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PRACOWNIA
NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT

26 – 28 L I S T O P A D 2004

26 – 28 listopada 2004 r. w Dolinie Wapienicy k.
Bielska-Bia³ej, na terenie Beskidu Œl¹skiego, od-
bêdzie siê Zgromadzenie Wszystkich Istot zajêcia
warsztatowe skierowane do ludzi pragn¹cych pod-
j¹æ próbê prze³amania egocentrycznego spojrzenia
na otaczaj¹cy nas œwiat, zwrócenia uwagi na sieæ
po³¹czeñ i zale¿noœci w przyrodzie. Warsztat jest za-
proszeniem do wziêcia udzia³u w nierozerwalnym
krêgu ,,wszystkich istot”. Pamiêtajmy, ¿e jesteœmy
czêœci¹ natury i mo¿emy jej zaufaæ – ona wie lepiej
ni¿ my. Warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot od-
wo³uje siê do zasad g³êbokiej ekologii, jest oparty
o star¹ legendê i rytua³y pochodz¹ce z ró¿nych kul-
tur oraz o wspó³czesn¹ psychologiê.

Warsztat przeznaczony jest dla osób pe³nolet-
nich. Koszt udzia³u wynosi 30 z³, iloœæ miejsc ogra-
niczona.

Informacje i zapisy pod adresem:

–

Rados³aw Œlusarczyk
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra,

e-mail: suchy@pracownia.org.pl
http://www.pracownia.org.p

tel./fax 0-33/8171468, tel. 8183153

Z A P R A S Z A M Y

Przed zbiorami czarnych jagód (jagód borówki czernicy)
i owoców poziomki pospolitej telewizja poinformowa³a, ¿e
,,zbieraj¹cym” (zrywaj¹cym) te pierwsze owoce (byæ mo¿e
i drugie) zagra¿a choroba pochodzenia zwierzêcego, której
sprawc¹ jest maleñki robak p³aski (p³aziniec) – tasiemiec
b¹blowcowy lisi.

(…) (tego zwierzêcia)

(…)
(…) (Z. Kawecki,

).
Kiedyœ moja znajoma, która nie chodzi³a do lasu, zacho-

rowa³a na b¹blowicê. Badania wykaza³y, ¿e b¹blowiec usa-
dowi³ siê w w¹trobie. Okaza³o siê, ¿e jaja tego robaka do
swego organizmu wprowadzi³a w czasie kontaktowania siê
ze swoim d³ugoletnim pupilkiem – psem. A ile¿ to jest psów
bezpañskich i nieodrobaczanych. Nieprawda¿?

Cz³owiek bardzo czêsto kontaktuje siê z psami i kotami,
bez w¹tpienia zdecydowanie czêœciej ni¿ z lisami fermowy-
mi, a ju¿ na pewno z lisami ¿yj¹cymi w naszych lasach (tu
mam przede wszystkim na myœli zabijanie tych zwierz¹t
przez myœliwych).

Wobec tego zastanawiam siê, sk¹d zrodzi³o siê tak du¿e
zagro¿enie dla cz³owieka ze strony lisów? A mo¿e to kolejna
próba myœliwych uwiarygodnienia siebie w spo³eczeñstwie
lub te¿ wyrugowania przez plantatorów borówki amerykañ-
skiej swoich konkurentów? Byæ mo¿e nawet jest to równie¿
,,sporz¹dzenie tych dwóch pieczeni na jednym ro¿nie”,
gdy¿ – domniemywam – przeniesienie jaj tego paso¿yta za
przyczyn¹ lisów (z ka³u zwierz¹t) jest tak prawdopodobne
jak to, ¿e na pieszego wêdruj¹cego poboczem jezdni na-
jedzie samochód, prowadzony np. przez kierowcê gapi¹-
cego siê na urocze panienki, bo – wydaje mi siê – wypadki
takie podawane s¹ w mediach nie czêœciej ni¿ zachoro-
wania na b¹blowicê lisi¹. Nieprawda¿? Czyli z tego nasuwa
siê taki wniosek: nie chodziæ, bo samochody zagra¿aj¹ ¿y-
ciu cz³owieka lub zlikwidowaæ te pierwsze (sic!!!).

Zastanawiam siê, wiêc dlaczego media nie zapropo-
nowa³y zlikwidowania wszystkich wa³êsaj¹cych siê i nie-
odrobaczanych psów i kotów (sic!), z którymi wielu ¿yje na
do dzieñ, skoro istnieje taka zachorowalnoœæ na b¹blowicê
i prawdopodobieñstwo przeniesienia tego czynnika choro-
botwórczego od tych drapie¿ników do organizmu cz³owie-
ka jest zdecydowanie wiêksze?

OdpowiedŸ na to pytanie nie sprawi du¿ego k³opotu
Czytelnikom, przeciwnie ni¿, byæ mo¿e kupionym, autorom
przesadnego ostrze¿enia, przesadnego – co potwierdzi³a
równie¿ jedna z miejscowych placówek Sanepidu w woj.
podlaskim.

I nie ma z³ego, co by na dobre nie wysz³o (ale nie wszy-
stkim, bo tylko ,,odwa¿nym”): ciesz¹ siê z du¿ej iloœci ze-
branych czarnych jagód i poziomek, bo w tym roku przy ko-
rzystnej pogodzie obrodzi³y wyj¹tkowo obficie.

Forma dojrza³a mierzy zaledwie
2,13 mm. ¯yje g³ównie u lisów, ale równie¿ spotyka siê go
u psów i kotów. Larwy u ludzi usadawiaj¹ siê przede
wszystkim w w¹trobie. Zoologia stosowa-
na
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