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Oświadczenie
Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian
przekazane do Ambasady Kanady w Polsce
w sprawie protestów w Kolumbii Brytyjskiej

Istnieje możliwość podpisania petycji w tej sprawie:
https://www.petycjeonline.com/kanado_uszanuj_prawa_pierwszych_narodow
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Burczak vs Onoszko
Ewa Stańska

W poprzednim Biuletynie (Zima 2019) zamieszczono wywiad z Michałem Burczakiem,
autorem książki o szkołach z internatem dla dzieci indiańskich pt. „Edukacja dzieci
indiańskich w Stanach Zjednoczonych w federalnych szkołach poza granicami rezerwatów w
latach 1878-1914” Wydawnictwa Askon. Ponieważ prawie jednocześnie ukazała się inna
książka na ten temat, trudno nie pokusić się o porównanie. Chodzi o pracę Joanny GierakOnoszko „27 śmierci Toby'ego Obeda” (Wydawnictwo Dowody na istnienie). Burczak
omawia kwestię szkół federalnych w Stanach Zjednoczonych, Gierak-Onoszko opisuje zaś
szkoły prowadzone przez Kościoły chrześcijańskie w Kanadzie.
Pierwszy z autorów bazuje przede wszystkim na dokumentach z lat oznaczonych w
tytule, zgromadzonych w archiwach amerykańskich – rocznych raportach komisarzy ds.
Indian, raportach superintendentów ds. szkół indiańskich, raportach sekretarza zasobów
wewnętrznych, ustawach Kongresu USA w kwestii finansowania szkól i regulacjach
szkolnych, cokolwiek to ostatnie jest.
Książka drugiej autorki to owoc dwuletniego pobytu w Kanadzie poświęconego na
zbieranie materiałów do publikacji. Jej dane pochodzą ze współczesnych wywiadów z tymi,
którzy przeżyli owe szkoły z internatem, aktualnych artykułów prasowych w lokalnych
czasopismach, publikacji internetowych, współczesnych książek wydawanych w Kanadzie,
wypowiedzi polityków kanadyjskich, raportów z dochodzenia specjalnie powołanej komisji
d.s. badań nad szkołami z internatem w Kanadzie czyli Truth and Reconciliation Commission
of Canada (Kanadyjska Komisja ds. Prawdy i Pojednania) i innych.
Pierwsza z prac jest więc pracą nad zagadnieniami historycznymi analizującą
amerykańskie dokumenty, druga zanurza nas we współczesność kanadyjskich Pierwszych
Narodów i ich zmagania z przeszłością. Już z tego powodu książki muszą się różnić. Powiem
więcej – jest między nimi przepaść!
Oczywistym jest, że książkę cytującą i analizującą dokumenty sprzed lat,
niejednokrotnie pisanych urzędowym językiem, pisaną przez historyka (Burczak) czyta się z
mniejszym entuzjazmem niż pisane żywym językiem reportaże i wywiady z ocaleńcami
szkół, opisy ich współczesnych protestów i zabiegów o uznanie ich cierpienia i
przedstawienie niewygodnej dla rządu i Kościoła prawdy (Gierak-Onoszko). Ale nie o taką
przepaść mi chodzi.
Michał Burczak, zarówno w przytoczonym wywiadzie, jak i w książce twierdzi, że
polityka rządu federalnego USA w sprawie szkół, mająca doprowadzić do asymilacji Indian,
była z założenia dobrą. Nie on jeden tak twierdzi i niejedno źródło to potwierdza, chociażby
źródła przytoczone w jego książce. W wywiadzie Burczak wspomina o zaletach tych szkół,
przyznaje jednak, że dzieciom działa się również krzywda. Nikt się tym nie przejmował, bo
takie były czasy, twierdzi autor. „Białe” dzieci też nie miały lekko. Nie mogę się powstrzymać
przed skonfrontowaniem takiego postawienia sprawy z tym, co prezentuje druga z książek.
Zacznę od Burczaka (strony 72, 73, 78, 83, 94):

