ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI

INDIANIN/INDIANKA

MAJSTERKA TEMATYCZNA
1. Naszyjniki ze słomek.
•
Naszyjniki ze słomek – propozycja jedna z kilku możliwych
Rzeczy, których potrzebujesz
* słomki po napojach,
* farba w sprayu,
* nożyczki,
* mocny klej,
* kolorowy brystol,
* igła,
* żyłka.
Wykonanie
Słomki pomaluj na wybrany kolor farbą w sprayu.

Gdy słomki wyschną złóż je w trójkąty, chowając jeden koniec w drugi. Możesz obciąć
troszeczkę słomki, aby trójkąt był mniejszy.
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Z kolorowego brystolu wytnij trójkąty, które idealnie będą pasowały do trójkątów ze
słomek. Przyklej je do nich od spodu za pomocą mocnego kleju.
Gdy klej wyschnie przebij się przez słomki igłą i przeprowadź przez nie żyłkę.

2. Łapacze snów.
•
Łapacze snów – propozycja z kilku
Łapacze snów były niegdyś amuletami niektórych plemion Indian z Ameryki Północnej.
Współcześnie są one popularną ozdobą wnętrz, głównie sypialni
Potrzebne będą:

- metalowa lub drewniana obręcz
- kordonek w dwóch kolorach
- piórka
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- koraliki
- miarka
- nożyczki
- igła
- pistolet do klejenia na gorąco
krok 1.
Kółko owijamy czarnym kordonkiem. Należy to wykonać bardzo ściśle, aby nie było
widać metalowej powierzchni obręczy.
krok 2.
Obwód koła mierzymy i dzielimy na równe części. Łapacz na zdjęciu został podzielony
na siedem kawałków, każdy po sześć centymetrów). Białą nitką robimy pętelkę na
kółku, właśnie co sześć centymetrów.
krok 3.
Robimy kolejny okrąg z białego kordonka. W tym celu na środku każdego
sześciocentymetrowego odcinka przeplatamy nić. Na końcu przywiązujemy ją do
pierwszej pętli. Jeśli chcemy ukryć pętelkę nawlekamy koralik.
krok 4.
Z białej nici robimy cztery okrążenia, następnie zmieniamy kolor na czarny. Tym
razem nawlekamy ją na igłę - wówczas będzie łatwiej zrobić małe pętelki.
krok 5.
Do koła przywiązujemy ok. 10 cm czarnego kordonka. Nawlekamy na niego koralik,
następnie przywiązujemy piórko. Koralik naciągamy na końcówkę pióra i przyklejamy
klejem. Przyklejamy jeszcze dwa pióra zostawiając między nimi kilkucentymetrowy
odstęp. W ten sposób robimy jeszcze cztery sznureczki.
3. Robienie łuków, pióropuszów, fletni, kija deszczowego.
Łuk możesz wykonać praktycznie z każdego gatunku drewna, trzeba tylko wiedzieć jak
zaprojektować łuk. Z sosny da się zrobić łuk, ale wymaga niebywałych umiejętności, z
reszty drzew liściastych da się zrobić dobre albo rewelacyjne łuki (oczywiście istnieją
wyjątki, nie robiłbym łuku z miękkich i słabych gatunków jak topola lub lipa),
rozglądałbym się za dwoma: jesionem lub leszczyną. Belka na luk powinna mieć 160200cm długości i 15-20cm średnicy. Prosta, bez sęków i gałęzi
Narzędzia. Siekierka, tarnik, pilnik i nóż. Niezbędne będą także: sznurek, ołówek i
linijka. Bardzo pomocne jest imadło lub 1-2 ściski stolarskie, które nam je zastąpią.
Proste zasady budowania łuku i strzały dla zuchów:
Potrzebujesz :
2 gałęzie (najlepiej wierzbowe)
Kolorowe pióra
Nóż do rzeźbienia w drewnie
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Mocny sznurek
Taśmę maskującą
Opcjonalnie: Farbę
Materiały
Przygotuj dwie gałęzie - grubszą i cieńszą. Ze względu na to, że łuk powinien być
bardzo elastyczny, do jego wykonania najlepsze będą gałęzie wierzby.
Obróbka gałęzi
Usuń korę z gałęzi, a następnie wyrównaj ich końce
Nacięcia
Na obu końcach grubszej gałęzi wykonaj dwa nacięcia o głębokości około 1-2 cm.
Sznurek
Przymocuj sznurek do jednego końca gałęzi, wykonując pętlę przechodzącą przez
nacięcie.
Gotowe!
W ten sam sposób przymocuj sznurek do drugiego końca gałęzi. Pamiętaj, że powinien
być na tyle naprężony, aby odpowiednio wygiąć gałąź. Twój łuk jest gotowy!
Strzała
Aby wykonać strzałę sięgnij po cieńszą gałąź. Do jednego jej końca, za pomocą taśmy
maskującej przytwierdź kolorowe piórka. Możesz także udekorować łuk i strzałę
oklejając je taśmą dekoracyjną lub malując farbą na dowolny kolor.
Farby
Możesz też zaprosić do pracy swoje dzieci, proponując im samodzielne pomalowanie
łuku i strzały, co z pewnością przyniesie im wiele radości podczas zabaw w małych
Indian!
Inna metoda wykonania łuku ( też sprawdzona i bezpieczna)
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Łuk wbrew pozorom nie jest to majsterka najprostsza. Bez sensu jest robienie łuku z
byle jakiego zielonego patyka z rdzeniem. Luk taki nie strzela celnie, a co więcej, po
jednej zbiórce nadaje się tylko do wyrzucenia. Świetny łucznik hm Antoni Gromski,
radzi zrobić łuki trwałe, przydają się do wielu zbiórek np. Eskimosów, Robinsonów,
Indian, itp. Na turniejach i przy innych okazjach. Najpoważniejszy kłopot sprawia
zdobycie odpowiedniego materiału. Potrzebne są bowiem listwy o przekroju około 25
x 15 mm, i to koniecznie z jesionu, wiązu, buka, akacji. Po wygładzeniu listwy
gładzikiem lub papierem ściernym i zaokrągleniu brzegów nożem lub pilnikiem, na jej.
zewnętrznych końcach wykonajcie zaczepy na cięciwy (rys. c). Teraz musicie zrobić na
środku listwy majdan, czyli uchwyt. Owińcie go kilkoma warstwami materiału (rys, a)
Pierwszą warstwę możecie przykleić lub przybić do listwy 2 pinezkami, następne
przyszyć do pierwszej. Cięciwę wykonajcie z mocnego sznurka, najlepiej lnianego. Z
jednej strony zamocujcie ją w zaczepie na stałe, z drugiej zróbcie luźniejszą pętelkę,
by można ją było spuszczać z zaczepu, bowiem łuk powinien „ odpoczywać”
wyprostowany. Napięcie cięciwy powinno być takie, by między cięciwą a majdanem
zmieściła się dłoń zucha z wyprostowanym kciukiem (rys. a).
Strzały wykonajcie z prostych patyków długości ramienia zucha. Dobrze jest związać
je mocna w pęk i powiesić, aby wyschły. Jeden koniec strzały owińcie drutem (rys. b),
będzie to grot, jako koniec może służyć kawałek gumki ołówkowej (rys. d), zmniejsza
to niebezpieczeństwo urazu, ale go nie eliminuje. Drugi koniec strzały, 8 cm od
brzegu, owińcie ciasno mocną nitką, a następnie rozszczepcie (rys. e). W
rozszczepienie to wprowadźcie kawałek obciętego pióra. Koniec strzały z piórem
również owińcie nicią ( można ją potem natłuścić stearyną). Wreszcie wykonajcie
wycięcie na cięciwę w postaci trójkątnego wgłębienia ( 4 mm ), zwane nasadą ( rys. f .
Tak sporządzony łuk i strzały mogą służyć długo. Zrobienie kołczanu ( tuby) z tektury
do zawieszania na pasku nie powinno nastręczać trudności ( to też fajna i ciekawa
forma majsterki).
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Jak się celnie strzela z łuku? ( rys. obok )
Stańcie bokiem do celu, w małym rozkroku, napięta
cięciwa powinna dotykać środka nosa, kciuk ręki
trzymającej cięciwę powinien znajdować się pod
brodą, łokieć wysoko, na przedłużeniu strzały ( rys. a
). Strzałę trzymajcie miedzy palcem wskazującym i
środkowym naciągając cięciwę opuszkami palców (
rys. b ). Reszta zależ od wprawy.

PIÓROPUSZ
Pióropusz miał dla indian znaczenie religijne, służył
jako talizman ochronny, odzwierciedlał również osiągnięcia wojowników indiańskich.
Pióropusze posiadały charakterystyczne cechy dla danego plemienia.
Potrzebne:
 kolorowy papier
 brystol
 klej
 nożyczki
 kawałek sznurka lub włóczki
 koraliki do ozdoby
Zacznij od wycięcia piór z kolorowego papieru (moja rada: aby
były symetryczne złóżcie kartkę na pół i odrysujcie jedną część).
Ponacinaj je na brzegach – takie postrzępione dają ciekawszy
efekt. Jak widzicie pióra są różnej wielkości, ale możecie też
wycinać jednakowe. Z białego brystolu wytnij dwa prostokąty o
wymiarach 5 cm x 30 cm i ozdób flamastrami.
Do jednego z ozdobnych pasków przyklej od zewnętrznej strony piórka
(ale nie wszystkie – 8 mniejszych zostaw). Dodatkowo wzmocnij je
cienkim paskiem wyciętym z brystolu, aby nie opadały (moja rada:
papieru, wtedy nie będziecie musieli doklejać usztywniających
paseczków).zamiast zwykłego papieru do piórek użyjcie sztywnego
kolorowego
Pozostałe małe piórka przywiązujemy do sznurka, po 4 do każdego
(najlepiej zrobić dziurkę w „ogonku” piórka, przewlec, a potem
zawiązać sznurek) i na koniec nawlekamy koraliki.
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Pomiędzy ozdobne paski wkładamy sznurek i łączymy je za pomocą zszywacza. Z
drugiej strony podobnie, ale tak, aby oba tworzyły opaskę dopasowaną do obwodu
głowy dziecka.
Gotowe! W sam raz
wioskę!

do

zabawy

w

indiańską

Podpowiedź: piórka można znaleźć w gospodarstwie rolniczy,, na fermie drobiowej, w
ogrodzie zgubione przez ptaki, wystarczy je pomalować na fantazyjne kolory i gotowe
do pióropusza.
FLETNIA
Potrzebne będą: 14 słomek, taśma, nożyczki, naklejki opcjonalnie
Najpierw należy poprzycinać słomki tak, abyśmy łącznie mieli siedem par od
najdłuższej do najkrótszej. Następnie sklejamy słomki taśmą i fletnia jest gotowa.
Naszą ozdobiliśmy dodatkowo naklejkami.
Oryginalnie fletnie tworzone są z bambusa lub z drewna. Fletnia Pana jest
instrumentem ludowym używanym przez wiele plemion na całym świecie. Jej nazwa
wywodzi się z mitologii greckiej – od nazwy grającego na lutni opiekuna pasterzy i
trzód boga Pan.

