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w 2015 r. 
 

 

 
 
 

"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. Magdalena Karvonen (od 2015 r.) 

4. Marek Nowocień, 

5. Anna B. Peichert, 

6. Bartosz Stranz, 

7. 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 2015 r. Fundacja zrealizowała 3 przedsięwzięcia: 1) V Bieg Na 

Rzecz Ziemi w kwietniu 2015 r., 2) II Festiwal Kultur Indiańskich Made in Native America 

w maju i czerwcu 2015 r. (kontynuacja Dnia Indiańskiego z października 2014 r. oraz 3) VI 

Bieg Na Rzecz Ziemi w październiku 2015 r. 



*** 

V Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany w dniu 11 kwietnia 2015 r. prowadził – jak tradycyjnie 

wiosną – trasą ze Starego Gostkowa do Uniejowa.  

Myślą przewodnią było uhonorowanie organizatorów i uczestników polskiego odcinka 

Sacred Run z 1990 r.  

Uczestnicy przyjęli Przesłanie V Biegu Na Rzecz Ziemi w następującej treści: 

 

 

Przesłanie V Biegu Na Rzecz Ziemi 

Stary Gostków – Uniejów, 11 kwietnia 2015 r. 

 

25 lat temu, w dniach 26 sierpnia – 4 września 1990 roku, przez Polskę przebiegali 

uczestnicy Sacred Run ’90 – Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia. Tego pamiętnego 

roku Indianie z wielu plemion oraz ich japońscy i europejscy sojusznicy przemierzali 

Europę z Londynu do Moskwy z przesłaniem pokoju i szacunku dla Matki Ziemi. 

Dla wielu uczestników Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian było to pierwsze spotkanie 

ze współczesnymi przedstawicielami tubylczych ludów Ameryki i innych kontynentów 

oraz okazja do poznania duchowego wymiaru i praktyki indiańskiego biegania. 

To wówczas poznaliśmy Święte Biegi – jedno z cyklicznych przedsięwzięć, zrodzonych 

z przesłania Kręgu Starszyzny – przywódców duchowych, matek klanowych i 

tradycyjnych wodzów Indian – którzy w 1977 r. zaapelowali o uświadomienie sobie 

powinności szacunku dla Ziemi i życia w harmonii ze środowiskiem. 

Stajemy dziś w miejscu, w którym w 2013 r. został zainicjowany Bieg Na Rzecz Ziemi, 

nawiązujący do idei Świętych Biegów, uniejowskiego Biegu Dla Tradycji z 2006 r. i 

innych ideowych biegów międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Dziękujemy 

wszystkim koordynatorom polskiego odcinka Biegu w 1990 r. za możliwość poznania 

indiańskiego przesłania dla świata. Dziękujemy wszystkim indiańskim i europejskim 

organizatorom Świętego Biegu, że zechcieli ideę Biegu nieść przez Polskę, a następnie 

włączyć biegaczy i przyjaciół Indian z Polski do wielkiego Kręgu Biegaczy. 

Dziękujemy wszystkim polskim uczestnikom Świętego Biegu w 1990 roku – i w latach 

następnych – za podtrzymywanie tych idei, które dzisiaj dały owoc w postaci Biegu 

Na Rzecz Ziemi – my również chcemy zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby; 

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



Z trasy V Biegu Na Rzecz Ziemi pozdrawiamy Dennisa Banksa, twórcę idei Świętych 

Biegów, dziękując za szansę uczestnictwa w uniwersalnym projekcie oraz idei, którą 

wyraził słowami: „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 ludzka, ptak, drzewo, roślina, 

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

Tę ideę chcemy godnie nieść w biegach i marszach „Na Rzecz Ziemi” po Polsce. 

 

 



 

*** 

 

W maju i czerwcu 2015 r. został zorganizowany II Festiwal Kultur Indiańskich Made in Native 

America, jako kontynuacja ubiegłorocznego Dnia Indiańskiego – zapadła decyzja, by 

spotkania z kulturami indiańskimi miały wymiar znacznie szerszy niż tylko jednodniowe 

spotkanie. 

Festiwal odbywał się zgodnie z programem: 

 
Sobota 23 maja 2015 r. 
 
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 w Poznaniu 
 
Spotkanie pt. „Indianie w książkach, Indianie w rzeczywistości” –  
 
12.00-12.30 Otwarcie wystawy książek o Ameryce tubylczej w Bibliotece Raczyńskich w 

Poznaniu. 
 
