Listopadowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie, w
którym szczególnie polecamy rozmowę „Głębokoekologiczna Filozofia Sportu” z Gunnarem
Breivikiem, emerytowanym profesorem Norweskiej Wyższej Szkoły Sportowej o Arne Naessie,
friluftsliv i bliskości Natury.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie,
w którym szczególnie polecamy rozmowę „Głębokoekologiczna Filozofia Sportu” z
Gunnarem Breivikiem, emerytowanym profesorem Norweskiej Wyższej Szkoły Sportowej o
Arne Naessie, friluftsliv i bliskości Natury.
Gunnar Breivik, mówiąc o twórcy filozofii głębokiej ekologii, podkreśla: „Będąc młodym wspinaczem
Arne uwielbiał współzawodnictwo, jednak później przyjął pogląd, że celem jest droga sama w sobie,
a współzawodnictwo i konkurencję uznał za mało interesujące” i dodaje: „Był doskonałym homo
ludens, zabawnym i spontanicznym człowiekiem”, który uwielbiał przebywać na zewnątrz.
Dla miłośników sportu w naturze rozmowa może wnieść perspektywę filozoficzną dla ich pasji; zaś
dla sceptycznie nastawionych wobec sportu, a zarazem miłośników głębokiej ekologii, być
zaskoczeniem jak wielką rolę w życiu Arne Naessa odgrywał sport i szeroko rozumiana rekreacja,
wreszcie pokazać potencjał friluftsliv.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w listopadowym numerze:
„Rzucić papierek” Grzegorz Bożek
„Głębokoekologiczna Filozofia Sportu” wywiad z Gunnarem Breivikiem
„Manifest zrozpaczonego aktywisty” Zenon Kruczyński
„Prawdziwy kryzys dotyczy nas. Z inspiracji i na podstawie książki The Redesigned
Forest Chrisa Masera” Janusz Korbel
„Falstart budowy Ostrołęki C” Diana Maciąga
„Ochrona strefowa w Ukrainie” Władimir Borejko
„Wielka przeszłość małych organizmów” Natalia Starzyk
„Józef Drzewiecki – lekarz homeopata i jarosz na warszawskich salonach” Łukasz
Smaga
„Gawęda o Bałtyku” wywiad z Agatą Półtorak
„Oby nauka nie poszła w las… a może tam jest jej miejsce?” Olga Ślepowrońska
Wieści ze świata
„Między strzelbą a łukiem” Robert Jurszo
„To nieprawda, że las rośnie sam” Ryszard Kulik
„Big killers i zmiany klimatu” prof. Piotr Skubała
„Wyspy” 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 listopada oraz w w salonach Empik i Garmond Press od 13 listopada. Zapraszamy
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do lektury!
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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