
 



 

Odszedł Dennis Banks 

                                            

Jego pierwsze zdjęcia – młodego buntowniczego Indianina w opasce na długich włosach, lub 

w berecie z króliczkiem Playboya, równie naturalnie wyglądającego z mikrofonem i długą fajką – 

zobaczyłem wiosną 1973 r., kiedy wieści i obrazy z indiańskiej okupacji osiedla Wounded Knee w 

rezerwacie Pine Ridge obiegały świat, docierając także do Polski, za “żelazną kurtynę”. Wizerunki 

członków Ruchu Indian Amerykańskich, przeciwstawiających się zbrojnie i duchowo potędze Stanów 

Zjednoczonych, mocno działały wówczas na wyobraźnię młodych idealistów i miłośników Indian, a 

zdjęcia Dennisa Banksa i innych liderów okupacji, obok zdjęć tipi z wyspy Acatraz na tle wieżowców 

San Francisco, zawisły późnej na honorowym miejscu na słomiance w akademiku.  

      To między innymi pod wpływem tych obrazów, narodził się wkrótce Polski Ruch Przyjaciół Indian. 

Pierwsze docierające do nas indiańskie gazety alarmowały o procesach przywódców okupacji 

Wounded Knee, a pod adres Indiańskiej Babci Stefanii Antoniewicz, zachęcającej nas do pisania listów 

z poparciem dla prześladowanych działaczy AIM, docierały kserowane potem wielokrotnie 

podziękowania z podpisami m.in. nierozłącznych wówczas: Lakoty z Pine Ridge w Dakocie Pd. 

Russella Meansa i Odżibweja z Leech Lake w Minnesocie Dennisa Banksa. 

Gdy w 1978 r. przeczytałem w polskiej gazecie krótką notkę o grupie Indian, wędrującej z 

Kalifornii do Waszyngtonu w geście protestu przeciw antyindiańskim projektom ustaw, nie 



wiedziałem, że inicjatorem tego tzw. Najdłuższego Marszu był właśnie Dennis Banks. Swoje nieśmiałe 

marzenie, by wziąć kiedyś udział w takim marszu sam szybko uznałem za nierealne. Ale dzięki 

wizjonerstwu i talentowi organizacyjnemu współtwórcy AIM, biegów i marszy przez kolejne lata nie 

raz miało się okazać, że z marzeń nie trzeba rezygnować zbyt szybko. 

Dekadę później, podczas jednego z pierwszych europejskich spotkań grup poparcia dla Indian 

(zwanych “Euromeetingami”) nie tylko dowiedziałem się, że Dennis Banks zainicjował – lub raczej 

odrodził we współczesnej formie – w Kalifornii tubylcze długodystansowe biegi sztafetowe, nazwane 

Świętymi Biegami, ale także zaproponował, by kolejny taki bieg odbył się w Europie. Tak też się stało 

– rok później, w drodze z Londynu do Moskwy, duża grupa Indian i ich sojuszników ze świata 

przebiegła przez Polskę ze Zgorzelca do Ogrodnik. Liderem Świętego Biegu – Europa '90 był nie kto 

inny, jak Dennis Banks – bohater z pierwszych stron gazet zagościł w naszych tipi. 

Święty Bieg – Europa '90 stał się bezpośrednim impulsem do powstania Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian – jego formalnego organizatora w naszym kraju. Zapoczątkował też 

nowy rozdział w historii PRPI i życiu wielu indianistów. W kolejnych latach wyjeżdżali oni – na 

zaproszenie Dennisa Banksa - na wielotygodniowe biegi do Kanady, USA, Japonii, Irlandii i Wielkiej 

Brytanii (a ja, jako pierwszy prezes PSPI, pośredniczyłem w tych kontaktach). Na inspirowanych przez 

Dennisa Banksa biegach europejskich indianistów ze Wschodu i Zachodu oraz kolejnych imprezach 

biegowych w kraju i u naszych sąsiadów odradzał się polski Krąg Biegaczy, skupiony ponownie od 

kilku lat wokół Fundacji “Bieg na Rzecz Ziemi”. Dzięki przedsiębiorczości, charyzmie i otwartości 

mentora kilku pokoleń Indian także polscy indianiści odkrywali w sobie nowe pasje, a niektórzy – 

odnaleźli swe nowe miejsce w życiu; czasem – w Kraju Indian. 

Dennis Banks powracał do Polski jeszcze dwukrotnie: jesienią 1990 r. w drodze powrotnej z 

Moskwy po zakończeniu Świętego Biegu i w grudniu 1994 r. – najpierw na szałas potu pod Warszawą, 

a stamtąd do Muzeum Auschwitz-Birkenau – na  rozpoczęcie ośmiomiesięcznej Międzyreligijnej 

Pielgrzymki Dla Pokoju i Życia z Oświęcimia do ciężko doświadczonych nuklearną zagładą Hiroszimy i 

Nagasaki w bliskiej jego sercu Japonii. Polskich indianistów (a zwłaszcza – indianistki) i wizyty w 

naszym kraju wspominał serdecznie, z sympatią odnosząc się nawet do niezbyt realnych lub 

słomianych inicjatyw współpracy i kolejnych spotkań. 

Kiedy w kwietniu 2006 r. uczestnicy kolejnego Świętego Biegu byli w drodze od 

dotkniętych przez huragan Katrina indiańskich społeczności spod Nowego Orleanu do nowej 

buddyjskiej Pagody Pokoju w górach Tennessee, w Uniejowie odbyło się IV Wiosenne 

Powwow PRPI, a trasę ze Starego Gostkowa do Uniejowa przebiegli uczestnicy Biegu Dla 

Tradycji, który skupił zarówno weteranów indiańskiego biegania w Polsce, jak i młodych 

aktywnych indianistów. Kolejna edycja biegu miała miejsce jeszcze tego samego lata, na XXX 

Zlocie PRPI w Uniejowie. 