12.30-16.00  Spotkania z Indianami w Bibliotece Raczyńskich: 
 
*pokazy tańców i muzyki Indian amerykańskich w wykonaniu grupy Huu-Ska Luta, 
*pokazy strojów indiańskich 
*opowieści o Indianach z książek  
*legendy irokeskie 
 
Czwartek 28 maja 2015 r. 
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, rektorat UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu 



 
Debata pn. „Co to jest literatura indiańska?” – prowadzenie prof. Waldemar Kuligowski (Instytut 
Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM) 
 
13.00-13.10 Otwarcie debaty i wprowadzenie w tematykę spotkania, prof. Waldemar 

Kuligowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Krzysztof 
Mączkowski (Bieg Na Rzecz Ziemi) 

 
13.10-15.00 debata z udziałem dr Elżbiety Wilczyńskiej, dr Zuzanny Buchowskiej (Wydział 

Anglistyki UAM), Marka Maciołka (Wydawnictwo TIPI), Marka Nowocienia 
(redaktor i tłumacz literatury tubylczej) 

 

Sobota 13 czerwca 2015 r. 

 
Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu  

Wycieczka po ogrodzie pt. „Śladami Indian po Ameryce”  

10.00-11.30 wycieczka po Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu i opowieść o świecie 

roślinnym Ameryki Północnej i wykorzystaniu ich przez Indian różnych 

kręgów kulturowych Ameryki Północnej. 

 

 



 

Polskie środowisko indianistyczne kultywujące tradycje indiańskie prowadzi szeroko 
zakrojoną działalność mającą na celu pokazanie różnorodności kulturowej Ameryki. W całym 
kraju organizują pow wow, festiwale muzyki i tańca, obozy indianistyczne, spotkania i sesje 
popularno-naukowe, wydają książki, organizują indiańskie bieganie odwołujące się do idei 
Świętego Biegu oraz propagują informacje o tradycjach, kulturach życiu współczesnym 
społeczności indiańskich w Kanadzie, USA, Meksyku i innych krajach amerykańskich.  
 
Część tej aktywności została pokazana w Poznaniu podczas II Festiwalu Kultur Indiańskich 
Made in Native America, bo taka nazwę zyskały coroczne spotkania indianistów w Poznaniu 
i prezentacje kultur indiańskich w naszym mieście.  
 
Celem Festiwalu, poza prezentacją amerykańskich kultur tubylczych, było przełamanie 
stereotypów dotyczących Indian w literaturze (zajęcia w Bibliotece Raczyńskich), podjęcie 
refleksji nad kulturowymi i językowymi problemami dotyczącymi współczesnego przekazu 
tradycji indiańskich (spotkanie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza) oraz pokazanie 
związków świata roślinnego Ameryki Północnej z kulturami Indian różnych kręgów 
kulturowych w Ogrodzie Botanicznym UAM .  
 
Każde z planowanych wydarzeń Festiwalu miało na celu zmianę stereotypu Indianina-
wojownika, pędzącego na koniu po preriach na rzecz obrazu Indianina jako uczestnika 
tubylczych kultur próbujących odnaleźć swe ścieżki we współczesności; obrazu Indianina jako 
pisarza, lekarza, żołnierza, prawnika odwołującego się do tradycji duchowych i kulturowych 
swoich społeczności.  
 
Osią wszystkich wydarzeń Festiwalu jest tytułowe „made in Native America” – wydarzenia, 
pojęcia, tradycje stworzone w granicach indiańskich społeczności, które jednak znajdują 
zainteresowanie na całym świecie. 
 
W założeniu Festiwal MADE IN AMERICA ma być wydarzeniem kulturalnym na stałe 
wpisanym na mapę kulturalną Miasta Poznania i być zalążkiem Europejskiego Centrum 
Informacji o Narodach Tubylczych Ameryki w Poznaniu. 
 
Pierwszy dzień II Festiwalu Kultur Indiańskich Made in Native America (Festiwal MiNA) 
upłynął pod znakiem spotkań w Bibliotece Raczyńskich.  
 
Otwarcia II Festiwalu MiNA dokonała Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich wraz 
z dyrektorem Festiwalu, Krzysztofem Mączkowskim.  
 
Otwarciu Festiwalu MiNA towarzyszyło otwarcie wystawy książek o tematyce indiańskiej. W 
kilkunastu gablotach zebrano prawie sto tytułów polskich książek traktujących o Indianach. 
Na wystawie była prezentowana literatura przygodowa, dla młodzież, ale te z książki 
popularno-naukowe, naukowe i wydawnictwa specjalistyczne. W jednej z gablot wystawione 
zostały pozycje książkowe  wydane przez wielkopolskie wydawnictwo Tipi, specjalizujące się 
w wydawaniu literatury o Indianach, tłumaczeń książek anglojęzycznych, jak też wydającego 
książki polskich autorów o tej tematyce. 
 



