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kowie propagują swoją muzy−
kę poprzez uczestnictwo w
indiańskich festiwalach oraz
imprezach organizowanych na
przykład przez Jolantę Kwaś−
niewską lub Jurka Owsiaka.
Ostatnio zaproszeni zostali
przez indianistów wraz z
zespołem Huu−Ska Luta  do
Niemiec na pow−wow. Ich pla−
ny na przyszłość można ująć
w dwóch słowach − grać
i rozwijać się. Ludzie ci prag−
ną propagować tego typu nurt
muzyczny.

Na Festynie Archeolo−
gicznym członkowie grupy
są po raz pierwszy. “Uczest−
nic−two w biskupińskiej im−
prezie jest dla nas wielką
przygodą. Dotychczas two−
rzyliśmy swoją muzykę na
podstawie płyt ze Stanów
Zjednoczonych i Kanady.
Teraz możemy poznać opi−
nie rdzennych mieszkańców
Ameryki, którzy przybyli na
Festyn. To dla nas bardzo
stymulujące” − mówi Mar−
cin Szewczyk.
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Zespół Maka
Sapa powstał ponad
trzy lata temu.
Nazwę zespołu
tłumaczy się jako
"czarną ziemię”. In−
dianie Lakota na−
zywali bowiem w
ten sposób węgiel,
gdy znajdowali go
na swoim terenie.
Ponadto członko−
wie grupy miesz−
kają na Śląsku, czy−
li bezsprzecznie na
obszarze "czarnej
ziemi".  Zespół
składa się z sie−
dmiu osób: Bog−
dan Płonka, Szy−
mon Kasza, Woj−
ciech Schäffer, Błażej Bia−
łek, Marcin Szewczyk oraz
Katarzyna Szewczyk. Ludzie
ci w codziennym życiu pra−
cują zawodowo, próbując po−
łączyć zwykłe obowiązki ze
swoją pasją. Aby wykony−
wać taką muzykę jak oni
należy dużo i systematycz−
nie ćwiczyć. “Trzeba poświę−
cić wiele czasu i nerwów, a
także posiadać mnóstwo za−
pału" − mówią.

Dwa lata temu ukazała
się pierwsza płyta demo gru−
py Maka Sapa. W nagraniu
zaprezentowano typową mu−
zykę Indian północnoamery−
kańskich, do akompaniamen−
tu używając ręcznie robio−
nych bębnów, wykorzystywa−
nych na imprezach pow − wow.
Muzyka Maka Sapa jest eks−
presyjna, szybka i dynamicz−
na. Wyrasta z pieśni prerii,
popularnych wśród Indian La−
kota (tylko jedna pieśń po−
chodzi od Indian Cree).
W najbliższym czasie zespół
planuje wydanie drugiej pły−
ty, prawdopodobnie jesienią
bieżącego roku. Jego człon−
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� Wczoraj o godzinie 1410 na kraalu
odbyło się rozbicie dymarki. Aby
przyspieszyć proces schładzania, do
dymarki została nalana wodą. Wów−
czas oczom odwiedzających ukazał
się dziesięciometrowy gejzer pary.
Efekt widoczny był z daleka i robił
niesamowite wrażenie.                    (bc)

� Od soboty do środy gród Bis−
kupiński odwiedziło dokładnie
48.182 osób, jest więc szansa, że
zostanie pobity nowy rekord frek−
wencji na festynie.  Rok temu im−
prezę odwiedziło 64.000 zwiedza−
jących. Rekord sprzed 4 lat wynosi
około 80.000 osób.                       (bc)

� Stoisko Kopalni Soli. Pytanie
zwiedząjącego dziecka: − Co to
jest? − Pada odpowiedź: − Poliż. −A
po ile ten polisz?                         (mg)
� Na stoisku z papierem czer−
panym: − A gdzie się w to gęsie
pióro wkłada nabój z atra−
mentem?                                     (mg)
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Ceremonii przewodniczy−
li Leon Rattler i Richard
Ground z plemienia Czarne
Stopy, a szczęśliwa młoda
para to Karolina Ostojska i
Bogdan Viktorio Zdanowicz
z grupy polskich Indian.

Zgodnie z indiańskimi
zwyczajami podczas ceremo−
nii w tipi roznosił się zapach
szałwi, spożyto między inny−
mi zupę z czarnych jagód,
a Młodej Parze podarowano
fajki. Na znak zawarcia
związku młodzi założyli so−
bie nawzajem naszyjniki.

Redakcja Gazety Bisku−
pińskiej życzy Młodej Parze
dotrwania razem w pokoju i
miłości do złotej indiańskiej
jesieni życia.                       (bt)