„Ogólną pieczę nad edukacją dziewcząt miała tzw. matrona, która musiała posiadać
pełne poświęcenia matczyne serce. Dziewczynkom oferowano głównie naukę prowadzenia
domu – gotowania, sprzątania, prania...”
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„Regulacje szkolne (...) stanowiły, iż szkoła powinna zapewniać uczniom czas dla
rekreacji (...) – zajęcia sportowe, wycieczki szkolne, zabawy klasowe...”. Takie zabawy (w
lesie, strzelanie z łuków, obozowanie – przyp. ES) wskazywały, że pomimo nacisku na
amerykanizację Indian, nie zamierzano ich odcinać od ich kulturowego dziedzictwa”

„w szkole w Hampton w Wirginii pozwalano na używanie języków indiańskich poza
klasą (...) i, co istotne, nie karano dzieci, gdy rozmawiały w swoim języku (...) Uczenie się
angielskiego miało stać się dobrowolnym wysiłkiem intelektualnym, za który nagradzano, nie
karano”

autor wspomina o „szczytnych założeniach edukatorów amerykańskich”

„Trosce o higienę psychiczną i fizyczną dzieci indiańskich w pełni nadano istotną
wagę dopiero w 1913 roku. Zalecano nauczycielom wietrzenie sal podczas przerw (...)”
W książce znajdują się również opisy złego traktowania uczniów, ucieczek, bicia i kar
(np. słowna reprymenda, kara finansowa, dodatkowa praca w weekendy, czasowa zsyłka do
innego gospodarstwa, wydalenie ze szkoły), ale ich wymiar nijak nie przystaje do tego, co
czytamy u Gierak-Onoszko.
Książki Joanny Gierak-Onoszko nie chcę cytować. Cała jest pełna okrucieństw. Ofiar,
tortur, bicia, rażenia prądem, prześladowań, pościgów uciekinierów ze szkół, straszenia,
biczowania, gwałtów, jedzenia wymiocin i innych niewyobrażalnych przestępstw. Na małych
dzieciach. Jeśli czytelnik jest rodzicem lub dziadkiem dzieci w podobnym wieku, trauma
podczas czytania jest jeszcze większa, bo wzmocniona osobistą wyobraźnią. Jak pisze
Krzysztof Mączkowski w swojej recenzji książki, z ostatniego numeru Wyspy Żółwia
(Magazyn Indianistyczny, Nr 3, grudzień 2019) „...gdy polskie dzieci chodziły do ciepłych
szkół z obiadami w świetlicy, indiańskie były katowane, gwałcone, (...) a nawet
sterylizowane”.
Coś jest więc nie tak. Nasuwają mi się pytania.
Czy ...
•
Kanada i USA różniły się TAK bardzo?
•
szkoły rządowe w USA tak bardzo były inne niż te kościelne w Kanadzie?
•
jedno z autorów przesadza?
•
to, że książka Michała Burczaka oparta jest wyłącznie na raportach komisarzy
odpowiedzialnych za edukację w szkołach dla Indian w XIX w. daje obraz jednostronny, bo
wyłącznie rządowy, podkoloryzowany?
Ktoś zna odpowiedź?
PS. W trakcie pisania tego tekstu książka „27 śmierci Toby'ego Obeda” została wyróżniona
jako kandydat do nagrody „Bestsellery Empiku”. Nagrody ostatecznie nie uzyskała, ale
cieszmy się, że problematyka indiańska, tym razem co prawda w jej ponurym wydaniu, jest
coraz bardziej wyrazista na polskim rynku wydawniczym. A w dniu 3 lutego br. Teatr Nowy
w Poznaniu zorganizował spotkanie z autorką w ramach swojego cyklu "Czytnik”. Widownia
była pełna.
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Indian Industrial School in Carlisle, Pennsylwania.
Zdjęcie fotografii Adam Piekarski, Carlisle, 6 czerwca 2014