Urodzony w 1937 r. Dennis Banks był wówczas u szczytu swej aktywności i 

popularności. Po latach unikania ryzykownych procesów sądowych uporządkował swoje 

życie i powrócił do rodzinnego rezerwatu. Znając problemy Kraju Indian – od lat unikał 

alkoholu i narkotyków, jako tradycjonalista, opiekun fajki i wielokrotny tancerz słońca – 

zachęcał poszukujących do szukania oparcia w duchowości i powrotu do własnych korzeni, a 

jako współczesny Amerykanin – rozumiał też siłę mediów. W 2002 r. zagrał w dwóch znanych 



filmach - “Ostatni Mohikanin” i “Na rozkaz serca”, a w 2005 r. opublikował autobiografię 

“Ojibwa Warrior: Dennis Banks and the Rise of the American Indian Movement”. W 2008 r. 

wystąpił w filmie fabularnym “Older Than America”, a następnie w filmach dokumentalnych: 

“We Shall Remain, Part V: Wounded Knee” (2009), “A Good Day to Die” (2010) i “Nowa 

Cumig: The Drum Will Never Stop” (2011). 

Kiedy w 2008 r. z Alcatraz do Waszyngtonu wyruszył kolejny Najdłuższy Marsz – to oczywiście 

Dennis Banks stanął na jego czele. A renoma, którą przez lata wyrobili sobie polscy biegacze oraz 

akcja wsparcia zorganizowana przez środowisko PRPI i PSPI sprawiły, że po wielu latach spełniło się 

także moje marzenie, a polska flaga i pióra ptaków szanowanych na naszej ziemi przemierzyły wraz ze 

mną – i indiańskimi staffami i flagami – amerykański kontynent. 

Jeszcze przez niemal dekadę – mimo upływu lat i słabnącego zdrowia – Dennis Banks 

patronował kolejnym inicjatywom biegowym i marszowym, inspirując niezliczone odwiedzane 

społeczności, przywracając nadzieję, motywując do działania i wspierając protesty w obronie praw 

Indian i Matki Ziemi (jak zimą 2017 roku – w wielotysięcznych obozach “obrońców wody” w Standing 

Rock). Fizyczną aktywność w ważnych celach społecznych łączył ze zdrowym trybem życia i 

odżywiania się, a opartą na tradycyjnej tubylczej duchowości akceptację ludzi różnych kultur, ras i 

religii – z osobistym urokiem, życzliwością i humorem. 

Wieści, że minionej jesieni Dennis Nowacumig Banks po raz kolejny trafił do szpitala, nie od 

razu pozbawiły nas nadziei na kolejne spotkania – także być może z biegaczami i indianistami w 

naszym kraju. Jednak Krąg Życia musiał się w końcu dopełnić. 29 października 2017 r. serce Dennisa 

stanęło, a jego duch wyruszył w Ostatnią Drogę. Na czterodniowe uroczystości żałobne w 

odżibwejskiej tradycji Midewiwin do rezerwatu Leech Lake przybyły setki osób – rodzina, przyjaciele, 

uczniowie – świadkowie trwającej pół wieku aktywności człowieka, który – choć dla wielu 

kontrowersyjny – już za życia stał się człowiekiem-legendą. 

“Jesteśmy dziećmi jednej Matki Ziemi” – mówił nam przed ostatnim etapem biegu w Polsce w 

1990 roku. “Być może za 50 lat będziecie wspominać nasz Bieg i to spotkanie. Ale pamiętajcie, że 

najważniejsze jest to, co wydarzy się jutro i pojutrze. Przynieśliśmy ze sobą przesłanie, które oddaje 

naszą wiarę w to, że jesteśmy związani z Ziemią. Wierzymy, że wszystko jest ze sobą powiązane; że 

jesteśmy jedną wielką rodziną i że nie możemy żyć bez siebie. Od tego zależy nasza przyszłość. Za rok 

odbędzie się kolejny Święty Bieg. Być może któregoś dnia znowu spotkamy się w drodze”. I miał rację, 

jak wielokrotnie wcześniej – w lutym 2018 r. w USA rozpocznie się kolejna edycja Najdłuższego 

Marszu. Wśród liderek marszu przeciw przemocy w indiańskich społecznościach i rodzinach będzie 

jedna z obecnych w 1990 r. w Polsce córek Dennisa Banksa – Tashina. 

Marek Nowocień 

 

 



 

Z życia PSPI: 

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach koło Lublina odbędzie 

się prezentacja pt. „Indianie – prawdy i mity”. Jej głównym celem będzie podanie młodzieży „w pigułce” 

historii i kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej oraz zdemaskowanie błędnie 

rozpowszechnianych informacji. Spotkanie odbędzie się w ramach Tygodnia Amerykańskiego, 

przygotowanego przez pracowników szkoły, prezentującego różne aspekty kultury i historii amerykańskiej. 

 Prezentację przygotuje Paweł Szpyra z Zarządu PSPI  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia i przesilenia zimowego oraz 

nadchodzącego 2018 roku składa Zarząd i  Komisja Rewizyjna  

Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian.  

