Marcowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł z numeru marcowego jest już dostępny „Jaki to cud, to życie” wywiad z Olgą
Tokarczuk. „Zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi ekologia jest czymś nieważnym, jakąś dziwną
modą, rozdzieraniem szat nad wylanym mlekiem, histerią. Dla mnie nie”.
Jeden artykuł z numeru marcowego jest już dostępny – „Jaki to cud, to życie” wywiad z Olgą
Tokarczuk o współczesnym świecie, bohaterach jej książek, zwierzętach i przyrodzie. „Zdaję
sobie sprawę, że dla wielu ludzi ekologia jest czymś nieważnym, jakąś dziwną modą,
rozdzieraniem szat nad wylanym mlekiem, histerią. Dla mnie nie” – mówi Tokarczuk.
Tematami wiodącymi numeru są: rozmowa z Olgą Tokarczuk, olimpiada w Soczi, presja na Pilsko,
działania dla dobrego klimatu.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 3 marca
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 5 marca. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W marcowym numerze DŻ ponadto:
„Igrzyska patriotów. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi bez szkody dla przyrody?”
Walerego Brinicha
„Co wiemy po Soczi?” Grzegorza Bożka
„Ochrona przyrody na Pilsku. Między koparką a organami ochrony środowiska” Sylwii
Szczutkowskiej
„Pilsko. Prawdziwy raport o podboju góry”
„Rząd kontra Lasy? Dogadają się!” Andrzeja Bobca
„Dla dobrego klimatu” Ryszarda Kulika
„Obywatele dla dobrego klimatu” Diany Maciągi, Tomasza Nakoniecznego
„Bogactwo naszej przyrody” wywiad z Pawłem Fabijańskim
„Jakie były początki – dzikie jest piękne!” Janusza Korbela
„Łańcuchy cywilizacji” Roberta Jurszo
„Bakterie – czarna dziura w taksonomii” Piotra Skubały
„Gospodarka czy przyroda?” Ryszarda Kulika
Wieści z kraju
Wieści ze świata
Ścinki

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.
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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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