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"Bieg Na Rzecz Ziemi zaczął się, trwa i nigdy się nie kończy.  
Każdy jest kontynuatorem tradycji Biegu Na Rzecz Ziemi" 

(z deklaracji ideowej Biegu) 



Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi powstała w 2014 r. Akt notarialny ustanawiający Fundację 

został sporządzony w dniu 26 lutego 2014 r. oraz skorygowany w dniu 7 maja 2014 r. Do KRS 

Fundacja została wpisana postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2014 r. pod numerem 

0000517641. 

Władze Fundacji stanowią Rada Fundacji i Zarząd. 

Skład Rady Fundacji: 

1. Marek Długosz, 

2. Dariusz Lipecki, 

3. Marek Nowocień, 

4. Anna B. Peichert, 

5. Bartosz Stranz, 

6. Adam Wawrzyniak. 

Skład Zarządu: 

1. Krzysztof Mączkowski. 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi została ustanowiona dla realizacji przedsięwzięć związanych 

z Biegiem Na Rzecz Ziemi. Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzięcie realizowane od 2013 r. 

i nastawione na propagowanie idei ochrony środowiska, obrony praw człowieka 

i promowania zdrowego stylu życia, integrację ludzi różnych kultur oraz promujące tradycje 

Indian Ameryki Północnej, tradycje i kulturę miejsc, przez które prowadzi trasa Biegu. 

Bieg ideowo odwołuje się do indiańskich Świętych Biegów, organizowanych od lat 70. XX 

wieku na całym świecie, a w szczególności do Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia, który 

w 1990r. prowadził z Londynu, przez Polskę, do Moskwy. 

Po Świętym Biegu’90 w Polsce i Europie Środkowej odbywały się lokalne i regionalne biegi 

ideowe nastawione na sprawy obrony praw człowieka i ochrony środowiska. Od 2013r. 

polskie środowisko indianistyczne reaktywowało tę tradycję w formule Biegu Na Rzecz Ziemi. 

Organizatorem Biegu Na Rzecz Ziemi jest polskie środowisko indianistyczne zaangażowane 

w propagowanie kultur i tradycji Indian Ameryki Północnej. 

W roku sprawozdawczym 2014 r. Fundacja zrealizowała 3 przedsięwzięcia: 1) IV Bieg Na 

Rzecz Ziemi w dniu 4 października 2014 r. wraz z Wystawą „Indiańskie Bieganie”, 2) I Dzień 

Indiański w Poznaniu w dniu 5 października 2014 r. oraz 3) przedstawienie teatralne „Leki 

Na Miłość” w Teatrze Polskim w Poznaniu dniu 27 października 2014 r. 

*** 



IV Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany w dniu 4 października prowadził historycznym szlakiem 

Biegu Solidarności z Narodami Tubylczymi Ameryki z 1992r. – roku obchodów 500-lecia 

spotkania kultur – i miał szczególny charakter. Ta marszowo-biegowa edycja Biegu Na Rzecz 

Ziemi rozpoczęła się na poznańskiej Cytadeli, gdzie kończył się bieg solidarnościowy w 1992r. 

Uczestnicy IV Biegu przeszli ulicami Poznania przez Bramę Poznania, wzdłuż Warty do Dębiny 

i część marszową zakończyli na terenie Muzeum Martyrologicznego w Luboniu-Żabikowie.  

Na Cytadeli został zorganizowany Krąg Uczestników Biegu, podczas którego uczestnicy zostali 

zapoznani z ideą Świętych Biegów, przypomniano idee Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi 

Europa 1990 i przekazano idee Biegu Na Rzecz Ziemi. Sformowano poczet sztandarowy 

złożony z flag plemion i organizacji indiańskich – Stowarzyszenia Wojowników Mohawków, 

Ligi Irokezów, Oglala Lakota, Cherokee i Blackfeet. 

 
Deklaracja Ideowa BIEGU NA RZECZ ZIEMI 

 

Ziemia jest naszą żywicielką i opiekunką. Dzięki Jej dobrom może istnieć życie ludzi, 

zwierząt i  roślin.  

To Ona od wielu pokoleń nas żywi i nie zmieni tego żadna technologiczna nowość. 

Dzięki Niej wszyscy możemy korzystać z życiodajnej wody. 

Ziemia daje nam schronienie, Jej dobra leczą z chorób, a na końcu ziemskiej 

wędrówki stajemy się Jej częścią. Wszyscy jesteśmy jednością - zieleń traw i drzew, 

błękit wody i proch Matki Ziemi. 