KIJ DESZCZOWY
Potrzebne będą: tekturowa rolka, gwoździki, młotek, deska, ziarna ryżu, gumki
recepturki, kawałek materiału lub papieru, kordonek
Kij deszczowy to naprawdę świetny instrument dla dzieci do zabawy. Moi chłopcy już
przy tworzeniu mieli wiele frajdy – jak zawsze, kiedy mają do czynienia z prawdziwymi
narzędziami. Musieliśmy użyć młotka, ponieważ rolki (można je znaleźć w dużych
supermarketach jako pozostałości po torebkach np. przy dziale z owocami i
warzywami lub pieczywem) są bardzo sztywne i trudno jest palcami wcisnąć w nie
gwoździe. Więc zaczynamy od powbijania w rolkę jak największej ilości gwoździków.
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Następnie za pomocą gumki i kawałka filcu zakrywamy jeden koniec rolki, z drugiej
zaś strony nasypujemy do środka ryżu, po czym również zakrywamy drugi koniec.
Teraz zostało już tylko ozdobienie kija. Można to zrobić na wiele sposobów, na
zdjęciu widzicie instrument otoczony przeze mnie kordonkiem. Moi chłopcy użyli
ozdobnych taśm samoprzylepnych. Już to pisałam, ale powtórzę: instrument ten jet
jednym z naszych ulubionych, wydaje piękne dźwięki i naprawdę warto zrobić go z
dziećmi.

OBRZĘDOWOŚĆ
Nadawanie indiańskich imion.
Dzieci: • Uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych przy indiańskich rytmach: Skradają
się po śladach (ślady stóp wycięte z papieru) – wojownicy muszą przejść po śladach
pokonując przeszkody – „Indianin musi umieć tropić po śladach”; Przechodzą wąską drogą
nad przepaścią Kanionie Kolorado (w parach prowadzenie niewidomego czerwonoskórego
brata) – „Indianin musi umieć trzymać równowagę”; Polują na bizony (w parach bieg za
kolegą, ze wstążką umocowaną z tyłu, za pasem) – „Indianin musi być zwinny”; Indianin musi
być odważny – przejść obok śpiącego węża (cicho, na palcach, aby go nie zbudzić); „ Wódz,
wódz indiański miał siedmiu synów ...” zabawa ruchowa ze śpiewem - na melodię „ Stary
Abraham” (śpiewamy, tworząc krąg z osobą prowadzącą Wódz indiański miał siedmiu synów
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,Siedmiu synów miał indiański wódz. A oni siedli i nic nie jedli... tylko śpiewali sobie
tak!...prawa ręka • Pokolorują szablon pióra i umocują go na papierowej opasce
PIOSENKI I PLĄSY

1. My idziemy na bizony, Mały Indianin.
„Idziemy na bizony”
My idziemy na bizony,
My się bizonów nie boimy,
Bo mamy dzida –
O, a co to? –
Wielki las (wielka łąka, wielka woda, wielki kamień, bizon)!
Nie możemy przejść nad, Nie możemy przejść pod,
Nie możemy jej- go obejść Więc go (ją) wyrąbiemy (wykosimy, przepłyniemy,
przeskoczymy, uciekamy).
Opis pląsu:
My idziemy na bizony - maszerujemy w miejscu,
My się bizonów nie boimy, - kiwamy głową i ręką w geście przeczącym,
Bo mamy dzida - wyciągamy z boku dzidę, o, a co to? - wskazujemy palcem przed siebie wielkie....
- pokazujemy rękami łąkę, las..
Nie możemy przejść nad - obiema rękami pokazujemy droga przechodzenia nad
czymś
Nie możemy przejść pod - obiema rękami pokazujemy droga przechodzenia pod
czymś
Nie możemy jej - go obejść - obiema rękami pokazujemy droga omijania czegoś
Więc go (ją):
Wyrąbiemy - wykonujemy gest ścinania drzewa,
Wykosimy - wykonujemy gest koszenia kosą,
Przepłyniemy - wykonujemy gest płynięcia kraulem,
Obejdziemy - wykonujemy gest obejścia,
Przy ostatniej zwrotce na słowo bizon - wszystkie gesty wykonujemy w odwrotnej
kolejności pokazując swą ucieczkę (lub odwracamy się i uciekamy z krzykiem).
Tekst piosenki MAŁY INDIANIN
https://www.youtube.com/watch?v=oNS6BeQRnZs
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Jeden mały, drugi mały, trzeci mały indianin
Czwarty mały, piąty mały, szósty indianin,
Siódmy mały, ósmy mały, dziewiąty mały, indianin
Dziesięciu małych indian.
Dziesięciu małych, dziewięciu małych, ośmiu małych indian
Siedmiu małych, sześciu małych, pięciu małych indian
Czterech małych, trzech małych, dwóch małych indian
Jeden mały indianin.
Jeden mały, drugi mały, trzeci mały indianin
Czwarty mały, piąty mały, szósty indianin,
Siódmy mały, ósmy mały, dziewiąty mały, indianin
Dziesięciu małych indian.
Dziesięciu małych, dziewięciu małych, ośmiu małych indian
Siedmiu małych, sześciu małych, pięciu małych indian
Czterech małych, trzech małych, dwóch małych indian
Jeden mały indianin.

Jeden mały, drugi mały, trzeci mały indianin
Czwarty mały, piąty mały, szósty indianin,
Siódmy mały, ósmy mały, dziewiąty mały, indianin
Dziesięciu małych indian.
Dziesięciu małych, dziewięciu małych, ośmiu małych indian
Siedmiu małych, sześciu małych, pięciu małych indian
Czterech małych, trzech małych, dwóch małych indian
Jeden mały indianin.
„INDIANIN”
1. Pode mną stąpa mój przyjaciel koń
Zanurza się w trawiastej prerii toń
Ref. Kiedy jadę, kiedy strzelam,
kiedy płynę, jestem Indianinem / x2
Jak dobrze jest tak wędrować przez świat
(wędrować przez świat)

eAeA
eAeA
FEFe
CDG
e
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Z przygodą być za pan brat
CDe
2. Bizonich śladów w lesie szukam znów
Gdy znajdę je, wyruszę znów na łów
Ref. Kiedy jadę...
Niedźwiedź i wilk to nie straszna mi rzecz
(nie straszna mi rzecz)
Gdy strzelba ma zacznie grzmieć
3. Przyjaciół pośród ludzi wielu mam
Choć wiele czasu w drodze spędzam sam
Ref. Kiedy jadę…
Bo przyjaźń ludzka to największy skarb
(to największy skarb)
Choć jej nie każdy jest wart

ZDOBYWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
1. Tropienie zwierząt.
Kilka zasad i uwag i tropieniu
W tropieniu nauka zachowań zwierząt, uwarunkowań środowiskowych, umiejętność
rozpoznawania tropów i wiele innych czynników sprawia, że jest to trudna ale bardzo
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cenna umiejętność. Dziś pokrótce objaśnię zasady tropienia i podstawy a z czasem
będą pojawiały się dokładniejsze posty opisujące konkretne aspekty tej sztuki.
Zacznijmy od tego co nam daje taka umiejętność. Wszystko zależy od tego do czego
będziemy tej sztuki używali. A tu pole manewru jest spore, bo takie umiejętności
pozwalają na skuteczny podchód podczas polowania(wyjątkowo ważne przy
polowaniu z łukiem), pozwoli podejść blisko do upragnionego celu dla fotografa, da
możliwość obserwowania zwierząt w ich naturalnym środowisku czy np. pochwalenie
się swoja wiedzą kolegom przy ognisku zalet można by wymieniać bez końca. Ale
mam nadzieję, że niezdecydowanych przekonałem, iż warto pobawić się w tropiciela.
Ważne jest to, że dobry tropiciel nie tylko umie tropić ale i umie zniknąć w terenie co z
pewnością jest cenne dla militarystów czy wszystkich przygotowujących się na jakiś
konflikt z zombie itp. Pamiętajmy, też, że nie sztuką jest chodzenie w jedno miejsce
nęcenie i wabienie zwierza by przyszedł, przyzwyczaił się, że tu jest bezpiecznie a my
będziemy mówili wszystkim, że jesteśmy tacy dobrzy, że wytropiliśmy jelenia. A tak
naprawdę jeśli tak robimy to sami jesteśmy jeleniami. Ale już wabienie i zbudowanie
czatowni dla osiągnięcia lepszego efektu podczas fotografii czy łowów ma jak
najbardziej sens. Ale przejdźmy do podstaw. By coś wytropić warto poznać
zachowanie danego zwierza, warto też poznać uwarunkowania terenowe, popyta ć
okolicznych mieszkańców o jakieś dobre miejsca do obserwacji. Ale to jeszcze nie
wszystko bo czynników które musimy pokonać lub wykorzystać jest mnóstwo.
Musimy też zwrócić uwagę na wiatr by nie wiał za naszych pleców bo możemy zostać
wykryci. Tak samo powinniśmy poruszać się powoli i płynie jak cień, pozbyć się
wszystkiego co może brzękać itp. co z pewnością spłoszy cel , również unikajmy
perfum a nawet lepiej włożyć nasze ciuchy polowe na noc do stajni czy obory by nie
przesiąkło ludzkim zapachem a wręcz swojskim.
Jak już jesteśmy przy odzieniu to powinno też spełniać szereg kryteriów w zależności
od pory roku, warunków atmosferycznych i celu. Poza parametrami(wodoodporność,
termika, oddychalność itp.) takimi samymi jak podczas turystyki, może też być w
kamuflażu najlepiej myśliwskim a nie wojskowym(niektóre sprawiają, że dla zwierza
jesteśmy bardziej widoczni) nie powinno szeleścić. Oczywiście kamuflaż nie jest
konieczny starczy mieć stonowane barwy np. zielony, brązowy, pustynny itp.
A co z butami? Może to dziwnie zabrzmieć ale są cichsze i głośniejsze. Ja od 2 lat
używam Meindl Kraków i są one zdecydowanie cichsze od starych garmontów czy
nawet niektórych wojskowych. Ale jeśli ktoś nie będzie umiał się skradać to nawet
najcichsze nam nie pomogą. Kiedyś widziałem nawet rakiety śnieżne z jakimś
systemem powodującym wyciszenie! Czy działa nie wiem ale brzmi ciekawie.
Jak widzicie całej wiedzy jest naprawdę sporo, posiąść ją w krótkim czasie nie sposób.
Podstawą są treningi a jeśli mamy możliwość nauczenia się od kogoś np. myśliwego,
fotografa, wojskowego czy innego doświadczonego osobnika mamy pewne, że po
wielu miesiącach będziemy dobrzy. Bo do najlepszych trudno jest dobić a i to na
pewno zajmie lata jak nie prawie całe życie.
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Trzeba też mieć 6 zmysł, bo nie którzy są uodpornieni na leśną wiedze-a uwierzcie mi
znam kilku takich.
2. Budowa tipi.
Samodzielna budowa takiego szałasu nie jest skomplikowana a materiały niedrogie.
Najlepsza zabawa jest na świeżym powietrzu, dlatego warto podziałać kreatywnie i
twórczo wraz z dziećmi w ogrodzie.
Sama budowa to już niezła zabawa, dzieci z chęcią nam pomogą. Najważniejsze
materiały to drewniane słupki i deski, ale można
też użyć kolorowe materiały, stare firanki, liny
jutowe, kolorowe włóczki lub po prostu gałęzie.

Najważniejsza jest konstrukcja, z tyczek bambusowych lub
kijów od miotły, stawiamy najpierw trójnóg (tak w
oryginalnie Indianie budowali swoje tipi) a następnie
tworząc okrąg dopełniamy pozostałymi tyczkami.
Wykończenie dowolne, na co nam inwencja twórcza
pozwoli...

