Październikowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule otwierającym październikowy numer „Myśliwi pod sąd” Agnieszka Gołębiowska pisze o
rozpoczynającym się procesie dwóch myśliwych oskarżonych w bulwersującej sprawie zastrzelenia i
oskórowania wilczycy w Bieszczadach.
W artykule otwierającym październikowy numer „Myśliwi pod sąd” Agnieszka Gołębiowska
pisze o rozpoczynającym się procesie dwóch myśliwych oskarżonych w bulwersującej
sprawie zastrzelenia i oskórowania wilczycy w Bieszczadach. O sprawie pisaliśmy w
numerze marcowym. „Do wyroku pewnie droga daleka, ale nie przeszkodziło to myśliwym
z Leska rozliczyć kolegę, który ujawnił przestępstwo” – pisze autorka.
Tematami wiodącymi numeru są: sprawa wilka z Żernicy, masakra drzew, kulturowe obrazy jeleni,
buki dawnych Słowian.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach
od 5 października oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 10 października. Zachęcamy do
lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W październikowym numerze DŻ ponadto:
„Czy czeka nas kolejna masakra drzew przydrożnych i miejskich?”Krzysztofa A. Worobca
„Dziurawa sieć” Łukasza Misiuny
„Papież Franciszek to prorok” – wywiad z o. Stanisławem Jaromim
„Monografia o ekologicznej encyklice papieża Franciszka” Agnieszki Gołębiowskiej
„Od rogatego boga do świętego Idziego – kulturowe obrazy jeleni. Wybór subiektywny”
Moniki Stasiak
„Buki dawnych Słowian” Wojciecha „Lutygozd” Wochny
„Dziewanna-Dziwina – bogini dzikiej przyrody” Wojciecha „Lutygozd” Wochny
„Wyprawa do Trzech Dębów” Danuty Nowak
„Dzikie Życie RunTeam nabiera tempa” Grzegorz Bożka
„Bartnictwo w Puszczy” Janusza Korbela
„Strach czy lęk” Ryszarda Kulika
„Olej palmowy czy orangutany” prof. Piotra Skubały
„Dobre strony siedzenie przed telewizorem” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
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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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