Ilustrację wykonał Tadeusz Piotrowski www.piotrowski.linkonardo.com 

 

http://www.piotrowski.linkonardo.com/


 

Kolęda Huronów i polscy Jezuici 

 

Kolonizacja Ameryki Północnej przebiegała różnymi szlakami. W kierunku południowo-

zachodnim zmierzali francuscy eksploratorzy spod sztandaru białych lilii sukcesywnie wykorzystując, 

jako komunikacyjny szlak Rzekę Św. Wawrzyńca. W ten sposób Francuzi dotarli do obszaru Wielkich 

Jezior i kraju Illinois. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Samuel de Champlain, który założył 

tam kolonię Nową Francję (fr. la Nouvelle-France). 28 lipca 1633 r. do Québecu zawitał wypełniony 

po brzegi skórami i futrami potężny konwój 150 canoe wraz z 500 Huronami, gdzie w każdej łodzi 

znajdowało się prawie 100 kg futer. Była to ich coroczna, handlowa wizyta, choć wyjątkowa, bowiem 

normalnie Québec odwiedzało zawsze około 200 Huronów w 60 canoe. Tym razem było inaczej i 

Champlain nie omieszkał wykorzystać znakomitej sytuacji oświadczając Indianom, że jeśli chcą dalej 

utrzymywać z Francuzami przyjazne, handlowe relacje muszą się zgodzić na założenie w ich 

wioskach misji. Nie można bowiem pominąć roli jaką jezuici zwani „czarnymi sukniami” (fr. robes 

noires) odgrywali w procesie opanowywania przez Francję Pays d’en Haut, co miało miejsce od 

chwili, gdy 15 czerwca 1625 r. Charles Lalemant, Énemond Massé i Jean de Brébeuf jako pierwsi 

zakonnicy Towarzystwa Jezusowego pojawili się w Nowej Francji. Od tego momentu czarna sutanna 

stała się dla Indian zamieszkujących obszar sięgający do jeziora Winnipeg znanym widokiem.  

Początkowo Francuzi odnotowywali wśród Huronów sukcesy, jednak ci stracili swoją siłę z 

powodu epidemii, które nawiedzały ich wioski w latach 1634-1640. Wystarczyło również 

kilkadziesiąt lat, by dobrze uzbrojeni wojownicy Ligi Ho-de’-no-sau-nee siejąc wśród Huronów strach 

i przerażenie zniszczyli swojego głównego konkurenta i wroga. Pozostali przy życiu Huroni opuścili 

Huronię znajdując nowe schronienie wśród Indian Petun, Neutral, Erie czy Ottawów. Ojciec Jean de 

Brébeuf poświęcił swoje życie by głosić Chrystusa wśród plemienia Huronów. Wraz z innym jezuitą, 

Gabrielem Lalement (kuzynem Charlesa) został zamęczony przez Irokezów w marcu 1649 r. 

zafascynowanych odwagą zakonników. W 1930 r. papież Pius XI kanonizował ośmiu kanadyjskich 

męczenników, wśród których byli też Jean de Brébeuf i  Gabriel Lalement.  

Jean de Brébeuf szanował kulturę Indian, a przynosząc im Dobrą Nowinę pragnął zachować 

tożsamość kulturową autochtonów. Z czasem Huroni przekonali się o czystości jego intencji traktując 

go jak swojego i mówiąc o nim jako o wysłanniku z nieba. To on napisał w indiańskim wigwamie 

przepiękną, przepełnioną nadzieją kolędę, czego dokonał w języku Huronów. W grudniu tego roku 

powstał polski tekst kolędy, jego aranżacja i teledysk. To rzadka sytuacja, by kolęda tak niszowej nacji 

jak Wyandoci (Huroni) znalazła swoje odzwierciedlenie w niezbyt otwartej na cudze pomysły polskiej 

kulturze, ulegającej w zasadzie jedynie wpływom elementów lukrowanej popkultury wynikającej z 

szeroko pojętych procesów globalizacyjnych. Przepiękny przykład sięgania do wartościowych 

zasobów tubylczych kultur Ameryki Północnej. Przy okazji młodzi studiujący na Akademii 

Ignatianum w Krakowie jezuici odkurzając ją przypomnieli fragment historii francuskiej kolonizacji 

oraz postać „Apostoła Indian” - ojca Jeana de Brébeuf. W pomoc przy nagraniu teledysku włączył się 

czynnie członek Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian z Jaworzna, Marek Ptasiński „Kaprys”, który 

podczas nagrywania teledysku udostępnił elementy ubiorów i wioski z Cezarówki Dolnej koło 

Jaworzna. – To właśnie dzięki niemu udało się stworzyć ten teledysk. Marek nie tylko wypożyczył 

stroje, wigwamy i mnóstwo rekwizytów, ale także przyjął nas po bratersku i oddał nam swój dom na 

czas przygotowań – mówi reżyser teledysku, Artur Pruś SJ. – Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni – 

dodaje. Mieszkańcy Cezarówki mogli być zdziwieni, gdyż nigdy jeszcze Indian nie widziano na tych 

terenach w grudniu. – O tej porze raczej wioski nie rozstawiamy, ale kiedy usłyszałem, że to będzie 

indiańska kolęda, nie mogłem się nie zgodzić – mówi Marek Ptasiński. 



W rolę wodza wcielił się 70-letni Peruwiańczyk, Felix Malaga, od blisko trzydziestu lat 

mieszkający w Krakowie, prywatnie bardzo przyjacielski i prawie zawsze uśmiechnięty. Felix 

prowadzi w Krakowie swoją pracownię architektoniczną. Był zaangażowany m.in. w powstanie 

słynnego Parku Miniatur Sakralnych na Złotej Górze w Częstochowie. Autorzy teledysku poznali go 

przy okazji organizowanych przez niego hiszpańskojęzycznych mszy, które odbywają się w każdą 

drugą niedzielę miesiąca w kościele franciszkanów w Krakowie. – Poszedłem tam żeby poszukać 

„indiańskich twarzy”, potrzebowałem aktorów do teledysku. Nie spodziewałem się, że spotkam kogoś 

takiego jak Felix, wygląda idealnie – mówi Artur Pruś SJ. W innych mieszkańców wioski wcielili się 

studenci i pracownicy Akademii Ignatianum W Krakowie. Od strony muzycznej za powstanie utworu 

odpowiedzialny był Mateusz Franckiewicz, kompozytor, producent muzyczny, basista i raper. Lider i 

współtwórca takich projektów jak Legend of Kazimierz, Out of the Box, Diri Levsky, Frans Mówi. 