Jak mieszkali Indianie?
Budowa i wygląd tipi
Najczęściej kojarzymy domy Indian jako ogromne namioty ze skóry, które czasem
błędnie nazywane są wigwamami. Poprawnym określeniem na tego typu mieszkanie
jest - tipi i zamieszkiwali w nim głównie Indianie z obszaru Wielkich Równin tj. np.
Siuksowie, Czarne Stopy.
Nazwa tipi oznacza "miejsce gdzie się żyje". Budowa prawdziwego tipi nie jest prostą
sprawą. To zadanie należało głównie do kobiet, a do jego wykonania potrzebnych
było aż 15-18 bizonich skór zszytych razem w półkole oraz 3 główne drągi, każdy po 8
metrów i do 23 mniejszych drągów. Na szczycie znajdował się otwór dymowy,
zakrywany w razie potrzeby skórą przytrzymywaną na specjalnych drągach. Tipi miało
wejście od strony wschodniej, poniżej miejsca spinania skór i wspomnianego otworu
dymowego; było ono zakrywane skórą przytrzymywaną na mniejszych drążkach. W

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

środku nie było podłogi, lecz było miejsce na ognisko. Posłania mieszkańców
znajdowały się po obu stronach otworu wejściowego i – ewentualnie – z tyłu. Tuż za
ogniskiem (patrząc od wejścia) Indianie robili tzw. ołtarzyk. Był to zazwyczaj kawałek
gołej ziemi gdzie wysypywali popiół z fajki i miejsce to było dla nich święte (nie wolno
było po nim deptać)
W niektórych plemionach należało do zwyczaju, że po pokonaniu jakiegoś wyjątkowo
walecznego wojownika, zwycięzca przejmował jego symbolikę, którą przyozdabiał
własne tipi. Dzięki swojej konstrukcji, mieszkanie takie było łatwo przenośne, dlatego
też zamieszkiwały w nim głównie plemiona koczownicze.
Etykieta w tipi
Zazwyczaj każdy gospodarz ustalał zasady panujące w tipi. Pierwsza związana jest z
ogniskiem. Dla Indian, podobnie jak dla harcerzy, miejsce ogniska otaczane było
szczególnym szacunkiem i pewnego rodzaju kultem. Ogień daje ciepło, pozwala
mieszkać w tipi, daje spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie powinno się nic
przekładać i rzucać przez ogień ani palić w nim rzeczy, które zanieczyszczają
środowisko. Wchodząc do tipi należało przechodzić za siedzącym przed ogniem
człowiekiem, tak aby nie przerwać linii pomiędzy nim a ogniem. Kolejna rzeczą w tipi
była kwestia miejsca, w którym siadano. Wiadomo, że najlepsze miejsce jest za
ogniskiem z tyłu tipi i tam właśnie gospodarz ma swoje posłanie, a najgorsze przy
wejściu. Jeśli więc do tipi wchodził mile widziany gość, gospodarz sadzał go z tyłu tipi
obok siebie. Jeśli pojawiała się osoba nie mile widziana, gospodarz sadzał ją przy
drzwiach. Zwykle gość szybko opuszczał tipi z powodu dymu, który gryzł w oczy (ale
pomysłowi byli ci Indianie!). Tak poza tym sprawa etykiety i praw rządzących tipi
należała tylko i wyłącznie do gospodarza.
Tak wyglądało prawdziwe tipi,
a poniżej wklejam linka z ciekawymi pomysłami na
współczesne mini tipi dla dzieci
http://www.nietylkodzieciaki.pl/2010/07/tipi-namiot-ktorymozesz-sama-zrobic.html
http://zrobtosam.net/majsterkowanie/42-roznosci/546dekorujemy-indianskie-tipi-krok-po-kroku.html
Prowizoryczny namiot typu tipi można wykonać także z
dwóch złączonych pałatek.
Wigwam
Wigwam natomiast od tipi różni się tym, że jest
nieprzenośnym mieszkaniem Indian z obszaru
Wielkich Jezior. Istnieje wiele typów wigwamów w
zależności od kształtów oraz materiału
pokrywającego(kora brzozowa, mata trzcinowa,
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skóra). Tego typu domy zamieszkiwali także słynni Apacze.
PRZYDATNE MATERIAŁY I PROPOZYCJE
ZABAWA TEMATYCZNA W INDIAŃSKIEJ WIOSCE /przykład/
Jak zacząć?
Zbierz grupę minimum 10 osób. Do świata Indian możesz zaprosić zarówno 6-letki , jak i
starsze dzieciaki. W zależności od tego z jaką grupą będziesz pracować – upraszczaj, dodawaj
nowe elementy, modyfikuj zaproponowane zabawy. Nie zapomnij o kostiumie dla siebie i
odpowiedniej charakteryzacji – zapleć warkocze, przystrój głowę kolorową opaską lub
pióropuszem, a na twarzy namaluj plemienne barwy. Nie musisz kupować profesjonalnego
przebrania – potnij stary t-shirt tak, by powstały frędzelki w stylu Pocahontas.
KIM BYLI INDIANIE?
Indianie to rdzenni mieszkańcy Ameryki, nazwani tak przez Krzysztofa Kolumba, który
odkrywając nowy kontynent przekonany był, że dopłynął do Indii. Żyli w obu Amerykach, w
Ameryce Północnej – m.in. Apacze, Czarne Stopy, Siuksowie, natomiast w Ameryce
Południowej – Majowie, Aztekowie i Inkowie.
CEREMONIA NADANIA IMION I MALOWANIA TWARZY
Przygotuj paski papieru z wypisanymi indiańskimi imionami dla chłopców i dziewczynek.
Wygodniej będzie, jeśli od razu umieścisz na nich dwustronną taśmę klejącą.
Propozycje żeńskich imion: Tańcząca Chmurka, Zgrabna Gazela, Szemrzący Strumyk,
Dzika Stokrotka, Łagodna Łania, Cicha Pantera, Celna Strzała.
Propozycje męskich imion: Dziki Mustang, Silne Ramię, Nocny Orzeł, Rączy Jeleń, Czarna
Stopa.
Poproś dzieci, aby zamknęły oczy i wysunęły do przodu prawą rękę. Wprowadź je w mistyczny
nastrój dotykając dłoni każdego dziecka i informując, że właśnie przekazujesz mu indiańską
moc. Ustal, że od tej chwili przestajecie posługiwać się swoimi imionami, a rytualna energia,
którą podzieliłaś się poprzez dotyk pomoże wybrać każdemu uczestnikowi jego nowe,
indiańskie imię. Pozostając z zamkniętymi oczami, każdy losuje jeden pasek z imieniem
(chłopcy z „męskiego” zestawu, dziewczynki – z żeńskiego). Na Twój sygnał wszyscy otwierają
oczy i zapoznają się ze swoim indiańskim imieniem oraz imionami pozostałych osób. Kartki
przyklejamy do piersi.
Przygotuj paski różnokolorowej bibuły i zawiąż uczestnikom na głowach indiańskie opaski.
Jeśli grupa jest mniejsza, macie dostęp do materiałów, więcej czasu i chęć – wykonajcie
pióropusze, amulety, łapacze snów.
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Młodszym dzieciom zrób indiańskie makijaże. Starsze będą miały dużą frajdę, gdy dasz im
kredki do twarzy i pozwolisz pomalować siebie nawzajem.
OBRADY NAD NAZWĄ PLEMIENIA, WYBÓR WODZA
Podziel dzieci na mniejsze grupy – będą to plemiona. Daj im czas na wybranie nazwy
plemienia oraz ustalenie kto zostanie jego przywódcą.
STWORZENIE TOTEMU
TOTEM – to drewniana rzeźba albo rysunek zwierzęcia, rośliny lub przedmiotu uważane przez
ludy pierwotne za uosobienie przodków, duchów opiekuńczych i otaczane czcią.
Jeśli animujesz w plenerze:
Każde z plemion ma za zadanie stworzyć własny totem nawiązujący do swojej nazwy.
Wodzowie rozdzielają zadania i koordynują pracę zespołu. Wykorzystujemy wszystkie
materiały dostępne w lesie/parku/ogrodzie – patyki, szyszki, kamienie, etc. (zaznacz, że
korzystamy z tego, co leży na ziemi i nie niszczymy przyrody!).
Jeśli animujesz w budynku:
Przygotuj tekturowe pudełka różnej wielkości, kredki, markery, farby, kolorowe papiery,
nożyczki, dobry klej i inne materiały według własnego pomysłu. Zadaniem grup jest
stworzenie plemiennego totemu. Zadbaj o to, żeby każde dziecko było zaangażowane w
powstawanie pracy.
ZAKLINANIE DOBREJ POGODY
W niektórych plemionach indiańskich istnieje tradycja „tańca deszczu”. Wiedzą one, że woda
to życie i lepsze funkcjonowanie środowiska naturalnego, dlatego odprawiają ceremonię
przywoływania opadów. My jednak chcemy bawić się przy ładnej pogodzie, dlatego
wykonamy „taniec słońca”.
Zapytaj dzieci, czy mają jakiś pomysł na zaklęcie bądź okrzyk przywołujący do indiańskiej
wioski słońce i piękną pogodę. Wspólnie wznieście okrzyki ku niebu.
Wokół stworzonych wcześniej totemów wykonajcie energetyczny taniec zaklinający dobrą
pogodę. Znakomicie sprawdzi się tu utwór „Tunak Tunak Tun” Dalera Mehdiego (dla
starszych dzieci) lub „Indiański taniec” Śpiewających Brzdąców (dla maluchów), ale możesz
poszukać własnych muzycznych inspiracji.
TIPI
Masz chustę animacyjną? Świetnie! Zaproś dzieci pod chustę i pozwól im poczuć się jak w
tipi, czyli namiocie uszytym ze zwierzęcych skór.
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Ciekawostka: Słowo „tipi” oznacza „miejsce, gdzie żyję”.
Zabawa w INDIAŃSKIE RZEŹBY:
Jedno z plemion (lub jeśli grupa jest duża – kilku jego przedstawicieli) zostaje pod chustą,
natomiast pozostali spod niej wychodzą. Zadaniem osób ukrytych pod chustą jest stworzenie
ze swoich ciał rzeźby. Dzieci, które wyszły spod chusty muszą za pomocą dotyku odgadnąć
jakie figury mogły powstać pod materiałem, a następnie jak najdokładniej odwzorować układ
ciał spod chusty. Gdy będą już gotowe, podnosisz chustę i wspólnie oceniacie rezultat.
Jeśli masz klocki typu BAMP:
Zorganizuj międzyplemienny konkurs na najwyższą (lub najbardziej oryginalną) konstrukcję
szkieletu tipi.

ZDOBYWANIE INDIAŃSKICH SPRAWNOŚCI:
SKRADANIE SIĘ
Spróbujcie wspólnie ustalić jakie umiejętności powinien zdobyć mały Indianin, by poradzić
sobie na polowaniu. Jeśli dzieci same o tym nie wspomną, to podpowiedz, że jedną z takich
sprawności jest umiejętność bezszelestnego skradania się i to właśnie tę sztukę będziecie dziś
trenować. Ciekawe kto okaże się mistrzem?
Różdżka tropiciela

Wzorując się powyższym zdjęciem przygotuj Różdżkę Tropiciela
(gałąź z przytwierdzonymi do niej dzwoneczkami – dostępnymi np.
w pasmanterii)

Na wstępie wszyscy ustawiają się lub siadają w okręgu. Każde z
plemion wyznacza zawodników, którzy zmierzą się w tej konkurencji. Ich zadaniem będzie
wykazać się zwinnością oraz sprytem i trzymając w dłoni Różdżkę bezgłośnie okrążyć
siedzących (w ciszy!) w kole. Jeśli w trakcie pokonywania trasy dzwonki się odezwą, to
Różdżkę przekazujemy osobie, za plecami której zadzwoniły. Za bezbłędne pokonanie toru
przyznajemy punkty.
TOR PRZESZKÓD
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Stwórz tor z przeszkodami.

Jeśli animujesz w plenerze: wykorzystaj patyki
(będą jadowitymi żmijami), kamienie, szyszki,
suche liście (zebrane w kupki odegrają rolę
wstrętnych niedźwiedzich odchodów).

