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nie i jest nierozerwalnie zwią−
zana z przyrodą − ziemią, po−
wietrzem, wodą. W dzisiej−
szych czasach jedynym sposo−
bem powrotu do tych korzeni
jest indiański styl życia.

Raz do roku rodzina Crazy
Foxa robi wypad na łono natury.
Przez miesiąc lub dwa mieszkają
w zbudowanym przez siebie tipi
usytuowanym w lesie. Miesz−
kają tak bez niemal całkowite−
go kontaktu z cywilizacją.

Na Litwie nie ma zbyt wie−
lu ludzi pasjonujących się kul−
turą Indian. Nie ma żadnej ofi−

cjalnej organizacji, w której
zrzeszeni byliby “litewscy In−
dianie”. W całym kraju działa na
własną rękę od 15 do 20 osób.

Algimantas z rodziną stara
się wyjeżdżać na imprezy zwią−
zane z tematyką indiańską.
W tym roku byli na takowej w
Petersburgu. Odwiedzili również
Festiwal Wikingów, który co−
rocznie odbywa się w Wolinie.

Na Festynie w Biskupinie
rodzina z Wilna zajmuje się
między innymi wyprawianiem

skór i rzeźbieniem w kościach.
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Algimantas Kensminas z żo−
ną Aelitą Kensminiene i synem
Taurasem przyjechali z Wilna.
Algimantas (indiańskie imię Cra−
zy Fox) na codzień jest rzeźbia−
rzem, a ponadto jest nauczycie−
lem rysunku w szkole. Jego
żona pracuje w Instytucie Lite−
ratury i Folkloru przy Akade−
mii Nauk w Wilnie.

Tradycje Indian kultywuje
cała rodzina od dziesięciu lat.
Wszystko zaczęło się od czy−
tania książek o tematyce in−
diańskiej. Jak mówi Crazy Fox,
kultura Indian ma swoje korze−

Obecnie w skład grupy
wchodzą: Darek, Ania, Magda
i Paweł Lipeccy, Mateusz Bu−
rek, Marcin “Zaic” Król, Artur,
Sylwia i Mikołaj Zielińscy, Pa−
weł i Gosia Hinc, Czarek Brze−
ziński, Krzysztof Dziarnowski
oraz kilka osób, luźno współ−
pracujących i występujących
pod wspólnym szyldem. Zes−
pół funkcjonuje już od sześciu
lat. O jego powstaniu Paweł
Hinc mówi następująco:  − His−
toria Indian zajmowała nas od
bardzo dawna. Oczywiście nie
znaliśmy się od zawsze, ale
wszyscy pochodzimy z tego
samego miasta − Torunia. Po−
znaliśmy się w różnych miej−
scach i w różnym czasie, a
wspólne zainteresowania przy−
ciągnęły nas do siebie. Po kilku
latach wspólnej znajomości po−
stanowiliśmy podzielić się na−
szymi zainteresowaniami z in−
nymi i zorganizowaliśmy spot−
kanie z kulturą Indian Ameryki
Północnej, pod nazwą “Szanuj−
my Matkę Ziemię”. Działo się
to we wrześniu 1998 roku.
W toruńskim ogrodzie zoobo−
tanicznym zbudowaliśmy mini
− wioskę indiańską, zaprosiliś−
my tancerzy oraz wystawców
rękodzieła. Impreza ta spotka−
ła się z bardzo pozytywnym
odzewem i... zaowocowała po−
wstaniem Huu−Ska Luta.

Nazwa zespołu Huu−Ska
Luta, którego tańce można oglą−
dać codziennie na tegorocznym
Festynie Archeologicznym, ozna−
cza  w języku Indian Lakota
czerwone leginsy (nazwę wymy−
ślił Mateusz). W momencie
postania zespołu w całym To−
runiu nie można było kupić
flauszu w innym kolorze, niż
czerwony, a z flauszu właśnie
członkowie grupy szyli sobie
leginsy. Tak więc wszyscy zade−
biutowali w jednakowych no−
gawkach. Później pojawiły się
nowe stroje i liczne występy.
Tańczyliśmy i bawiliśmy się w
różnych miejscach w Polsce,
zarówno z dziećmi jak i z doro−
słymi. Nabieraliśmy doświad−
czenia, stworzyliśmy pierwsze
ramy naszych spotkań, tzn. po−
kazy tańców tradycyjnych, gry
i zabawy, prelekcje, pokazy rę−
kodzieła. Zaczęliśmy również
współpracować z innymi grupa−
mi, poznawaliśmy ciekawych lu−
dzi, rozszerzyliśmy nasz reper−
tuar taneczny. Cały czas poszu−
kiwaliśmy czegoś więcej, cze−
goś, co jeszcze bardziej przy−
bliżałoby tę wspaniałą kulturę i
podniosło atrakcyjność naszych
przedstawień. Indianie przecież
to nie tylko pióropusze, placki

