Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
3 teksty są dostępne: „Stepy Ukrainy na krawędzi unicestwienia” Aleksego Wasyluka i Aleksego
Burkowskiego, „Stepy ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu” Grzegorza Czerwińskiego i
felieton Ryszarda Kulika.
3 teksty z numeru listopadowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł „Stepy
Ukrainy na krawędzi unicestwienia” Aleksego Wasyluka i Aleksego Burkowskiego, którzy
przedstawiają, w jaki sposób w ostatnich dwustu latach zmieniał się step oraz jak zmienia
się dzisiaj – „Przyrodnik, który przyjedzie na południe lub wschód naszego kraju, musi
nieźle się naszukać, aby zobaczyć prawdziwy step. Do dnia dzisiejszego ostało się go bardzo
mało, w dodatku step do chwili obecnej jest stale unicestwiany.” • artykuł „Stepy
ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu” Grzegorza Czerwińskiego o przestrzeni
romantycznej stepów ukraińskich w utworach Malczewskiego, Mickiewicza, Goszczyńskiego
i Słowackiego, w których kluczową rolę odgrywa fascynacja przyrodą Kresów i tradycją
kozacką. • felieton „Jaki sposób życia jest najlepszy dla przyrody?” Ryszarda Kulika, w
którym pisze, że gdzie znajduje się ekologiczny raj na ziemi.
W numerze ponadto o ignorowaniu podstawowych zasad ocen oddziaływania na środowisko przy
planowaniu inwestycji na Kicarzu, w Szrenicy i gminie Ujsoły, budowie największej tamy w Iranie
oraz więzieniu tybetańskich ekologów.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 listopada oraz w salonikach Ruchu,
Garmond Press, Franpress oraz Empiku od 10 listopada. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W listopadowym numerze DŻ ponadto:
„Stepy obwodu kijowskiego” Aleksego Wasyluka
„Najważniejsza jest efektywność działań” wywiad z Władimirem Borejką
„Stepowy Biuletyn” Krzysztofa Wojciechowskiego
„Oliwa sprawiedliwa” Krzysztofa Okrasińskiego
„Góry – ekologiczny kręgosłup Europy” Krzysztofa Okrasińskiego
„Między utopią a pragmatyzmem” Andrzeja Jermaczka
„Sen z tamą w tle” Mohammada Tajerana
„Rozwój i ekonomia, na końcu przyroda” wywiad z Mehrdadem Zargarim
„Tybetańscy ekolodzy skazywani przez chiński rząd” Róży Błaś i Piotra Cykowskiego
„O starych kobietach i dzikiej przyrodzie. Notatki na marginesie Prowadź swój pług
przez kości umarłych Olgi Tokarczuk” Marii Borowskiej
„Kalendarz przyrody. Listopad” Tomasza Lippomana
„Idioci” Juraja Lukáča
„Nie daj się oszukać, że coś wiesz o lesie” Janusza Korbela
Wieści z kraju
Wieści ze świata
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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, 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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