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Wspaniała muzyka, niepowtarzalne tańce i oryginalne stroje. To wszystko związane jest z kulturą
Indian, którą poznać moŜna było podczas Indiańskiego Lata- Święta Alei Sat- Okha. W Uniejowie
w dniach 23- 24 sierpnia zorganizowano niesamowite wydarzenie, aby propagować kulturę
indiańską. Jednym z nadrzędnych celów spotkania było pokazanie, Ŝe oprócz naszej narodowej
kultury istnieją takŜe inne.

W ubiegły weekend w Uniejowie nie zabrakło atrakcji. KaŜdy podczas tych dwóch dni mógł znaleźć
coś ciekawego dla siebie. Pomimo niedzielnego deszczu i przerwanej zabawy, humory dopisywały,
a większość załoŜonego programu udało się zrealizować. Szczególne zainteresowanie wśród
przybyłych budził pokaz tańców POW WOW, które odbywają się cyklicznie. Chodzi w nich przede
wszystkim o to, aby pokazać światu, Ŝe kultura indiańska istnieje. Jest to kultywowanie tradycji
międzyplemiennej. Jak wspomina Dariusz Lipecki, członek zespołu Huu- Ska Luta -Indianie to nie
jest jeden naród. Nawet stroje się róŜnią. W zaleŜności od regionu zaobserwować moŜna róŜne
odmiany tańca. Ten taniec ciągle ewaluuje. Rozwijał się on przez cały XX wiek. To pomost do
tradycji. Stare łączy się z nowym. Co jakiś czas w tańcu indiańskim pojawia się coś nowego.
Warto tu wspomnieć choćby o Chicken Dance, o którym zapomniano na wiele lat, a teraz
ponownie do niego powrócono. Dla zainteresowanych moŜna dodać, Ŝe system tańca POW WOW
powstał w Oklahomie. Jest on traktowany z naleŜytym szacunkiem, a członkowie plemion, którzy
go wykonują robią to według ceremoniału. -Staramy się, aby juŜ nie było zabawy w Indian.
Kiedyś było to poszukiwanie- wspomina Dariusz Lipecki. Dzięki temu, Ŝe Indianiści zaczęli
zdobywać coraz większą wiedzę poznali prawdziwą kulturę i tradycję Indian oddając jej naleŜyty
szacunek. Wielką szansę podczas weekendowej zabawy miała równieŜ publiczność. Mogła ona
bowiem wziąć udział w konkursach tanecznych, oraz innego rodzaju grach i zabawach
zorganizowanych z myślą nie tylko o dorosłych. -Chodzi o to, by dzieci wciągnąć w zabawę-
dodaje Dariusz Lipecki. W sobotę ogromnym powodzeniem cieszył się koncert zespołu Los
Caballeros, który znany jest w wielu kręgach. Prezentował on muzykę latynoską, która z całą
pewnością cieszyła ucho kaŜdego. RównieŜ tego dnia odbył się bieg Aleją im. Sat- Okha. Nie było
tu wygranych ani przegranych, gdyŜ głównym celem biegów i marszy indiańskich jest integracja
ludzi. W tym roku bieg na terenie Uniejowa zorganizowali Ewa Stańska oraz Marek Nowocień. Pan
Marek jest osobą niezwykłą, gdyŜ jako jeden z trzech Europejczyków wziął udział w biegu z San
Francisco do Waszyngtonu. Podczas ?NajdłuŜszego Marszu” jako jedyny dotarł do mety pokonując
około 2 tys. kilometrów. Podczas tego wydarzenia nie miała miejsca rywalizacja, nikt równieŜ nie
chciał udowodnić nikomu, Ŝe stać go na wiele. Celem było oczyszczenie Matki Ziemi. Wszystko
związane z tradycją indiańską ma głębszy sens. I właśnie o tym przekonaliśmy się w Uniejowie w
ubiegły weekend. Przez całe dwa dni mogliśmy podziwiać wioskę indiańską pełną tradycyjnych
namiotów Tipi oraz zakupić rękodzieła indiańskie, które eksponowane były na przeznaczonym do
tego jarmarku. Polski Ruch Przyjaciół Indian działa pręŜnie. Jesteśmy bardzo zŜyci- mówi Zdzisław
Wszołek, który bierze czynny udział w propagowaniu kultury Indian. To jedna wielka rodzina,
która przekazuje ludziom niesamowitą wiedzę o nierozerwalnym połączeniu człowieka z Matką
Naturą, a mądrość z tej wiedzy płynąca, przestrzega nas wszystkich przed działaniami mogącymi
spowodować nieodwracalne zniszczenia miejsca, dzięki któremu Ŝyjemy.
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Kulturę Indian poznawali
równieŜ najmłodsi

Podczas niektórych tańców
POW WOW naśladowane
są zachowania zwierząt
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