Majowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Jeden artykuł z numeru majowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „GMO – droga donikąd”
Jadwigi Łopaty prezentuje zagrożenia GMO dla rolników, środowiska, lokalnej ekonomii, zdrowia i
wartości etycznych.
Jeden artykuł z numeru majowego jest już dziś dostępny na naszej stronie. „GMO – droga
donikąd” Jadwigi Łopaty prezentuje zagrożenia GMO dla rolników, środowiska, lokalnej
ekonomii, zdrowia i wartości etycznych – „Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań
to w nadchodzących latach triumf odniosą ponadnarodowe korporacje i zaleją rynki
niechcianą, szkodliwą dla zdrowia i środowiska żywnością modyfikowaną genetycznie” – i
dodaje – „Wkrótce możemy być pozbawieni możliwości wyboru żywności, którą chcemy
produkować i konsumować”.
Tematem głównym numeru są rozważania wokół GMO – rozmówcami są biolog molekularny,
rolniczka oraz prawnik. Ponadto na łamach prezentacja sytuacji w polskim off-roadzie oraz geneza,
historia i współczesność Drużyn Ochrony Przyrody unikalnego społecznego ruchu ochrony przyrody
powstałego w realiach Związku Radzieckiego.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 4 maja oraz w salonikach Ruchu,
Garmond Press, Franpress i Empiku od 4 maja. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W majowym numerze DŻ:
„GMO – lobbing, wiara i polityczna wola” wywiad z dr hab. Katarzyną Lisowską
„Wierzę w mądrość rolników” wywiad z Edytą Jaroszewską-Nowak
„Greenpeace kontra GMO” Joanny Miś
„Obniżanie standardów prawnych” wywiad z Pawłem Połaneckim
„Niebezpieczny herbicyd” Łukasza Łuczaja
„Partyzanci ruchu ochrony przyrody” Aleksego Wasyluka
„Manifest Ruchu Drużyn Ochrony Przyrody (DOP)”
„Rok w polskim off-roadzie” Bartosza Radwana
„Adam Wodziczko – botanik ze Słotwiny” Jerzego Wysokińskiego
„Zabito 159 maskotek mistrzostw świata” Juraja Lukáča
„Co jest złego w GMO?” Ryszarda Kulika
„Arogancja półinteligentów” Janusza Korbela
Wieści z kraju
Wieści ze świata

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, Ruch, Garmond Press, Franpress oraz zamówić
w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach:
eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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