Listopadowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
Numer listopadowy poświęcony prof. Henrykowi Skolimowskiemu. Już teraz można przeczytać
rozmowę „W stronę światła” – o wspinaniu się, spotkaniu z prof. A. Naessem, początkach
zainteresowania się filozofią ekologiczną.
Numer listopadowy jest w znacznej mierze poświęcony prof. Henrykowi Skolimowskiemu.
Już teraz można przeczytać rozmowę z profesorem „W stronę światła” – o wspinaniu się,
filozofii, spotkaniu z prof. Arne Naessem, początkach zainteresowania się filozofią
ekologiczną. Wywiad przeprowadził uczeń profesora Skolimowskiego – Mikołaj Niedek. „To,
co jest ważne w relacji między człowiekiem a górą, to jest coś, co trzeba przeżyć i nie da się
tego wypowiedzieć. Jeśli ktoś cię w góry właściwie wprowadził, to już cię ciągnie...” – mówi
o swoich doświadczeniach z górami Skolimowski.
Tematami wiodącymi numeru są: ekofilozofia Henryka Skolimowskiego, psychologia
negacjonizmu klimatycznego, rykowisko 2016.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 7 listopada
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 10 listopada. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W listopadowym numerze DŻ ponadto:
„Świat jako Sanktuarium. Eko-filozofia Henryka Skolimowskiego” Dariusza Matusiaka
„Nowe oświecenie – transcendencja mechaniki języka i filozofia światła
H. Skolimowskiego” Mikołaja Niedka
„Myśleć Skolimowskim” Aliny Obidniak
„Wspomnienie na temat powstania Katedry Filozofii Ekologicznej” Janusza Reichela
„Eko-filozofia w praktyce” Aleksandry Dawidziuk
Wiersze Juanity Skolimowski
„97% klimatologów musi się mylić. Psychologia negacjonizmu klimatycznego” Michała
Kosakowskiego
„Dogadać się z górami” – wywiad z Łukaszem Superganem
„Żerować czy zapuścić?” Izabeli Morskiej
Rykowisko – refleksje uczestników
„Pory roku w Królestwie” Marzeny Kocurek
„Grzybowy raj” Janusza Korbela
„Nasz wspaniały świat” Ryszarda Kulika
„Węgiel – dar przyrody, który marnotrawimy” prof. Piotra Skubały
„Szaleństwo czy metoda?” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
Miesięcznik Dzikie Życie
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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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