Skalpy dla Shermana
Szymon Gołębiewski

Wojna secesyjna była wielkim szokiem dla społeczeństwa amerykańskiego. Mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych, przekonani, że ich eksperyment polityczny stworzył najlepsze
państwo na świecie, musieli zmierzyć się z faktem wybuchu domowego konfliktu. Chociaż
początkowo można było odnieść wrażenie, że będzie to walka prowadzona w „białych
rękawiczkach”, konflikt dżentelmenów – brutalność i okrucieństwo braterskiej walki już
wkrótce przeraziła Amerykanów.
Od samego początku wojny do nieswojej walki, zresztą nie pierwszy raz w historii,
zostali wciągnięci rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. Walcząc po obu stronach
konfliktu ginęli za poglądy białych, tocząc przy tym swoje własne, jeszcze bardziej
przerażające wojny domowe.
Skoro na polach bitewnych pojawili się Indianie – nie dziwota, że na łamach gazet
rozpętało się piekło oskarżeń o skalpowanie zabitych przez czerwonoskórych
sprzymierzeńców. Jak to w czasie wojny bywa, a zwłaszcza domowej, obie strony wysuwały
wobec siebie podobne oskarżenia.
Pojawiły się one już w 1861 roku, wraz z debiutem Indian na polu walki wojny
secesyjnej – w czasie bitwy nad Wilson’s Creek, 10 sierpnia 1861 roku. Chociaż brali w niej
udział „cywilizowani” Czirokezi, zostali oskarżeni przez pokonanych w tej bitwie żołnierzy
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Unii o skalpowanie zabitych. Po tym wydarzeniu obie strony prześcigały się we wzajemnym
szkalowaniu. Trudno dzisiaj stwierdzić, ile w tych opowieściach było prawdy. Zwłaszcza, iż
dotyczyły one głównie „cywilizowanych” Indian – oprócz wspomnianych już Czirokezów
również Czoktawów, Czikasawów, Krików oraz Seminoli. Jednak nie tylko oni brali udział w
amerykańskiej wojnie domowej…
Bardzo ciekawym źródłem do poznania służby Indian w „białych” pułkach w wojnie
secesyjnych są wspomnienia kapitana Juliana Wisnera Hinkleya, zatytułowane A narrative of
service with the Third Wisconsin Infantry, wydane w 1912 roku. W dwóch miejscach
wspomina on o służbie w jego pułku Czipewejów. Warto przytoczyć je w całości.
Pisząc o dziejach swojej jednostki w czasie słynnego Marszu ku Morzu Shermana w
1864 roku, wspomina: 23 września nasz pułk otrzymał z Wisconsin 200 nowych rekrutów,
którzy dopiero co zostali pozyskani w ramach poboru. Każdy z nich był zastępcą [substitute]
(…) Ponad tuzin z nich było pełnokrwistymi Czipewejami, którzy do chwili, kiedy założyli na
siebie mundury Armii Stanów Zjednoczonych, nigdy nie mieli na sobie ubrań cywilizowanych
ludzi. (s. 143)
I dalej: kiedy wkroczyliśmy do Sandersville stoczyliśmy gwałtowną potyczkę z
konfederackimi kawalerzystami Wheelera, w trakcie której dwóch z nich zostało zabitych.
Wydaje się, że nasi Indianie uważali, że to nie jest do końca sprawiedliwe, żeby zostawiać
zabitych z ich skalpami. Wkrótce jednak nauczyli się prowadzić wojnę w cywilizowany sposób
i nigdy już nie wykazywali chęci ściągnięcia skalpów. (s. 151)
Krótki tekst, a ile pytań, wniosków! Po pierwsze autor wyraźnie wspomina, iż
przybyłe uzupełnienia to rekruci, czyli żołnierze zaciągnięci do wojska na podstawie ustawy o
poborze z 1863 roku. Pamiętajmy jednak, iż ów akt prawny dotyczył obywateli
amerykańskich. A mowa jest o kilkunastu Czipewejach! Jak wiemy w tym okresie, i jeszcze
długie lata potem, Indianie nie mieli statusu obywateli amerykańskich – a więc nie podlegali
poborowi.
Oczywiście uważny czytelnik wskaże, iż mowa jest o zastępcach. Otóż ustawa o
poborze dopuszczała „wykupienie się” od służby – poprzez dostarczenie swojego zastępcy
(substitute). Możemy tylko dywagować, jak ciężką sytuację mieli oficerowie rekrutacyjni na
Północy w 1864 roku, skoro musieli przymykać oczy na wysyłanie do „białego” pułku
„pełnokrwistych” Czipewejów. Dlaczego wspomniani Indianie decydowali się na służbę w
nieswojej wojnie? Cóż, dla ludzi z ich społeczności wszystko było lepsze od gnuśnego życia
rezerwatowego.
No i w końcu wisienka na torcie! Autor wyraźnie przyznaje, że był świadkiem
skalpowania zabitych przez wspomnianych wojowników. Co prawda tylko jeden raz, ale
jednak! Obie strony konfliktu broniły się przed takimi oskarżeniami – a tu proszę.
Oczywiście wiadomo, że wspomnienia, pamiętniki są bardzo subiektywnymi źródłami
historycznymi. Zazwyczaj piszący starają się pokazać siebie, swoje życie, sprawy o które
walczyli w jak najlepszym świetle, często mijając się z prawdą… A tu proszę – otwarcie i bez
skrupułów opisano skalpowanie wrogów przez własnych żołnierzy!
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Rzeczy też mają swoje historie. Cz. 2 (ostatnia).
Historia słupa totemowego Indian Haida
Ewa Stańska

