Czerwcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie, w którym
piszemy m.in. o zmierzchu polskiego sektora węglowego. Ponadto wiele innych tematów. Polecamy.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie,
w którym piszemy m.in. o zmierzchu polskiego sektora węglowego. Ponadto wiele innych
tematów. Polecamy.
Artykuł główny wydania dotyczy coraz głośniejszego zagadnienia ubezpieczenia przez firmy
ubezpieczeniowe i finansowe inwestycji węglowych, które wyrządzają coraz więcej szkód ludziom i
środowisku. „Świat finansów powoli zaczyna wychodzić z inwestycji węglowych, ale potrzebuje do
tego wzmożonego dopingu” – podkreśla autor Jan Chudzyński.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w czerwcowym numerze:
„Specjaliści” Grzegorz Bożek
„Mija czas brudnych technologii” Jan Chudzyński
„Złoto Midasa nie jest naszą przyszłością. Krótka lekcja z książki Naomi Klein „Nie to
za mało” Hanna Schudy
„Obozy dla ochrony klimatu” Monika Sadkowska
„Liska Zdziska ktoś skazał na śmierć albo życie w klatce” wywiad z Izabelą Całus
„Marnujemy zbyt wiele jedzenia” wywiad z Sylwią Majcher
„Życie po rewitalizacji” Andrzej Gąsiorowski
„Plastikowa planeta” Amanda Musch
„Las to stan umysłu” Alicja Bińkowska
„Stań w obronie ziemi. Zostań ekologicznym upstanderem!” Beata FrankowskaPatrzykont
Wieści ze świata
„Między kurą a rosołem” Robert Jurszo
„Wybór życia” Ryszard Kulik
„Jakość życia i jego poziom materialny są odwrotnie proporcjonalne” prof. Piotr Skubała
„Lewak z konserwatystą jednym głosem o przyrodzie” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 8 czerwca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 czerwca. 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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