 
 

 
 

 
 

 



Wprowadzenie do wystawy: 
 
Każdy z nas ma swoje ulubione książki. Wielu z nas miało wśród nich – a czasem i nadal ma – także i 

te o Indianach. Wielu z nas w młodych latach zachwycali Indianie z powieści  

– dumni i szlachetni, odważni i romantyczni, krzywdzeni przez historię, ale do końca prawi  

i waleczni – często mało realni, ale jakże bliscy potrzebom naszych serc i naszej wyobraźni. Część z 

nas dopiero z czasem odkrywała literaturę faktu i świat bliższy realiom tubylczych Amerykanów 

z czasów nam dalszych i bliższych – a także świat opisywany przez nich samych dawniej i dziś. 

Książki o Indianach są bardzo różne – w księgarniach i bibliotekach nie brak baśni dla dzieci, powieści 

przygodowych, pozycji popularno-naukowych, reportaży podróżniczych i barwnych albumów. 

Pojawia się też coraz więcej pozycji opisujących Indian „na poważnie” – książek o kolejnych 

plemionach i indiańskich kulturach, o historii tubylczych ludów i ich bohaterach. Indianie obu Ameryk 

są od lat przedmiotem badań naukowych (także polskich), dociekań antropologów i socjologów, 

badaczy historii, kultury i religii, politologów i językoznawców.  

Mimo obfitości tytułów o świecie Indian, zdarzają się braki i zafałszowania – wiele książek pokazuje 

"Indian" zgodnych bardziej z wyobrażeniami ich autorów, niż z rzeczywistością. Ale nawet wtedy, przy 

pewnej dociekliwości, można w książkach odnaleźć sporo prawdy o Nich – i o nas samych... Warto 

jednak zawsze pamiętać, że książki o Indianach są odzwierciedleniem czasów i okoliczności, w których 

powstawały – należy je więc czytać krytycznie, w miarę możliwości porównywać źródła, a przede 

wszystkim – dążyć do poznania realnych ludzi i ich społeczności – szukając żywych współczesnych 

Indian lub choćby ich własnych dzieł o sobie. 

„Literatura indiańska” to bowiem od dawna nie tylko książki pisane przez białych, ale także  

– a może i przede wszystkim – przez samych Indian. Przybierają one formę biografii, refleksji 

filozoficznych, opowiadań i legend powstałych dzięki bogatym tradycjom ustnym, czy pozycji 

historycznych i społecznych spisywanych z tubylczego punktu widzenia. Bogactwo literatury 

tubylczoamerykańskiej jest ogromne, a jej dostępność na naszym rynku – mimo lat starań takich jej 

znawców i popularyzatorów, jak Wydawnictwo TIPI – wciąż co najmniej skromna. 

Cieszy jednak fakt, że coraz więcej wartościowych tytułów jest tłumaczonych na nasz język i że 

poszerza się lista dobrych polskich autorów i tłumaczy książek o Indianach. Dzięki temu coraz częściej, 

poza wznowieniami miłych naszym wspomnieniom powieści, możemy sięgać też po książki opisujące 

realny świat Indian, którzy żyjąc w XXI w. cenią swoje tradycje i ich różnorodność, czerpiąc z nich 

mądrość, siłę i nadzieję dla Matki Ziemi i przyszłych pokoleń. 

Na wystawie w Bibliotece Raczyńskich, otwartej w dniach 23 – 30 maja 2015 r. przy okazji trwającego 

w Poznaniu II Festiwalu Kultur Indiańskich MADE IN NATIVE AMERICA, udało się zebrać sporą część z 

bogatego katalogu książek o Indianach wydawanych w Polsce przez dziesięciolecia. Są tu książki 

znane z naszego dzieciństwa, „klasyka” powieści z dawnych lat i dzieła historyczne. Są albumy 

prezentujące bogactwo indiańskich narodów, dawne mity Indian i ich współczesna poezja, biografie 

Indian znanych i nieznanych, prace o przemianach kulturowych indiańskiego świata, cenione szeroko 

i nagradzane dzieła indiańskich autorów.  



Książki na wystawę udostępnili – Biblioteka Raczyńskich oraz polscy indianiści: Dariusz Lipecki, Marek 

Maciołek, Krzysztof Mączkowski, Marek Nowocień, Aleksandra Rackiewicz i Ewa Stańska. Miłych 

wrażeń! 

Kultury spotkań pow wow, międzyplemiennych spotkań Indian amerykańskich, 
zaprezentowała grupa Huu-Ska Luta z Torunia, która jest jednym z najlepszych polskich grup 
indianistycznych prezentujących różne style tańca pow wow. 
 
