
niu bębny ustawione są w
odpowiednich dla nich miejs−
cach (wokół areny lub w
centrum). Zespoły także ry−
walizują ze sobą o palmę pier−
wszeństwa. Co ciekawe In−
dianie potrafią dla swoich
potrzeb adoptować takie rze−
czy jak piosenki ze znanych
na całym świecie bajek − m.in.
Flinstonowie, Król Lew. W
ostatnich czasach znany zes−
pół nagrał płytę dla dzieci z
takimi właśnie utworami, pre−
zentując je w stylu pow−wow.
Ma to służyć dzieciom do
nauki, zabawy i kultywowa−
nia indiańskiej tradycji.
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Kiedy spojrzymy na dro−
gę jaką przebyli Indianie
przez te 200 lat, przeanalizu−
jemy ich losy, i zobaczymy
miejsce, w którym znaleźli
się dziś możemy śmiało po−
wiedzieć, że mimo wielu prze−
ciwności ocalili swoje boga−
te dziedzictwo. Są, trwają i
rozwijają się, z dumą prezen−
tując swoją kulturę. Poprzez
pow−wow, dzięki min. nagro−
dom pieniężnym, robiąc to,
co najbardziej kochają i są w
stanie zapewnić sobie godzi−
wą przyszłość. Pow−wow po−
nadto daje młodym ludziom
perspektywę, pozwala walczyć
z uzależnieniami od narkoty−
ków, alkoholu, pozwala od−
naleźć siebie i swoją drogę.
Ma swoje niepodważalne za−

sady i lata tradycji. Będąc
dziś na pow−wow możemy
zobaczyć tysiące ludzi, po−
słuchać pieśni, wziąć udział
w tańcach i poczuć ten niepo−
wtarzalny klimat. Możemy
też usłyszeć słowa: “Śpiewaj−
my na cześć zwycięstwa. Na−
dal tu jesteśmy!” Kalendarz
pow−wow nie obejmuje sobą
małych zgromadzeń, tych or−
ganizowanych przez rodziny
w rezerwatach. Te zgroma−
dzenia charakteryzują się
szczególną atmosferą, na nich
odbywają się stare plemienne
obrzędy, na nich też zazna−
czają swoją obecność współ−
czesne stowarzyszenia. Tań−
czy się często do samego
rana. Czy więc mając w ręku
takie argumenty możemy wą−
tpić, że pow−wow to dziedzic−
two indiańskiej kultury?
Chyba nie. I choć często
przeszkadzają nam reklamy
Coca Coli umieszczone na
strojach, czy budkach z ham−
burgerami wystawionymi
podczas indiańskich zgroma−
dzeń, Indianie nic sobie z
tego nie robią. Potrafią łączyć
tradycję ze współczesnością za−
chowując przy tym swoją toż−
samość.  Na pow wow każdy
znajdzie miejsce dla siebie, i
nawet jeśli sprzedaje Coca
Colę to w odpowiedniej chwi−
li opuszcza swoje stoisko i
włącza się w krąg tańca.
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Prowadzący Aleksander
Danyluk najpierw wprowadza
widzów w świat indiańskiej
symboliki, wyrażanej za po−
mocą gestów i kroków. India−
nie w tańcu odtwarzali sceny
ze swojego życia lub życia
zwierząt. Dlatego też  miłoś−
nicy tańców współczesnych
raczej będą zaskoczeni, gdyż
widowisko porównać można
bardziej do spektaklu.

 W czasie prezentacji mo−
żna zobaczyć trzy tańce. Pier−
wszy z nich przedstawia his−
torię z polowania na bizony.
Dla Indian łowy były podsta−
wą egzystencji, nic więc dzi−
wnego, że stały się one tema−
tem tańca. Najpierw na skwe−
rze pojawia się tancerz ubrany
w skórę bizona, którego ges−
ty i ruchy symbolizują za−
chowanie się tego zwierzęcia.
Następnie na plac wkracza
zwiadowca przebrany w wil−
czą skórę, natomiast reszta
tancerzy oczekuje na jego po−

� Dwa komplety strojów in−
diańskich miał wódz Wies−
ław do wyboru, przed uroczy−
stością otwarcia Archeologi−
cznego Festynu, zimowy i
samą przepaskę. Wybrał zi−
mowy.                               (bo)
�   Żnińska Korporacja Ko−
lei Wąskotorowej na czas
Festynu opracowała specjalne
regulaminy postępowania dla
maszynistów i konduktorów
na wypadek indiańskich na−
padów na tabor. Regulaminy
są tajne, a pasażerowie mogą
czuć się bezpiecznie.      (bo)

�  Po pierwszym dniu festy−
nowego indiańskiego lata, w
indiańskiej wiosce odbyła się
narada wodzów gdzie wypa−
lono fajkę pokoju i omówio−
no szczegóły zaatakowania
“żelaznego konia”.           (bo)
� W czasie prezentacji walk
przy użyciu broni wczesno−
średniowiecznej, nie warto
robić zakładów, gdyż walki
są ustawiane.                        (bo)
� W niedzielę o 13.30 kolejka
do kasy Festynu liczyła ok.
140 metrów  (kilkaset osób).
Stało się ponad godzinę. (mg)

wrót. Następnie obserwuje−
my scenę polowania, która
kończy się śmiercią bizona i
symbolicznym zdarciem z
niego skóry.

Drugi pokaz “Taniec Ma−
łego i Wielkiego” opowiada
historię wielkiego wojowni−
ka, który wybrał się na wę−
drówkę i na swoje nieszczęś−
cie napotkał niewidzialnego
ducha. Spotkanie to odtwa−
rzane jest przez dwóch tance−
rzy, przy akompaniamencie
bębna. Jest to taniec dość
humorystyczny w przeciwień−
stwie do ostatniego  widowi−
ska, które przedstawia scenę

bitwy. Jest to taniec wojenny
przypominający o krwawych
wydarzeniach z historii In−
dian. Prowadzący Aleksan−
der Danyluk nazwał go “ta−
necznym pojedynkiem”. W
jego trakcie wojownicy − tan−
cerze walczą na topory i noże.
W widowisku biorą udział
cztery osoby, w tle słyszymy
indiański śpiew oraz uderze−
nia bębna, tworzące atmosfe−
rę grozy. Zakończeniem jest
symboliczne oskalpowanie po−
konanych i taniec zwycięz−
ców.
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