Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie.
Tematem przewodnim numeru jest po raz kolejny Puszcza Białowieska i presja jakiej jest poddawana
w ostatnich miesiącach.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie.
Tematem przewodnim numeru jest po raz kolejny Puszcza Białowieska i presja jakiej jest
poddawana w ostatnich miesiącach.
Numer wrześniowy prezentuje tematy dotyczące: Puszczy Białowieskiej, Lasu Bawarskiego,
przedszkoli leśnych i naturalnych placów zabaw, wspomnienie o prof. Zbigniewie T. Wierzbickim.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz we wrześniowym numerze:
„Stop dla niszczenia” Grzegorz Bożek
„W Puszczy Białowieskiej minister realizuje ekstremalnie negatywny
scenariusz” wywiad z Przemysławem Chylareckim
„Pień pod sejmem” Janusz Korbel
„Las Bawarski – pozwólmy naturze być naturą” Renata Matczuk
„Przyrody się nie ujarzmia. Wspomnienie o prof. Zbigniewie T. Wierzbickim” Krzysztof
Wojciechowski
„Naturalny plac zabaw” wywiad z Anną Komorowską
„Leśne przedszkola to lekcja życia” Agnieszka Kudraszow
„Praktycy idei, czyli o Wspólnocie w Wójtówce” Maja Dobiasz-Krysiak
„Wykorzystywanie zwierząt to nie tylko zagadnienie etyczne” wywiad z Jarosławem
Urbańskim
„Tatry Zachodnie” Ryszard Kulik
„Samoograniczenie” Ryszard Kulik
„Uprawy GMO i tradycyjne: czy możliwa jest koegzystencja?” prof. Piotr Skubała
„Kretyn płynął w kajaku po rzece, uśmiechnięty szczęśliwy jak świnia…” 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 7 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 11 września. Zapraszamy do
lektury!
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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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