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Od wczesnego dzieciństwa
interesowała go kultura Indian,
zaczęło się od westernów, lite−
ratury i zabawy w Indian. Pier−
wszy pióropusz zrobiła mu bab−
cia. Dzięki Sat−Okh’owi po−
znał Polski Ruch Przyjaciół
Indian i rozpoczął swoją przy−
godę z kulturą indiańską. W
1990 roku brał udział w Świę−
tym Biegu (Secred Run) orga−
nizowanym przez polskich in−
dianistów oraz Indian z Amery−
ki Północnej. Dzięki aktywno−
ści w ruchu dostał zaproszenie
ze Stanów Zjednoczonych do
wzięcia udziału w Świętym Bie−
gu, którego trasa prowadziła od
Fairbanks na Alasce, przez Ka−
nadę, aż do Nowego Meksyku.
Wtedy też pierwszy raz odwie−
dził rezerwat w Browning, któ−
ry jest obecnie jego domem.
Podczas pierwszego pobytu na
kontynencie amerykańskim,
zwiedził wiele miejsc, w któ−
rych mieszkają Indianie, a tak−
że poznał wielu wspaniałych
ludzi. Zainteresowanie kulturą i
życiem rdzennych Ameryka−
nów pomogło mu znaleźć
wspólny język z nowo pozna−
nymi przyjaciółmi. Jego ma−
rzenia zaczęły się urzeczywist−
niać, a Bartosz Stranz postano−
wił zamieszkać wśród Indian.
W 1992 roku opuścił Polskę i
przez trzy lata przebywał w
Detroit wśród Polonii. Cały
czas odwiedzał ziemie Czar−
nych Stóp, brał czynny udział
w indiańskich ceremoniach, a
w czasie wizyt kraju opowiadał
o życiu w rezerwacie. W końcu
w 1995 przeprowadził się do
Browning. Życie wśród Indian
zmieniło jego podejście do ży−
cia. Na miejscu wszyscy liczą
czas według tzw. “Indian time”,
jest to swojego rodzaju filozo−
fia życiowa, której podstawą,
jest motto: wszystko w swo−
im czasie. Ważne jest, aby nie
marnować żadnej chwili i przejść
przez życie z uśmiechem na
twarzy. Mieszkańcy rezerwatu

szczególnie w okresie zimo−
wym zmagają się z wieloma
problemami, bezrobocie sięga
wówczas nawet 75%, mimo to
zawsze mają dobry humor. W
czasie pobytu w Stanach Zjed−
noczonych, Bartek Stranz ukoń−
czył Blackfeet Community
Collage, w którym studiował
Blackfeet Studies Art.  Nato−
miast w Polsce uzyskał wyk−
ształcenie dietetyka, obecnie
pracuje w restauracji na terenie
rezerwatu. Wśród Indian przy−
brał imię “Yellow Hair”. Gdy
go pytam o to, jak wygląda tam
życie codzienne − uśmiecha się i
rozpoczyna opowieść o otwar−
tej przestrzeni, orle latającym
nad miastem i o Indianach, któ−
rzy podjeżdżają konno do budki
telefonicznej i korzystają z apa−
ratu nie schodząc z koni.

Okazuje się, że Polacy i
rodowici mieszkańcy Ameryki
mają wiele wspólnych cech:
podobne doświadczenie histo−
ryczne, które sprawia, że oba
narody łączy pewna duchowa
więź, a także znak orła, bardzo
ważny w kulturze Indian, który
figuruje na polskim godle. In−
dianie bardzo cenią także dzia−
łalność Polskiego Ruchu Przy−
jaciół Indian. Wszystko to spra−
wia, że mimo pewnych różnic
kulturowych powstaje płasz−
czyzna na której, oba narody
zbliżają  się do siebie. Dobra
znajomość kultury Indian oraz
powyższe fakty sprawiły, że
Bartosz Stranz, nie miał prob−
lemów z przystosowaniem się
do nowego środowiska. W re−
zerwacie oprócz rozwijania
umiejętności kulinarnych, nau−
czył się rękodzieła oraz miłoś−
ci do bliźniego.

Przeważająca część miesz−
kańców rezerwatu jest wyzna−
nia katolickiego, dlatego też
dwa lata z rzędu Yellow Hair
urządzał tradycyjną polską
Gwiazdkę dla przyjaciół, były
polskie kolędy, bigos i inne
świąteczne przysmaki. W tym

roku Bartek spędzał Wigilię w
Polsce, jednak jego indiańscy
znajomi byli tak zawiedzeni
brakiem corocznej kolacji, że
po przyjeździe do Browning
musiał zorganizować Wigilię,
która odbyła się 10 stycznia.