Członek Kapeli Hanki Wójciak. Pasjonat muzyki Bałkańskiej. – Zrobił coś pięknego, co zapiera dech 

w piersiach, nie możemy się doczekać żeby podzielić się jego pracą ze słuchaczami – mówi Dominik 

Dubiel SJ, odpowiedzialny za kierownictwo muzyczne projektu. Fragmenty współczesnej wersji są 

zaśpiewane w języku Huronów, jednak potrzebny był przekład. Tym zajął się Tomasz Grzebyk. 

Czy możemy nauczyć się czegoś od Indian i misjonarza z XVII wieku? – pyta Łukasz Sośniak 

SJ.  – Boże Narodzenie wyzwala nas z niewoli życia tylko dla siebie i uzdalnia nas do miłości. Kiedy 

przyjmuję Boga, tak jak de Brebeuf, to potrafię zrezygnować z siebie dla drugiego. To chcieliśmy 

pokazać w tej kolędzie – mówią twórcy. 

Premiera kolędy miała miejsce 20 grudnia o 20.00 na: 

https://www.facebook.com/akademiaignatianum/videos/1558700254250867/   

                                                                                                                        - Adam Piekarski. 

W artykule uwzględniono krótkie fragmenty z notki Łukasza Sośniaka SJ/jezuici.pl zatytułowanej „Jezus był ich Wodzem. 

Krakowscy jezuici przypominają Apostoła Indian”. Warto zauważyć, że scenografia polskiego teledysku jezuitów 

odzwierciedla elementy kultury Indian Równin i Prerii, a nie kultury charakterystycznej dla Lasów i Wielkich Jezior, skąd 

pochodzą Huroni. Również i zamieszczona na stronie jezuici.pl grafika stanowiąca tło dla oryginalnej wersji nie uniknęła 

tego błędu. Jak sądzę wynika to wyłącznie z braku innych możliwości, co jednak nie osłabia wartości całego przesłania.    

Obie wersje kolędy można odsłuchać na stronie jezuici.pl  

- oryginał w języku Huronów https://jezuici.pl/2017/12/jezus-byl-wodzem/  

- polska wersja https://jezuici.pl/tematy/wiadomosci/ 

lub https://www.facebook.com/akademiaignatianum/videos/1558700254250867/ 

 

https://jezuici.pl/2017/12/jezus-byl-wodzem/
https://jezuici.pl/tematy/wiadomosci/


 

Pochodzenie Azteków wg Kodeksu Boturini 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2017 r. udostępniła na kilka tygodni Kodeks 

Boturini odtworzony w najdrobniejszych szczegółach przez artystów z indiańskiej miejscowości 

Pahuatlan. Ten zrekonstruowany dokument ma 5 metrów długości, 20 cm szerokości i jest tradycyjnie 

złożony w harmonijkę. W czarnym i czerwonym kolorze przedstawiono tu daty, liczby i symboliczne 

rysunki opowiadające o pochodzeniu Azteków, czyli o wędrówce ludu Mexico. Rysunki i symbole 

opowiadają o walkach, klęskach czy niewoli, a dokumenty tego typu Aztekowie nazywali kodeksami. 

Nazwa „Boturini” pochodzi od pierwszego właściciela tego kodeksu, włoskiego arystokraty Lorenzo 

Boturini Benaduci. 

Kodeks spisano na papierze amate wykonanym z pasków kory. Szklane gabloty Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego zawierają oprócz kodeksu także liczne plansze objaśniające jego 

powstanie oraz znaczenie symboli i rysunków. Pokazuje to historię narodu, który dotarł do wyspy 

Aztlan, założył tam stolicę Tenochtitlan, a teraz jest to część miasta Meksyk – stolicy Meksyku. 

Wystawę uroczyście otwarto 9 XI 2017 z udziałem władz Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu 

Studiów Iberoamerykańskich, a przede wszystkim pana ambasadora Meksyku w Polsce. 

Tekst i zdjęcia Jolanta Pawlak 

 



  

 

    



 

Pomóżmy Indianom Wixaritari 

Dlaczego jedna z najstarszych kultur rdzennych na świecie jest zagrożona?  

Ludzie Wixaritari zamieszkują Ziemie Sierra Madre Occidental  nieprzerwanie od 3500 lat 

oraz od setek lat pielgrzymują na tereny Wirikuty w Meksyku (okolice Real de Catorce, San 

Luis Potosi).  Zasiedlone tereny stanowiły o granicach ich państwowości i działań jako 

wspólnoty. Ludzie Wixaritari nigdy nie potrzebowali posiadać ziemi, ponieważ jest ona dana 

wszystkim w równym stopniu, jeśli tylko należy do społeczności. Dlatego kiedy rząd 

Meksyku w 2010 roku wydał najpierw meksykańskiej, a potem kanadyjskiej firmie First 

Majestic Silver koncesję na budowę kopalni odkrywkowej na ziemi Wirikuta, wielu z 

pielgrzymujących Wixaritari nie rozumiała zagrożenia. Nie wyobrażali sobie również, iż kilka 

lat później rząd meksykański wprowadzi prawo pozwalające na to, by wydobycie kruszców 

było ważniejsze niż ochrona miejsca, kultury, czy natury. Tymczasem kopalnia ma powstać 

nie tylko w ramach podziemnego wydobycia kruszców, lecz jako otwarta dziura w ziemi, 

niszcząca powierzchnię ich świętej ziemi na obszarze kilkudziesięciu tysięcy hektarów. 

Obszar ten, to ważne miejsce zbioru rośliny peyotl, która stanowi serce kultury i tradycji 

Wixaritari.  

