Kolejne dwa teksty z Miesięcznika Dzikie
Życie na łamach „Panorama. Polish Weekly
Magazine”
Polski tygodnik wydawany w Wielkiej Brytanii przedrukował kolejne dwa teksty z Miesięcznika
Dzikie Życie. Tym razem jest to wywiad z Olgą Tokarczuk „Jaki to cud, to życie” oraz artykuł „Chodź
do mnie, drapieżco” Katarzyny Kochańskiej.
Polski tygodnik wydawany w Wielkiej Brytanii przedrukował kolejne dwa teksty
z Miesięcznika Dzikie Życie. Tym razem jest to wywiad z Olgą Tokarczuk „Jaki to cud, to
życie” oraz artykuł „Chodź do mnie, drapieżco” Katarzyny Kochańskiej.
Od grudnia 2013 r. redakcja „Panorama. Polish Weekly Magazine” po raz pierwszy
przedrukowuje kolejne artykuły z Miesięcznika Dzikie Życie. Teksty lub wywiady ukazują się
w unikatowej oprawie graficznej, często z nowymi zdjęciami. „Panorama. Polish Weekly Magazine”
jest polskim tygodnikiem w Wielkiej Brytanii. Ukazuje się od sierpnia 2007 r. w nakładzie 70 tys.
egzemplarzy. Tygodnik to przegląd najlepszych artykułów z prasy polskiej, wzbogacony o
wiadomości, sport, rozrywkę i plotki, swoim charakterem przypominający znaną z krajowego
podwórka „Angorę”.
Tygodnik jest dostępny bezpłatnie na terenie Londynu oraz jako gazeta płatna poza Londynem w
newsagentach, kioskach z prasą oraz w wybranych sklepach sieci ASDA na półkach z prasą
oznaczonych „Local”.
Pod adresem internetowym tygodnika można również znaleźć w całości pliki e-wydań wszystkich
wydanych numerów. http://www.panorama24.co.uk
Zachęcamy do sięgnięcia do dostępnego jeszcze przez kilka dni kwietniowego numeru
Miesięcznika Dzikie Życie.
Jeden artykuł z tego numeru można przeczytać na stronie miesięcznika – „Beskid Mały – prawo do
rozrywki kontra prawo do życia” Sylwii Szczutkowskiej, który prezentuje wydarzenia ostatnich
miesięcy związane z planami zabudowy Beskidu Małego na użytek narciarstwa zjazdowego oraz
oddolne inicjatywy podejmowane przez przedstawicieli lokalnej społeczności dla ich ochrony.
„Czyżby andrychowskim samorządowcom zamarzyło się miano zimowej stolicy Polski?” – pyta
autorka.
Tematami wiodącymi numeru są: Beskid Mały pod presją, Pogórze Przemyskie – szansa dla
turczańskiej krainy, gospodarka leśna na Białorusi.

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
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sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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