Marcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie. Tematem
przewodnim numeru jest Rytuał Życia i Śmierci.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie.
Tematem przewodnim numeru jest Rytuał Życia i Śmierci.
Numer marcowy to przede wszystkim blok tematyczny Rytuał Życia i Śmierci przygotowany przez
Dariusza Matusiaka. Ponadto w numerze prezentacja postaci Grigorija Aleksandrowicza
Kożewnikowa, twórcy zapowiedników.
Przypominamy o naszej nowej stronie internetowej dzikiezycie.pl oraz nowej stronie Sklepu
sklep.pracownia.org.pl, które zostały uruchomione kilka tygodni temu.
Zobacz, co znajdziesz w marcowym numerze:
„Trocinada” Grzegorz Bożek
„Po co nam rytuał?” Ryszard Kulik + słowo wstępu Dariusza Matusiaka
„Narodziny nowego Życia” Aishi Magda Polkowska
„Lot w dorosłość” Danuta Nowak, Zuza Witczak
„Nowo-twór – nowotwór” Mirko Fernandez Sanchez
„O przemijaniu, starości i przyrodzie” wywiad z Aliną Obidniak
„Pieśń odrodzenia” Dariusz Matusiak
„Moja poezja rodzi się w lesie” wywiad z Justyną Koronkiewicz
„Zbyt duża kromka chleba – kryzys żałoby i jego konsekwencje” Monika Stasiak
„Mistyka – medytacja – Maryja” Barbara Ewa Wojtaszek
„Grigorij Aleksandrowicz Kożewnikow – twórca zapowiedników. W 150 rocznicę
urodzin” Iwan Parnikoza, Krzysztof Wojciechowski
„Jak prowadzić badania naukowe w zapowiednikach” Grigorij Aleksandrowicz
Kożewnikow
„Skąd się wziął sowy grunt” Janusz Korbel
„Uzależnieni od dobrobytu, cz. 2” Ryszard Kulik
„Skutki uboczne bywają ujawnione w przyrodzie po kilkudziesięciu latach” prof. Piotr
Skubała
„Przestrzeń” prof. Jan Marcin Węsławski
Wieści ze świata
Ścinki
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 8 marca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 14 marca. Zapraszamy do
lektury!
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Grzegorz Bożek, Redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Marcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje
problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich
pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze
i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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