     

Co mówi starszyzna społeczności Wixaritari? 

Obecna sytuacja nie jest do końca klarowna. Rząd Meksyku wprawdzie wstrzymał na 5 lat 

koncesję na wydobycie dla kanadyjskiej firmy First Majestic Silver, jednak od połowy 2017 

roku firma znów może podjąć działania. W odpowiedzi ludzie Wixaritari, organizują 

specjalne straże na ogromnych połaciach ziemi Wirikuty, by móc szybko zadziałać i zebrać 

większą ilość osób blokując rozpoczętą budowę. Jako, iż pustynna Wirikuta jest oddalona o 

kilka dni drogi od miejsc w których mieszkają (500- 1300 km), liczne podróże wyczerpują ich 

skromne prywatne zasoby finansowe oraz budżet wspólnoty. - „Chcą nas zmęczyć i wówczas 



niepostrzeżenie rozpocząć budowę” - powiedział mi w rozmowie Marakame Don Jose 

Ramirez, członek starszyzny Wixaritari la Laguna Seca.  - „Jesteśmy zdecydowani by działać, 

jednak brakuje nam wsparcia i narzędzi cywilizacji: wykształconych prawników, którzy 

udzielą porady w działaniu, na arenie międzynarodowej i narodowej, środków finansowych 

na liczne podróże (często kilkudziesięciu osób) do miasta Meksyk oraz  innych regionalnych 

ośrodków decyzyjnych, a także na tłumaczy, by wyjść poza rozwiązania na terenie Meksyku.”  

Jak działać?  Ważne jest, by pomagając wspólnocie Wixaritari działać za ich pełną zgodą i 

mieć pewność, iż zebrane środki trafiają na wybrany przez społeczność cel. Zdarzyło się 

wielokrotnie, że prośba o pomoc wychodziła od przypadkowych, pojedynczych osób, a 

zebrane środki trafiły do prywatnych rąk. Takie sytuacje spowodowały również zwaśnienie 

kilku grup społecznych Wixaritari (mieszkają w 5 różnych regionach i dopiero w 2012 roku 

po raz pierwszy wobec realnego zagrożenia budową kopalni połączyli siły na górze Cerro 

Cemado). W Polsce jest już przygotowana zbiórka społecznościowa na wsparcie Wixaritari. 

Jest ona nieaktywna, gdyż nadal nie posiadamy jasnych decyzji działania Wixaritari. To musi 

być spójna decyzja całej społeczności. Na razie takich decyzji nie ma, dlatego nie 

podejmujemy żadnych działań. Może to być za miesiąc lub kolejny rok. Możemy jedynie 

wspierać decyzje Wixaritari, nie możemy działać za ludzi Wixaritari.  

Co więc możesz zrobić teraz?     

Rozmawiać o sytuacji na terenach Wirikuty zwiększając świadomość wśród ludzi, tak 

by w momencie działania i zbiórki środków jak najwięcej osób mogło przyczynić się do jej 

powodzenia, czyli odzyskania możliwości swobodnego kultywowania tradycji Wixaritari 

trwającej kilka tysięcy lat.   

Jeśli możesz zaoferować pomoc, napisz do nas na standingforwirikuta@gmail.com. 

Obecnie nie jest prowadzona żadna zbiórka, jednak poinformujemy cię gdy się rozpocznie.  

Kiedy będziesz mógł dowiedzieć się czegoś więcej?     

 W marcu 2018 roku trójka organizatorów planowanej zbiórki wybiera się do 

Meksyku na kolejną pielgrzymkę na Wirikutę To pozwoli nam zebrać bezpośrednie 

informacje o działaniach społeczności Wixaritari. mimo, że komunikacja w górzystych 

rejonach jest dużym wyzwaniem.  

   Zgłoś  sie, jeśli chcesz pomóc. Napiszemy do Ciebie.    -  Renata Koper 

Fot: Renata Koper i Bartek Sobela 
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Wspaniałe powwow w Poznaniu i niezwykłe Fridy Kahlo  

        

 

W niedzielę 22 października 2017 roku, dzień po zakończeniu wspaniałego powwow w całkiem nowym 

miejscu, czyli w Poznaniu, odbyło się niecodzienne spotkanie. Ponad 40 indianistek i towarzyszących im kilku 

indianistów, zebrało się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, aby wspólnie odbyć podróż śladami zarówno 

dzieł Fridy Kahlo jak i Diego Rivera oraz zdjęć jej osobistej fotografki Bernice Kolko jak i grafik Fanny Rabel.  

Na wystawę przetransportowano ponad 40 dzieł Kahlo i Rivery oraz słynne fotograficzne wizerunki 

artystki wykonane m.in. przez Nickolasa Muraya.   

     Związek Fridy Kahlo z indianistami jest chociażby taki, że w ¼ była ona Indianką, jej malarstwo pełne jest 

intensywnych kolorów typowych dla Indian Mezoameryki, a w obrazach często nawiązywała do indiańskiego 

pojmowania świata i kultury jej ojczystego Meksyku.  

O wystawie wiedziałyśmy już w styczniu bieżącego roku. Natomiast pomysł, tak jedynego w swoim 

rodzaju wyjścia na tą wystawę, zrodził się w głowach kilku indianistek. Przyczynkiem do tego była przepiękna 

interpretacja Fridy Kahlo przez Anię Pejasz w trakcie odbywającego się Sylwestra "Leśnych".  

Następnie trzeba było poczekać na otwarcie wystawy i zachęcić kilkadziesiąt indianistek z całej Polski, aby 

wzięły udział w wyjściu na wystawę dzieł Fridy,...  aby każda z nich przygotowała swoją własną autoportretową 

inspirację... aby każda w tym dniu stała się własnym uosobieniem wolności kobiecej.  



