Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W wywiadzie otwierającym listopadowy numer „Trudny czas dla ludzi gór” Antonina Sebesta mówi
„Zawsze uważałam, że parki, które mają w nazwie słowo »narodowy«, powinny być wydzielone ze
struktury administracyjnej (gminy, powiaty).
W wywiadzie otwierającym listopadowy numer „Trudny czas dla ludzi gór” Antonina
Sebesta mówi „Zawsze uważałam, że parki, które mają w nazwie słowo »narodowy«,
powinny być wydzielone ze struktury administracyjnej (gminy, powiaty). Są przecież
dobrem narodu, czyli nas wszystkich”. Ponadto w rozmowie dużo na temat etyki i o tym,
czym jest ethos ludzi gór, co oznacza komercjalizacja i presja inwestycyjna na nowe
obszary. Sporo na temat alpinizmu, śrubowania górskich rekordów, a także coraz większym
udostępnianiu gór.
Tematami wiodącymi numeru są: etyka w górach, sukces wilków, rozważania olimpijskie,
Obywatelski Marsz Klimatyczny.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 listopada
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 4 listopada. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W listopadowym numerze DŻ ponadto:
„Zakopane w Zakopanem” Dagmary Stanosz
„Europa nie chce zimowych olimpiad” Grzegorza Bożka
„Nie wszystko olimpijskie złoto, co się świeci” Krzysztofa Burka
„Czy możemy być spokojni o losy dużych drapieżników?” Sylwii Szczutkowskiej
„Wilkom się udało” Grzegorza Bożka
„Dzikie jest piękne. Co nowego w sprawie ochrony wilka i rysia” Sabiny Nowak
„Historia tworzyła się w Nowym Jorku. Obywatelski Marsz Klimatyczny i Szczyt ONZ”
Diany Maciąga
„Kapitalizm kontra klimat. Nowa książka Naomi Klein” Jerzego Cyngota
„Kraina bagien, żurawi i tygrysów” Radosława Kożuszka
„Spółdzielnie z angielskiej perspektywy” Joanny Bojczewskiej, Adama Payne
„Między Hajnówką a Białowieżą – droga konfliktu i dziedzictwa” Janusza Korbela
„Thoreau, filozof starożytny” Roberta Jurszo
„Nowy enwironmentalizm” Piotra Skubały
„Sen małego palca” Ryszarda Kulika
Wieści ze świata
Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie
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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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