
Przyjaciele Indian, którzy odeszli 
 

 

      Stefania Antoniewicz 
1895 - 1982 

 „Indiańska Babcia”. Zasłużona indianistka z 

Warszawy. Współtwórczyni Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian. Korespondencyjna przyjaciółka 

Indian. 

Była duchowym prekursorem Ruchu, wokół jej 

niezwykłej postaci gromadzili się jego pierwsi 

uczestnicy, swoją pasją i bezinteresowną 

działalnością zyskała sobie sympatię i szacunek 

wielu Indian i ich przyjaciół z różnych krajów (z 

Biuletynu PRPI dla Zagranicy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Piotr Lost 

                      1967? - 25/03/1986   

 „Kita”. Miał 19 lat. Już nigdy więcej nie ujrzymy 

jego twarzy na  żadnym zlocie. A jeszcze tak 

niedawno siedzieliśmy razem przy jednym ognisku, 

wędrowaliśmy po górach… Te chwile zachowamy 

w pamięci na zawsze. KITA odszedł, ale nie umarł. 

Jego duch wędruje po Bieszczadach! Tańczący 

Gołąb, Żółte Ręce, Tawacin 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Herman 

197? - 1996 

indianista z Siechnic, zmarły tragicznie w drodze 

powrotnej z Biegu Wolności na rzecz Leonarda 

Peltiera i Ludów Tubylczych z Góry św. Anny do 

Genewy  

 

 



 

 

Tomasz Grześkowiak 

1963 - 1998 

„Zielone Piekło”. Indianista z Gdańska, 

wychowawca młodzieży, popularyzator wiedzy o 

Indianach i survivalu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Przybylak z d. Wykupil 

1960 - 1999  

Indianistka z Dębicy i Chodzieży, uczestniczka 

pierwszych zlotów PRPI, współorganizatorka II 

Zlotu PRPI w Bieszczadach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Osika 

Po raz pierwszy pojawiła się na Zlocie PRPI w 

Chodzieży. Zawsze w towarzystwie rodziców  

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 



                                                                      

 

                                                                       

Stanisław Supłatowicz, Sat-Okh 

01/04/1925? – 03/07/2003                   

„Dziadek”. Pisarz i artysta z Gdańska. 

Współtwórca Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian, honorowy członek Polskiego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Indian. 

Gawędziarz, wielki popularyzator kultury 

Indian, malarz, zajmował się wyrobem 

indiańskiego rękodzieła. Uczestnik spotkań 

autorskich i telewizyjnych programów dla 

młodzieży np. Teleranek, Ekran z bratkiem. 

Autor licznych pozycji literackich o tematyce 

indiańskiej np. Ziemia słonych skał (1958), 

Biały mustang (1959), Fort nad Athabaską 

(1985),Głos prerii (1990), Tajemnica Rzeki 

Bobrów (1996), Serce Chippewaya (1999). 

W 2017 r. ukazała się książka reporterska 

Dariusza Rosiaka „Biało-czerwony. 

Tajemnica Sat-Okha” 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                   Krystyna Gieroń 

30/05/1957 – 01/01/2004 

                  Indianistka z Wrocławia - Jerzmanowic, 

uczestniczka pierwszych zlotów PRPI, 

współorganizatorka lokalnych spotkań i Świętego 

Biegu – Europa 1990. Wspomnienia o Krysi                                                      

http://www.huuskaluta.com.pl/marekc/krysia.php 

                   oraz  

                  http://www.indianie.eco.pl/r2004/krysia.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huuskaluta.com.pl/marekc/krysia.php
http://www.indianie.eco.pl/r2004/krysia.htm


                                                                    Zdzisław Bala  

1965 - 2004 

Indianista z Iwanowic Dużych, maratończyk na 

Świętych Biegach 

     

 

 

 

                                                                     

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                    Bartosz Pankiewicz 

1966 - 2006 

Indianista z Gorzowa Wlkp., uczestnik Biegu 

Wolności 1996 

 

 

 

 

 

Joanna Mińska 

1957 - 2006 

Indianistka z Poznania, organizatorka lokalnych 

spotkań  

 

Anna Klabińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Klabińska 

1979 - 13/08/2007  

Indianistka z Poznania, uczestniczka Zlotów 

PRPI, mama Alexa Śniocha (2007-2007), zmarli 

tragicznie 

 

                                                                      

 

 

 



           Jolanta Piesiecka z d. Rybaczek 

           Indianistka z Białegostoku.  

           Zdjęcie z Powwow Międzychód 2005,  

           autor Maciej Macierzyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Krzysztof Kacprzak  

           23/01/1975 - 23/05/2012 

           „Błękitna Gwiazda“, „Przyjaciel od zawsze”. Indianista 

z Warszawy.  

           W II klasie szkoły podstawowej uganialiśmy się z łukami 

za przepiórkami na warszawskim Żoliborzu, młodość 

spędzaliśmy w szałasach w Lesie Bielańskim. 

