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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 w 2016r.: 

1. Marek Długosz, 

2. Dariusz Lipecki, 

3. Magdalena Karvonen 

4. Marek Nowocień, 

5. Anna B. Peichert, 

6. Bartosz Stranz, 

7. Adam Wawrzyniak. 

Skład Zarządu w 2016r.: 

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 4 przedsięwzięcia:  

1) Wizyta GoodShielda Aquilara, koordynatora kampanii Buffalo Field 

Campaign w Wielkopolsce,  



2) VII Bieg Na Rzecz Ziemi w kwietniu 2016 r.,  

3) III Festiwal Kultur Indiańskich Made in Native America w  czerwcu 2016 r.  

4) Bieg Pamięci podczas Zlotu PRPI w lipcu 2016 r. 

5) VIII Bieg Na Rzecz Ziemi w listopadzie 2016 r. 

**** 

W dniach 6-8 kwietnia 2016 r. do Wielkopolski przyjechał z oficjalną wizytą 

GoodShield Aquilar, koordynator kampanii Buffalo Field Campaign, zajmującej się 

ochroną trasy migracji wolnego stada bizonów w otulinie Parku Yellowstone.  

GoodShield Aquilar złożył wizytę w Stacji Terenowej Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Stobnicy, gdzie wysłuchał planów budowy parku wilka. W Urzędzie Marszałkowskim 

odbyło się spotkanie z Marzeną Wodzińską, członkiem Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z udziałem Anny Markiewicz, dyrektor Biura Współpracy 

Zagranicznej UMWW. 

Indiański gość zapoznał się także z działaniem Ośrodka Kultury Leśnej w 

Gołuchowie, odbył wizytę na północ Wielkopolski i po rozmowach z lokalnymi 

leśnikami o wolnym stadzie żubrów udzielił wywiadu dla pilskiej stacji telewizyjnej 

ASTA. 

Podczas wizyty w Poznaniu odbyło się spotkanie w Teatrze Ósmego Dnia, gdzie 

GoodShield Aquilar przedstawił Buffalo Field Campaign i przedstawił fragment swojej 

aktywności muzycznej. 

 

 



**** 

VII Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany w dniu 9 kwietnia 2015 r. prowadził – jak 

tradycyjnie wiosną – trasą ze Starego Gostkowa do Uniejowa.  

Tym razem uczestnicy Biegu wsparli finansowo – w ramach zbiórki publicznej – 

rehabilitację Anny Płoszyńskiej z Wartkowic, która uległa kilka lat wcześniej 

wypadkowi na obozie karate i teraz powoli wraca do zdrowia. 

Gościem honorowym Biegu był GoodShield Aquilar. 

 

 



 



*** 

W dniach 10-12 czerwca 2016 r. został zorganizowany III Festiwal Kultur Indiańskich 

Made in Native America. Festiwal odbywał się zgodnie z programem: 

 
1. dzień – piątek 10 czerwca – KINO MUZA w Poznaniu 

17.00-19.00  – spotkanie autorskie z Leszkiem Michalikiem, autorem książek 

o kulturach Indian, duchowości oraz legendach, honorowym członkiem 

Stowarzyszenia Metysów i Indian Bez Statusu w Kanadzie,  

20.00-22:00  – pokaz filmu „W objęciach Węża” 

2. dzień – sobota 11 czerwca – Ogród Botaniczny w Poznaniu (łączka za 

Pawilonem Letnim) 

15.00-18.00 – spotkanie edukacyjne „500 Narodów, 500 smaków? Kuchnia Indian 

amerykańskich” 

3. dzień – niedziela 12 czerwca – Ogród Botaniczny w Poznaniu  

11.00-14.00 – „Etnobotaniczna wyprawa za Ocean, czyli rośliny użytkowe Indian 

amerykańskich. Miedzy tradycją a współczesnością” 

Tym razem podczas Festiwalu MiNA odbyło się spotkanie z podróżnikiem i pisarzem, 

Leszkiem Michalikiem, honorowym członkiem Stowarzyszenia Metysów i Indian Bez 

Statusu w Kanadzie, który mówił o swoich podróżach po Ameryce Północnej 

i spotkaniach z Indianami, indiańskich kulturach, duchowości i legendach. 

Tego samego dnia odbyła się projekcja filmu „W objęciach węża”. 

Tematem przewodnim drugiego dnia był pokaz kuchni indiańskiej w ramach pokazu 

Native Food podczas spotkania z Ogrodzie Botanicznym. Założeniem spotkania było 

pokazanie indiańskiego wkładu do światowego dziedzictwa kulinarnego. To 

dziedzictwo ma wymiar czysto kulinarny, ale i kulturowy.  