Nie trzeba było długo czekać, aby lista chętnych zapełniła się w tempie tak szybkim, że CK Zamek 

natychmiast otworzył drugą pulę biletów i zaoferował współpracę. 

W niedzielę ok 13:30 spotkałyśmy się w Głównym Hallu CK Zamku i  było to niesamowite wrażenie. 

Dosłownie co minutkę wśród szarej masy tłumu spacerowiczów i zwiedzających pojawiała się Indianistka - 

Frida. Ludzie nie mieli pojęcia co się dzieje. Gdy stanęłyśmy razem aby przygotować się do wejścia na wystawę, 

nie mogłyśmy tak po prostu opuścić hallu, ponieważ wszyscy chcieli zrobić nam zdjęcie.  

W tym czasie naklejałam szybko numerki każdej z dziewczyn i tak każda z Frid mogła zagłosować w konkursie 

na najlepszą Fridę. W konkursie tym nie było przegranych. 

Dodatkowo CK Zamek dał nam dwie wspaniałe przewodniczki, które były nieco przerażone taką ilością 

Frid Kahlo. Nie mogły do końca w to uwierzyć.... Nikt nie mógł. Nawet ja.....o dziwo.... Konkurs na 

najpiękniejszą Fridę wygrała Magda Leśna. W trakcie oglądania wystawy zdjęcia wykonywała Sławomira 

Tomaszewska. Niektóre z nich są zaprezentowane poniżej. Czy rozpoznajecie nasze wspaniałe Frindianistki? 

Po zakończonej wystawie rozdano resztę małych prezencików, które miały przypominać nam w 

listopadowe wieczory o tym przebarwnym wyjściu. Dodatkowo te dziewczyny, które mogły zostać w Poznaniu, 

skierowały się do Studia Fotograficznego, w którym Mikołaj Rutkowski wykonał wspaniałe zdjęcia sesyjne 

naszych Frid (także do oglądania poniżej). 

Jeszcze raz chciałabym Wam wszystkim podziękować w imieniu: Ambasady Meksyku, Oficjalnego 

Profilu Fridy Kahlo, Muzeum Fridy Kahlo w Meksyku, CK Zamku i w imieniu Organizatorów Wystawy, Sklepu 

Arriba z Katowic, ale przede wszystkim w moim własnym imieniu. Jesteście wspaniałe i najpiękniejsze na 

świecie #Friduchos.      Muchos Gracias - Madzia Lenka  

  

 



Indiańska grupa rekonstrukcji historycznej Monongahela 1755 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Monongahela 1755" to nieformalne zrzeszenie 

pasjonatów Indian ze Wschodniego Obszaru Leśnego Ameryki Północnej. Nasza grupa może 

się pochwalić szeregiem działań rekonstrukcyjnych dotyczących osiemnastowiecznej 

Ameryki Kolonialnej powstałych na potrzeby pikników historycznych organizowanych 

między innymi przez Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie czy Muzeum Kazimierza 

Pułaskiego w Warce. Działania Grupy "Monongahela 1755" stały się już cyklicznym 

elementem corocznych imprez tych placówek. Naszym celem jest popularyzowanie historii i 

kultury Indian Leśnych żyjących w XVIII wieku. Odtwarzane przez nas bitwy i walki cechują 

się niezwykłą widowiskowością. Wszyscy nasi rekonstruktorzy dbając o historycznie zgodne 

szczegóły tworzą nie tylko stroje i wyposażenie - zajmujemy się również odtwórstwam życia 

obozowego i kulinariów z epoki.  Odtwarzamy niezwykle burzliwy okres wojen między 

Anglią, Francją i Indianami o panowanie nad kontynentem, ale pamiętamy, że równolegle 

toczyło się codzienne życie z jego troskami, radościami, wychowywaniem potomstwa i 

zachowaniem bogatej kultury. Jako rekonstruktorzy współpracujemy z zaprzyjaźnionymi 

grupami rekonstrukcyjnymi, n.p. GRH Ticonderoga 1758 czy Garnison Danzig tworząc 

"Konfederację Tomahawki i Muszkiety". Nasza stowarzyszenie ciągle się rozwija i rozrasta, a 

nowe osoby zainteresowane tematem zawsze są mile widziane. Zapraszamy na nasz profil 

FB: www.facebook.com/grhmonongahela1755 Tekst: Sławka Tomaszewska; Zdjęcia dzięki uprzejmości 

„Monongahela1755”. 

  

  

 

http://www.facebook.com/grhmonongahela1755
http://www.facebook.com/grhmonongahela1755


 

Znowu ten Winnetou…  

 Wielu indianistów swoją pasję rozwinęło w młodości, między innymi dzięki książkom i 

filmom o „dzielnym wodzu Apaczów – Winnetou”. Na szczęście zdecydowana większość już później 

swoją wiedzę o Indianach czerpała z tekstów opartych na faktach, ze źródeł podających prawdziwe i 

rzetelne informacje. Opowieści Karola Maya możemy między bajki włożyć i propagować tylko 

prawdę, prawdę, prawdę… 

   Aż tu nagle w 2015 roku w Niemczech znów powstaje film z Winnetou w tytule! Co prawda 

akcja dzieje się współcześnie, jest bardzo prawdopodobna, a film należy raczej do gatunku 

psychologicznych, ale znów wygłaszane są jakieś ogólniki i stereotypowe farmazony na temat Indian. 

I co możemy z tym zrobić? 