Jeśli animujesz w budynku: skorzystaj z klocków, grubego sznurka, pogniecionych gazet
(tego, co masz pod ręką), które odegrają rolę przeszkód. Jeśli masz do dyspozycji gumowe
zabawki w kształcie jaszczurek, węży, pająków, etc. – rewelacja! Użyj ich.
Każde z plemion musi wytypować dwóch śmiałków. Jednemu z nich zawiąż oczy. Osoba ta,
będzie musiała pokonać przygotowaną trasę tak, aby nie nadepnąć na żadną z czyhających
nań niespodzianek. Zadaniem drugiej osoby jest wcielić się w jej przewodnika. Przewodnik
stoi obok trasy i może sterować swoim kolegą wyłącznie za pomocą głosu. Udziela mu
wskazówek typu: Dwa kroki w przód, Obróć ciało w lewą stronę, Idź bardzo powoli przed
siebie, aż powiem „stop!”, itp. Ustalcie, że za bezbłędne wykonanie zadania plemię może
otrzymać np. 10 punktów, natomiast za każde nastąpienie na przeszkodę odejmujemy 2
punkty.
POLOWANIE NA BIZONY
Każdemu dziecku wręcz „ogonek” (może to być szarfa, kawałek bibuły, pasek materiału, etc.),
który należy zamocować przy pupie, np. wkładając do tylnej kieszeni spodni. W tej zabawie w
ganianego stajemy się bizonami polującymi na ogonki pozostałych i jednocześnie
chroniącymi własny.
BIAŁY KIEŁ
Rozpocznij od pytania, czy któreś z dzieci wie kim był Biały Kieł. Jeśli nie, wyjaśnij:
BIAŁY KIEŁ – pies z domieszką wilczej krwi, wychowany wśród Indian. Jest bohaterem
powieści przygodowej Jacka Londona, na podstawie której powstał film animowany i
fabularny.
By rozpocząć zabawę „Biały Kieł” musimy usiąść w kole. Jeśli mamy możliwość, możemy
użyć krzeseł. Wybieramy jedną osobę, której zawiązujemy oczy. Następnie, osoba ta staje
na środku, a siedzący szybko zamieniają się miejscami. Na Twój sygnał osoba ze środka
siada komuś na kolanach (nie dotykając go rękoma) i mówi: „Wilku, wyj”. W tym
momencie, wybrane dziecko musi zawyć jak wilk, a zadaniem osoby z zawiązanymi oczami
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jest odgadnąć na czyje kolana trafiła. Jeśli zgadnie – przyznaj punkt i wyznacz kolejne
dziecko, jeśli nie odpowie prawidłowo – daj mu szansę spróbować ponownie.
WYŚCIG JASZCZUREK
Dzieci uwielbiają tę zabawę i możliwość konkurowania ze sobą ramię w ramię.

Przygotuj kilka jaszczurek według pokazanego na poniższym zdjęciu wzoru. Jaszczurka może
powstać m.in. z filcu, folii piankowej, zamszu, jaszczurka grubszego materiału, tektury i
powinna mieć wielkość ok. 20 cm. Optymalna długość sznurka/włóczki, którą przywiązujemy
do naszego gada to 5 metrów.
Poproś, aby każde z plemion wytypowało duety, które zmierzą się w tym zadaniu. Jedna
osoba z każdej pary bierze na ręce zwierzaka, nadaje mu imię i wprowadza w dobry nastrój
głaszcząc pieszczotliwie po grzbiecie, druga – rozwija sznurek i staje naprzeciwko swojego
plemiennego kolegi. Na Twój sygnał zawodnicy rozpoczynają wyścig – jedna osoba zwija
sznurek, a opiekun jaszczurki stopniowo zbliża się do zwijającego. Wygrywa dwójka, której
jaszczurka okaże się najszybsza. Przydziel punkty za zdobyte miejsca. Pozwól na zamianę ról
w parach.
INDIAŃSKI RELAKS PRZY MUZYCE
Sporo się dziś działo, więc dobrym pomysłem na finał imprezy będzie odpoczynek przy
relaksującej muzyce. Wspólnie z grupą posłuchajcie utworu „E poi tai tai”. Możecie
spróbować wykonać prostą choreografię.
POŻEGNANIE Z CZERWONYMI TWARZAMI
Jeśli w animacji brała udział grupa starszych dzieci, która w trakcie zabaw gromadziła
punkty, to teraz nadszedł moment ich podliczenia i wzniesienia indiańskiego okrzyku na cześć
zwycięskiego plemienia.
Miłym akcentem będzie
pamiątkowych dyplomów.

wręczenie

wszystkim

uczestnikom

imprezy

zabawnych,

Święto plemienne
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Indianie nie znają kalendarza, co jest konsekwencją, że życie ludów pierwotnych nie składa
się z kolejnych lat, lecz z przychodzących deszczy i susz, obfitości i głodu, szczęścia i smutku,
lenistwa i znoju itd.
Nikt tych okresów nie liczy i nie stara się ustawić chronologiczne szeregi.
W takim razie jak są wyznaczane dni świąteczne tam gdzie tydzień, rok, urodziny itp. są
nieznane.
Świętami plemiennymi zarządza wódz lub szaman zależnie od potrzeby, oni w zależności od
potrzeby wyznaczają, wyczuwają kiedy powinno się świętować. Kiedy jest pora suszy
odprawia się zabawę ku przywołanie deszczu, udane polowanie również jest pretekstem do
świętowania.
Przygotowanie do święta rozpoczynają kobiety, przez kilka dni produkują duży zapas chichy.
Musi się to odbywać tradycyjnym sposobem, reszta przygotowań odbywa się podobnie do
naszego świętowania czyli wkłada się eleganckie kreacje itp.
Indianie nacierają włosy łojem lub farbują na kolor biały bądź czerwony. Biały uzyskuje się,
posypując natłuszczone włosy popiołem, kredą, ewentualnie piaskiem. Czerwony to
najczęściej błoto rozmazywane na głowie, które po wyschnięciu przypomina kask.
Najważniejszy u Indian jest makijaż, i to nie tylko na twarzy, wzory i desenie maluje się
również na torsach i plecach, a bransolety na rękach i nogach, barwniki są dwa czerwony i
czarny.
Kiedy Indianie już są gotowi do świętowania przychodzą na główny plac wioski i rozpoczynają
wielkie żarcie i picie. Dla Indian dobra zabawa to obfitości, najlepiej jest kiedy można jeść do
oporu, zejść tyle, że się wymiotuje, je wymiotuje i tak wkoło. Takie fiesty wspomina się potem
latami, o takim przeżarciu opowiada się następnym pokoleniom.
Zwieńczeniem plemiennego święta jest taniec, jeden długi i nudny taniec, wielogodzinny
marszobieg po okręgu, w dodatku przy bardzo ubogiej muzyce, którym głównym składnikiem
jest fujarka i bębenek.
Dla Indian taniec znaczy tyle co znak pokoju, który wygasza spory i zamyka kłótnie, nie
przepraszają sąsiada, nie tłumaczą się żonie, wystarczy że się zatańczy z nimi a winy są
odpuszczone.
U Indian święto odbywa się w głowach, a to co się dzieje na zewnątrz nie ma szczególnego
znaczenia, skoro im gra w duszy nie ma potrzeby żeby grało na zewnątrz. Oczywiście duszę
należy odpowiednio nastroić i do tego służy chicha.
Biżuteria
Indianie używają specyficznej biżuterii są to kępki piór, lub ozdobione patyczki powtykane w
otwory w nosie, uszach, a nawet specjalne dziurki na twarzy. Srebrzysto ? błękitny pył ze
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skrzydeł motyla morpho stosowany jest jako brokat i cień pod oczy, pstrokate korony z piór,
które przypominają kapelusze bogatych dam noszone w Europie sto lat temu, a to tego cała
masa naszyjników i wisiorków z kości, nasion, kłów, muszelek, kamieni i orzechów.
Warto też wspomnieć, że kiedy Indianie wybierają się na polowanie również przyodziewają
na siebie różnorakie ozdoby na przykład pióra jak i się malują, nie służy to wtedy w celu
ozdoby a w celu upodobnieniu się do zwierzęcia na które polują.
Wszyscy Indianie bez wyjątków mają poprzekłuwane nosy i uszy czasami również wargi i
policzki, przeplatają przez nie piórka, kolorowe ciernie, rybie ości, kły.
Indiańskie tatuaże
Malowidła, czyli tatuaże malowane przez Indian na ciele, są dla nich tak jakby odświętnym
strojem, który zakładają na ważne okazje. Nic nie jest przypadkowe każda kreska jest
tradycją plemienną, w różnych plamieniach wzory ulegają modyfikacją, zależnie od
upodobań.
Indianie rzadko tatuują ciało na zawsze, zazwyczaj stosują czerwony barwnik z nasion onoto,
który pozostaje na ciele do pierwszej kąpieli, a jeśli jest zmieszany z łojem wytrzymuje nawet
kilka dni, używany jest również czarny barwnik utarty z soku owoców huito i pozostaje on na
skórze nawet dwa tygodnie.
Prawa Indianina brzmią:
Dobry Indianin:
Mało mówi, ale dużo czyni;
Jest przyjacielem słabszych, a wrogiem tych, którzy ze szkodą dla innych wykorzystują swą
siłę;
Stara naprawiać krzywdy i szkody, które napotyka;
Chwali się tylko tym co uczynił naprawdę;
Ma tylko jeden język, a jest to język prawdy
oraz
Wódz mówi pierwszy
Wódz podejmuje decyzję
Wódz rozwiązuje problemy
Uszanuj to gdyż jest to twój wódz