Muzeum Brytyjskie w Londynie jedną z tras po swoich zbiorach nazwało “Collecting
histories”1. W zamyśle pomysłodawców i realizatorów trasy było, aby przedstawić drogę, jaką
przebyły wybrane artefakty do magazynów i sal Muzeum. Nierzadko ta droga była
kontrowersyjna z dzisiejszego punku widzenia, bo obiekty były kradzione lub zdobywane
inną nielegalną drogą od swoich pierwotnych właścicieli, a potem sprzedawane do zbiorów.
Czasami mam ochotę zadać pytanie, dlaczego Muzeum opowiada takie historie, które
generować mogą niewygodne dla niego pytania. Uczciwość naukowa? Poprawność
polityczna? Bicie się w piersi, z którego zazwyczaj nic nie wynika? Trend czy moda?
Prezentacja swojej świadomości tych trudnych historii?
Poznajcie słup totemowy z wioski Kayung w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.
Każdy odwiedzający Muzeum zauważa go w wielkim hallu. To jest nietrudne, bo ma on 12 m
wysokości. I chociaż Muzeum pozyskało go w 1903 roku, to w hallu stoi dopiero od roku
2007.

Zdjęcie słupa totemowego z 1884 roku
Źródło: en.wikipedia.org/wiki/Kayung_totem_pole

„Pozyskano” to takie neutralne słowo... A było to tak:
Totem ten wyrzeźbiony został około roku 1850 przez członka ludu Haida. Postawiono
go przed jednym z domów w wiosce Kayung na Wyspie Grahama (Graham Island), należącej
do Archipelagu Haida Gwaii (niegdyś zwanym Wyspami Królowej Charlotty). Z powodu
przywleczonych chorób, szczególnie ospy, naród Haida został zdziesiątkowany w końcu lat
80. XIX wieku i wioska Kayung również zaczęła się wyludniać. Wówczas jej „sołtys”, Henry
Wiah, zachęcił mieszkańców, aby przenieśli się do pobliskiej osady Masset. Tak też się stało.
Stary Kayung został opuszczony, zostały, domy, słupy totemowe i... nieskończone możliwości
„pozyskiwania” haidańskich artefaktów.
1

