Jubileusz Dzikiego Życia – mamy już 25 lat!
Kup czerwcowe wydanie Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazał się jubileuszowy, 300 numer. W
środku ważny artykuł Sylwii Szczutkowskiej o koszmarnej polityce ministerstwa środowiska
względem Puszczy Białowieskiej oraz zakusach Lasów Państwowych na lasy Puszczy. Wydanie
papierowe 300 numeru zawiera reprint pierwszego numeru z 1994 roku!
Kup czerwcowe wydanie Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazał się jubileuszowy, 300
numer. W środku ważny artykuł Sylwii Szczutkowskiej o koszmarnej polityce ministerstwa
środowiska względem Puszczy Białowieskiej oraz zakusach Lasów Państwowych na lasy
Puszczy. Wydanie papierowe 300 numeru zawiera reprint pierwszego numeru z 1994 roku!
W czerwcu 1994 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot – ruchu głębokiej ekologii – Dzikie Życie. Dziś wydajemy numer zamykający 25 lat
istnienia Miesięcznika Dzikie Życie, dojrzałego pisma, które mimo upływu czasu konsekwentnie
odwołuje się do swoich korzeni.
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Polecamy szczególnie artykuł Sylwii Szczutkowskiej o ochronie Puszczy Białowieskiej, o koszmarnej
polityce ministerstwa środowiska względem Puszczy oraz zakusach Lasów Państwowych na polskie
lasy. Tak jak w roku 1994 dla polskiej przyrody wyzwaniem wciąż pozostaje właściwa ochrona
Puszczy.
W tym numerze również rozmowa z redaktorem naczelnym „Dzikiego Życia” Grzegorzem Bożkiem,
który mówi o przyszłości „Dzikiego Życia”: „pismo będzie kształtować kręgosłup ekologiczny
czytelników. Mam nadzieję, wielu z nich zostanie aktywistami, badaczami, czy dziennikarzami,
którzy swoje życie przynajmniej w części poświęcą walce o dziką przyrodę”.
Na okładce rocznicowego wydania widnieje hasło: „Ani kroku dalej w niszczeniu planety Ziemia”.
Wierzymy, że jest ono bliskie wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom.

>> Zamawiam ten numer
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w jubileuszowym, czerwcowym wydaniu:
„Ćwierćdzicze” Grzegorz Bożek
„Nie tylko Puszcza Białowieska. Ani kroku dalej” Sylwia Szczutkowska
„Prestiżowe wyróżnienie za ochronę klimatu i przyrody”
„Prostujemy kręgosłup dzikości Polaków” wywiad z Grzegorzem Bożkiem
„Marzenia beskidzkiego leśnika o gospodarce leśnej” Beskidzki Leśnik
„Głęboka ekologia: wątpienie i wiara” Janusz Korbel
„Ochrona łosia w Ukrainie. Nieostatnia bitwa” Krzysztof Wojciechowski
„O ekologii, dzikim życiu i poezji” wywiad z Ruth Padel
„Wierzę w ludzi” wywiad z Marcinem Dorocińskim
„Kalendarz pływaka zimnych wód” Leszek Naziemiec
„Apolinary Tarnawski i jego słynna jarska lecznica” Łukasz Smaga
„Czergowskie buki” Ryszard Kulik
Wieści ze świata
„Jasna i ciemna strona” Ryszard Kulik
„Europa w 2030 roku – jeśli nie powstrzymamy globalnego ocieplenia” prof. Piotr
Skubała
„Agenci Zmiany” 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 7 czerwca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 14 czerwca. Zapraszamy 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
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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.

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