Przykłady gawęd tematycznych/ mogą być inspiracją do tematów zbiórek/
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"Kto dostał ogień”
Ojcowie nasi opowiadali, że niegdyś lud nasi nie znał pożytków, jakie może dawać
ogień. Ludzie nie potrzebowali ognia, aby się ogrzewać, ponieważ żyli w ciepłym
kraju. Mięso jedli surowe albo wysuszone na słońcu. Z czasem jednak zrobiło się w ich
kraju chłodniej, ludzie musieli pobudować domy czy inne schronienia i marzyli o
jakimś sposobie ogrzewania swoich siedzib. Pewnego razu, gdy gromadka ludzi
siedziała wokół jelenia schwytanego w zastawioną pułapkę, nadleciał ładny ptak i
zaczął krążyć nad nimi trzepocząc skrzydłami. Zdawało się, że przygląda się, co ludzie
robią, albo też ma nadzieję, że podzielą się z nim kawałkiem mięsa. Niektórzy
zauważywszy ptaka, chcieli go zabić, ale inni, łagodniejszego serca, spytali:
— Czego sobie życzysz, ptaszku?
— Wiem, czego wam potrzeba — odparł ptak — i przyleciałem, żeby wam przynieść
błogosławieństwo ognia.
— A co to takiego ten ogień? — spytali ludzie.
— Czy widzicie płomyczek na moim ogonie?
— Widzimy! — przytaknęli wszyscy.
— To jest właśnie ogień — rzekł ptak. — Dzisiaj każdy z was uzbiera pęk suchych
żywicznych gałązek. Jutro na te wiązki zgarniecie płomień z mojego ogona. O świcie
przylecę tu znowu. Przyjdziecie z żywicznymi gałązkami na moje spotkanie.
Nazajutrz wszyscy pospieszyli wczesnym rankiem na umówione miejsce, a ptak już
tam na nich czekał.
— Czy przynieśliście wiązki żywicznych gałęzi? — zapytał.
— Przynieśliśmy! — odparli ludzie.
— A więc wszystko gotowe — powiedział ptak — ale zanim Wyruszymy w drogę,
wyjaśnię wam, jakie stawiam warunki. Nikt nie dostanie ognia, jeśli nie będzie ich
przestrzegał. Musicie okazać wytrwałość i spełniać dobre uczynki. Im więcej trudu
będzie was kosztował ogień, tym bardziej będziecie go cenili. A kto nie robi nic
dobrego, niech się nie spodziewa, że go dostanie!
Każdy, kto mnie dosięgnie — ciągnął dalej — i przytknie żywiczną gałązkę do mojego
ogona, zdobędzie ogień. Gotowi?
— Gotowi! — odkrzyknęli.
Ptak odleciał, a za nim ruszyli wszyscy — mężczyźni, kobiety i dzieci. Biegli gromadnie
po skałach, wśród zwalonych drzew, przez mokradła i strumienie, prerie i lasy.
Niejeden ucierpiał w tej wędrówce. Potykając się o kamienie i pnie kaleczyli sobie
stopy i łydki. Brnęli w błocie, brodzili w wodzie. Kolczaste krzaki drapały ich skórę i
rozdzierały ubrania. Wielu zawróciło do domu mówiąc: „Nie warto się starać o coś, co
naraża na tyle niebezpieczeństw i trudów". Inni dawali za wygraną, bo brakowało im
sił, żeby dłużej biec. Ale ptak leciał dalej. Wreszcie pewien człowiek dogonił go i rzekł:
— Piękny ptaku, daj mi ogień. Dotrzymałem ci kroku i nie zrobiłem nic złego.
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— Może to nawet prawda — odparł ptak. — Ale nie dostaniesz ognia, bo jesteś
samolubem. Owszem, starasz się być w porządku, ale nie troszczysz się o innych.
I ptak poleciał dalej. W chwilę potem doścignął go drugi mężczyzna i powiedział:
— Piękny ptaku, daj mi ogień. Zawsze byłem dobry i łagodny. — Może — odparł ptak.
— Ale nie dostaniesz ognia, bo ukradłeś sąsiadowi żonę.
I ptak znów poleciał dalej. Teraz już tylko garstka ludzi biegła za nim, większość miała
dość tej gonitwy. Wreszcie ptak zatrzymał się nad miejscem, gdzie pewna kobieta
pielęgnowała chorego starca. Sfrunął prosto do niej i powiedział:
— Przynieś wiązkę żywicznych gałęzi i weź ode mnie ogień.
— Ach, nie! — odparła kobieta. — Nie zasłużyłam na twój dar. Nie zrobiłam nic
nadzwyczajnego, spełniam tylko obowiązek.
— Weź ode mnie ogień! — rzekł ptak. — Słusznie ci się należy. Robisz wiele dobrego,
lecz zamiast się tym chwalić, uważasz, że to zwykły obowiązek. Weź ogień i podziel się
nim z innymi ludźmi.
Wtedy kobieta przyniosła żywiczne gałązki i zgarnęła na nie płomień z ptasiego
ogona. Rozdała ogień między ludzi i odtąd już nigdy go im nie brakuje. Gotują na
ogniu pożywienie i ogrzewają nim swoje szałasy. W ten właśnie sposób dawno,
dawno temu plemię Cowichan dostało pierwszy ogień.

„Wspinaczka na górę”
Daleko w naszym południowo – zachodnim kraju znajduje się wioska indiańska, na rozległej
pustyni za nią wznosi się wysoka góra. Zdobycie góry uważano za wielki wyczyn i wszyscy
chłopcy we wsi pragnęli tego dokonać. Pewnego razu naczelnik wsi rzekł: „Śmiało chłopcy,
dzisiaj możecie iść wszyscy, aby pokusić się o zdobycie góry. Wyjdziecie zaraz po śniadaniu i
każdy z was pójdzie tak daleko, jak tylko potrafi. Jeśli jednak poczujecie zmęczenie,
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zawróćcie, ale każdy z was niech mi przyniesie gałązkę z miejsca, do którego doszedł!”.
Odeszli przekonani, że na pewno osiągną wymarzony szczyt. Już wkrótce jednak powrócił
powoli tłusty, krępy chłopiec, niosąc naczelnikowi gałązkę kaktusa. Naczelnik uśmiechnął się i
powiedział: „Chłopcze, ty nie doszedłeś nawet do podnóża góry, przeszedłeś tylko pustynię”.
Nieco później powrócił drugi chłopiec. Przyniósł gałązkę szałwii. „Tak – rzekł naczelnik –
doszedłeś do podnóża góry, ale nie wszedłeś na nią”. Następny miał w ręce gałązkę osiki.
„Dobrze – powiedział naczelnik – ty doszedłeś aż do źródła”. Inny nadszedł jeszcze później i
przyniósł ciernie głogu. Naczelnik, kiedy to zobaczył, rzekł uśmiechając się: „Ty, wędrując pod
górę byłeś już na stromej skale”. W godzinach popołudniowych wrócił jeden z chłopców z
gałązką cedru w dłoni, a stary wódz rzekł: „Wspaniale, byłeś w połowie drogi”. Godzinę
później wrócił następny z gałązką świerku. Zobaczywszy to, naczelnik powiedział: „Dobrze,
dostałeś się już do trzeciej strefy, przeszedłeś trzy czwarte zbocza”. Słońce było już bardzo
nisko, gdy wrócił ostatni. Był to piękny, wysoki, wspaniały chłopiec o szlachetnym
charakterze… Jego ręce były puste, ale twarz jego jaśniała gdy zbliżył się do naczelnika i rzekł:
„Ojcze, nie było drzewa tam, dokąd doszedłem, nie widziałem gałązek, ale widziałem
oświetlone morze”. Twarz starego męża rozjaśniła się i zawołał głośno i z zapałem:
„Poznałem to! Kiedy spojrzałem na twoją twarz, poznałem to! Ty byłeś na szczycie. Nie
potrzebujesz żadnych gałązek na dowód tego. Jest to wpisane w twoich oczach i dźwięczy w
twoim głosie. Chłopcze, poczułeś wzlot, widziałeś sławną górę. O, bracia leśnej mądrości,
pamiętajcie o tym, że odznaki, które przyznajemy za wasze wyczyny, czy też osiągnięcia w
wiedzy leśnej i praktycznym rzemiośle harcerskim nie są „nagrodą”, lecz tylko dowodem na
to, czego dokonaliście i jacy byliście. Są to tylko gałązki zbierane na drodze, abyście wiedzieli,
jak daleko doszliście, wspinając się na górę.

Do gniazda kury dostało się (nikt nie wie w jaki sposób) jajko orła. Matka, kwoka, wysiedziała
je z czułością i cierpliwością, podobnie jak wszystkie pozostałe jajeczka. Nikt nic nie zauważył
i kiedy z jajka wykluło się młode, wszyscy uważali je za wprawdzie trochę nieudane, ale
jednak kurczątko. Orzeł-kurczątko wyrastał w stepowej ojczyźnie, w rodzinnym gronie,
otoczony braćmi i siostrami – stepowym drobiem. Stopniowo nauczył się wszystkiego, co
kogut potrzebuje do życia. Potrafił grzebać prawą nogą w suchej gliniastej ziemi, pazurem
złapać robaka, dziobnąć brata czy siostrę, kiedy ci chcieli mu znalezionego robaka zabrać.
Nauczył się również w dozwolonej mierze figlować – z prawdziwym kogucim wdziękiem
podskoczyć, zatrzepotać nieruchliwymi skrzydłami, przelecieć kilka metrów tuż nad ziemią i
wylądować w tumanie skłębionego kurzu. Po prostu stał się z niego kogut, jak należy. Jego
troskliwa matka, kwoka, nie musiała się za niego w niczym wstydzić. W ten sposób w kurzej
wiosce pośród stepu żyli całe lata. Dzień biegł za dniem, jeden podobny do drugiego, jak jajko
kury podobne jest do jajka kury. Nic nie naruszało sennego rytmu godzin, dni, tygodni,
POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO

ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

miesięcy, lat i dziesięcioleci. Dopiero w starości Orła-koguta wydarzyła się szokująca rzecz.
Wraz z przyjaciółmi grzebał nogą w czerwonej robaczywej ziemi na swym ulubionym miejscu,
a tu nagle jego uwagę przykuł czarny punkt, poruszający się wysoko na błękitnym niebie.
Chociaż jego stare oczy służyły mu już niechętnie, po chwili było dla nich jasne, że tam
wysoko na niebie unosi się jakiś nieznany, majestatyczny ptak. Serce starego Orła-koguta
mocno zabiło, a ciało wypełniła nieznana tęsknota. „Ach, wzlecieć tak, wznieść się w górę na
niedostępne wyżyny i swobodnie, jak ten szczęśliwy ptak, krążyć w niekończących się
powietrznych światach...”. Nagle cały jego dotychczasowy świat wydał mu się nieznośnie
pusty. Od rana do wieczora tylko monotonna walka o kawałek śmierdzącego robaka... Na co
takie życie? Z zaskakującą pewnością nagle wiedział: „Byłem stworzony do latania. Moim
domem nie jest ta sucha i wyschnięta pustynia, ale wysokie niebieskie niebo.” Tym odkryciem
podzielił się ze swymi robakożernymi towarzyszami. Ci jednak rozwrzeszczeli się gwałtownym
śmiechem. „Czyś ty zwariował na stare lata?” – śmiali się i dogadywali mu. „Ten ptak tam w
górze, to jest orzeł, rozumiesz – orzeł, on po prostu lata, bo nic innego nie umie. Ale ty?
Wiesz, kim ty jesteś? Jesteś kogutem, a to więcej, niż myślisz. Orzeł jedynie buja w obłokach,
no ty pewnie stąpasz po ziemi. Być kogutem – to wspaniała rzecz – natomiast spójrz na nas.
Praktyczna mądrość to więcej, niż bezpłodne mrzonki... Jeśli za dużo myślisz o tym, czego nie
możesz osiągnąć, przestaniesz się cieszyć z tego, co masz w zasięgu ręki. Przestałby ci się
podobać step, kury, przestałyby ci smakować robaki, straciłbyś całą radość z życia. Daj
spokój. Orła zostaw orłom, a sam bądź czym jesteś – kogutem.” Bajka, tak, jak ją sobie
opowiadają Indianie, kończy się smutno. Orzeł- kogut naprawdę (z punktu widzenia kurzej
mądrości) zmądrzał. Wrócił do robaków, kur i pustynnego piasku i zapomniał o lataniu. Już
nigdy więcej nie podniósł oczu do nieba, aby tam przypadkiem nie zobaczył tego strasznego
ptaka. Umarł jak prawdziwy kogut z robakiem w dziobie. Bajka mojego i twojego życia może
mieć jednak szczęśliwsze zakończenie.