Wiele cywilizacji nie chroni Ziemi, dewastuje Ją i okalecza. Nie potrafi racjonalnie 

korzystać z surowców naturalnych. Rabunkowa i zachłanna postawa nie daje szansy 

przyszłym pokoleniom cieszenia się Jej pięknem.  

Ziemia i Życie są zatruwane chemikaliami, brakiem szacunku i zrozumienia, 

nienawiścią i kłamstwem. 

Bieg Na Rzecz Ziemi to inicjatywa nawiązująca do tradycji Świętego Biegu Na Rzecz 

Ziemi i Życia (Sacred Run for Land And Life) i rodzimych tradycji biegowych.  

Każdy z uczestników Biegu Na Rzecz Ziemi biegnie w swoich intencjach – wszyscy 

łączymy się w modlitwach w intencji Ziemi, Życia, Ludzi, Pokoju, Tradycji i Dobra. 

Biegiem Na Rzecz Ziemi chcemy zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. 

Wymaga to naszego szczerego współdziałania dla dobra nas wszystkich. Bowiem 



wszyscy jesteśmy ptakami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy 

obejmiemy drugiego człowieka. 

Biegowi towarzyszą tyko dobre intencje. Na bok odkładamy gniew i niechęć, złość i 

kłamstwa. Niech te wszechobecne cechy współczesnych czasów zostaną podczas 

Biegu zapomniane. Wznieśmy się wyżej. 

Bieg Na Rzecz Ziemi zaczął się, trwa i nigdy się nie kończy. Każdy jest 

kontynuatorem tradycji Biegu Na Rzecz Ziemi. 

 

 

 

Przesłanie Dennisa Banksa, założyciela Świętego Biegu, na Sacred Run Europe’90: 

Podstawą naszego zamiaru jest duchowość. Ona kieruje naszym życiem w każdej godzinie, każdego 

dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl 

życia na Ziemi. Ten cykl jest święty. Całe życie jest święte. Każdy gatunek – istota lidzka, ptak, drzewo, 

roślina, ryba, czy robak – jest święty. I święta jest Ziemia – Matka wszystkich istot. 

Bieg koncentrować się będzie na Duchowości, modlitwie i pokoju. Wiąże się to z warunkami, w jakich 

żyjemy na Ziemi. Przez stulecia tubylczy Amerykanie wyrażali swe odczucia w rozmaity sposób. 

Bieganie jest jednym ze sposobów ekspresji. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za 

Matkę Ziemię. 

Biegaliśmy przez najgorętsze pustynie świata i najmroźniejsze ziemie Północy. Biegaliśmy przez 

najwyższe góry naszych ziem, podczas burz, w dzień i w nocy. Każdy poranek rozpoczynamy 

modlitwami, a magię tych modlitw niesiemy ze sobą przez cały dzień, by wieczorem zakończyć go 

złożeniem podziękowań i ofiary z tytoniu. W ten duchowy sposób pragnęlibyśmy ponieść misję 

biegania przez Europę. Taka jest nasza misja. Chcemy ją wypełnić.  



 

Przechodząc przez Bramę Poznania uczestnicy poznali ideę Bramy, historię miejsca i zostali 

poinformowani o prezentacji historii Ostrowa Tumskiego w Interaktywnym Centrum Historii 

Ostrowa Tumskiego. 

 

Informacje o ICHOT, idei Bramy i początkach Miasta Poznania przekazała Pani Marta 

Łuczkowska, uczestniczka Biegu, pracownik ICHOT. 

 



Następnie uczestnicy marszowej części Biegu przeszli miejską doliną Warty do Dębiny, gdzie 

została odczytana Deklaracja „Woda jest życiem”. 

 

 

 

 

 



 



Po przejściu do Muzeum Martyrologicznego w Luboniu – Żabikowie, po zakończeniu części 

marszowej, odbyły się główne uroczystości z udziałem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka, Wiceburmistrza Lubonia, Pana Rafała Marka 

i Dyrektor Muzeum, Pani Anny Ziółkowskiej. 

Spotkanie w tym symbolicznym dla historii Polski, Poznania i Wielkopolski miejscu jest 

nawiązaniem do tej zasady szacunku dla ludzi, tradycji i miejsc, które uczestnicy Biegu mijają 

na swoim szlaku.  

Pani Dyrektor Ziółkowska opowiedziała uczestnikom Biegu o historii miejsca i ludziach, którzy 

przeszli przez ten były obóz karno-śledczy w ogarniętym okupacją niemiecką Żabikowie. 

Marszałek, nawiązując do historii miejsca, do idei Biegu, do Przesłania Pokoju, które również 

zostało ogłoszone w Żabikowie, wskazał na potrzebę pokojowego współdziałania wszystkich 

wspólnot, w tym i lokalnych i regionalnych. Zadeklarował, że przekaże Przesłanie Pokoju 

innym marszałkom – jednym z adresatów Przesłania – podczas zbliżającego się konwentu 

w Brukseli. 