 Film „Syn Winnetou” wyświetlany jest w całej Polsce przez „Multikino”, na seanse 

przychodzą całe klasy i szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, a w internecie jest kilka propozycji 

przeprowadzenia lekcji na temat tego filmu. Ale „Multikino” zrobiło coś więcej – zwrócili się do 

różnych instytucji z propozycją prelekcji przed filmem. Dzięki temu w 4 miastach Polski przed 

projekcją wypowiadają się indianiści. W pozostałych kinach są to zazwyczaj psycholodzy, znawcy 

koni lub znawcy kina. Dodatkowo przed seansem czasem wyświetlane jest 15-minutowe 

wprowadzenie, głównie dotyczące psychologicznych aspektów filmu, ale wspomina się tam krótko o 

fikcyjności tytułowych bohaterów.  

Jeśli ktoś z indianistów dostałby propozycję prelekcji przed projekcją filmu „Syn Winnetou”, 

to może liczyć na wsparcie od tych, którzy już je robili – kontakt przez stronę   pspi.pl Nie możemy 

walczyć z fałszywą legendą, ale możemy jej siłę skierować we właściwą stronę.       –   Jolanta Pawlak 
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Historia młodych indianistów z Lubawki  – cz.1 

Zadzwoniono do mnie ostatnio z pytaniem, czy  napisałbym do najnowszego numeru 

biuletynu PSPI o historii naszego zespołu. Oczywiście zgodziłem się, tylko później zaczęły się 

pojawiać wątpliwości: co ująć, co odrzucić, jak zawrzeć te dwanaście lat w kilkudziesięciu zdaniach i 

czy w ogóle kogoś będzie to interesowało? Na początek w skrócie i w liczbach: 

 Za nami ponad 40 festiwali tańca, z tego 17 za granicą (Czeska Republika, Niemcy) oraz 12 

zlotów indiańskich. Biorąc pod uwagę, że z Lubawki wszędzie mamy daleko i przy okazji robimy 

wycieczki, to wszystko daje około 40 tysięcy kilometrów na naszej indianistycznej drodze. Czyli 

Ziemię byśmy okrążyli  i mówimy tylko o zlotach i festiwalach tańca. Podsumowując ilość czasu 

spędzonego w naszych „Pow Wow Busach”, to wyszło grubo ponad miesiąc po 24 godziny. Czasu 

liczonego na: ,,Szefie, ja chcę do toalety”, ,,jestem głodny”, ,, niedobrze mi”, ,,gdzie jesteśmy?” i ,,jak 

daleko jeszcze”. Czasami zastanawiam się jak ja jeszcze nie osiwiałem? – no chociaż pierwsze siwe 

włosy się już pojawiły . Ale dosyć tych liczb. Pora napisać jak to się wszystko zaczęło.  

Nie będę zanudzał moją fascynacją Indianami z czasów dzieciństwa, bo wszyscy tak 

zaczynaliśmy. Potem było długo, długo nic i zainteresowanie znów wróciło. Jako, że nie miałem 

żadnych znajomych indianistów pozostał mi Internet. Dzięki temu na mojej drodze pojawiły się dwie 

osoby (Krzysiek Kolba ,,Żuczek” oraz Krzysiek Zawojski), które to dzielnie odpowiadały na 

wszystkie moje pytania jak dziecku, które dopiero poznaje świat. Do dziś nie wiem skąd u nich było 

tyle cierpliwości  To oni zachęcali mnie, bym pojechał na Pow Wow i poznał indiański świat od 

strony, o której nie miałem zielonego pojęcia. Tak też się stało.  

W związku z tym, że pracowałem na świetlicy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, 

postanowiłem zrobić im wycieczkę do Uniejowa i na Festiwal Tańca Indiańskiego, który odbywał się 

tam po raz czwarty, a był to rok 2006. Zdobyłem telefon do Ranoresa i pełen obaw zadzwoniłem, 

zasypując go tysiącem pytań, bo nie wiedziałem, jak przyjmą grupę 20 dzieci i czy w ogóle, to można 

tak sobie pojawić się na takiej ,,imprezie”. Telefon odebrał ,,jakiś miły pan” i rozwiał wszystkie moje 

wątpliwości, serdecznie nas zapraszając. Tak czy inaczej nie miałem pojęcia, co nas tam czeka, co 

zobaczymy. Do Uniejowa dotarliśmy z samego rana ,,Zwiedzaczkiem”(jeszcze wtedy koloru białego), 

za którego kierownicą siedział nasz niezapomniany driver Mariusz Bąk. Pomimo wczesnej pory hala 

była już otwarta. Pierwszą napotkaną osobą był Ranores, który na nasz widok ruszył przywitać się w 

sposób, który wcześniej był mi nieznany, a w pamięci mojej koleżanki z pracy (wtedy jeszcze 

Magdaleny Legutko) pozostał na długo. Mieliśmy dużo czasu, więc zwiedziliśmy zamek, a term 

jeszcze wtedy nie było. Wracając na halę mijaliśmy grupki indianistów, których jeszcze kompletnie 

nie znałem. Miałem wrażenie, że wszyscy na nas patrzą i zastanawiają się, co to za wycieczka tu 

nadciąga. I później, po latach, gdy z nimi rozmawiałem okazało się, że miałem rację  Ale to, co 

wydarzyło się kilka chwil później w dużej mierze zaważyło na moim dalszym życiu. Otóż na halę 



wchodziliśmy od tylnego wyjścia, gdzie są tylko klasy. Dzieci tam zostały, a ja poszedłem na główną 

salę.  

