Wakacyjne wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie, w którym
szczególnie polecamy rozmowę z Peterem Wohllebenem, autorem kilku książkowych bestsellerów.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie,
w którym szczególnie polecamy rozmowę z Peterem Wohllebenem, autorem kilku
książkowych bestsellerów.
Peter Wohlleben mówi: „Życzyłbym sobie 10% lasów bez gospodarki leśnej, zaś żeby pozostałe lasy
były tak zarządzane, by ta gospodarka była ekologiczna, czyli bez tych olbrzymich maszyn, bez
chemii, bez masowej wycinki, bazująca na lokalnych, rodzimych gatunkach roślin”.
Tym numerem rozpoczynamy 25 rok wydawania Miesięcznika Dzikie Życie - jesteśmy w
Czytelniczkami i Czytelnikami od 1994 roku.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w wakacyjnym numerze:
„Wspólnota” Grzegorz Bożek
„Cierpliwości można nauczyć się od drzew” wywiad z Peterem Wohllebenem
„Największe niebezpieczeństwo” Joanna Macy
„Czan na Wyspie Żółwia” wywiad z Garym Snyderem
„Zapowiedniki w krajach postradzieckich” Walery Brinich
„Obszary o ścisłym reżimie ochrony” Krzysztof Wojciechowski
„Nasze śmieci w diecie zwierząt” Agnieszka Zuzanna Jagiełło
„Inwazyjne bezkręgowce w Polsce – nie tylko szopy i żółwie czerwonolice” Natalia
Starzyk, Kornelia Skibińska
„Zaginiony świat Matragony” wywiad z Maciejem Harną
„Późna wiosna w Łękawicy” Ryszard Kulik
Wieści ze świata
„Jesteśmy skazani na zabijanie” Robert Jurszo
„Ideologia” Ryszard Kulik
„Ojciec parków narodowych” prof. Piotr Skubała
„Granice wolności akademickiej” 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 10 lipca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 16 lipca. 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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