzymać „dar zobaczenia”. Huiczole nazywają ten dar nieriką. 

Osiągnięcie nieriki odbywa się poprzez wyrzeczenia i wymaga ogromnego wysiłku. 

Doświadczenie wizji spotyka się na granicy życia i śmierci, przy porzuceniu swoich własnych 

ograniczeń, w szczerości do świata i samego siebie.” 
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Z informacji uzyskanych podczas spotkań z marakame wynika, że starszyzna Wixaritari nie 

podjęła jeszcze decyzji, co powinni zrobić, aby koncerny kanadyjskie nie uzyskały licencji na 

budowę kopalni na terenach Wirikuty. Poprzednio, czyli 5 lat temu, działania wielu ludzi z 

całego świata, w tym petycji z Polski sprawiły, że te licencje zawieszono na 5 lat. Obecnie 

problem powrócił. 

W oczekiwaniu na decyzję starszyzny i powrót filmu na polskie ekrany za kilka miesięcy, 

możemy teraz jedynie wspierać Huiczoli finansowo przez darowizny lub zakup wykonanej 

przez nich biżuterii oraz przekazywanie sprawnego, chociaż niekoniecznie najnowszego 

sprzętu elektronicznego do współczesnej komunikacji. Już teraz przekazane im komputery z 

Polski są dostosowywane do języka hiszpańskiego. Pieniądze są wykorzystywane na podróże 

propagujące ideę ochrony Wirikuty, w tym do różnych światowych instytucji, które mogą 

mieć na to wpływ. 

Jolanta Pawlak 
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Ciąg dalszy wspomnień Tadeusza Piotrowskiego: 

Spotkania u Indiańskiej Babci (Stefanii Antoniewicz) 
 

Do odwiedzających mieszkanie Indiańskiej Babci, czyli Stefanii Antoniewicz w Warszawie, 

należał między innymi wybitny artysta Wiktor Gutt. Pod koniec lat siedemdziesiątych 

zorganizował on wystawę pokazującą zdjęcia różnych przedmiotów i osób z Oświęcimia w 

sąsiedztwie przedmiotów i osób z indiańskich rezerwatów, by wykazać wspólne cechy 

jednego i drugiego ludobójstwa. 

 

Przychodziła tam także Ewa Nowicka, która jako naukowiec traktowała kulturę indiańską 

jako coś dawnego i przebrzmiałego, a u nas stwierdziła, że ta duchowość jest ciągle żywa i 

aktualna. 

 

Zapis traktatów 

 

Babcia napisała list do jednego z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, że potrzebuje 

informacji o traktatach podpisanych przez Indian. Po pewnym czasie odebraliśmy na 

poczcie pudło tak wielkie, jakby miał tam być telewizor z tamtych czasów. W pudle była 

przysłana dla nas treść wszystkich traktatów podpisanych z Indianami na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Było to w języku angielskim, więc nie od razu zabraliśmy się za analizowanie 

tych dokumentów. Mieliśmy zamiar je skopiować, ale szybko okazało się, że potrzebuje ich 

Elżbieta Dzikowska. Ciekawe, gdzie obecnie znajdują się te materiały. 

 

Tłumaczenie książki „Pochowaj me serce w Wounded Knee” 

 

Podczas spotkań u Indiańskiej Babci przez wiele miesięcy zajmowano się między innymi 

tłumaczeniem książki o historii plemienia Dakota, o zerwanych traktatach itp. Przez wiele 

miesięcy wszyscy obecni w danym momencie w mieszkaniu pomagali szukając różnych 

wyrazów w słownikach lub wykorzystując swoją znajomość języka angielskiego. Główną 

osobą był James Bremmer – czystej krwi Indianin, który studiował wtedy w Polsce, ale 

jeszcze słabo znał nasz język. Po zakończeniu tłumaczenia wydawca zdecydował, że 

książka wyjdzie pod tytułem „Pochowaj me serce w zakolu rzeki”, jednak ani Babcia, ani 

nikt z indianistów nie chciał się na to zgodzić. W końcu wydawnictwo musiało ustąpić i 

książka ukazała się w 1981 roku wydana przez „ISKRY” z tytułem „Pochowaj me serce w 

Wounded Knee”. Jako tłumaczy wymieniono w niej głównie małżeństwo James'a i 

Małgorzatę Brenner. 