Podczas spotkania były prezentowane potrawy Indian różnych plemion Ameryki 

Północnej – techniki ich przyrządzania, ale także kulturowy i duchowy aspekt ich 

tworzenia i wykorzystywania.  

Trzeciego dnia, ponownie w Ogrodzie Botanicznym, odbyło się spotkanie pn. 

„Etnobotaniczna wyprawa za Ocean”.  

Zamierzeniem tej prezentacji było pokazanie roślin użytkowych używanych przez 

Indian, a będących elementem ekspozycji Botanika w Poznaniu. 

Każde z planowanych wydarzeń Festiwalu ma 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. 
 

 



**** 

Podczas 40. Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian z inicjatywy Fundacji Bieg Na 

Rzecz Ziemi odbył się Bieg Pamięci, podczas którego wspominano zmarłych polskich 

uczestników Świętego Biegu Europe 1990 oraz innych świętych biegów, a także 

innych zmarłych indianistów tworzących PRPI. 

 

 

 



 

 

 

 

**** 

W dniu 12 listopada 2016r. została zorganizowana ósma edycja Biegu Na Rzecz 

Ziemi, na trasie Oświęcim – Pszczyna. VIII Bieg był organizowany w dniu XV 

Jesiennego Pow Wow w Pszczynie. Miejscem startu nawiązaliśmy do Sacred 

Run’90, kiedy to uczestnicy zawitali do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 



koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, by pokłonić się ofiarom niemieckich 

zbrodni.  

VIII Biegowi Na Rzecz Ziemi towarzyszyło przesłanie o następującej treści: 

 

 

 

Przesłanie Pokoju VIII Biegu Na Rzecz Ziemi 

Oświęcim, 12 listopada 2016 r. 

 

Inaugurując VIII Bieg Na Rzecz Ziemi stajemy w miejscu szczególnym – miejscu  masowych mordów 

dokonywanych przez niemieckich nazistowskich okupantów, którzy podczas II wojny światowej 

w obozach w Auschwitz i Birkenau wymordowali miliony niewinnych ludzi. 

To miejsce to symbol bestialstwa, jakie wywołuje w człowieku wojna i chęć dominacji nad innymi. 

Takich miejsc w Polsce jest znacznie więcej. Każde z nich przypomina ogrom śmierci, cierpień 

oraz dewastacji fizycznej i psychicznej wielu społeczeństw i narodów. 

Stojąc pod Ścianą Straceń w Obozie Auschwitz-Birkenau pochylamy swoje głowy w milczeniu oddając 

hołd wszystkim pomordowanym – niezależnie od ich rasy, religii, narodowości, płci, wieku i kultury. 

Pochylamy swe głowy w refleksji nad ogromem zbrodni tu popełnionych i z niedowierzaniem, jak 

możliwe było funkcjonowanie tego przemysłu śmierci przez tyle lat. Stoimy w przekonaniu, że nie 

było i nadal nie ma żadnego wytłumaczenia i usprawiedliwienia dla eksterminacji ludzi.  

Wiele lat po II wojnie światowej cały czas światem wstrząsają wojny, w których masowo giną ludzie. 

Nadal wielu ludzi poświęca zbyt dużo czasu na planowanie i wywoływanie wojen – w imię źle 

pojmowanych interesów politycznych i gospodarczych. Wojna nigdy i nigdzie nie rozwiązała żadnego 

z nich. Każda wojna przynosi za to śmierć, cierpienie, głód i dewastację Ziemi.  

Stoimy pod Obozem Auschwitz-Birkenau i wołamy o pokój do rządzących państwami i regionami na 

całym świecie. Apelujemy o ponoszenie każdego dnia wysiłku rozstrzygania sporów na drodze 

dialogu, porozumienia i zrozumienia wszystkich stron, a w konsekwencji – na drodze współpracy.  

Wołamy o pokój nie bojąc się zarzutu naiwnego pacyfizmu – uważamy bowiem, że prawdziwymi 

zwycięzcami i bohaterami nie są ci, którzy wojny wywołali i wygrali, ale ci, którzy potrafią każdego 

dnia w każdym miejscu ratować pokój. To jedyna droga współistnienia różnych poglądów, idei i kultur 

– z szacunkiem dla każdego. 

