Majowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule otwierającym majowy numer „Wychowanie do polowania” Grzegorz Bożek dzieli się
refleksjami na temat obecności łowiectwa we współczesnej szkole.
W artykule otwierającym majowy numer „Wychowanie do polowania” Grzegorz Bożek dzieli
się refleksjami na temat obecności łowiectwa we współczesnej szkole – „kształcenie
i wychowanie ekologiczne do tej pory całkowicie pomijały elementy związane z wpływem
polowań na rozwój i psychikę młodego człowieka”, jednak dostaliśmy „wstępnie
zdiagnozowane zagrożenie – dziecko na polowaniu to krzywda dla dziecka”. A to jest szansa
na ochronienie psychiki dziecka przed wpływem polowań. Temat polowań obecny jest w aż
5 artykułach i wywiadach w tym numerze.

Tematami wiodącymi numeru są: polowania nie dla dzieci, co dalej z prawem łowieckim,
dewastacja Doliny Prądnika, offsetowanie strat w bioróżnorodności, nanocząsteczki – nowe
zagrożenie?
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 5 maja oraz
w salonach Empiku i Garmond Press od 12 maja. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W majowym numerze DŻ ponadto:
„Nowelizacja prawa łowieckiego – co wypadałoby zmienić?” Sylwii Szczutkowskiej
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„Barbarzyńcy na płaskiej ziemi i biedne dziki” Zenona Kruczyńskiego
„Polowania krzywdzą dzieci” wywiad z Mirosławą Kątną
„Nie fundujmy dzieciom okrucieństwa” wywiad z Jolantą Zmarzlik
„Małopolscy melioranci zdewastowali użytek ekologiczny »Dolina Prądnika«” Mariusza
Waszkiewicza
„Przyroda i kultura – nasze wspólne dziedzictwo” Dariusza Liszewskiego
„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze” wywiad z Małgorzatą Liszewską
„Nanocząsteczki – nowe wielkie zagrożenie dla biosfery?” wywiad z Jennifer Mytych
„Offsetowanie strat w bioróżnorodności” Agaty Szafraniuk
„Powiększać klatki czy je otwierać? Recenzja książki »Filozoficzne podstawy idei praw
zwierząt« i nie tylko” Hanny Schudy
„Po co historykowi literatury rozważania o zwierzętach?” Justyny TymienieckiejSuchanek
„Czy przyroda się o nas troszczy?” Ryszarda Kulika
„Krowa, świnia, kura – czy to był dobry wybór?” prof. Piotra Skubały
„Wszystkiemu winni są statystycy” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, Redaktor naczelny tel. 665 831 257
e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia
ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym
sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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