„CHŁOPIEC Z KAMIENIA”
Dawno temu mieszkało razem dziesięciu braci wraz z siostrą, która miała dopiero szesnaście
wiosen. Była ona świetną zarówno kucharką, jak i krawcową, więc bracia nosili pięknie
wyszywane ubrania różnymi koralikami i kolcami jeżozwierza. Mężczyźni natomiast byli
znakomitymi myśliwymi i praktycznie codziennie przynosili świeże mięso do domu, które ich
siostra przyrządzała na kolacje lub suszyła na trudniejsze zimowe dni. Pewnego dnia bracia
schodzili się już do domu ze swoją zdobyczą, brakowało jednak najstarszego z nich. Wszyscy
zastanawiali się, czy może nie oddalił się zbytnio w pogoni za zwierzyną, siostra jednak miała
złe przeczucie. Szybko pocieszył ja drugi z kolei najstarszy brat, który obiecał, że nazajutrz z
rana wyruszy na poszukiwania zaginionego, podczas gdy pozostali udali się na polowanie.
Niestety następnego dnia wieczorem nie zjawili się dwaj najstarsi bracia. Mężczyźni wyruszali
kolejno jeden po drugim, aż młoda dziewczyna została sama. Płakała bardzo mocno za nimi,
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chodziła po okolicy i szukała śladów rodzeństwa. Niestety nigdzie ich nie było widać. Któregoś
razu w poszukiwaniu braci zawędrowała nad strumień. Przysiadła i gorzko zapłakała. I wtedy
ujrzała na dnie płynącej wody lśniące kamyki, z których szczególnie jeden wydał jej się piękny
i unikalny. Podniosła go więc i schowała do skórzanego woreczka zawieszonego na piersi. Po
raz pierwszy od utraty bliskich czuła radość i spokój, choć sama nie umiała powiedzieć
dlaczego. Następnego dnia odszukała to miejsce w nadziei na znalezienie odpowiedzi na to
dziwne zjawisko. Położyła się na brzegu strumienia i zasnęła, a gdy się obudziła, u jej boku
leżało dziecko. Był to ciężki jak kamień chłopiec, więc dziewczyna nazwala maleństwo Małym
Kamiennym Chłopcem. Dziecko sprawiło, że poczuła się szczęśliwa. Maleństwo było bardzo
mądre i niemal od urodzenia potrafiło też chodzić. Chłopiec rósł bardzo szybko i uczył się
nowych rzeczy. Chłonął świat jak gąbka. Pewnego razu dziecko to znalazło łuk swojego wuja i
pięknie wyszywany kołczan pełen strzał i rozpierane ciekawością wypytywało co to takiego.
Jego opiekunka się rozpłakała i poprosiła, aby ten poczekał aż dorośnie. Tymczasowo zrobiła
mu mały łuk i strzały, a Chłopiec bardzo szybko nauczył się polować i przynosił do domu tyle
zwierzyny, że starczało na codzienne potrzeby ich dwójki. Kiedy już dorósł wciąż wypytywał
skąd wzięły się łuki na ścianie tipi. Matka musiała mu opowiedzieć. Młodzieniec obiecał jej
wtedy, że wyruszy na poszukiwanie swoich wujów. Kobieta nie chciała go wypuścić w obawie
przed utratą również dziecka, jednak ostatecznie zgodziła się, wiedząc że nie jest on zwykłym
chłopcem. Żeby miała pewność, że nadal żyje, Kamienny Chłopiec zostawił znak na swojej
poduszce i powiedział, że dopóki będzie ona wgnieciona, to oznacza, że żyje. Mały Kamienny
Chłopiec chodził więc po lesie i pytał wszystkich zwierząt o swoich wujów, czasami też wołał i
nie raz wydawało mu się, że ktoś mu odpowiada. Kiedy jednak okazało się, że był to jedynie
niedźwiedź grizli, który go przedrzeźniał, młodzieniec się zdenerwował. Po krótkiej,
aczkolwiek burzliwej wymianie zdań niedźwiedź rozdrażniony przez człowieka zaatakował
Chłopca. Ten jednak w jednej chwili stał się twardy i ciężki jak kamień, przez co na nic zdały
się kły i pazury futrzastego olbrzyma. W końcu młodzieniec zniecierpliwiony odepchnął
niedźwiedzia i posłał mu strzałę prosto w serce. Następnie wyruszył w dalsza drogę szukając
śladów rodziny. Dotarł do wielkiego zwalonego przez piorun drzewa, gdzie odnalazł ślady
walki i kilka takich samych strzał, jakie miał we własnym kołczanie po jednym z wujów. Kiedy
chłopiec przyglądał się strzałom, na niebie bezpośrednio nad nim zaczynała się zbierać
niewielka burzowa chmura, która dość szybko zaczęła uderzać piorunami, a wraz z nimi
pojawiła się na ziemi niedaleko młodzieńca świecąca postać, która wyzwala go do walki.
Mężczyzna ten był niesamowicie silny, ale Kamienny Chłopiec dotrzymywał mu kroku, a przy
tym był bardzo ciężki i trudny do utrzymania. Walka trwała długo, w końcu jednak
młodzieniec wygrał, a chmury na niebie zaczęły się w popłochu rozlatywać na wszystkie
strony. Wtedy Mały Kamienny Chłopiec pomyślał, że to właśnie ten mężczyzna musiał zabić
jego wujów. Postanowił zatem wyruszyć do jego domu, aby sprawdzić co się z nimi stało.
Odciął od skalpu martwego kawałek puchu, dmuchnął w niego, a gdy ten poleciał w kierunku
do nieba, młodzieniec wyruszył za nim. W ten magiczny sposób Chłopiec znalazł się w krainie
Ptaków Grzmotu. Było tam przepięknie. Bardzo szybko zauważył, że mieszkało tu pełno ludzi,
wszędzie jak tylko okiem sięgnąć stały tipi. Uwagę młodzieńca przykuło wielkie drzewo mniej
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więcej po środku “wioski”. Dmuchnął w puch i podleciał bliżej do niego. Kiedy ujrzał dziuple,
postanowił sprawdzić, co w niej jest. W środku było niemalże nieskończenie wiele niewielkich
czerwonych jajek. Kiedy jednak zaczął je poruszać i przekładać, natychmiast pod drzewem
zebrali się ludzie. Chłopiec, aby ich odpędzić postanowił rzucić w nich jajkiem. W momencie,
kiedy to się rozbiło, natychmiast jeden z ludzi padł martwy. Wtedy ktoś z tłumu na dole
krzyknął: “oddaj moje serce!”. Tyle informacji wystarczyło Chłopcu, aby zrzucił wszystkie
pozostałe jajka na ziemie, zabijając przy tym mieszkańców wielkiej wioski. Zostawił tylko
cztery serca należące do dzieci i kazał ich właścicielom pokazać co się stało z wujami
Kamiennego Chłopca. Kiedy już dzieci wskazały mu miejsce, gdzie były złożone kości, chłopiec
z kamienia polecił im przynieść wodę, drewno, kamienie oraz gałęzie na szałas pary. Gdy
wszystko było gotowe, młodzieniec zaniósł kości do szałasu, a na rozżarzone kamienie wylał
wodę. Zaczął śpiewać lecznicze pieśni i powoli z magicznej pary było słychać ledwo słyszalne
dźwięki, które stopniowo zaczęły przechodzić w szepty, a następnie w śpiew. Po dłuższym
czasie cała dziesiątka braci wyszła z szałasu cała i zdrowa, dziękując przy tym za
przywrócenie im życia. Jedynie najmłodszemu z nich brakowało jednego palca. Wtedy
siostrzeniec bez najmniejszych skrupułów zabił ostatnia czwórkę dzieci, a najstarszemu z nich
odciął palec, aby uzupełnić brakującą kość swojego wuja. Następnie wszyscy wrócili
szczęśliwie na ziemie i udali się w kierunku tipi, gdzie czekała na nich siostra i matka.
Kamienny Chłopiec wyprzedził wujów i pobiegł uprzedzić swoją opiekunkę, aby przygotowała
wielką ucztę. Przez jakiś czas cała rodzina żyła szczęśliwie. Młodzieniec chodził na samotne
polowania. Najbardziej lubił zabijać te najdziksze i najniebezpieczniejsze. Często jednak robił
to niepotrzebnie, tylko po to, aby zdobyć kły i pazury zwierzęcia. Jego rodzinie się to bardzo
nie podobało i błagali go, żeby przynajmniej oszczędzał te zwierzęta, które dla Dakotów są
święte, jednak Chłopiec wierzył, że zawsze ochroni go jego nadnaturalna siła. Jednak
pewnego dnia siedział smutny przy ogniu i nic nie mówił. Wszyscy nalegali, aby powiedział,
co się stało, a wtedy opowiedział im, jak to od kilku dni słyszy głosy zwierząt, że planują
zaatakować Małego Kamiennego Chłopca i całą jego rodzinę. Słyszał też rozmowę bobra ze
szczurem piżmowym, które ustaliły, że zatamują rzeki i jeziora, aby spowodować powódź.
Podsłuchał również naradę ptaków, gdzie jeden z nich opowiadał jak to został wybrany na
posłańca Ptaków Grzmotu, oraz że na dany sygnał otworzą się bramy nieba, aby zatopić
Kamiennego Chłopca. Niedźwiedzie i borsuki natomiast zostały wyznaczone do zrobienia
podkopów pod domem. Młodzieniec nie obawiał się jednak o siebie, ale o matkę oraz wujów.
Rodzina nie była aż tak mocno zaskoczona rozwojem wydarzeń, wiedzieli, że za takie
zabijanie zwierząt bez potrzeby spotka go kara. Chłopiec postanowił poprowadzić rodzinę do
obrony i zaczęli szybkie przygotowania. Na początek młodzieniec rzucił mały kamyk w
powietrze i wzniósł potężny mur wokół tipi. Kolejne pięć kamieni, które wyrzucił, również
zamieniły się w mury okalające te poprzednie. W tym czasie wujowie przygotowywali łuki i
strzały, a następnie rozmieszczali je w odpowiednich miejscach pomiędzy murami. Matka
Chłopca przyrządzała zaś dużo jedzenia na zapas i mokasyny na zmianę. Wkrótce zaczęła się
zbliżać armia zwierząt. Każde plemię szło osobno, dowodzone przez przywódcę o ogromnych
rozmiarach. Początek był przerażający. Zwierzęta z dzikim okrzykiem rzuciły się na mury,
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podczas gdy stworzenia kopiące nory zabrały się za podkop. Kamienny Chłopiec jednak
strzelał w napastników z taka śmiercionośną dokładnością, że wrogowie padali tysiącami. Ich
straty były ogromne do tego stopnia, że ciała poległych utworzyły zaporę wyższą niż
pierwotna i pozostałe przy życiu zwierzęta bardzo szybko się wycofały. Nie był to jednak
koniec zmagań. W międzyczasie bobry zatamowały wszystkie rzeki i nadciągnął ulewny
deszcz, co bardzo szybko spowodowało powódź. Oblężeni wycofali się aż do tipi, jednak woda
wlewała się podkopami do środka. Poziom wody ciągle się podnosił, potopił już matkę oraz
wujów, jednak samego Chłopca nie dało się do końca zniszczyć. W końcu został jednak
pokonany przez wrogów i zakopany na wpół w ziemi i przeklęty, aby już nigdy nie mógł
chodzić. Znajduje się on tam po dzień dzisiejszy. A stało się to dlatego, że Mały Kamienny
Chłopiec nadużywał swojej nadprzyrodzonej siły i dla zabawy pozbawiał życia stworzenia,
które były mu dane tylko po to, aby zaspokoić swoje żywotne potrzeby.

