Jubileusz Miesięcznika Dzikie Życie –
dziczejemy od 20 lat!
W czerwcu 1994 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego Pracowni – ruchu
głębokiej ekologii – Dzikie Życie. Dziś ukazuje się 240 numer Miesięcznika Dzikie Życie, dojrzałego
pisma, które konsekwentnie odwołuje się do swoich korzeni.
W czerwcu 1994 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot – ruchu głębokiej ekologii – Dzikie Życie. Dziś ukazuje się 240
numer Miesięcznika Dzikie Życie, dojrzałego pisma, które mimo upływu czasu
konsekwentnie odwołuje się do swoich korzeni. W jubileuszowym numerze redaktorzy
Miesięcznika Dzikie Życie dzielą się swoimi refleksjami dotyczącymi pisma – twórca
i pierwszy redaktor Janusz Korbel oraz kolejni – Remigiusz Okraska i Radosław Szymczuk.

Spotkanie na 20 lecie miesięcznika
W artykule otwierającym jubileuszowy numer „Dziczejemy od 20 lat”, obecny redaktor naczelny,
Grzegorz Bożek pisze: „Ponad 3600 artykułów, felietonów, wywiadów, raportów, prawie 500 autorów
z Polski i zagranicy. Niezłe wyniki, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, że »Dzikie Życie«
praktycznie zawsze było tworzone w iście partyzanckich warunkach” oraz dodaje „Dzisiaj
Miesięcznik Dzikie Życie stara się nadążać za wszystkimi kluczowymi tematami i problemami
w obrębie ochrony przyrody, głównie dzikiej, ale nie ucieka także od tematów z obrzeży”.
Obok tematu 20-lecia Miesięcznika Dzikie Życie w numerze można przeczytać o: klimacie – zmianach
stężenia CO2, ptakach i krwawym niebie Libanu oraz końcu gry olimpiady w Krakowie.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 czerwca
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 6 czerwca. Zachęcamy do lektury!
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Wypowiedzi o Miesięczniku Dzikie Życie
W jubileuszowym numerze DŻ ponadto:
„Narodziny” Janusza Korbela
Wstęp do pierwszego numeru DŻ
„Ratujmy puszczę” – przedruk z pierwszego numeru DŻ
„Dzikość, pierwotność, naturalność – czy jeszcze ważne w ochronie przyrody” Andrzeja
Jermaczka
„Stężenie CO2 – jak zmieniało się na przestrzeni wieków?” Marcina Popkiewicza
„Krwawe niebo Libanu” Marca Rogera
„Nieprzerwana masakra wędrówek ptaków” Andrea Rutigliano
„O gniazdach i gniazdowaniu słów kilka” Joanny Rosenberger
„Olimpiada: koniec gry” Grzegorza Bożka
„Sprzeciw wobec kartezjańskiego paradygmatu i obiegowych stereotypów o
zwierzętach. Uwagi o książce Honoraty Korpikiewicz »Biokomunikacja. Jak zwierzęta
porozumiewają się ze światem«” Justyny Tymienieckiej-Suchanek
„Śladami legend i wykopalisk” Janusza Korbela
„Uciec od polityki” Roberta Jurszo
„Nie każdy musi znać się na biologii i ekologii” Piotra Skubały
„Trzy poziomy wpływu” Ryszarda Kulika
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
Czytaj również:
"Dzikie Życie" z Bystrej broni przyrody już od 20 lat (gazeta.pl, 09.06.2014)
Dwadzieścia lat, zero kompromisów (nowyobywatel.pl, 06.06.2014)

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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