Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W wywiadzie otwierającym kwietniowy numer „Lawendowe morze szczęścia” Joanna Posoch,
twórczyni Lawendowego Muzeum im. Jacka Olędzkiego, dzieli się swoimi refleksjami z „ucieczki” z
miasta, zamieszkania na wsi.
W wywiadzie otwierającym kwietniowy numer„Lawendowe morze szczęścia” Joanna Posoch,
twórczyni Lawendowego Muzeum im. Jacka Olędzkiego, dzieli się swoimi refleksjami
z „ucieczki” z miasta, zamieszkania na wsi oraz działalności związanej z prowadzeniem
plantacji lawendy i muzeum. „Zawsze chciałam połączyć osobiste inklinacje do etnografii
z organicznym rolnictwem, aż wreszcie się udało. Muzeum spełniło moje marzenie” –
podkreśla Joanna.
Tematami wiodącymi numeru są: lawendowe muzeum na Warmii, nietoperze w Górach
Świętokrzyskich, etyka Alberta Schweitzera.

Obecne wydanie Miesięcznika Dzikie Życie to już 250 numer
pisma, które ukazuje się regularnie od czerwca 1994 roku.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 kwietnia
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 9 kwietnia. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W kwietniowym numerze DŻ ponadto:
„Marzenie o lawendzie” Grzegorza Bożka
„O wiatrakach energetycznych raz jeszcze. O raporcie NIK i inicjatywie Prezydenta
RP” Krzysztofa A. Worobca
„Nie wierzę w nietoperze” Łukasza Misiuny
„Cześć dla życia podstawową ideą etyczną” Antoniny Sebesty
„Idea »zakazywania« – ochroni przyrodę czy marginalizuje jej obrońców” Janusza
Korbela
„W obronie ochrony biernej” Krzysztofa Wojciechowskiego i Iwana Parnikozy
„Każdy może być bębniarzem” wywiad z Dominikiem Muszyńskim
„»We need trees« – nowe oblicze kampanii Mohammada Tajerana”Mohammada
Tajerana
„Najstarszy park narodowy w Polsce” Janusza Korbela
„Zwierzynie wolnej świadcząc przyjaźń…” Justyny Tymienieckiej-Suchanek
„Co dalej?” Ryszarda Kulika
„Addio, jabłka, pomidory i…” prof. Piotra Skubały
„Myśliwi, etos, zabijanie i dziki” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie
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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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