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PONIEDZIAŁEK 

Dotarliśmy szczęśliwie na nowe tereny łowieckie Czejenów. Klany śurawia, 

Bobra, Wilka, Grzechotnika, Jastrzębia i Niedźwiedzia budują swoje tipi. 

Jest juŜ wieczór. Wielki Wódz Apaczów, Siedzący Byk, zaprosił nas do 

swojej wioski, gdzie razem ze swoimi squaw opowiedział legendę o tym, jak Kruk 

przyniósł Indianom ogień. 

Potem tańczyliśmy „polowanie na bizony” oraz „wielki wyścig mustangów”. 

Kiedy księŜyc był wysoko na niebie, Czejenowie poszli na odpoczynek. 

 

WTOREK 

Grzechotniki, Jastrzębie i śurawie wyruszyli na wyprawę przez pustynię 

do Wielkiej Wody. Tam zbierali muszle, słuchali szumu fal i turlali się w dół 

z piaskowej góry. 

Wilki i Bobry wprawiają się w strzelaniu z łuku i rzucie oszczepem. 

W przerwach robią łapacze snów. Pierwsze kły niedźwiedzia grizzly rozdane. 

„Celne oko” zdobywają: Karolina (KB), Alek M. (KW), Iza (KW). 

Klan Niedźwiedzia odwiedza szamana – Czarnego Kruka i w jego tipi uczy 

się, jak leczyć ziołami: bezsenność, biegunkę, ból brzucha, oparzenie, rany cięte 

łuszczycę u konia oraz inne dolegliwości. 

Grzechotniki, śurawie i Jastrzębie znalazły Wielką Wodę. Teraz rozpalają 

ogień, który kobieta-pająk wykradła Ptakom Grzmotu, pieką podpłomyki. 

Wilki i Grzechotniki malują tarcze wojenne. Najpiękniejsze tarcze 

nagrodzone są kłami grizzly. Są to tarcze Natalki (KG) i Darii (KG). 

Niedźwiedzie i Bobry ujeŜdŜają mustangi pędząc na złamanie karku po 

prerii. 



Jest wieczór. Zwiadowcy z Klanu Białej Ryby znaleźli świeŜe odchody 

bizona Tatanki. Gdzie jest Tatanka? Jastrzębie i Niedźwiedzie ruszają na 

polowanie. Kto znajdzie Tatankę, czeka go nagroda. 

Ostatecznie Tatanka pada łupem Neli (KJ). Ale kły dla najlepszych 

zwiadowców otrzymują Maja (KJ), Ala (KN), Max (KN). 

KsięŜyc znowu wysoko na niebie. Czejenowie idą spać. Niektórzy nawet 

umyci. 

 

ŚRODA 

Od rana ruch w obozie. śurawie, Jastrzębie i Niedźwiedzie dosiadają 

mustangów. Ćwiczą głównie umiejętność jazdy pod brzuchem. 

Grzechotniki i Bobry uczą się ziół.  

Wilki i Niedźwiedzie strzelają z łuku, a kły za „celne oko” zdobywają 

Kasia K. (KW) i Iza (KW). 

Na bizony ruszają Wilki i Grzechotniki. Kto dziś wytropi Tatankę? 

Zwycięzcą polowania jest Staś (KW). Kły dla najlepszych zwiadowców otrzymują: 

Kaja (KG), Kasia K. (KW), Kajtek (KW) i Karol (KG). 

Jastrzębie i Niedźwiedzie po południu robią tarcze bojowe. Kły za 

najpiękniejsze zdobienie otrzymują: Nela (KJ), Karolina (KJ), Maciek Cho. (KJ), 

Jaś M. (KJ), Jaś Z. (KJ), Maciek Chm. (KJ), Michał N. (KJ), Zosia (KN), Dominika 

(KN) i Anita 

Większość wojowników ma juŜ na szyjach naszyjniki z kolców jeŜozwierza. 

W woreczkach mocy przybywa cennych przedmiotów. Są „trzy siostry”, piasek 

z pustyni, czarodziejskie muszle, zawiniątka z ziołami, kora brzozy do rozpalania 

ogniska, włosy z końskiej grzywy i wiele innych. 

Kiedy słońce chyli się do horyzontu, grupa wojowników rusza z wodzem 

Pędzącą Strzałą obejrzeć zachód słońca i miejsce, gdzie brodzą biało-czarne 

ptaki na czerwonych nogach. 


