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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 2019r.: 

1. Marek Długosz, 

2. Dariusz Lipecki, 

3. Marek Nowocień, 

4. Anna B. Peichert, 

5. Bartosz Stranz, 

Skład Zarządu w 2019 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. 

Bieg Na Rzecz Ziemi nie jest inicjatywą nastawioną na zdobywanie rekordów i liczenie 

wyników. Liczy się fakt uczestnictwa, szacunku dla Ziemi i dla innych ludzi 

współuczestniczących w Biegu. W każdej edycji na trasę Biegu wyrusza grupa 

biegowa i marszowa, skupiające osoby w tak różny sposób chcące uczestniczyć 

w tym wydarzeniu. 



 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi poszerzyła zakres swojej działalności o inne 

przedsięwzięcia związane z promocją kultur indiańskich. 

 

 

W roku sprawozdawczym 2019 r. Fundacja zrealizowała 3 przedsięwzięcia:  

1) XIII Bieg Na Rzecz Ziemi w kwietniu 2019 r. w Uniejowie,  

2) Cykl konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest do roku 2032” we wrześniu i październiku 2019 r. 

3) POW WOW Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki 

Północnej w październiku 2019 r. w Poznaniu, 

4) Nr 3 Magazynu Indianistycznego WYSPA ŻÓŁWIA w grudniu 2019 r., 

 

 

**** 

XIII Bieg Na Rzecz Ziemi organizowany w dniu 13 kwietnia 2019 r. prowadził – 

jak tradycyjnie wiosną – trasą ze Starego Gostkowa do Uniejowa.  

Z racji braku zgody Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie odbyła się 

tradycyjna jesienna edycja Biegu planowana w okolicach Kołaczkowa. 

 



 

 

**** 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi była organizatorem cyklu dwóch konferencji pn. Cykl 

konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032” – 

20 września 2019 r. i 16 października 2019 r. 

Celem konferencji, adresowanych do przedstawicieli samorządów terytorialnych, 
zarządców obiektów komunalnych, przedstawicieli firm komunalnych, dyrektorów 
placówek oświatowych i zainteresowanych organizacji pozarządowych, było 
podniesienie poziomu wiedzy kadr samorządowych o obowiązkach wynikających 
z „Programu usuwania azbestu do roku 2032”. 
 
 

 
 

 

**** 

Fundacja była również organizatorem Jesiennego Międzynarodowego Festiwal Muzyki 

i Tańca Indian Ameryki Północnej Pow Wow Poznań – w dniu 19 października 2019 r. 



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 Festiwalu Pow Wow w Poznaniu, który odbyło się 19 października 2019 

roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu byli, poza Polakami, 

goście z Niemiec, Czech, Słowacji i Finlandii.  

 



 

**** 

W grudniu 2019 r. Fundacja wydała numer trzeci 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.  



Tematem numeru 3 jest 50-lecie początków indiańskiej okupacji wyspy Alcatraz 

i początków panindiańskiego odrodzenia Indian amerykańskich. 

 

**** 

Dodatkowo przedstawiciele Fundacji brali udział w konsultacjach programu 

przeciwdziałania suszy (11 września 2019 r.) oraz konferencji regionalnej, 

organizowanej przez Gminę Krobia i Lokalną Grupę Działania Gościnna Wielkopolska 

o zmianach klimatu, zmianach sektora energetycznego, gospodarowania zasobami 

wody, ochrony bioróżnorodności w kontekście rozwoju regionalnego południowej 

Wielkopolski (28 listopada 2019 r.).   

 



Ponadto przedstawiciele Fundacji: 

- brali też udział w kampanii na rzecz ochrony Papierni i Gontyńca koło Chodzieży 
(zapoczątkowanej biegiem w obronie Papierni na Zlocie PRPI); 
- brali udział i informowali o północnoamerykańskich i europejskich kampaniach na 
rzecz ochrony Ziemi, wody, praw człowieka i Ludów Tubylczych, w tym biegach 
i marszach organizowanych lub inspirowanych przez Indian; 
- brali udział i informowali o kampaniach na rzecz ochrony Ziemi, przyrody i klimatu 
w Polsce, Europie i na świecie (akcje Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Centrum 
Promocji Ekorozwoju, Obozu dla Klimatu, Amnesty International, itp.); 
- organizowali Wystawę "Indiańskie Bieganie" podczas Festiwalu Kultury Indian 
Ameryki Północnej w Węgrowie; 
- przygotowali spotkanie "Krzysztof Mączkowski: America on Tour" w klubokawiarni 
"Czerwone Pióro" w Poznaniu (25.05.2020); 
- przygotowali i brali udział w cyklu spotkań edukacyjnych "Wspomnienie Pamięci 
Szalonego Konia" w klubokawiarni "Czerwone Pióro" w Poznaniu (M. Nowocień, 
27.09.2019); 
- prowadzili działania edukacyjne i promocyjne o działaniach Fundacji podczas 

Ogólnopolskiego Zlotu PRPI w Konigorcie 

 



 

Informacje o uzyskanych dotacjach w 2019 r. 

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi uzyskała wsparcie finansowe na realizację 

następujących projektów: 

Cykl konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

do roku 2032” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w kwocie: 30 414,76 zł. 

POW WOW Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki 

Północnej – z Urzędu Miasta Poznania w kwocie: 15.000,00 zł, ze spółki Terlan 

w kwocie: 2.000,00 zł, ze spółki REMONDIS w kwocie 5.000,00 zł. 

Nr 3 Magazynu Indianistycznego WYSPA ŻÓŁWIA – z Urzędu Miasta Poznania 

w kwocie: 7.000,00 zł. 

Wpłaty Fundatora / darowizny w kwocie 8.300,00 zł 

 

 

 



 

Grafiki wykorzystane w niniejszym Sprawozdaniu: archiwum Fundacji. 

 
 