 Idąc z daleka słyszałem muzykę , a gdy przeszedłem korytarzyk i wszedłem na halę od strony 

trybun, stało się coś niezwykłego. Miałem wrażenie jakbym był we śnie. Przechodzili obok mnie 

ludzie ubrani w jakieś kolorowe stroje, a ja byłem jak otumaniony, stałem i się nie ruszałem. Nie 

potrafię tego opisać, co wtedy czułem, ale mam ten obraz do dziś przed oczami. Rytm bębna, głosy 

pieśniarzy i ten niesamowity klimat sprawiły, że wiedziałem, że to jest moje miejsce i to jest to, co 

chcę robić i czym się zajmować. Później poszło już szybko. Nagrywałem kamerą całe Pow Wow i 

chłonąłem tą cudowną atmosferę. Moi wychowankowie świetnie się bawili. Z zainteresowaniem 

oglądali poszczególne kategorie taneczne, stroje, regalia tancerzy i nieśmiało wychodzili do tańców 

międzyplemiennych. W końcu przyszła pora na mnie i moje pierwsze kroki na arenie. Żebyście 

wiedzieli jakie we mnie wtedy kłębiły się emocje! A dzieci wytrwały do samego końca festiwalu. 

Wszyscy byli zmęczeni, ale szczęśliwi.  

Po kolacji siedliśmy wszyscy razem i wymienialiśmy wrażenia, każdy opowiadał jaki styl 

tańca mu się podobał. W pewnym momencie rzuciłem pytanie: To co, zakładamy zespół? Odpowiedź 

mogła być tylko jedna: Jasne, Szefie. I tak to się zaczęło. W Uniejowie, 6.04. 2006 roku koło północy. 

A później?  Później to już zupełnie inna historia...     C.d. n.                  -   Krzysztof Jawor 

Zdjęcia K.J. 

Od Redakcji: Krzysztof Jawor decyzją Zarządu PSPI za swoją działalność otrzymał  

CERTYFIKAT JAKOŚCI Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian 

        

 

 

 



 

Ciąg dalszy wspomnień Tadeusza Piotrowskiego o Indiańskiej Babci i nie tylko 

Jak spotkałem Sat Okha. Kiedy przeczytałem jedną z książek Sat Okha i dowiedziałem się, 

że jest marynarzem, poszedłem do siedziby Ligi Morskiej w Warszawie i wybłagałem u nich 

adres zamieszkania Stanisława Supłatowicza. Zadzwoniłem do niego, pojechałem do Gdańska 

i poszedłem do jego mieszkania. Przyjął mnie dobrze i nadał imię „Mówiąca Ręka” (Talking 

Hand) z powodu malowanych przez mnie obrazów. Podarował mi indiański grot, który był 

wykonany przez Leszka Michalika. Po latach wrzuciłem ten grot do grobu Indiańskiej Babci 

podczas jej pogrzebu. 

Płaskorzeźba  Mieliśmy ciekawą deskę z płaskorzeźbą Wodza Józefa i napisem: „Biali 

ludzie dali nam wiele obietnic, których nie spełnili, oprócz jednej. Obiecali nam zabrać 

ziemię i zabrali.” Tę deskę podarowaliśmy Jamesowi Brennerowi – tłumaczowi książki 

„Pochowaj me serce w Wounded Knee”. 

Wizyta z Urzędu Bezpieczeństwa Kiedy do Polski miał przyjechać prezydent Stanów 

Zjednoczonych Jimmi Carter, to dostaliśmy informację, że mieszkanie Babci odwiedzi 

pracownik Urzędu Bezpieczeństwa. Przed jego przybyciem na drzwiach mieszkania 

wywieszono kartkę „WITAMY FUNKCJONARIUSZA SB”. Kiedy tego dnia szedłem po 

schodach do Babci, usłyszałem, że ktoś idzie za mną. Mam problemy z poruszaniem się, więc 

szedłem wolno, a tamta osoba musiała czekać i przystawać. W końcu na którymś schodku 

nawiązaliśmy rozmowę - „A pan to do indiańskiej babci?” Potwierdziłem, na to on - „A ja 

jestem funkcjonariuszem SB”. Spytałem go, o co chodzi, bo my wspieramy ruchy narodowo-

wyzwoleńcze. Powiedział „Chodzi o to, żeby nie było żadnych ekscesów przy wizycie 

prezydenta Cartera”. Powiedziałem, że nie słyszałem, żeby były planowane jakieś akcje z 

tego powodu. Po otrzymaniu takiej informacji odwrócił się i zszedł na dół. Gdy już dotarłem 

do drzwi Babci i tej kartki, wszyscy czatujący za nimi byli zawiedzeni, że funkcjonariusz do 

nich nie dotarł i kartka się nie przydała. 

Fajka Miałem 14 lat, gdy zrobiłem fajkę z drewna, z głową bizona. Paliliśmy ją wszyscy na 

spotkaniach z Babcią. Do dzisiaj mam główkę tej fajki. Na pół roku przed swoją śmiercią 

Babcia powiedziała mi „Ty będziesz wodzem na czas wojny, bo nie chcesz nim być, nie 

żądasz władzy.” 

Planowano nakręcić film dokumentalny o Indiańskiej Babci, ale nie doszło do niego. 

Obecnie mieszkam w Olsztynie, maluję obrazy i rzeźbię oraz uczę innych malarstwa. - 

Tadeusz Piotrowski      (Spisała J.P.) 



       

Od redakcji: Tadeusz Piotrowski poszukuje swoich indiańskich pamiątek i o 

pomoc zwrócił się do czytelników BI PSPI: 

"Wiele lat temu na jakąś wystawę dałem bezcenny album z wklejanymi kolorowymi 

obrazkami. Obrazki były w pudełkach cygar. Album był niemiecki sprzed wojny. Gdyby 

pradziadek osoby, od której go dostałem wkleił wszystkie obrazki, dostałby mercedesa. 

Zabrakło dwóch obrazków.  

Druga książka to album z obrazami Catlina – poniżej jej okładka. 

Na wystawę wysłałem też kiedyś komuś 2 płaskorzeźby zrobione z gliny przedstawiające 

twarze Indian. 

Jeżeli ktoś coś wie, proszę o informację. Nie będę żądał zwrotu. Chcę po prostu wiedzieć 

gdzie są. "  

                               

 


