Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie, w
którym szczególnie polecamy artykuł Tymura Bederniczka „Bitwa o Świdowiec” o kulisach
planowanej wielkiej budowy w Karpatach Wschodnich.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wrześniowe wydanie,
w którym szczególnie polecamy artykuł Tymura Bederniczka „Bitwa o Świdowiec” o
kulisach planowanej wielkiej budowy w Karpatach Wschodnich.
Tymur Bederniczek, pracownik naukowy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, pisze o
kulisach wielkiej budowy w Karpatach Wschodnich. Świdowiec zagrożony jest realizacją
największego w całych Karpatach, górskiego ośrodka narciarskiego o powierzchni 1400 ha z
dziesiątkami hoteli, restauracji, banków, centrów handlowych i własnym lotniskiem. Aby nie
dopuścić do dewastacji powstała inicjatywa „Free Svydovets”.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w wrześniowym numerze:
„Tropikalnie” Grzegorz Bożek
„Bitwa o Świdowiec” Tymur Bederniczek
„Puszcza Białowieska – z asfaltem jej nie po drodze” Sylwia Szczutkowska
„Rok temu w Puszczy łagodny świat jaki znałem, wywrócił się do góry nogami” wywiad
z Jackiem Kuszem
„Teraz u nas temperatury takie jak 30 lat temu na Węgrzech” wywiad z Piotrem
Djakowem
„Laudato si’: trzy lata po publikacji” Antoni Bielewicz
„Społeczny PRE_COP: Polska z własnym stanowiskiem?” Patryk Białas
„Chcemy czystego powietrza” Jolanta Kasprzyk, Jan Kasprzyk
„Pierwszy krzewiciel jarstwa w Polsce” Łukasz Smaga
„Fascynujący i frustrujący pustelnik” wywiad z Michaelem Finkelem
Wiersze – Łukasz Misiuna
„Rodzina Tęczy (Rainbow Family) Refleksje po pobycie na europejskim zlocie Rainbow
w Moszczańcu (Beskid Niski), lipiec – sierpień 2018” Ryszard Kulik, Barbara Wojtaszek
„Mamy cudowny lek na wyciągnięcie ręki” prof. Piotr Skubała
Wieści ze świata
„Prawdziwa cena rosołu z dzikiej kaczki” Robert Jurszo
„Teorie alternatywne” Ryszard Kulik
„Zmiany klimatu mogą być tak groźne jak wojna” prof. Piotr Skubała
„Bezradność czyli sinice nad morzem” 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 6 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 11 września. Zapraszamy do
lektury!
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Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

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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