Zbieranie historii
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Opuszczoną wieś najpierw, w 1884 roku, udokumentował fotograf Richard Maynard,
Kanadyjczyk, z upodobaniem uwieczniający na swoich zdjęciach Kolumbię Brytyjską i
Alaskę. Te zdjęcia znane były też Muzeum Brytyjskiemu pod koniec XIX wieku. Ponadto,
anglikański misjonarz J. H. Keen mieszkający w Masset sprzedał Muzeum, między innymi,
niesprecyzowany model domu Haida z totemem. Niezależnie od tego, w 1903 roku Muzeum
nabyło interesujący nas słup totemowy od niejakiego Ch. F. Newcombie, brytyjskiego biologa
i zbieracza przedmiotów o wartości etnograficznej. Wikipedia mówi o nim tak: zaczął zbierać
artefakty, aby zachować je od, jak się wtedy wydawało, nadchodzącego kresu kultur
tubylczych. Nim i innymi kierowała obawa, że czyste kultury Północno-Zachodniego Wybrzeża
wkrótce znikną z powodu spadku populacji plemion i ich asymilacji.
Brzmi dobrze, ale dlaczego w następnym akapicie hasła o Ch. Newcombie
wikipedysta dodał coś takiego: W roku 1897 podróżował z nim George Amos Dorsey chcąc
pozyskać artefakty dla Field Columbian Museum w Chicago. Dorsey (...) znany był z tego, że
działał w pośpiechu. Miał przewodnika (...), którego poprosił, żeby nie rozpowiadał o tym, co
robili w terenie. Miejscowy misjonarz J. H. Keen ostro krytykował Dorseya i jego wspólników
o naruszanie i desakrację grobów tubylczych i żarłoczność w zdobywaniu ich obiektów.
Tak czy inaczej, Newcombie sprzedał słup totemowy Muzeum. Szybko porównano
posiadaną dokumentację (zdjęcia i model) i ustalono jego pochodzenie. Wódz Wiah
opowiedział Newcombie'mu, gdy ten go zabierał, co przedstawiają poszczególne jego
fragmenty. Ta opowieść też zachowała się w zbiorach.
Wygląda na to, że słup totemowy zabrano za wiedzą i zgodą Indian Haida. W roku
2007, gdy stawiano go w głównym hallu, zaproszono na ten uroczysty moment gości z narodu
Haida. I... opowiedzieli oni zadziwionym pracownikom dokładnie tę samą historię zawartą w
rzeźbach, którą H. Wiah podał w 1903.
Kres kultur tubylczych nie nastąpił...

Haida Sphinx, autor Simeon Stilthda. Rzeźba z XIX wieku, która ma
ogromne znaczenie dla Indian Haida, została wykonana z drewna red cedar w stylu Haida i reprezentuje
egipskiego sfinksa, ikonę dawnego świata. Inspiracją dla autora była ilustracja z Biblii wydanej pomiędzy latami
1874-1878, w kluczowym okresie historii Haida. Rzeźba symbolizuje moment kulturalnej relacji pomiędzy
starymi i nowymi tradycjami na archipelagu Gwaii. Darczyńcą rzeźby dla British Museum był wielebny John
Henry Keen żyjący pomiędzy Haida w latach 1891-1899. Autor zdjęcia, Adam Piekarski, 16 maja 2016.
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Indianie i indianiści w czasie kwarantanny związanej z chorobą COVID-19
Jolanta Pawlak

