Grudniowo-styczniowe wydanie Dzikiego
Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życie – właśnie ukazało się grudniowo-styczniowe
wydanie, w którym szczególnie polecamy artykuły i rozmowy poświęcone tematyce ochrony klimatu i
COP24 w Katowicach.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życie – właśnie ukazało się grudniowostyczniowe wydanie, w którym szczególnie polecamy artykuły i rozmowy poświęcone
tematyce ochrony klimatu i COP24 w Katowicach.
Prof. Piotr Skubała w artykule otwierającym numer „COP24 w Katowicach i co dalej?” pisze „Trudno
mi zachować optymizm, że wszystko będzie dobrze po szczycie klimatycznym i że to właśnie mój kraj
będzie miał udział w sukcesie społeczności światowej w walce ze zmianami klimatu. Jednak,
powtarzając za Luc Bessonem i Yann Arthus-Bertrandem, twórcami filmu „Home. S.O.S. Ziemia”,
podkreślam, że za późno na pesymizm”.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto
można zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w grudniowo-styczniowym numerze:
„Polskie #COPnięcie” Grzegorz Bożek
„COP24 w Katowicach i co dalej?” prof. Piotr Skubała
„Jestem osobą pełną nadziei” wywiad z Ewą Bińczyk, autorką książki „Epoka człowieka.
Retoryka i marazm antropocenu”
„Czy epoka człowieka jest katastrofą w historii Ziemi?” Wystąpienie prof. Ewy Bińczyk z
toruńskiego Uniwersytetu im. M. Kopernika podczas spotkania Klubu Myśli Ekologicznej
23.10.2018 w Katowicach
„Niemoralna ochrona przyrody” Adrian Wójcik
„Głęboka ekologia – nowy paradygmat” Fritjof Carpa
„Czas na biegową Kartę Etyczną” Grzegorz Bożek
„Wegańskie ultra” wywiad z Gniewomirem Skrzysińskim, autorem książki „Bieganie na
weganie. Jak przebiec 100 mil jedząc trawę i kamienie”
„Przestarzałe widzenie świata jest nie do utrzymania” wywiad z Karstenem Brensingiem,
autorem książki „Rozmowa ze zwierzętami. Czy potrafimy zrozumieć zwierzęta?”
„Zwierzęce rodzicielstwo jest fascynujące” wywiad z Martą Alicją Trzeciak
„Citizen Science, czyli nauka dla wszystkich” Zuzanna Agnieszka Jagiełło
Wieści ze świata
„Selfie z trupem” Robert Jurszo
„Zmiany klimatu i głęboka ekologia” Ryszard Kulik
„Przyroda i zmiany klimatu – w zaklętym kręgu” prof. Piotr Skubała
„Modelowanie Przyrody czy Historia Naturalna” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
„Litania do ludzkości” Amanda Musch
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
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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