
tym roku zorganizował sesję
popularno−naukową poświęco−
ną zmarłej dwadzieścia lat
temu Indiańskiej Babci, któ−
ra przez wielu uważana jest
za prekursorkę PRPI.

Coraz więcej indianistów
podróżuje do Ameryki, gdzie
poznają życie Indian, czasem
osiedlają się, a nawet zakła−
dają rodziny. Jan Rzatkow−
ski, działający w PRPI od
samego początku, jest hono−
rowym członkiem plemion
Czarnych Stóp i Lakota,
a także English Western So−
ciety. Jego pasja do kultury
rdzennych mieszkańców
Ameryki stała się także jego
sposobem na życie, zawodo−
wo zajmuje się on bowiem
rękodziełem indiańskim. Ra−
zem z bratem byli także pier−
wszymi tancerzami pow−wow
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łów muzyczno−ta−
necznych. Na fes−
tyn przyjechały naj−
ciekawsze grupy
działające w ramach
PRPI, których tipi
stoją na placu przy
rekonstrukcji.

 Są także oso−
by, które nie jeż−
dżą na spotkania,
lecz zajmują się te−
matyką indiańską
w zaciszu domo−
wym. Tworzą oni
własne kolekcje
wyrobów ręko−
dzieła indiańskie−
go oraz książek.
Inni, tak jak Da−
riusz Lipecki z To−
runia, prowadzą ba−
rdzo aktywną działalność.
Wraz z rodziną współtworzy
zespół taneczny Huu−Ska
Luta i przez sporą część roku
żyje na walizkach. Wraz z
żoną Anną jeżdżą po szko−
łach, festiwalach, na których
prezentują tańce oraz opowia−
dają o kulturze Indian.

Szef zespołu Maka Sapa
Bogdan Płonka jest z kolei
jedną z nielicznych osób w
Polsce, którzy znają się na
współczesnej muzyce indiań−
skiej. Posiada on bardzo dużą
kolekcję oryginalnych nagrań
i płyt. Nie ogranicza się on
wyłącznie do słuchania mu−
zyki, Bogdan Płonka zorga−
nizował bowiem pierwsze pol−
skie pow−wow, w którym bra−
ło udział blisko 100 tancerzy
z całej Polski.

W cieniu tipi artystów
stoi także skromne stoisko
jedynego polskiego wydaw−
nictwa specjalizującego się w
tematyce indiańskiej. Kwar−
talne pismo TAWACIN wy−
chodzi od 1986 roku. Szefem
wydawnictwa jest Marek Ma−
ciołek, człowiek bardzo za−
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Indiański chleb przypo−
mina polskie racuchy. Jest
okrągły, płaski − grubości ok.
1,5 cm, wielkości dużej patel−
ni. Do przyrządzenia ciasta
potrzebna jest mąka, proszek
do pieczenia, mała łyżeczka
soli, duża łyżka stołowa oleju,
trochę mleka (zwłaszcza, jeśli
ktoś chce chleb na słodko)
oraz wody.