W obliczu zagrożenia z powodu pandemii koronawirusa wielu Rdzennych Amerykanów
prezentuje w internecie swoje tradycyjne tańce. Są one wykonywane w intencji odsunięcia
choroby, wyzdrowienia rodziny, całej społeczności oraz świata. Najczęściej tańczony jest
kobiecy taniec dzwonków, którego powstanie na początku XX wieku łączone jest z legendą o
uzdrawiających właściwościach tego stroju oraz sposobu tańczenia. Na Facebooku ukazują
się liczne filmiki pokazujące tańce w strojach stosowanych podczas powwow. Wykonywane
są one w mieszkaniach, w domach lub na przydomowych podwórkach, aby ograniczyć
wychodzenie z domu. Także w Polsce, z powodu odwołania wiosennego powwow nakręcono
kilka takich filmów z tańcami.
Zamiast tradycyjnego Biegu Na Rzecz Ziemi, który odbywał się zawsze przed
powwow w Uniejowie, jego organizatorzy proponują indywidualne bieganie w dniach 3-4
kwietnia br. Jednocześnie dla rodziców, którzy od kilku tygodni zostają w domu z małymi
dziećmi przygotowaliśmy listę propozycji książkowych dla najmłodszych i starszych:
- Marta Berowska, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, Dragon, 2007
- Czesław Centkiewicz, Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Nasza Księgarnia, 2011
- Disney, Polish Edition, Pocahontas, Tekst Małgorzata Fabianowska, Egmont, 1995
- Richard Erdoes, Alfonso Ortiz, Mity i legendy Indian Ameryki Północnej, Część I, Przekład
Agata Świerzowska, Alter, 2012
- Richard Erdoes, Alfonso Ortiz, Redakcja Anna Słupianek i Radosław Palonka, Mity i
legendy Indian Ameryki Północnej, Część II, Przekład Agata Świerzowska Alter, 2017
- Andrew Haslam i Alexandra Parsons, Indianie, seria „Baw się z nami. 5-10-15”, Muza SA,
1998
- Agata Hryniewicz, Paweł i Indianie, Novae Res, 2017 (PSPI było patronem honorowym tej
książki)
- Vladimir Hulpach, Dar totemów. Baśnie indiańskie, Tłumacze Martyna M. Lemańczyk i
Lenka Vitova, Media Rodzina, 2011
- Duey Kathleen, Mustang z Dzikiej Doliny, Amber, 2002
- Rafe Martin, Świat, który istniał przed naszym, Wydawnictwo Elay, 2009
- Sat-Okh, Biały Mustang, Czytelnik, 1987
- Andrzej Urbańczyk, Diego. Kot Krzysztofa Kolumba, Naokoło Świata, 2012
Inkowie, Majowie, Aztekowie, Poznaj Świat, Wydawnictwo Ibis, 2015
Tak Żyli Ludzie: W czasach Majów, Azteków i Inków, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991
Tak Żyli Ludzie: Wśród Indian północnoamerykańskich, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991
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Działania indianistów:
- Drugi Polski Dzień Pamięci Dennisa Banksa odbył się w Poznaniu 16 stycznia 2020 r. w
„Barze Kawka”
- W ramach tegorocznej edycji Bajek Międzykulturowych w warszawskim Staromiejskim
Domu Kultury dzieci wysłuchały bajki narodu Miꞌkmaq i jak co roku będzie ona wydana w
zbiorze bajek różnych kultur.
- Zebranie Zarządu PSPI planowane podczas wiosennego powwow odbędzie się z powodu
choroby COVID-19 wirtualnie.
- W lipcu br., podczas dorocznego zlotu PRPI, planowane jest walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze PSPI.

Zamiast zdjęć z wiosennego powwow
Autorzy zdjęć: Józef Kalisz, Ewa Lenczewska, Jolanta Pawlak, Jarosław Wojtczak

Proponujemy w zastępstwie mały fotoreportaż z letniego powwow, które odbyło się w 2016
roku w kanadyjskim stanie Alberta, niedaleko Edmonton.
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Nowości (i odkrycia) wydawnicze.
Wokół literatury poświęconej szkołom indiańskim
Cezary Cieślak

