Wrześniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W środku artykuły: „Tvergastein” Alberta Rubachy, „Szkodnik czy pomocnik? Losów kornika w
Puszczy Białowieskiej ciąg dalszy” Rafała Dziemińskiego i Michała Fabiszewskiego, „NIK o
obszarach Natura 2000” Krzysztofa Okrasińskiego.
W środku znaleźć można m.in.: artykuł „Tvergastein” Alberta Rubachy o podróży do
Norwegii, spotkaniu z profesorem Arne Naessem oraz przyrodzie i wpływie życia ludzi na
środowisko skalistej Norwegii. W środku dostępne również artykuły „Szkodnik czy
pomocnik? Losów kornika w Puszczy Białowieskiej ciąg dalszy” Rafała Dziemińskiego i
Michała Fabiszewskiego oraz „NIK o obszarach Natura 2000” Krzysztofa Okrasińskiego.
Pozostałe artykuły dostępne w wersji papierowej miesięcznika. Zachęcamy do lektury!
Przypominamy, że Dzikie Życie od lipca jest dostępne w salonikach Ruchu – numer wrześniowy do
kupienia w sklepach od 5 września.
We wrześniowym numerze DŻ ponadto:
recenzja „Arne Naess: Wybór pism” Alberta Rubachy
wywiad „Kiedyś byłam zupełną ignorantką” z Kit Fai Naess
wywiad „O Arne Naessie, Norwegach, naturze i głębokiej ekologii” z prof. Niną Witoszek
artykuł „Cięcia w lasach” Adama Bohdana
artykuł „Budowanie współpracy dla rozwiązywania konfliktów na szkoleniach dla
karpackich gmin” Grzegorza Bożka
recenzja „Sól trzeźwiąca na ludzką megalomanię” Ludwika Tomiałojcia
felieton Ryszarda Kulika „Czy podejście ekologiczne jest lewactwem?”
felieton Juraja Lukáča „Powodzie: Czergowskie requiem”
Wieści z kraju
Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w
prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł)
pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając
na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001
Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które
odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach
miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury,
przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu
ekologicznego.
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