Tworzyliśmy wioskę indiańską w ogrodach Zamku 

Królewskiego w Warszawie w 2012 roku. Zawsze 

mówiliśmy sobie po indiańsku „do następnego razu“: 

w indiańskich językach nie ma słowa „żegnaj” 

 

 

         

                                                                       Andrzej Gutowski 

1955 - 2014 

„Buddysta”. Indianista związany z 

Aleksandrowem Kujawskim i Poznaniem, filozof, 

bibliofil i biegacz 

 

 

 

 

Maciej Macierzyński 

19/03/1959 - 05/08/2014 

„Zabytek”. Indianista z Warszawy, fotoreporter i 

artysta fotografik. W maju 2019 r. ukazała się 

książka autorstwa Anny Bimer pt. Oczy 

wojownika. Opowieść o fotografie Macieju 

Macierzyńskim. 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



                                                                      Tomasz Kołodziej 

                                                                      1993 - 2017 

Indianista z Pszczyny, student matematyki. Był 

bardzo zaangażowany w organizację ośmiu 

Festiwali powwow w Pszczynie. Mimo ciężkiej 

choroby pomagał w kontaktach ze sponsorami, w 

organizowaniu sprzętu itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

              Jerzy Patryk Lewandowski 

              1954 - 23/01/2018 

              Indianista związany z Toruniem, Gdańskiem  

              i  Hamburgiem, rzeźbiarz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                        

                

 

                                                                        

                                                                       Jarosław Gwiazda  

21/01/1961 - 02/02/2018 

„Cziro”. Wieloletni uczestnik zlotów. Był 

radosnym człowiekiem i nie potrafił się długo 

gniewać. W wiosce indiańskiej, gdzie był 

przewodnikiem wstawał przed świtem, by powitać 

dzień z ulubionym kubkiem kawy i papierosem w 

dłoni... 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

 

 

 

      Andrzej    Wala 

      1943 - 13/03/2018 

Wyjechał do USA w 1973 r. Był założycielem 

w 1976 r. oraz motorem napędowym 

wieloletnich działań Polsko-Amerykańskiego 

Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława 

Malinowskiego (PAES/PATE), od 1985 r. 

pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego 

Towarzystwa. Redaktor „Tawacinu”. Historyk, 

dziennikarz, poeta, pisarz. Co roku 

organizował seminaria naukowe, do których 

teksty pisało też wielu przedstawicieli polskiej 

indianistyki. Andrzej sam był autorem 15 

referatów wygłoszonych na seminariach, a 

także współredaktorem trzech tomów 

zawierających referaty wygłoszone przez ich 

uczestników od pierwszego seminarium w 

1990 r. do roku 2014  

 

                                                                       

 

 

                                                                       

                                                                       

 

                                                                      Mirko Fernandez Sanchez Aquila 

                                                                      1957 - 18/06/2018 

Indianin Keczua z Huanuco (Peru). Popularyzator 

kultur tubylczych mieszkający w Łodzi. Artysta, 

muzyk, malarz. Współtwórca organizacji 

Remenau zajmującej się ochroną medycyny 

naturalnej z Puszczy Amazońskiej 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Aleksander Danyluk 

29/10/1972 - 24/05/2019 

Indianista z Raciborza. Popularyzator kultur 

Indian obu Ameryk. Artysta, muzyk, animator 

kultury, organizator „wiosek indiańskich”. 

Koncerty muzyki andyjskiej z jego udziałem 

zawsze poruszały słuchaczy.  



 

 

 

 

   Longin Jan Okoń 

   10/12/1927 - 03/04/2020 

   Regionalista z Chełma. Pisarz, poeta, krytyk 

literacki, popularyzator nauki, etnograf, 

publicysta, pedagog. Kawaler Orderu 

Odrodzenia Polski. Członek PSPI. Autor 

wielu pozycji literackich związanych z 

tematyką indiańską, m.in. znanej trylogii o 

wybitnym wodzu Szaunisów – Tecumseh 

(1976), Czerwonoskóry generał (1979), 

Śladami Tecumseha (1981) 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                    Andrzej Rutkowski 

1956 - 22/04/2020 

„Siuks”. Indianista z Konstantynowa Łódzkiego. 

Rzemieślnik-eksperymentator, miłośnik gór i 

kolekcjoner, smakosz. Współorganizator 

lokalnych spotkań w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                    Dariusz „Dorian” Hirs  

04/03/1970 – 01/09/2020 

Był Wolnym Duchem, natchnionym Pokojem i 

Miłością. Miał piękną duszę i dzielił się częścią 

tego piękna. – Jarek i Kinga

 



Leszek Michalik 

1955 – 27/12/2020 

Współtwórca Polskiego Ruchu 

Przyjaciół Indian, popularyzator 

tubylczych kultur i duchowości, 

nauczyciel, pisarz, rzemieślnik i 

artysta, gawędziarz, przyjaciel i 

doradca. Łączyły nas 

niewidoczne więzi wspólnego 

Kręgu, co było już wartością 

samą w sobie, a Jego zasługi dla 

Ruchu są nieocenione – 

postawił pierwsze tipi w Polsce 

(1977), organizował pierwsze 

spotkania indianistów, twórca 

indianistycznych grup lokalnych 

(Stowarzyszenie Żółwi w 

Sztumie), czasopism (Kayas-

Ochi) i wiosek indiańskich 

(Jantar). Prowadził warsztaty 

Ścieżki Mocy, szałasy potu i 

inne ceremonie, pokazy 

indiańskich tańców, prelekcje i 

wystawy. Autor poważnych książek o Indianach – Tylko ziemia przetrwa... (1992), Ludzie i 

totemy (2004), Wojownicy gwiaździstych tarcz. Duchowość i kultura Indian Ameryki 

Północnej (2006), Indiański gawędziarz: Legendy, baśnie i uzdrawiające opowieści Indian 

Ameryki Północnej (2007), Encyklopedia plemion Indian Ameryki Północnej. Ludzie, kultura, 

historia, współczesność (2009).  

 