Składniki należy powoli i
dokładnie wymieszać, stopnio−
wo dodając mąkę tak, by ciasto
stało się kleiste. Następnie z
ciasta kształtuje się kulki i
zgniata je w płaskie koła. Tak
przygotowane wkłada się na
patelnię z niewielką ilością
rozgrzanego oleju. Kiedy cia−
sto się zarumieni z jednej
strony, chleb należy obrócić.
Spożywa się go na ciepło
bądź na zimno, pokrojony na
mniejsze kawałki. Można po−
dawać go na słodko z cukrem
lub słodkim syropem.
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� Niedawno ze stanowiska
Lasów Państwowych dwóch
młodych amatorów grzybów
− przedstawicieli kultury zbie−
rackiej z terenów północnej
Polski − postanowiło zabrać
ze sobą kilka sztuk koźla−
ków. Leśnicy szybko zarea−
gowali i grzyby pozostały na
miejscu.                             (pw)
� Bardzo dużą popularnoscią
wśród zwiedzających cieszy
się oczko wodne w gospo−
darstwie leśnym. Niestety ry−
by w nim pływające nie mają
łatwego życia. Przychodzą
tu bowiem osoby, które me−
zolitycznym sposobem stara−
ją się je złowić, nadziewając
piękne sztuki na dzidę, kopię
czy zwykły zaostrzony bis−
kupiński kij.                      (pw)
� Wśród eksponatów na wy−
stawie w gospodarstwie leś−
nym znajduje się lis trzyma−
jący w paszczy kuropatwę.
Stał się on już celem mło−
dych hominidów, którzy spra−
wdzali, czy uda im się wy−
rwać ptaka z ryjka lisa.     (pw)
� Pytanie: − Czy są cięciwy
do miecza? Szyftarza zamu−
rowało                              (pw)
� Dziś na stanowisku brą−
zownika (nr 18) będzie odlewany
miecz z brązu, do którego wczoraj
przygotowywane były formy.
                                              (so)

pracowany. Na festyn przyje−
chał jeden ze współzałoży−
cieli pisma − żywa legenda −
Marek Nowocień, specjali−
zujący się w tematyce współ−
czesnego życia Indian, tłu−
macz poezji, uczestnik india−
ńskich biegów oraz współt−
wórca Polskiego Ruchu
Przyjaciół Indian.

W wiosce indiańskiej spo−
tkać można ludzi, którzy na
codzień pracują w podobnych
wioskach na terenie całego
kraju. Ich szefem jest Alek−
sander Danyluk, który wraz
z żoną i dwiema córkami
prowadzi osadę indiańską w
Rudach Wielkich koło Gli−
wic. Państwo Danylukowie
są w Polsce jednymi z lep−
szych specjalistów od ręko−
dzieła, tańców i języka La−
kotów.

W wiosce spotkać może−
my także autora książki pt.
” Współcześni Indianie Sta−
nów Zjednoczonych”. Arka−
diusz J. Kalinowski, bo o
nim mowa, specjalizuje się w
historii Indian w wieku XX.
W Ruchu działa od 18 lat, w

Zanim Ruch rozpoczął
swoją działalność na terenie
Polski istniało wiele ośro−
dków badających tradycje
rdzennych Amerykanów. By−
ły to m.in. grupa Dakota w
Chodzieży, osoby związane z
Leszkiem Michalikiem w Sztu−
mie oraz grupa studentów etno−
logii w Warszawie, skupionych
wokół Indiańskiej  Babci − Stani−
sławy Antoniewicz.

Powszechnie przyjmuje
się, że rok 1977 był począt−
kiem działalności PRPI, wte−
dy też odbył się pierwszy
zlot w Chodzieży. Od tego
czasu odbywają się regularne
spotkania i zloty, a liczba
sympatyków z roku na rok
wzrasta. Polski Ruch Przyja−
ciół Indian jest organizacją
nieformalną, nie posiada ani
władz, ani struktury, ani le−
gitymacji. Najstarsi działa−
cze są już po czterdziestce, to
oni kładli podwaliny pod
ogranizację. W międzyczasie
większość z nich pozakładała
rodziny, więc na zloty przy−
jeżdżają z drugą już generacją,
a czasami nawet trzecią. Śred−
nia wieku wynosi 20−30 lat.
Ruch budują indywidualiści,
którzy realizują swą pasję
w rozmaity sposób. Wielu z
nich prowadzi własne wioski
indiańskie, inni wykonują rę−
kodzieła lub należą do zespo−
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w Polsce, a obecnie jest
członkiem zespołu Rainbow
Moon.

 PRPI to bardzo duże śro−
dowisko  skupiające rozmai−
te osobowości, dzięki które−
mu wiele osób odnalazło wła−
sną drogę życiową.
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