kraju. Są to przede wszystkim
spotkania i pokazy w szkołach,
domach kultury, a także różne−
go rodzaju imprezy integracyj−
ne, o zasięgu masowym. Nie
omijamy również imprez chary−
tatywnych. Dążymy do tego,
aby popularyzować pow − wow
nie tylko w polskim środowisku
indianistycznym. Zależy nam na
stworzeniu stałego kalendarza
spotkań pow−wow w kraju. At−
mosfera na tego rodzaju spot−
kaniach ma charakter rodzinny,
integracyjny i pragniemy, aby
inny mogli ją poczuć − dodaje
Dariusz Lipecki.
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pieczone na kamieniu, strzela−
nie z łuku itp. Indianie mają
swoją kulturę do dzisiejszego
dnia i są z niej bardzo dumni.
Organizują swoje wielkie świę−
ta, szczycąc się zarazem wiel−
kim dziedzictwem swojej kultu−
ry − wspomina Paweł Hinc.

Polskie pow−wow, gdyż o
nim marzono, w końcu odbyło
się m.in. za sprawą grupy Huu−
Ska Luta. Zostało ono zorgani−
zowane jesienią zeszłego roku
w Katowicach, do czego przy−
czynili się zwłaszcza Marcin Król
(prekursor toruńskiego pow−
wow) i Bogdan Płonka z Maka
Sapy. Drugie spotkanie miało
miejsce w Toruniu, a trzecie w
Uniejowie, w sierpniu br.
W organizację tych i innych
imprez, a także propagowania
kultury Indian Ameryki Półno−
cnej duży wkład wniósł też
Zdzisław Wszołek Ranores. Wa−
rto dodać także, że w sierpniu
2001 r. członkowie zespołu Huu−
Ska Luta wzięli udział w nagra−
niu filmu o Sat Okh'i. Odbyło
się to w Wymysłowie koło
Tucholi, w posiadłości państwa
Kłodzińskich, czyli w miejscu
nieprzypadkowym, gdyż tam
właśnie mieści się jedyne w
Polsce Muzeum Indiańskie im.
Sat Okh’i.

− Od trzech lat tańczymy
tańce pow−wow, prezentując
przy tym współczesny obraz
kultury indiańskiej. Indianizm
stał się naszym sposobem na
życie, stylem życia, który kul−
tywujemy w kręgu rodzinnym.
Cieszymy się, że zostaliśmy
wytypowaniu do udziału w Fes−
tynie Indian Summer, a także z
faktu, iż możemy wśród obec−
nych tu ludzi propagować tę
kulturę. Panuje tu fajny kli−
mat, a poza tym my lubimy to,
co robimy! Część z nas zrezyg−
nowała z pracy zawodowej, aby−
śmy mieli więcej czasu na dzia−
łanie w ramach zespołu. Jeździ−
my do wielu miejsc, w całym

Huu−Ska Luta. Od lewej stoją: Artur Zieliński, Darek Lipecki, Ania Lipecka, MagdaHuu−Ska Luta. Od lewej stoją: Artur Zieliński, Darek Lipecki, Ania Lipecka, MagdaHuu−Ska Luta. Od lewej stoją: Artur Zieliński, Darek Lipecki, Ania Lipecka, MagdaHuu−Ska Luta. Od lewej stoją: Artur Zieliński, Darek Lipecki, Ania Lipecka, MagdaHuu−Ska Luta. Od lewej stoją: Artur Zieliński, Darek Lipecki, Ania Lipecka, Magda
Lipecka, Ewa “Diabeł” GliniecLipecka, Ewa “Diabeł” GliniecLipecka, Ewa “Diabeł” GliniecLipecka, Ewa “Diabeł” GliniecLipecka, Ewa “Diabeł” Gliniecka, Marcin “Zaic” Król, Paweł Lipecki, Mateusz Burek. na doleka, Marcin “Zaic” Król, Paweł Lipecki, Mateusz Burek. na doleka, Marcin “Zaic” Król, Paweł Lipecki, Mateusz Burek. na doleka, Marcin “Zaic” Król, Paweł Lipecki, Mateusz Burek. na doleka, Marcin “Zaic” Król, Paweł Lipecki, Mateusz Burek. na dole
od lewej: Małgorzata Hinc,od lewej: Małgorzata Hinc,od lewej: Małgorzata Hinc,od lewej: Małgorzata Hinc,od lewej: Małgorzata Hinc, Sylwia Zielińska, Karina Stachowiak.         fot. Błyszczące Czoło Sylwia Zielińska, Karina Stachowiak.         fot. Błyszczące Czoło Sylwia Zielińska, Karina Stachowiak.         fot. Błyszczące Czoło Sylwia Zielińska, Karina Stachowiak.         fot. Błyszczące Czoło Sylwia Zielińska, Karina Stachowiak.         fot. Błyszczące Czoło




