Majowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Dwa artykuły z numeru majowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „Thoreau wciąż potrzebny”
Grzegorz Bożka napisany z okazji 150 rocznicy śmierci pisarza Henry’ego Davida Thoreau oraz
artykuł Ryszarda Kulika „Mniej”.
Dwa artykuły z numeru majowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „Thoreau wciąż
potrzebny” Grzegorz Bożka napisany z okazji 150 rocznicy śmierci pisarza Henry’ego
Davida Thoreau oraz artykuł Ryszarda Kulika „Mniej”. „Dziś nazwisko Thoreau stało się
niemal synonimem dwóch kwestii – miłości do Natury oraz bezkompromisowych wartości
etycznych” – pisze autor i stara się dociec stąd u „bakałarza natury” wzięła się fascynacja
przyrodą i jak wielkie znaczenie dla nas może mieć jego sposób widzenia przyrody.
Tematami wiodącymi numeru są: Henry David Thoreau – prezentacja jego dokonań, twórczości i
miejsca, w którym żył i pisał; kulisy powstania filmu „Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze” w reżyserii
Wernera Herzoga i Dmitrija Wasiukowa, a także kolejna relacja z prac sejmowych nad zmianą
ustawy o ochronie przyrody.
Redakcja miesięcznika Dzikie Życie dziękuje wszystkim osobom, które zdecydowały wesprzeć nas
swoim jednym procentem podatku. Dzięki Wam nasz miesięcznik może nadal relacjonować i
prezentować tematy dotyczące dzikiej przyrody.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 4 maja oraz w salonach Empiku,
Garmond Press i Franpress od 2 maja. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W majowym numerze DŻ ponadto:
„Nawet mały krok przyczynia się do zmiany” wywiad z Jeffreyem S. Cramerem
„Thoreau jako pisarz. Spojrzenie literaturoznawcy” Grzegorza Czerwińskiego
„O prawdziwym Jankesie” Grzegorza Bożka
„Przyroda znad Waldenu dziś” Grzegorza Bożka
„Człowiek nie jest panem przyrody” wywiad z Dmitrijem Wasiukowem
„Szczęśliwi ludzie w tajdze” Krzysztofa Wojciechowskiego
„Droga do lasu. Bushcraft jako radykalna edukacja ekologiczna” Roberta Jurszo
„Trudna droga sejmowa” Krzysztofa A. Worobca
„W poszukiwaniu mogiły Mykoły Szarlemana” Andrija Płygi
„»Przyroda Polska« – przemiany weterana” Moniki Stasiak
„Witek Ptasznik” Tomasza Lippomana
„Historia wielkanocna” Juraja Lukáča
„Jedyna koalicja” Janusza Korbela
Wieści z kraju
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, Franpress oraz zamówić w naszym
sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl.
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