Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W środku m.in. artykuł „Niekończąca się historia, czyli wycinanie alei przydrożnych” Krzysztofa A.
Worobca, artykuł „Ekologizm kontra chrześcijanizm” Adama Pawła Kubiaka, felieton „Po co są
aleje?” Janusza Korbela.
W środku m.in. artykuł „Niekończąca się historia, czyli wycinanie alei przydrożnych”
Krzysztofa A. Worobca – autor pisze o dewastacji i wycinaniu alei przydrożnych i miejskich
„Wraz z unicestwianiem alei, następuje trwałe zubożenie krajobrazu”. Analizuje przykłady
łamania prawa w skali całego kraju oraz podejmuje kwestie prawne dotyczące przydrożnych
drzew: „W kwietniu 2004 r. wraz z nową ustawą o ochronie przyrody weszły w życie przepisy
zezwalające na niekontrolowaną wycinkę drzew przydrożnych”. Pokazuje sytuację ochrony
drzew zagranicą, głównie w Niemczech, oraz przedstawia obszerne propozycje
wprowadzenia zmian ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew przydrożnych.
„Należy zmienić przepisy prawne, które niedostatecznie chronią aleje przed decyzjami osób
niekompetentnych” – pisze K. A. Worobiec. W całości dostępny jest również artykuł
„Ekologizm kontra chrześcijanizm” Adama Pawła Kubiaka. Autor pisze w nim: „czytając lub
słuchając wypowiedzi zaangażowanych eko-aktywistów, można odnieść wrażenie, że w ich
środowisku ocena chrześcijaństwa jest negatywna” – punktem wyjścia do podjętych
rozważań jest tekst Olgi Tokarczuk pt. „Maski zwierząt”. W numerze znajduje się także
felieton „Po co są aleje?” Janusza Korbela – „krajobraz ogołocony z drzew jest wstrętny,
prostacki i jest świadectwem takich samych nas”.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 listopada, zaś w salonikach Ruchu
oraz Empiku od 10 listopada. Zachęcamy do lektury!
W listopadowym DŻ ponadto:
„1000 kierowców, 100 wypadków, 350 drzew, 1 inicjator” Krzysztofa Okrasińskiego
„Czy drogowcy mogą być sojusznikiem przyrodników?” Piotra Tyszko-Chmielowca
„Aleje to wartość” Grzegorza Bożka
„Stóg Izerski – dwa lata biurokracji przyczyną szkody w środowisku”Krzysztofa
Okrasińskiego
„Edukacja ekologiczna decydentów” Ludwika Tomiałojcia
„Przyrodnicze sanktuarium świata” Stanisława Jaromiego
„Konsupcjonizm i populacja” Mohammada Tajerana
felieton „Spadały gwiazdy” Juraja Lukáča
felieton „Czy człowiek oddzielił się od przyrody?” Ryszarda Kulika
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 oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze
egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.
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