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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 2018r.: 

1. Marek Długosz, 

2. Dariusz Lipecki, 

3. Marek Nowocień, 

4. Anna B. Peichert, 

5. Bartosz Stranz, 

Skład Zarządu w 2017 r.: 

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. 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi poszerzyła zakres swojej działalności o inne 

przedsięwzięcia związane z promocją kultur indiańskich. 

 

 



W roku sprawozdawczym 2018 r. Fundacja zrealizowała 8 przedsięwzięć:  

1) Wioska indiańska podczas Targów Tour Salon 2018 w lutym 2018r., 

2) XI Bieg Na Rzecz Ziemi w kwietniu 2018 r.,  

3) Festiwal Made in Native America w czerwcu 2018 r. 

4) Bieg Pamięci z Papierni do Płytnicy podczas Zlotu PRPI w lipcu 2018 r. 

5) POW WOW Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki 

Północnej w październiku 2018 r. 

6) XII Bieg Na Rzecz Ziemi w listopadzie 2018 r.  

połączony z  

7) I Polskim Dniem Pamięci Dennisa Banksa 

8) Nr 2 Magazynu Indianistycznego WYSPA ŻÓŁWIA w listopadzie 2018 r. 

 

**** 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi była uczestnikiem Targów Tour Salon 2018 z dniach 

9-11 lutego 2018 r. Pod opieką Fundacji wystawiało się 6 wiosek indiańskich z terenu 

całego kraju:  

• Wioska Indiańska Robert Piesiecki  
• Kokopelli Marek Gawroński  
• Tatanka Jarosław Pruchniewski  
• Rekonstrukcje Historyczne Paweł Jaworski  
• Nesene 

• Usługi Turystyczne "VIKTORIO" Bogdan Zdanowicz  
 

  



**** 

XI Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany w dniu 7 kwietnia 2018 r. prowadził – jak 

tradycyjnie wiosną – trasą ze Starego Gostkowa do Uniejowa.  

Ponownie 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 

XI Biegu był Robert Soto, wiceprzewodniczący Rady Plemiennej Lipan Apaczów, gość 

wiosennego Pow Wow. 

 

 

**** 

W czerwcu 2018 r. Fundacja realizowała kolejny swój stały projekt pn. Festiwal 

Kultur Indiańskich Made in Native America. 

Po raz pierwszy Festiwal był organizowany w kilku miejscowościach Wielkopolski: 

Poznaniu, Opalenicy i Wolsztynie. 

Zadaniem Festiwalu Made in Native America (MiNA) jest wyeliminowanie stereotypów 

dotyczących Indian w kinie i literaturze (pokazy filmów, spotkania autorskie); 

pokazanie kulturowych kontekstów świata indiańskich tradycji i współczesności. 

Każde z wydarzeń Festiwalu ma na celu zmianę stereotypu Indianina-wojownika, 

pędzącego na koniu po preriach na rzecz wizerunku Indianina jako człowieka 



tubylczych kultur próbujących odnaleźć swe ścieżki we współczesności; obrazu 

Indianina jako pisarza, lekarza, 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 ramach czwartej edycji Festiwalu MiNA odbyły się spotkania z gośćmi specjalnymi: 

Jackiem Piwowskim i Maciejem Markowcem.  

Jacek Piwowski, znany wszystkim indianista, long-runner, uczestnik Świętego Biegu 

Europa’90 i innych Świętych Biegów, podróżnik, mieszka obecnie na Alasce. I dwa 

spotkania – z młodzieżą w Opalenicy i przyjaciółmi z dawnych lat i dorosłą 

publicznością w Poznaniu – poświęcił opowieściom o kulturach tubylczych Alaski 

i amerykańskiej arktycznej północy. 

Maciej Jarkowiec, dziennikarz i publicysta, autor głośnej książki „Powrócę jako 

piorun” – o Russellu Meansie, Ruchu Indian Amerykańskich i indiańskiej rebelii z lat 

60. I 70. XX wieku – przybył na autorskie spotkanie do Poznania właśnie z powodu 

tej książki. Opowiadał o swoich spotkaniach z liderami AIM, rodziną Russella 

i Dennisem Banksem. 

 



 

 

Wolsztyńska edycja Festiwalu MiNA to opowieści o kulturach indiańskich i pokazy 

tańców w wykonaniu grupy Huu-Ska Luta i wykład Krzysztofa Mączkowskiego, 

dyrektora Festiwalu, pt. Współczesna Ameryka Indiańska – w książkach 

i w rzeczywistości. 

 



 

 

**** 

W ramach popularyzacji idei indiańskiego biegania zespół Biegu Na Rzecz Ziemi 

zorganizował kolejną edycję Biegu Pamięci podczas Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół 

Indian w Płytnicy, przypominając idee Sacred Run, indiańskiego biegania 

i maszerowania w Europie i w Polsce. 

Trasa Biegu Pamięci prowadziła z Papierni pod Chodzieżą, jednego z najważniejszych 

miejsc dla Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, w którym odbywały się pierwsze zloty 

Ruchu i które ważnym pozostaje do dziś. 

Trasę około 40 km pokonało kilkunastu biegaczy w układzie sztafety i kilkunastu 

maszerujących – od Papierni do Płytnicy, miejsca Zlotu Ruchu. 