„NIEDŹWIEDŹ, OGIEŃ I INDIANIE”
Dawno temu Niedźwiedź opiekował się Ogniem. Byli to niemalże nierozłączni przyjaciele.
Niedźwiedź karmił ogień gałązkami i chrustem, natomiast Ogień w zamian za to ogrzewał
swojego towarzysza kiedy ten spał – a ten włochaty zwierz od zawsze uwielbiał ciepło.
Dodatkowo Miś mógł nosić w łapach swojego przyjaciela, nie parząc przy tym delikatnej
skóry, za co ten dziękował chroniąc Płomień przed deszczem, wiatrem i nieprzyjaciółmi.
Zdawać by się mogło, że tak było od zawsze i zostanie na zawsze. Pewnego dnia Niedźwiedź,
skuszony zapachem barci umieszczonej wysoko na drzewie, zostawił swojego towarzysza na
ziemi, żeby zaspokoić swój głód. Kiedy wyjadł już wszystek miód wyczuł kolejne plastry.
Skacząc z drzewa na drzewo odchodził coraz dalej. Później znalazł też spiżarnie orzechów,
polanki pełne jagód, wielkie mrowiska. A że był bardzo głodny, to zapomniał o Ogniu, który
zaczął przygasać. Ten, jak tylko poczuł, że się kurczy, zaczął nawoływać swojego opiekuna,
jednak on go nie słyszał. Ogień stawał się coraz mniejszy i mniejszy, ale Niedźwiedź był
daleko. Rozpaczliwe błaganie o pomoc usłyszeli jednak Indianie, którzy bardzo się przejęli
płaczem maleńkiego ciepłego Płomyczka. Początkowo bali się podejść do niego, ponieważ
wiedzieli, że jego opiekunowi by się to bardzo nie spodobało. Nie mogli jednak zostawić
Ognika na pastwę losu. Zapytali go więc czym się żywi, na co odpowiedział, że drewnem
wszelkiego rodzaju. Ludzie rozbiegli się w różnych kierunkach, żeby nazbierać Płomyczkowi
pożywienia. Wrócili bardzo szybko i od razu ustawili kilka patyków zgodnie z kierunkami
świata. Ogień szybko wrócił do swojej dawnej postaci i już chciał podziękować Indianom,
kiedy nadbiegł w ich kierunku rozzłoszczony Niedźwiedź. Wystraszeni ludzie rozbiegli się na
wszystkie strony. Miś, jak gdyby nigdy nic się nie stało, chciał wziąć Ogień w swoje łapy i
ruszyć dalej, nie spodziewał się jednak, że jego płomienie go poparzą. Zaszokowany puścił
towarzysza, na co ten mu wygarnął, co o nim myśli, powiedział mu, że nie chce go więcej
znać, a już tym bardziej podróżować wraz z nim, ponieważ bardziej myślał o sobie i gdyby nie
ludzie, to Ogień by zginął. Tak więc chcąc nie chcąc Misiek wyruszył pospiesznie w drogę.
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Niedługo później zbliżyli się do wielkiego Płomienia Indianie. W końcu miał możliwość im
spokojnie podziękować, co szybko uczynił, a następnie zaproponował, że będzie im
towarzyszył, dawał ciepło w chłodne noce i zimowe dni oraz światło w ciemnościach w
zamian za opiekowanie się nim. Ludzie się zgodzili i od tamtej pory Ogień już zawsze im
towarzyszy.

„O TYM, JAK KOJOT POUKŁADAŁ GWIAZDY NA NIEBIE”

Pewnego razu żyło sobie pięć wilków. Były braćmi i razem wędrowały po świecie. Za każdym
razem, kiedy upolowały jakąś zwierzynę dzieliły się mięsem z Kojotem. Pewnego wieczoru
Kojot zobaczył, że pięciu braci z uwagą patrzy w niebo.
- Czego tak wypatrujecie? – zapytał.
- A, niczego takiego – odparł najstarszy wilk.
Następnego dnia wilki znowu wpatrywały się w niebo. Kojot zapytał najstarszego brata, cóż
takiego chcą zobaczyć, ale ten nic nie odpowiedział. Działo się tak przez trzy lub cztery noce.
Nikt jednak nie chciał zdradzić Kojotowi sekretu, bojąc się, że tylko będzie przeszkadzał.
Którejś nocy Kojot zapytał o to samo najmłodszego wilka. Ten zwrócił się do braci:
- Powiedzmy Kojotowi, on przecież nic nie zrobi.
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- Tam, wysoko na niebie – tu wilki zdradziły swoją tajemnicę – widzimy dwoje zwierząt, ale
nie możemy się tam dostać,
- Wejdźmy na górę i przyjrzyjmy się im – powiedział Kojot.
- Tak, ale jak to zrobić? – zapytały wilki.
- To bardzo łatwe – zaśmiał się Kojot. – Mogę wam pokazać, jak to się robi. I zebrał dużo
strzał, wziął łuk, a potem zaczął strzelać w niebo. Pierwsza strzała utkwiła w niebie, druga
utkwiła w pierwszej strzale, i tak każda z wystrzelonych przez Kojota strzał trafiała w koniec
poprzedniej. W ten sposób powstała drabina sięgająca od ziemi aż do samego nieba.
- Teraz możemy się wspiąć do góry – rzekł Kojot.
Najstarszy wilk wziął ze sobą psa i zaczął się wspinać, za nim podążali bracia, a na samym
końcu Kojot. Wspinali się jedną noc. Wspinali się przez wiele dni i nocy, aż w końcu znaleźli się
na niebie. Stali i z ciekawością przyglądali się zwierzętom, widzianym z dołu, z ziemi. Były to
dwa niedźwiedzie grizzly.
- Nie zbliżajcie się do nich – ostrzegał Kojot. – Rozszarpią was na strzępy.
Ale dwa najmłodsze wilki zdążyły już pobiec do przodu. W ślad za nimi pobiegli ich dwaj
bracia. Tylko najstarszy wilk został z tyłu. Lecz nic groźnego się nie stało. Wilki podbiegły,
usiadły i przyglądały się niedźwiedziom, a niedźwiedzie przyglądały się wilkom. Kiedy
najstarszy z braci zobaczył, że jest bezpieczny, razem ze swym psem podszedł bliżej. Kojot
jednak przyglądał się z daleka. Nie ufał niedźwiedziom.
- Jaki ładny widok – pomyślał. – Uroczo wyglądają, kiedy tak sobie razem siedzą. Myślę, że
zostawię ich w tym samym miejscu, żeby wszyscy mogli zobaczyć ten piękny obrazek.
Wówczas ludzie, patrząc na niebo, będą mówić: „Jest taka opowieść…” – i opowiedzą historię
o mnie.
Tak też Kojot uczynił. Zostawił wilki tam, gdzie siedziały, a schodząc na ziemię pozabierał
wszystkie strzały i nikt już nie mógł zejść w dół. Potem popatrzył w niebo i zachwycił się
kompozycją, którą pozostawił. Dzisiaj wygląda ona tak samo, jak w czasach Kojota. Ludzie
nazywają ją Wielkim Wozem. Jeśli dobrze się przyjrzycie, zobaczycie, że trzy wilki tworzą
dyszel. Ten stojący w środku to wilk najstarszy. Nadal ma obok siebie psa. Dwaj młodsi bracia
stanowią część wozu od strony dyszla, a dwa niedźwiedzie pozostałą część, tę skierowaną ku
Gwieździe Północnej.
Kojot tak bardzo zachwycił się swoim pomysłem, że postanowił umieścić na niebie także inne
gwiazdy. Poukładał je w różne obrazy, a na końcu z tych, które mu pozostały, usypał
biegnącą przez całe niebo Drogę Mleczną.
Gdy skończył, zawołał ptaka wojaka i rzekł:
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- Mój bracie, kiedy już odejdę, mów wszystkim, którzy będą spoglądać w niebo, że to właśnie
ja poukładałem gwiazdy w ten sposób. Rozgłaszaj wszystkim, że to moje dzieło. I tak oto
wojak do dziś opowiada historię o Kojocie.

„Biały Świt Hopi”
Dawno, dawno temu, kiedy nie było nic prócz wielkiej wody, na wschodzie, w głębinach
oceanu mieszkała Huruing Wuhti, pani skał, kamieni minerałów i innych twardych substancji.
Jej domem była kiva, taka, w jakiej Hopi odprawiają swoje ceremonie do dziś. Huruing Wuhti
miała dwie skóry lisa, jedną szarą, a drugą żółtą. Wisiały przymocowane do drabiny
prowadzącej do wnętrza kivy. Na zachodzie, w podobnym domostwie mieszkała druga
Huring Wuhti. Do jej drabiny przyczepiona była grzechotka ze skorupy żółwia. Słońce
wschodziło i zachodziło w tym wodnym świecie. Tuż przed wyjściem wkładało na siebie skórę
szarego lista. W ten sposób wstawał biały świt Hopi. Po chwili słońce ściągało szarą skórę i
ubierało żółtą, która błyszczała na niebie złotym świtem Hopi. Potem Dzień po dniu boginie
sprawiały, że wody opadały niżej i niżej, aż w końcu pojawił się suchy ląd. Ale wędrujące
słońce nigdzie nie widziało żadnych żywych stworzeń. Gdy powiedziało o tym bogini z
zachodu, ta zaprosiła do siebie panią ze wschodu, by jakoś temu zaradzić. Huruing Wuhti
wschodu przeszła po tęczy na zachód i spotkała się z Huruing Wuhti zachodu. Wspólnie
postanowiły stworzyć małego ptaszka. Huruing Wuhti wschodu ulepiła z gliny strzyżyka i
przykryła go mochapu – obrzędową tkaniną. Boginie zaśpiewały nad nim pieśń i po chwili
spod płótna wyfrunął żywy ptaszek. Słońce wychodziło na niebo z północnego otworu kivy i
rozpoczynało podwodną podróż na wschód. Ponieważ słońce zawsze przemierzało niebo tym
samym szlakiem i widziało tyko środkową część ziemi, boginie postanowiły wysłać strzyżyka
na północ i południe, aby sprawdził, czy i tam nie ma żadnych żywych istot. Ptaszek latał i
szukał, ale po pewnym czasie wrócił i oznajmił, że na świecie nie mieszkają żadne żywe
stworzenia. A już wtedy, gdzieś na południu, na skraju wody, w swojej kivie, mieszkała
Kobieta Pająk – Kóhkang Wuhti, jednak mały ptaszek jej nie zauważył. Huruing Wuhti
zachodu postanowiła stworzyć różnego rodzaju ptactwo. Ulepiła ptaki z gliny i przykryła je tą
samą tkaniną, pod którą ożył strzyżyk. Potem obie Huring Wuhti śpiewały pieśń i po chwili
mnóstwo ptaków zaczęło poruszać się pod przykryciem. Boginie wyjęły je, nauczyły wydawać
różne dźwięki i puściły wolno, a ptaki rozproszyły się po całym świecie. Następnie Huruing
Wuhti zachodu zaczęła w ten sam sposób stwarzać zwierzęta, a nauczywszy je ich własnych
głosów i języków, wysłała na ziemię. Teraz obie boginie postanowiły stworzyć ludzi. Najpierw
Huruing Wuhti wschodu ulepiła z gliny i ożywiła białego mężczyznę i białą kobietę. Następnie
z gliny lub kamienia zrobiła dwie tablice, na których drewnianym patyczkiem wyryła kilka
znaków, po czym wręczyła je pierwszym ludziom. Jednak ani mężczyzna, ani kobieta nie
rozumieli tego, co zostało tam zapisane. Wtedy Huruing Wuhti potarła swoimi dłońmi
wnętrze dłoni najpierw kobiety, a potem mężczyzny, i ludzie natychmiast pojęli napisy na
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tablicach. Boginie nauczyły ich mówić. Potem Huruing Wuhti wschodu po tęczy zaprowadziła
pierwszą parę do swojego domu. Mieszkali tam cztery dni, a potem Huruing Wuhti nakazał
im znaleźć miejsce na własny dom. Znalazłszy je, zbudowali dom prosty, taki, w jakim Hopi
mieszkają do dziś. W tym samym czasie Kobieta Pająk, widząc co robią dwie Huruing Wuhti,
również ulepiła z gliny mężczyznę i kobietę. Nauczyła ich języka hiszpańskiego i dała dwa
osiołki. Nowa para osiedliła się niedaleko. Ich stwórczyni nadal lepiła ludzi, uczyła ich różnych
języków i rozsyłała po całym świecie. Ale dla kilku mężczyzn zapomniała stworzyć kobiety i
dlatego do dziś można spotkać samotnych mężczyzn. Wciąż zajęta formowaniem i
ożywianiem ludzi, nagle zorientowała się, że dla jednej z kobiet nie stworzyła mężczyzny.
„Och, niedobrze” – krzyknęła i rzekła do niej – „Gdzieś jest mężczyzna, który nie ma swojej
kobiety. Idź i znajdź go. Jeśli spodobasz mu się, możesz z nim zamieszkać. Jeśli nie, oboje
będziecie samotni. Postaraj się zrobić wszystko co w twojej mocy”. Mężczyzna i kobieta w
końcu spotkali się. Kobieta zapytała – „Gdzie będziemy mieszkać?”. „Gdziekolwiek” –
powiedział mężczyzna i zaczął budować dom. Nie upłynęło wiele czasu i zaczęli się kłócić.
„Nie potrzebuję cię, mogę mieszkać sama” – krzyczała kobieta. „Możesz, ale kto przyniesie
jedzenie do domu? Kto będzie pracował w polu?” – odpowiedział mężczyzna. „To może już
lepiej zamieszkajmy razem” – zdecydowali. Spokój jednak nie trwał długo. Co jakiś czas
wybuchały kłótnie i sprzeczki. Mężczyzna i kobieta rozchodzili się i obrażali na siebie. Inne
pary, widząc to, poszły w ich ślady. I tak jest po dziś dzień – mąż i żona sprzeczają się i wadzą.
Takich to właśnie kłótliwych ludzi stworzyła Kobieta Pająk. Widząc, co się dzieje, Huruing
Wuhti z zachodu niezwłocznie zawołała Huruing Wuhti ze wschodu i powiedziała: „Nie chcę
mieszkać tutaj sama. Pragnę mieć za sąsiadów jakichś dobrych ludzi”. Zabrała się więc do
tworzenia wielu mężczyzn i wielu kobiet, ale zawsze w parach. Kiedy jednak jej ludzie stykali
się z ludźmi Kobiety Pająka, natychmiast pojawiały się waśnie. A w owym czasie wszyscy
wędrowali i polowali na zwierzęta, żeby zdobyć jakieś pożywienie. Gdy tylko ktoś znalazł
zająca czy jelenia, od razu wybuchały kłótnie. W końcu bogini zachodu powiedziała do ludzi:
„Wy zostaniecie tutaj. Ja odchodzę. Będę mieszkać na zachodzie, na samym środku oceanu.
Jeśli będziecie czegoś potrzebować, módlcie się do mnie. Ludzie płakali i rozpaczali, ale bogini
odeszła. Huruing Wuhti wschodu uczyniła to samo. Dziś nie można już zobaczyć ich kiv.
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„Stan Samotnej Gwiazdy.”