 

Kiedyś indianiści zrobili Jamesowi, który pochodził prawdopodobnie z plemienia Dakota, 

żart – poszli do jego mieszkania przebrani w stroje indiańskie. Gdy otworzył im drzwi 

powiedzieli chórem „Hough!”, ale niestety, dla niego, prawdziwego Indianina, to wcale nie 

było zabawne i mu się nie podobało.  

kontakt@pspi.pl 

 



 

Na zdjęciu – lata siedemdziesiąte, w środku Indiańska Babcia, czyli Stefania Antoniewicz, 

obok po lewej stronie James Bremer – tłumacz książki, poniżej – Tadeusz Piotrowski. Jeśli ktoś 

zna pozostałe osoby ze zdjęcia, to prosimy o informację na adres kontakt@pspi.pl 

 

kontakt@pspi.pl 

 

https://poczta.o2.pl/d/


XVI JESIENNE POWWOW - NOWE MIEJSCE I NOWY TERMIN! 

16th AUTUMN POLISH POWWOW - NEW PLACE AND NEW DATE! 
 

Z największą przyjemnością zapraszamy tancerzy, pieśniarzy i wszystkich zainteresowanych do udziału w 

XVI Jesiennym Powwow w Poznaniu. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej 

Powwow w Poznaniu odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. 

 

Miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 

im. CHARLES DE GAULLE`A W POZNANIU, ul. Tarnowska 27,  

61 - 323 POZNAŃ 

 

Harmonogram: 

Początek rejestracji dla tancerzy w konkursach: 12.30 

Drum Roll Call: 14:00 (próba dźwięku dla kapel) 

Koniec rejestracji dla tancerzy w konkursach: 14:30 

Grand Entry: 15: 00 - Pokazy i konkursy tańców - Flag Retreat: 22:00 

 

Organizator: Bieg Na Rzecz Ziemi :: Run For The Earth 

Head Staf: 

Masters of Ceremony: Dariusz Lipecki, Milko Jovic, 

Arena Directors: Włodek Rybicki, Artur Zieliński, 

Head Judge: Marek Ptasiński, 

Head Man Dancer: Marcin Król 

Head Lady Dancer:: Kamila Bienia-Borowska 

Host Drum: Maka Sapa Singers 

 

Zaproszone grupy śpiewaków: 

Star Horse Singers (Polska) Fürstenwalde (Niemcy) Čangleska Nunpa Singers (Czechy) 

Wanbli Ohitika Singers (Czechy) 

 

Organizator proponuje indywidualny konkurs Hand Drum 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym konkursie, skontaktuj się z nami. 

 

Nocleg w hali sportowej (Poznań, ul. Tarnowska 27) od piątku (20.10) wieczorem do niedzieli (22.10) po 

południu. Prosimy zabrać ze sobą karimaty i śpiwory. 

 

Koszty uczestnictwa w Powwow: 15 zł lub 4 euro (zawiera nocleg na sali) 

- tancerze biorący udział w konkursach - bezpłatnie  

- członkowie grup śpiewaków - bezpłatnie 

- dzieci do lat 12 - bezpłatnie 

 

Żadnego alkoholu!!! Żadnych narkotyków!!! 
 

Kontakt: 
Pytania kierować do Krzysztof Myszak Mączkowski 

e-mail: km@plusnet.pl mobile: +48 601 767 030 

kontakt@pspi.pl 

 

https://www.facebook.com/kmaczkowski


Wystawa prac Fridy Kahlo i Diego Rivera 

W dniu 22 października (po Powwow) odbedzie sie nasze ogólnopolskie, indianistyczne 

wyjście na Wystawę dzieł sztuki meksykańskiej, w tym 30 obrazów Fridy Kahlo i Diego Rivera. 