W ostatnim Biuletynie PSPI zamieszczono przeprowadzony przez Jolantę Pawlak wywiad z
Michałem Burczakiem, autorem książki Edukacja dzieci indiańskich w Stanach
Zjednoczonych w federalnych szkołach poza granicami rezerwatów w latach 1878-1914.
Chciałbym się odnieść do niego w sprawie jednej z odpowiedzi udzielonej przez autora:
„Starałem się pokazać mało znany aspekt tej historii. Wychodzi tylko trochę takiej literatury
w Polsce.”
Można dyskutować, różnie interpretować co to znaczy mało znany. Jestem zdania, że
ten polski czytelnik – który sięgał do wydawanego swego czasu periodyku „Tawacin”,
później do „Indigeny” albo do zbiorczych publikacji – ma określony zasób wiedzy. Nie
znaczy, że wiedza ta ma charakter monolitu, albowiem na stronach licznych artykułów
dochodziło do wielu dyskusji, wiele razy dosyć ognistych.
Wracając do Edukacji dzieci …, pierwszej książki na ten temat w języku polskim, to
pewnym wytłumaczeniem jest inna odpowiedź, która padła w wywiadzie: problem edukacji
indiańskiej nie jest głównym polem badawczym autora. Ale mimo wszystko uważam, iż
każdy polski autor poruszający określoną tematykę indiańską powinien sięgnąć, lub
chociażby odnieść się do naszej literatury (i tłumaczeń), do jej ustaleń oraz co wskazałem
wyżej, różnych, przeciwstawnych sobie interpretacji. Oczywiste jest również to, iż polscy
autorzy nie stanowią równego poziomu, że co do niektórych (np. I. Rusinowa) jest wiele
zastrzeżeń.
Zamiast zakończenia, podam znaną mi literaturę polskojęzyczną poświęconą edukacji
indiańskiej w czasach rezerwatowych. Pomijam te pozycje, gdzie temat ten był na uboczu
głównego wątku (np. wywiad Jamesa Shanleya z Kennethem Ryanem, Przywróćmy to piękno.
O wartościach tradycyjnej rodziny Assiniboinów, Tawacin Nr 50, s. 7-8), co nie znaczy, że
nie należy do nich sięgać:

Tawacin:
Nr 2 (42),1998:
- Fenrych-Majewska Maja, Tabliczki imienne dla Apaczów
- La France Daniel, Poczułem się bez szans
- Perry Frank, Nazwiska dla Indian
Nr 3 (47), 1999:
- La France Daniel, Ten, Który Zawraca Tłum, tłum. M. Fenrych-Majewska
Nr 1 (73), 2006:
- DeMeyer Trace A., Ocierając łzy. Adoptowani Indianie wracają do domu, tłum. M.
Maciołek, M. Nowocień
Nr 1 (81), 2008:
- Maciołek Marek (oprac. i tłum), Ustawa o funduszu cywilizacyjnym z dnia 3 marca 1819
roku. Konferencja nad jeziorem Mohok; wrzesień 1884. Atkins J. D. C., Użycie języka
angielskiego w indiańskich szkołach; wrzesień 1887. System szkolnictwa dla Indian,
- Maciołek Marek, Szkoły z internatem
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- Luther Standing Bear, Kopiować i naśladować. Pierwsze dni w szkole z internatem
Nr 2 (82), 2008:
- Buliński Tarzycjusz, Czy szkoły dla Indian były takie złe? Komentarz antropologa
- Hauptman Lawrence M., Marszem do cywilizacji. Orkiestra Szkoły Zawodowej dla Indian w
Carlisle za czasów Pratta (1879 – 1904), tłum. B. Hlebowicz
Nr 3 (83), 2008:
- Hyjek Marek, Nie tylko Carlisle. Jeszcze o oświacie dla Indian

Indigena:
Nr 2, 2012:
- Wencel Ewa, Polemika

Inne:
- Gwiazda Michał, Szkoły dla Indian na przełomie XIX i XX wieku jako element przymusowej
asymilacji [w:] Niewiński Ł. (red.), Czas wojny, czas pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki w
XIX wieku, Tom III, Oświęcim, 2016.

Sprostowanie Redakcji
W ostatnim numerze Biuletynu (Zima 2019) w artykule Ewy Stańskiej zatytułowanym Rzeczy też mają swoje
historie. Cz. 1. pojawił się skrót aktu prawnego NAGPRA i błędna nazwa go wyjaśniająca. Prawidłowa nazwa
aktu powinna brzmieć Native American Graves Protection and Repatriation Act, czyli „Ustawa o ochronie
grobów i zwrocie dóbr kultury rdzennym Amerykanom”. Redakcja przeprasza za pomyłkę.
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