Bartosz Stranz bardzo zżył
się już z mieszkańcami rezer−
watu, oni zaś przyjęli go jak
swojego. Na miejscu najbar−
dziej brakuje mu polskiej... cze−
kolady, a z racji wykonywane−
go zawodu zna się na rzeczy.
Natomiast tym, co chciałby
zaszczepić u Polaków, jest in−

diańskie podejście do życia.
“Każdą minutę należy spędzić
na wesoło, bo nie wiadomo, co

czeka na nas za rogiem” − mówi

bohater artykułu.
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Proces stawiania tipi jest

stosunkowo prosty. Począt−
kowo wiąże się trzy tyczki
około 1,5 m dłuższe od ściany
tipi, tworząc równomiernie
ustawiony trójnóg. Do owe−
go szkieletu dodaje się woko−
ło osiem tyczek, a do dzie−
wiątej  przypina materiał. Płó−
tno łączy się za pomocą paty−
czków przetykanych przez spe−
cjalne otwory. Ściany zewnę−
trzne tipi nie sięgają do zie−
mi, dlatego w środku mocuje
się dodatkowy materiał, któ−
ry ochrania przed chłodem.
Najczęściej maluje się na nim
delikatne poziome i pionowe
wzory. Na podłodze kładzie
się skóry. Materiał pełniący
funkcję drzwi łączy się z ca−
łością za pomocą patyczków
przetykanych przez specjalne
otwory. Dawniej wykorzys−
tywano skóry bizonie, póź−
niej swój wkład wniosła tak−
że fabryka tekstylna w Ło−
dzi. Gotowe schronienie ody−
mia się. Dzięki tym zabie−
gom tipi nie przecieka w
czasie deszczu. Ponadto, w
celu zabezpieczenia się przed
wiatrem, całość przytwierdza
się do ziemi palikami.

Wysokość tipi jest różna,
mniej więcej od 1,5 do 12 m.

Standardowa długość ściany
wynosi jednak ok. 5,20 m.
Niezależnie od wielkości, ti−
pi ustawia się zawsze przodem
na wschód. Zarówno w środ−
ku, jak i na zewnątrz ma ono
kształt elipsowaty. Jak wyja−
śniają żartobliwie Indianie,
nie chodzi o to, aby nikt nie
mógł kryć się po kątach,
lecz taki kształt jest po pros−
tu bliższy naturze. Czasami
na szczycie tyczek zawiesza
się wstążki, kawałki rzemy−
ków, aby pokazywały skąd
wieje wiatr. Ważną spawą
jest też malowanie wzorów
na tipi. Jeżeli jego właści−
ciel ma sen lub wydaje mu
się, iż powinien pomalować
swoje schronienie, zalecane
jest, aby skonsultował to z
“bardzo mądrym człowie−
kiem”. Pomalowanie tipi to
nie to samo, co pomalowa−
nie domu − z symbolicznym
malunkiem dochodzi bo−
wiem do transferu, czyli prze−
kazania elementów ducho−
wych i pieśni. Dla powodze−
nia domu często odymia się

go szałwią lub słodką trawą
bizonią.

Nieprzypadkowy jest też
sposób wejścia do tipi. Np. u
Czarnych Stóp mężczyźni
wchodzą lewą nogą i siadają
po prawej stronie, z kolei
kobiety przekraczają wejście
prawą nogą, spoczywając po
lewej stronie. Humorystycz−
nie mówi się też, że jeżeli ktoś
jest pół kobietą, pół mężczyz−
ną − to wskakuje do wnętrza.
Centralne miejsce przeznaczo−
ne jest dla właściciela, który
wskazuje, gdzie powinni usiąść
goście. Równie szybkie jak roz−
kładanie, jest także składanie
tipi. Na Wielkich Równinach
jest mało drewna, w związku z
czym przewozi się również cie−
nkie i giętkie tyczki z drewna
iglastego. Służą do tego spe−
cjalne włóki zwane travois. W
związku ze znikomą ilością
drewna w tipi pali się ... wysu−
szonymi bizonimi “plackami”.
Obala to zatem tezę, że funk−
cjonowanie w tipi jest idealne
(choć niektórzy i tak się z tym
nie zgadzają).
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� Pokaz stawiania tipi odbywa

się codziennie w czasie Festynu, o
godz. 15.00 w wiosce indiańskiej

(nr 1 na planie).
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