Pozdrowienia uczestnikom Biegu przekazał także Rafał Marek, wiceburmistrz Lubonia. 

Po przemówieniach Marszałek Województwa w asyście uczestników Biegu oraz delegacja 

Biegu Na Rzecz Ziemi złożyli kwiaty pod pomnikiem „Nigdy Wojny”. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





Po zakończeniu uroczystości na terenie obozu rozpoczęła się część biegowa, która zakończyła 

się na terenie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie festynem. 

Bieg Na Rzecz Ziemi nie jest biegiem sportowym, na wynik - nie liczy się czas i szybkość, lecz 

kontakt z innymi uczestnikami i otoczeniem. Jest to bieg dla idei, manifestacja szacunku dla 

Ziemi i bliskości z innymi ludźmi. Zasadą Biegu jest, że idzie się i biegnie razem, ale każdy 

biegnie ile chce, ile może.  

 

 

 

 



 

 

Gośćmi uroczystości zakończenia IV Biegu byli Arkady Radosław Fiedler, jeden z synów 

znanego poznańskiego podróżnika, Arkadego Fiedlera, autora wielu książek poświęconych 

również sprawom indiańskim oraz Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa. 

Uczestnicy Biegu, honorowi Goście i wszyscy zebrani mieli okazję zapoznać się z tańcami 

indiańskimi i muzyką różnych obszarów kulturowych Ameryki Północnej prezentowaną przez 

dwie grupy indianistyczne z Polski: Huu-Ska Luta z Torunia i Ranores z Uniejowa. Uroczystości 

rozpoczęły się tradycyjnym tańcem wejścia na powwow, tzw. Grand Entry. 

Oba zespoły zaprosiły też wszystkich do wspólnej zabawy. 

 

 



 

 

 

 

 



 

Uczestnicy Biegu zostali zaproszeni do poczęstunku napoju energetyzującego z serii Tafisa, 

podarowanego przez Fundację Recal, jednego z partnerów Biegu, z zaznaczeniem spraw 

odzysku zużytych puszek do odpowiedniego pojemnika.  

Krzysztof Mączkowski, dyrektor Biegu, na zakończenie Biegu, ponownie podziękował 

wszystkich partnerom i instytucjom, które pomogły w organizacji Biegu: Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego, samorządom Lubonia, Puszczykowa i Poznania, firmom Den 

Braven, Abrys, Kom-Lub, Międzynarodowym Targom Poznańskim, fundacjom Recal 

i Familijny Poznań, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu oraz patronom medialnym; Telewizji WTK, portalowi epoznan.pl, Radiu Merkury, 

Gazecie Wyborczej Poznań i Magazynowi Przyrodniczemu Salamandra.  

W galerii Muzeum Arkadego Fiedlera została też otwarta I edycja Wystawy „Indiańskie 

Bieganie” obrazująca filozofię i specyfikę indiańskiego biegania, długą tradycję indiańskich 

biegów i marszów – w tym udział w nich Polaków – oraz poprzednie edycje Biegu Na Rzecz 

Ziemi. 

 

 



 

 

Jak czytamy w zaproszeniu do Wystawy, Indianie wędrowali i biegali od zawsze, 

a szczególnego znaczenia we współczesnym świecie nabrało przesłanie Kręgu Starszyzny, 

złożonego z przywódców duchowych, matek klanów i tradycyjnych wodzów, który w 1977 r. 

zaapelował o kultywowanie tradycji oraz uświadomienie sobie przez ludzkość powinności 

szacunku dla Ziemi. Krąg Starszyzny wezwał do takiego kierowania wychowaniem młodych 

pokoleń, by żyły w harmonii ze środowiskiem, nie niszcząc swej przyszłości i życia Matki 

Ziemi. Indianie wezwali do zaniesienia tego przesłania do lokalnych społeczności na całym 

świecie. 

To posłanie stało się ideą założycielską dla tzw. Świętych Biegów, które od 1978 r. organizuje 

m.in. Dennis Banks, jeden z liderów American Indian Movement. W 1990 r. Święty Bieg Na 

Rzecz Ziemi i Życia (Sacred Run Europe ’90) przemierzył drogi Europy z Londynu, przez 

Polskę, do Moskwy. To wtedy uczestnicy Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian po raz pierwszy 

gościli liczną grupę Indian i ich przyjaciół ze świata, a Święty Bieg stał się inspiracją dla 

kolejnych międzynarodowych, krajowych i regionalnych biegów i marszów „z przesłaniem”. 