Dwa lata temu – podczas Biegu Na Rzecz Ziemi Poznań-Luboń-Puszczykowo w 2014 r. – składaliśmy 

hołd pomordowanym w obozie w Żabikowie. Dziś, stając pod murami obozu Auschwitz-Birkenau, 



nawiązujemy do tamtego wołania o pokój. Nawiązujemy także do wizyt w Oświęcimiu uczestników 

wcześniejszych biegów i marszów opartych m.in. o indiańskie tradycje niesienia przesłania pokoju – 

Świętego Biegu z Londynu do Moskwy w 1990 r., Pielgrzymki dla Pokoju i Życia z Oświęcimia do 

Hiroszimy w 1994 r. oraz Biegu dla Leonarda Peltiera z Polski do Genewy w 1996 r. Wciąż bowiem nie 

ustaje sens wołania o pokój ze strony uczestników wielu marszów, biegów i zgromadzeń na świecie.  

Uczestnicy VIII Biegu Na Rzecz Ziemi dołączają do tych, którzy uważają, że nie wojna i przemoc, lecz 

działania na rzecz pokoju i pojednania są jedyną podstawą do współistnienia narodów na Ziemi. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



Uczestnicy wystosowali także Apel Biegu : 
 

Apel VIII Biegu Na Rzecz Ziemi 

Pszczyna, 12 listopada 2016 r. 

Po raz ósmy po Polsce szlaki przemierzył Bieg Na Rzecz Ziemi. Uczestnicy Biegu Na Rzecz Ziemi od 

2013 r. dwa razy do roku niosą po Polsce przesłanie pokoju, szacunku dla różnych ludzi i kultur, 

wezwanie konieczności ochrony Matki Ziemi. Nawiązujemy w ten sposób do idei niesionych przez 

indiańskich biegaczy i uczestników marszów na całym świecie. 

Odwołujemy się do idei, które po świecie niesie Sacred Run, organizowany wielokrotnie od 1978 r. 

Wyrażają się one słowami jego inicjatora Dennisa Banksa o tym, że Bieg koncentruje się „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 z wyrazów 

naszej ekspresji i troski. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za Matkę Ziemię”. 

Za każdym razem, podczas Biegu, ale również podczas indianistycznych spotkań, festiwali, pow-wow, 

świąt, zlotów, podczas każdego Kręgu polscy indianiści zwracają się myślami ku Krajowi Indian, 

mówiąc i myśląc o sprawach ważnych dla wszystkich indiańskich narodów. 

Nie inaczej jest pod koniec 2016 r. kiedy uwagę świata przykuł dramat Obrońców Wody z Sacred 

Stone Camp, którzy pokojowo protestują przeciwko budowie rurociągu Dakota Access Pipeline. 

Narusza ona bezpieczeństwo ekologiczne rezerwatu i niszczy święte miejsca, dlatego domagają się 

oni m.in. poszanowania praw Indian do czystego środowiska i realnych konsultacji.  

Przy Siuksach z rezerwatu Standing Rock stoją przedstawiciele setek plemion i organizacji indiańskich, 

wyrażając niepokój o zachowanie istotnych podstaw życia nie tylko w tym rezerwacie, ale w każdym 

miejscu Ameryki. Ich pokojowe wysiłki obserwują z sympatią i troską obywatele wielu krajów. 

I my, uczestnicy VIII Biegu Na Rzecz Ziemi, wyrażamy niepokój z powodu eskalacji konfliktu przez 

władze stanowe, inwestorów i policję, których odpowiedzią na pokojowy protest jest agresja, bicie 

niewinnych ludzi, ataki z użyciem gazu pieprzowego, agresywnych psów, strzelanie gumowymi 

kulami, naloty śmigłowców na obóz, niszczenie domostw, czy przerywanie świętych ceremonii. 

Apelujemy do obecnego Prezydenta USA Baracka Obamy o podjęcie stanowczych kroków 

zmierzających do wygaszenia agresywnych postaw po stronie sił policyjnych i prywatnych firm 

ochroniarskich, wyeliminowanie siły w relacjach rządu USA z indiańskimi obywatelami oraz zmianę 

przebiegu rurociągu DAPL, by jego powstanie nie zagrażało bezpieczeństwu Siuksów i ich sąsiadów. 

Apelujemy o zachowanie wierności słowom, na które Pan Prezydent powoływał się kilka lat temu, 

właśnie w rezerwacie Standing Rock, nawiązując do słynnej wypowiedzi wodza Siedzącego Byka: 

„Złączmy nasze umysły razem i zobaczmy, co możemy zrobić dla naszych dzieci”. Siuksowie ze 

Standing Rock i liczne inne tubylcze społeczności czekają na to z wielką trwogą i nadzieją. A my z nimi.  

Apelujemy do Prezydenta-Elekta Donalda Trumpa o uszanowanie konstytucyjnych i traktatowych 

praw tubylczych ludów USA, w tym prawa do ochrony ich tradycyjnych ziem, zasobów i kultur. 

 



 
 

 

 
Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi 
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