Miesięcznik Dzikie Życie w nowej szacie!
Miesięcznik Dzikie Życie – miesięcznik poświęcony ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu
głębokiej ekologii od lutego br. dostępny jest w zmienionej szacie graficznej, nowym formacie i
zwiększonej ilości stron.
Miesięcznik Dzikie Życie – miesięcznik poświęcony ochronie dzikiej przyrody i
popularyzowaniu głębokiej ekologii od lutego br. dostępny jest w zmienionej szacie
graficznej, nowym formacie i zwiększonej ilości stron. Zamierzamy coraz lepiej i w jeszcze
bardziej ciekawy sposób informować czytelników o sprawach dotyczących ochrony przyrody
– mówią redaktorzy pisma.
Miesięcznik Dzikie Życie po prawie 14 latach wprowadza duże zmiany do formatu i szaty graficznej.
Obecnie po zmianie formatu z A-3 na A-4, miesięcznik ma więcej stron – zamiast 16 jest ich 40,
pojawiło się szycie i kolorowa okładka oraz zmieniła szata graficzna.
W mniejszym formacie pismo jest wygodniejsze i bardziej poręczne w czytaniu, a dzięki nowej szacie
graficznej i większej ilości stron zawarte w nim teksty są bardziej przejrzyste, a zdjęcia lepiej
wyeksponowane.
Pomimo zmiany formy, treść pozostanie ta sama. Nadal będziemy wiele miejsca i uwagi
poświęcali ochronie naturalnych, nieprzekształconych obszarów przyrodniczych.
Propagować ideały głębokiej ekologii. Opisywać problemy niszczenia i ochrony przyrody
w Polsce. Poruszać kontrowersyjne tematy, których unikają inne media ekologiczne
mówi Radosław Szymczuk, redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie
Redakcji wciąż przyświeca hasło, które bliskie było twórcom pisma w roku 1994: „Nie ma
kompromisu w obronie Matki Ziemi!”.
Przez lata na łamach miesięcznika Dzikie Życie gościli m.in. Artur Barciś, Krzysztof Czyżewski,
Wojciech Eichelberger, Stanisław Lem, Peter Mathiessen, Arne Naess, Jurek Owsiak, Renata
Przemyk, John Seed, Olga Tokarczuk, Beata Tyszkiewicz, Maciej Żurawski i wiele innych osób.
Opisywane były wszystkie najważniejsze działania dotyczące ochrony dzikiej przyrody w
Polsce – ochrony Puszczy Białowieskiej, utworzenia na Pogórzu Przemyskim Turnickiego Parku
Narodowego, ochrony dużych drapieżników – wilka i rysia, próby ratowania Parku Krajobrazowego
Góra św. Anny przed budową przez jego obszar autostrady, sprawie nielegalnych wyciągów
narciarskich i dewastacji góry Pilsko, ochronie Doliny Rospudy koło Augustowa i wiele innych.
W najnowszym numerze znaleźć można m.in. artykuł „Prezydent przeciął wstęgę bezprawia”
autorstwa Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka, którzy opisują kulisy otwarcia nowej kolei
linowej na Kasprowy Wierch, akcję ekologów w obronie Tatr oraz wizytę Prezydenta Kaczyńskiego w
Kuźnicach. Autorzy piszą „Swoją wizytą na otwarciu kolei Prezydent Kaczyński dał wyraz poparcia
dla działań prowadzonych przez Polskie Koleje Linowe, które dokonały rozbudowy kolei naruszając
prawo krajowe i unijne”. Ponadto wiele ciekawych artykułów m.in. „Pilsko wreszcie bez
nielegalnego wyciągu” Radosława Ślusarczyka, „Izery odkryte na nowo… dla narciarzy”
Wojciecha Lewandowskiego czy „Głuszec. Ochrona gatunkowa czy marnowanie pieniędzy
podatnika?” Grzegorza Osojcy-Krasińskiego. Zachęcamy do lektury!
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Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK 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, 158133 0003 0001 0429 2000

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Szymczuk, Redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie
e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68
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