Bieg odbył się 31 lipca 2018 r. 



 

 

 

 



**** 

Fundacja w 2018 r. ponownie realizowała ogólnopolskie wydarzenie pn. Festiwal 

Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej Pow Wow Poznań. 

Pow Wow to festiwal wzorowany na spotkaniach indiańskich z przełomu XIX i XX w.  

Były to zazwyczaj letnie zgromadzenia wędrownych plemion lub międzyplemienne 

spotkania. Podczas współczesnych Pow Wow w USA i Kanadzie kultywuje się stare 

tradycje, obyczaje, popularyzuje się kultury swoich plemion i narodów, odtwarza 

muzykę, tańce i pieśni. 

Pow Wow, zarówno w Ameryce Północnej, Europie i w Polsce, to wydarzenie 

kulturalne, prezentujące różne aspekty kultur indiańskich w formie konkursów 

i pokazów tanecznych dla uczestników i gości Festiwalu, wspólne tańce społeczne 

tzw. intertribal czy round dance, towarzyskie zabawy muzyczne i taneczne, do 

których zaprasza się uczestników spoza kręgu tancerzy Pow Wow, obecną na 

Festiwalu publiczność i zaproszonych Gości. 

Międzynarodowe festiwale Pow Wow w Polsce są częścią europejskiej sieci festiwali 

propagujących kultury indiańskie z wielu regionów Ameryki Północnej.  

Uczestnikami Pow Wow w Poznaniu, które odbyło się 20 października 2018 r. 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu byli nie tylko Polacy, ale 

i goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy i Finlandii.  

 



 

 

 



**** 

 

Rok 2018 zakończył się organizacją w Poznaniu XII Biegu Na Rzecz Ziemi 

połączonego z obchodami Polskiego Dnia Pamięci Dennisa Banksa. 

Dennis Banks był założycielem Świętego Biegu, którego ideą było niesienie przesłania 

powrotu do plemiennych tradycji i szacunku dla Ziemi.  Święty Bieg Na Rzecz Ziemi 

i Życia w 1990 r. przemierzał Europę, na trasie Londyn–Moskwa, i zawitał wówczas 

do Polski. To właśnie wtedy polscy indianiści mieli po raz pierwszy okazję do 

poznania indiańskiej filozofii ochrony Matki Ziemi i poznania indiańskich ceremonii. To 

właśnie wtedy narodziła się w Polsce idea „indiańskiego biegania”, która po wielu 

biegowych i marszowych przedsięwzięciach po latach zyskała formułę Biegu Na Rzecz 

Ziemi. 

 

Dennis Banks mówił wtedy: „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”. 

Dennisowi Banksowi Polacy zawdzięczają niezwykle dużo - zapraszał nas do udziału 

w kilku edycjach Świętego Biegu po Kraju Indian, w Najdłuższym Marszu 2008, wielu 

z nas poznało indiańskie dziedzictwo kulturowe i do dziś z niego czerpie. 

 

Harmonogram 12 Biegu Na Rzecz Ziemi i Dnia Pamięci Dennisa Banksa: 

13.30 - inauguracja 12. Biegu pod Dzwonem Pokoju na Cytadeli w Poznaniu. 

14.00 - start Biegu Na Rzecz Ziemi (jednocześnie grupa marszowa i biegowa). 

15.30 - Kawiarnia Czerwone Pióro: Polski Dzień Pamięci Dennisa Banksa (Unity Song, 

wystąpienie Marka Nowocienia, współorganizatora Sacred Run Europe 1990 w Polsce 

i uczestnika Longest Walk 2008, Krzysztofa Mączkowskiego, dyrektora Biegu Na 

Rzecz Ziemi, inauguracja nr 2 magazynu Wyspa Żółwia, pokaz zdjęć i filmów). 

https://www.facebook.com/CzerwonePioro/


Dzień Pamięci Dennisa Banksa został zorganizowany rok po jego śmierci, 

24 listopada 2018 r. Jego wezwanie "Gdy ktoś zagraża środowisku, zagraża też tobie" 

stało się mottem Biegu Na Rzecz Ziemi. 

 

 

 

 



 

 

**** 

Tego samego dnia, 24 listopada 2018 r., Fundacja zainaugurowała nr 2 Magazynu 

Wyspa Żółwia.  

To wydawnictwo ma na celu wiarygodne prezentowanie bogatego świata kultur 500 

Narodów z Wyspy Żółwia, jak o kontynencie amerykańskim mówią sami Indianie. 

Magazyn prezentuje historię Indian i ich współczesność. Do współpracy zostali 

zaproszeni indianiści – antropolodzy, literaci, tłumacze, historycy, językoznawcy, 

aktywiści społeczni, znawcy rękodzieła, muzyki i tańca, znawców amerykańskiej 

polityki – którzy od wielu lat prowadzą szeroką działalność popularyzowania kultur 

indiańskich w Polsce.  



 

 

Zdjęcia wykorzystane w niniejszym Sprawozdaniu: Krzysztof Karczewski, Marek Nowocień, Krzysztof Mączkowski, 
archiwum Fundacji. 
 

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