Podtrzymywana na wielu szlakach i przez wiele osób idea przybrała z czasem w naszym kraju 

formę Biegów Na Rzecz Ziemi. 



Wystawa „Indiańskie Bieganie” otwarta w Puszczykowie 4 października 2014 r. to pierwsza 

edycja inicjatywy mającej na celu pokazanie współczesnej historii Świętych Biegów 

organizowanych przez Indian na całym świecie oraz sposobu, w jaki inspirują one środowiska 

polskich indianistów i biegaczy. Chcemy systematycznie gromadzić i udostępniać eksponaty 

oddające filozofię i specyfikę indiańskiego biegania, pamiątki i wspomnienia z indiańskich 

biegów i marszów organizowanych od 25 lat w kraju i na świecie z udziałem Polaków oraz 

świadectwa biegowych tradycji uczestników PRPI. 

Autorzy Wystawy piszą też: „Niniejszą wystawą w sposób szczególny chcemy uhonorować 

pamięć nieżyjącego już Petera Lone Elka, Indianina Lakota, uczestnika wielu indiańskich 

biegów i przyjaciela polskich indianistów, którego pamiątki stały się zalążkiem tej Wystawy”. 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

*** 

 

Kolejnego dnia, w niedzielę 5 października 2014 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Orbita” 

odbył się I Dzień Indiański w Poznaniu. ODK „Orbita” był siedzibą aktywnego w latach 80. XX 

wieku poznańskiego Klubu Zainteresowań Kulturą Indian – jedna z najaktywniejszych tego 

rodzaju placówek w Polsce. 

Podczas festynu I Dnia Indiańskiego zebranej publiczności zespoły indianistyczne Huu-Ska-

Luta i Ranores zaprezentowały tańce i muzykę różnych plemion indiańskich Ameryki 

Północnej.  

W programie festynu znalazły się także gry i zabawy oparte na oryginalnych motywach 

indiańskich jak i pokaz rękodzieła indiańskiego. 

Poznański indianistka, tłumacz i znawca kultur indiańskich Marek Nowocień w formie 

wykładu zaprezentował „Indiańskie ślady w Poznaniu”, prezentując zarówno historyczne 

osiągnięcia poznańskich badaczy kultur indiańskich w obu Amerykach, współczesne 

dokonania historyków i antropologów badających kultury indiańskie, aktywność Muzeum 

Archeologicznego oraz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu w tych obszarach, jak też 

historię poznańskiego Klubu Zainteresowań Kulturą Indian i aktywności poznańskich i 

wielkopolskich indianistów. 

Wszyscy uczestnicy podziękowali ODK „Orbita” za współpracę przy organizacji i Dnia 

Indiańskiego w Poznaniu. Przedstawiciel „Orbity” dziękując w stronę organizatorów Biegu 

i Dnia, zaprosił do Poznania i ODK Orbita w latach następnych. 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



*** 

W dniu 27 października Fundacja była organizatorem przedstawienia teatralnego pt. „Leki Na 

Miłość” opartego na motywach książki Louise Erdrich pod tym samym tytułem, 

opowiadającej o współczesnym życiu Indian w Ameryce, o ich problemach, tożsamości 

i próbach określenia swojej odrębności we współczesnym społeczeństwie. 

Współorganizatorami przedsięwzięcia był teatr Polski w Poznaniu, portal Świat Kultury 

Poznań, a spektakl został wystawiony przez grupę teatralną Tak! z Piły pod przewodnictwem 

Aleksandry Gawrońskiej i Eweliny Wyrzykowskiej. 

 



*** 

 

Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzięcie, które będzie kontynuowane w latach następnych. 

Bieg odbywa się dwa razy w roku: wiosną na trasie Stary Gostków – Uniejów przy okazji 

wiosennego PowWow oraz jesienią w różnych częściach Polski – w 2013r. na trasie Września 

– Kołaczkowo, w 2014r. na trasie Poznań – Puszczykowo, a w latach następnych na trasach 

m.in.: 

• V Bieg Na Rzecz Ziemi Stary Gostków – Uniejów 

• VI Bieg Na Rzecz Ziemi: Wschowa – Leszno 

• VII Bieg Na Rzecz Ziemi: Stary Gostków – Uniejów  

• VIII Bieg Na Rzecz Ziemi: Oświęcim – Pszczyna, 

• kolejne – w innych częściach Polski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi 
ul. Karpia 19/107, 61-619 Poznań 
 
 

Fotografie w niniejszym Sprawozdaniu: Bartosz Jankowski, Marta Łuczkowska, Marek Nowocień, 
Krzysztof Mączkowski 