Podczas pokazów tańców i zwyczajów Indian wielu plemion indiańskich Ameryki Północnej 
pokazywano zwyczaje, elementy kultur indiańskich i tradycji, które stały się elementem 
kultury amerykańskiej. Wiele z tych elementów jest znanych w Polsce, jednak są one znane 
powierzchownie, opacznie rozumiane i interpretowane. 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
Drugiego dnia Festiwalu MiNA, w czwartek 28 maja 2015 r. odbyła się debata na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współorganizowana przez Instytut Etnologii 

i Antropologii Kulturowej UAM, pt. „Co to jest literatura indiańska?”. Podczas przeszło 

dwugodzinnego spotkania naukowcy z UAM (dr Elżbieta Wilczyńska, dr Zuzanna Buchowska, 

Wydział Anglistyki UAM, Waldemar Kuligowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

UAM), wydawcy literatury indiańskiej i tłumacze (Marek Maciołek, Marek Nowocień, 

Wydawnictwo Tipi) rozmawiali o fenomenie literatury tworzonej przez Indian, dla Indian 

i o Indianach.  

Rozmawiali o kontekstach kulturowych i czasach, w jakich była tworzona, o sensie 

tłumaczenia książek indiańskich na język polski w kontekście zainteresowania „tematyką 

indiańską”. 

 



Trzeci dzień Festiwalu MiNA odbył się 13 czerwca 2015 r. w Ogrodzie Botanicznym UAM. 

Podczas spotkania naukowcy z Ogrodu i indianiści prezentowali szatę roślinną Ameryki 

Północnej w oparciu o gatunki roślin obecnych w Ogrodzie, tłumaczyli zjawiska w kulturach 

Indian wykorzystujących poszczególne gatunki i ich znaczenie dla duchowości 

poszczególnych plemion. Jak również znaczenie wykorzystanie „indiańskich roślin” 

w Europie.  

 

 

 

*** 

W dniu 3 października 2015 r. została zorganizowana szósta edycja Biegu Na Rzecz Ziemi, na 

trasie Leszno-Osieczna-Leszno. VI Bieg był organizowany jako charytatywny bieg na rzecz 

podopiecznych Fundacji Chorych Na Zespół Dandy-Walkera. Uczestnicy chcący wziąć udział 

w Biegu wykupywali w Fundacji Chorych Na Zespół Dandy-Walkera cegiełki, które były 

przeznaczone na cele statutowe tej fundacji. 

VI Biegowi Na Rzecz Ziemi towarzyszyło przesłanie o następującej treści: 



Przesłanie VI Biegu na Rzecz Ziemi, 
Leszno-Osieczna-Leszno 
3 października 2015 r. 

 

Spotykamy się na VI Biegu Na Rzecz Ziemi z myślą o dzieciach, którymi opiekuje się Fundacja 

Chorych Na Zespół Dandy-Walkera. Nasze myśli i intencje sięgają też dalej.  

Biegniemy i idziemy w intencji dzieci z Fundacji, ale też w intencji naszych dzieci, dzieci 

w naszych rodzinach i dzieci naszych przyjaciół, dziękując Stwórcy za dar ich życia. 

Dzieci są naszą przyszłością, przyszłością Ziemi, w intencji której Indianie i ich przyjaciele 

biegają i chodzą po całym świecie od lat 70. XX w. W podobnych intencjach uczestnicy 

Polskiego Ruchu Przyjciół Indian dołączają do innych biegaczy w kraju i na świecie już od 25 

lat, a ostatnio już po raz szósty czynią to na trasie Biegu Na Rzecz Ziemi. 

Wdzięczni naszym własnym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, w dzieciach 

pokładamy naszą nadzieję na lepszą przyszłość, na sprawy następnych pokoleń i ich życia na 

Ziemi.  

Mamy świadomość, że ich przyszłość zależy także od nas, dorosłych, i że nie zawsze umiemy 

tę dobrą przyszłość dzieciom zapewnić. Dorośli często wplątują dzieci w złe sprawy swych 

pokoleń – dzieci padają ofiarami światowych wojen i konfliktów, ale także codziennych złych 

emocji, kłótni, rozstań i rozwodów. Dorośli dają dzieciom broń i zachęcają do tego, by 

zabijać. Dorośli wplątują dzieci w swe spory i wojny, w niszczenie środowiska i życia na Ziemi.  

Dlatego naszym Biegiem Na Rzecz Ziemi przepraszamy także za zły przykład i każde cierpienie 

dzieci. W naszym Kręgu Biegaczy chcemy wszystkim – dorosłym i dzieciom, zdrowym 

i chorym – pokazywać lepszy świat, dobrą stronę nas samych, dobrą drogę. 

Cieszymy się z nowych pokoleń wzrastających w pokoju i szacunku do Ziemi. Dziękujemy 

dzieciom za każdy uśmiech, za każde ufne spojrzenie i za każdą nadzieję, którą przynoszą ze 

swoją radością. 

Wielka w tym siła i wielka nadzieja na lepsze jutro. 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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


