Zamów prenumeratę Dzikiego Życia i wybierz
sobie prezent
Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty – zamówcie prenumeratę Dzikiego Życia wraz z
prezentem. Mamy dla Was w sumie kilkadziesiąt książek, płyt i filmów.
Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty – zamówcie prenumeratę Dzikiego Życia
wraz z prezentem. Mamy dla Was w sumie kilkadziesiąt książek, płyt i filmów.
Aby móc skorzystać z naszej oferty konieczne jest zamówienie minimum rocznej prenumeraty
Dzikiego Życia w wersji papierowej, epub lub mobi oraz wskazanie wybranego prezentu. Jako,
że niektórych prezentów jest ograniczona ilość (od 1 do kilku egz.) – decydująca będzie kolejność
zamówień oraz dokonania opłaty za zamówienie (zarezerwowany prezent będzie czekał na realizację
przelewu maksymalnie do pierwszego dnia roboczego po dniu wykonania zamówienia sklepowego).
Sugerujemy wskazanie drugiego wyboru prezentu gdyby pierwszy został zamówiony i już był
niedostępny przez inną osobę.
Te prezenty, które już nie będą dostępne – na bieżąco będziemy usuwać z oferty.
Oferta prezentowa dostępna będzie do końca 2018 r.

ZAMÓW PRENUMERATĘ
[w treści zamówienia nie zapomnij dopisać prezentu]
W razie pytań, piszcie redakcja@pracownia.org.pl.
Wśród prezentów znajdziecie sporo książek, filmów lub płyt muzycznych, którym patronował nasz
miesięcznik. Kliknijcie i poczytajcie o nich.
„Etyka i Ethos ludzi gór” Antonina Sebesta – książka
„Trendy liczebności ptaków” – książka przyrodnicza
„Edukolorowanka o ptakach” Justyna Kierat – książka dla dzieci
„Edukolorowanka obserwatora ptaków” Justyna Kierat – książka dla dzieci
„Pirania na kolację” Magda Bogusz – książka podróżnicza
„Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne” Jan Gwalbert Pawlikowski – książka historia
„Wyznania wojownika ziemi” Dave Foreman – książka
„Ziemia, mój jedyny dom” Ryszard Kulik – zbiór felietonów
„Chrońmy europejskie motyle” – CD film przyrodniczy
„Zielone tajemnice drzew” Jerzy Oszelda – CD wiersze

„Ostatni pustelnik. 27 lat samotności z wyboru” Michael Finkel – książka
reportażowa [wyczerpany]
„Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety” – CD film przyrodniczy [wyczerpany]
„Vággi Várri. W tundrze Samów” Anna Nacher, Marek Styczyński – książka podróżniczomuzyczna [wyczerpany]
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„Ostatnie dziecko lasu” Richard Louv – książka edukacyjna [wyczerpany]
„Drzewa” Piotr Socha, Wojciech Gratkowski – książka [wyczerpany]
„Ptaki polskich Karpat” – książka przyrodnicza [wyczerpany]
„Czochrałem antarktycznego słonia” Mikołaj Golachowski książka podróżniczo-przyrodniczohistoryczna [wyczerpany]
Matragona Orkiestra jednej Góry „Anarti – muzyka zaginionego świata” CD, muzyka
[wyczerpany]
Jacek Kleyff „Znalezienie” CD muzyka [wyczerpany]
Studium Instrumentów Etnicznych „Tu nie ma miejsca na strach” – CD, muzyka etno/folk
[wyczerpany]
„Upadek cywilizacji zachodniej” Naomi Oreskes, Eric M. Conway – książka popularnonaukowa
[wyczerpany]
„Rok w lesie” Emilia Dziubak – książka/album dla małych dzieci [wyczerpany]
„Rezerwat” Jakub Michalcewicz – książka [wyczerpany]
„Walden czyli życie w lesie” Henry D. Thoreau – książka, klasyka [wyczerpany]
„O drzewach, które wybrały Tatry” Tomasz Skrzydłowski, Beata Słama – książka [wyczerpany]
„Rzecz o sowach” Leigh Calvez – książka popularnonaukowa [wyczerpany]
„Dzika strona jedzenia” Jo Robinson – poradnik [wyczerpany]
„Świat na rozdrożu” Marcin Popkiewicz – książka popularnonaukowa [wyczerpany]
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Miesięcznik Dzikie Życie powstał w czerwcu 1994 roku, od wakacji br. do czerwca 2019 roku,
świętujemy 25 rok istnienia naszego czasopisma.
Dzikie Życie jako jedyne na polskim rynku podejmuje tematy z zakresu ochrony dzikiej przyrody, od
prawnych przez interwencyjne do etyczno-filozoficznych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w
Działaniu.
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