Pewnego razu żyło sobie pięć wilków. Były braćmi i razem wędrowały po świecie. Za każdym
razem, kiedy upolowały jakąś zwierzynę dzieliły się mięsem z Kojotem. Pewnego wieczoru
Kojot zobaczył, że pięciu braci z uwagą patrzy w niebo. „Czego tak wypatrujecie?” – zapytał.
„A, niczego takiego” – odparł najstarszy wilk.
Następnego dnia wilki znowu wpatrywały się w niebo. Kojot zapytał najstarszego brata, cóż
takiego chcą zobaczyć, ale ten nic nie odpowiedział. Działo się tak przez trzy lub cztery noce.
Nikt jeszcze nie chciał zdradzić Kojotowi sekretu, bojąc się, że tylko będzie przeszkadzał.
Którejś nocy Kojot zapytał o to samo najmłodszego wilka. Ten zwrócił się do braci:
„Powiedzmy Kojotowi, on przecież nic nie zrobi”. „Tam, wysoko na niebie” – tu wilki zdradziły
swoją tajemnicę – „widzimy dwoje zwierząt, ale nie możemy się tam dostać”. „Wejdźmy na
górę i przyjrzyjmy się im” – powiedział Kojot. „Tak, ale jak to zrobić” – zapytały wilki. „To
bardzo łatwe!” – zaśmiał się Kojot – „mogę wam pokazać jak się to robi” i zebrał dużo strzał,
wziął łuk, a potem zaczął strzelać w niebo. Pierwsza strzała utkwiła w niebie, druga utkwiła w
pierwszej strzale, i tak każda z wystrzelonych przez Kojota strzał trafiła w koniec poprzedniej.
W ten sposób powstała drabina sięgająca od ziemi aż do samego nieba. „Teraz możemy się
wspiąć do góry” – rzekł Kojot.
Najstarszy wilk wziął ze sobą psa i zaczął się wspinać, za nim podążyli bracia, a na samym
końcu Kojot. Wspinali się przez cały następny dzień i całą noc, potem przez jeszcze jeden
dzień i jeszcze jedną noc. Wspinali się przez wiele dni i nocy, aż w końcu znaleźli się na niebie.
Stali i z ciekawością przyglądali się zwierzętom, widzianym z dołu, z ziemi. Był to dwa
niedźwiedzie Grizzli. „Nie zbliżajcie się do nich” – ostrzegł Kojot – „rozszarpią was na strzępy”.
Ale dwa najmłodsze wilki zdążyły już pobiec do przodu. W ślad za nimi pobiegli ich dwaj
bracia. Tylko najstarszy wilk został z tyłu. Lecz nic groźnego się nie stało. Wilki podbiegły,
usiadły i przyglądały się niedźwiedziom, a niedźwiedzie przyglądały się wilkom. Kiedy
najstarszy z braci zobaczył, że jest bezpieczny, razem ze swym psem podszedł bliżej. Kojot
jednak przyglądał się z daleka. Nie ufał niedźwiedziom. „Jaki ładny widok” – pomyślał –
„uroczo wyglądają, kiedy tak sobie razem siedzą. Myślę, że zostawię ich w tym miejscu, żeby
wszyscy mogli zobaczyć ten piękny obrazek. Wówczas ludzie, patrząc na niebo, będą mówić:
Jest taka opowieść… i opowiedzą historię o mnie”.
Tak też Kojot uczynił. Zostawił wilki tam, gdzie siedziały, a schodząc na ziemię pozbierał
wszystkie strzały i nikt już nie mógł zejść w dół. Potem popatrzył w niebo i zachwycił się
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kompozycją, którą pozostawił. Dzisiaj wygląda ona tak samo, jak w czasach Kojota. Ludzie
nazywają ją Wielkim Wozem. Jeśli dobrze się przyjrzeć, można dostrzec, że trzy wilki tworzą
dyszel. Ten stojący w środku to wilk najstarszy. Nadal ma obok siebie psa. Dwaj młodsi bracia
stanowią część wozu od strony dyszla, a dwa niedźwiedzie pozostałą cześć, tę skierowaną ku
Gwieździe Północnej.
Kojot tak bardzo zachwycił się swoim pomysłem, że postanowił umieścić na niebie także inne
gwiazdy. Poukładał je w różne obrazy, a na końcu z tych, które mu pozostały, usypał
biegnącą przez całe niebie Drogę Mleczną.
Gdy skończył, zawołał ptaka wojaka i rzekł: „Mój bracie, kiedy już odejdę, mów wszystkim,
którzy będą spoglądać w niebo, że to właśnie ja poukładałem gwiazdy w ten sposób.
Rozgłaszaj wszystkim, że to moje dzieło”. I tak oto wojak do dziś opowiada historie o Kojocie.

„Legenda Indian Algonkinów - Przyjazny wilk”

Pewnego razu Czarne Stopy zostały zmuszone do poszukania sobie nowego obozowiska,
ponieważ ich stary obóz został wytropiony przez plemię Wron. Czarne Stopy maszerowały
powoli w długiej kolumnie-starcy, kobiety i dzieci w środku a z przodu i z tyłu wojownicy.
Wrony zastawiły na swych nieprzyjaciół pułapkę i zaatakowały środek kolumny. Nim
wojownicy Czarnych Stóp mogli stawić czoła napastnikom zginęło już wiele kobiet i dzieci a
wielu z nich zostało wziętych do niewoli. Między jeńcami znajdowała się pewna młoda
kobieta, którą zwano Ta Która Siedzi Przy Drzwiach. Droga do obozu Wron była długa i ciężka
ale w końcu na swych wycieńczonych koniach udało się osiągnąć cel. Wojownik, który
prowadził Tą Która Siedzi Przy Drzwiach podarował ją swemu przyjacielowi a ten z kolei swej
żonie, która była nieco starsza od swej niewolnicy. Młoda kobieta Czarnych Stop była bardzo
źle traktowana przez plemię Wron. Każdej nocy wojownik wiązał jej nogi by nie mogła uciec i
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dodatkowo obwiązywał ją w talii liną, której koniec przywiązywał do swej żony. Kobieta
Wron była jednak pełna współczucia dla branki Czarnych Stóp i za każdym razem, gdy jej mąż
odchodził rozmawiała z nią i dawała jej znać, że jej żałuje. Pewnego dnia opowiedziała Tej
Która Siedzi Przy Drzwiach iż podsłuchała rozmowę męża z jego przyjaciółmi, w której
planowali ją zabić. Dodała też, że pomoże jej w ucieczce gdy tylko się ściemni. Kiedy nastała
noc kobieta z plemienia Wron czekała tak długo aż jej mąż zaczął pochrapywać, bo wiedziała,
że śpi. Potem podniosła się ostrożnie, rozwiązała linę, którą była związana niewolnica, dała
jej parę mokasynów, broń i sakwę suszonego mięsa. Poprosiła kobietę aby śpieszyła się i
uciekała przed swym losem. Kobieta drżała ale posłuchała swej wybawczyni i w ciągu nocy
nadłożyła spory kawałek drogi. O świcie ukryła się i błagała aby nie znaleźli jej prześladowcy.
Tymczasem zauważyli oni jej nieobecność w wiosce i szukali jej wszędzie ale nie znaleźli
żadnego tropu. W końcu zwątpili i powrócili do swych domów. Po czterech nocach wędrówki
dziewczyna stwierdziła, że nie musi się już ukrywać podczas dnia. Jeszcze ciągle nie była
bezpieczna. Jej zapasy już się kończyły i groziła jej śmierć głodowa. Poza tym mokasyny były
już przetarte a nogi krwawiły jej. Na domiar złego była jeszcze prześladowana przez wilka,
któremu daremnie próbowała uciec. Była na skraju wyczerpania. Wilk podchodził coraz bliżej,
aż w końcu legł u jej stóp. Zawsze gdy kobieta ruszała w drogę wilk podążał za nią, a gdy
wypoczywała on kładł się u jej stóp. W końcu wyczerpana kobieta poprosiła swego
towarzysza o pomoc, ponieważ czuła, że wkrótce umrze z głodu jeśli nie dostanie czegoś do
jedzenia. Zwierzę usłuchało i poszło by po jakimś czasie powrócić z cielakiem bizona, którego
zabiło i położyło przed kobietą. Przy pomocy strzelby otrzymanej od kobiety Wron, Ta Która
Siedzi Przy Drzwiach rozpaliła ognisko i ugotowała część bizoniego mięsa. Tak posilona
ruszyła w dalszą drogę. Od czasu do czasu wilk w podobny sposób zdobywał pożywienie aż w
końcu dotarli do obozu Czarnych Stóp. Kobieta zaprowadziła wilka do swego domu a całą
historię niewoli i ucieczki opowiedziała swym przyjaciołom. Opowiadała im też o pomocy
wilka i prosiła ich o dobre traktowanie zwierzęcia. Jednak wkrótce kobieta zachorowała i
biedny wilk został wygnany z obozu przez psy. Każdego wieczoru podchodził na szczyt
wzgórza, patrzył na obozowisko i na chatkę, w której mieszkała Ta Która Siedzi Przy
Drzwiach. Mimo, że wilk był dokarmiany przez jej przyjaciół zniknął pewnego dnia i już nigdy
nie wrócił.
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