Spotykamy się pod CK Zamek w centrum Poznania (przy wejściu głównym) o godzinie 13:30, 

22 października. Serdecznie zapraszam zapisanych na wystawę, indianistów i indianistki do 

wzięcia udziału w dwóch konkursach z tejże okazji:  

1. Konkurs "Ja, Frida. Ty, Diego" - (Panie przebierają się za Fridę, Panowie za Diego) - warunki 

konkursu - będziemy głosowały/głosowali między sobą. Najlepsze 3 stroje/interpretacje 

wygrywają: Reprodukcje obrazów Fridy Kahlo na kanwasie plus teotihuacańskie 

niespodzianki.  

2. Konkurs to "Viva la Vida czy Henry Ford Hospital?" Przedstawię Wam 4 zagadki dotyczące 

czterech obrazów Fridy. I tu do wygrania za najszybsze odpowiedzi są - 4 płyty z muzyką Elliota 

Goldenthala do filmu "Frida" oraz ... tenochtitlańskie niespodzianki. (Uwaga, trzeba się troszkę 

przygotować ze znajomości kilku najsłynniejszych obrazów artystki)... Dodatkowo będzie małe 

co nieco dla nas wszystkich, oczywiscie bardzo "fridowe"... Zachęcam wszystkich do wpięcia 

mnóstwa kwiatów we włosy, przywdziania korali, chust I barwnych spódnic... I widzimy się 

niebawem OLEE! 

Źródło: Internet 

kontakt@pspi.pl 

 



 

Richard Erdoes 

Alfonso Ortiz 

Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. II 
przeł. Agata Świerzowska 

Recenzja merytoryczna: dr Bartosz Hlebowicz, dr Radosław Palonka, 

dr Michał Wasilewski 

 

Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. II to wybór mitów i 

legend Indian Ameryki Północnej z jednego z największych tego 

typu zbiorów, zebranych i opracowanych przez Richarda Erdoesa i 

prof. Alfonso Ortiza. Znajdują się tutaj opowieści plemion 

zamieszkujących różne tereny, od Alaski i północnej Kanady aż po 

Meksyk. Książka po raz pierwszy została wydana w 1984 roku w USA i 

ciągle jest wznawiana, stanowiąc klasykę antropologii i mitologii 

plemion indiańskich Ameryki Północnej.  

Opowieści tutaj zawarte zostały podzielone według określonych 

kategorii tematycznych na dziesięć rozdziałów. Każdy z rozdziałów 

otwiera krótkie wprowadzenie, w którym autorzy wyjaśniają 

specyfikę zamieszczonych tu mitów i zwracają uwagę na niektóre 

istotne szczegóły. Zamieszczone w tym wydaniu ilustracje są 

oryginalnymi motywami zaczerpniętymi z ikonografii ceramiki i sztuki 

naskalnej różnych kultur indiańskich Ameryki Północnej. 

 

Info o autorach 

Richard Erdoes (1912-2008) – pisarz, artysta i ceniony popularyzator 

wiedzy o plemionach indiańskich Ameryki Północnej, ich 

tradycyjnym życiu, zwyczajach oraz przemianach kulturowych i 

współczesnych problemach z zachowaniem tożsamości. Działacz 

społeczny, znany bojownik o prawa Indian, był aktywnie 

działającym członkiem AIM (Ruchu Indian Amerykańskich). 

Alfonso Ortiz (1939-1998) – profesor antropologii Uniwersytetu 

Princeton i Uniwersytetu Nowego Meksyku. Jeden z pierwszych 

antropologów pochodzenia indiańskiego (San Juan Pueblo/Ohkay 

Owingeh), który do badań naukowych włączał tradycyjną wiedzę 

plemienną. Autor wielu publikacji naukowych i 

popularnonaukowych dotyczących kultur indiańskich Ameryki 

Północnej. 

Tłumaczka 

dr Agata Świerzowska, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów 

Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumaczy: studentom 

zawiłości religioznawstwa porównawczego, współczesnych teorii 

religii, antropologiczne wizje rzeczywistości, a z języka angielskiego 

literackie różności, które w taki czy inny sposób pozwalają lepiej 

poznać świat. 

http://tipibooks.pl/pl/p/Mity-i-legendy-Indian-Ameryki-Polnocnej-cz.-II/133  
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