Wakacyjne wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Łukasza Misiuny „Zawał w sercu Łysogór” o realizowanym planie
rozbioru Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Łukasza Misiuny „Zawał w sercu Łysogór” o realizowanym
planie rozbioru Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Łukasz Misiuna prezentuje kulisy bulwersującej historii w Świętokrzyskim Parku Narodowym, który
może stracić 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru. „Ścieżka legislacyjna opracowana i
wdrożona przez oblatów i obecny rząd to bardzo groźny precedens, który może otworzyć drogę do
realizacji roszczeń innych grup wobec najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski”.
W wydaniu także artykuł o sukcesie obrony Pomorza przed budową elektrowni Północ, temat
prezentują Diana Maciąga i Radosław Ślusarczyk.

>> 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 wakacyjnym numerze:
„Narodowa rozbiórka parków narodowych” Grzegorz Bożek
„Zawał w sercu Łysogór” Łukasz Misiuna
„Elektrownia Północ przechodzi do historii” Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk
„Urocze zabijanie w myśl pięknej tradycji” Zenon Kruczyński
„S16 – kontrowersyjna inwestycja drogowa na Mazurach i nie tylko” Krzysztof A.
Worobiec
„Czy jest nadzieja dla drzew przy torach?” Karina Nowicka-Kudłacz
„Kawior kontra zapowiednik” Krzysztof Wojciechowski
„Aktywizm w obliczu katastrofalnego upadku ekosystemów” Dahr Jamail, Barbara Cecil
„Czy pszczoły są przereklamowane?” wywiad z Marcinem Zychem
„O glonach i sinicach” wywiad z Joanną Czerwik-Marcinkowską
„Dlaczego warto mieć duży mózg?” Joanna T. Białas
Wieści ze świata
„Poznawanie przyrody odstrzałem” Robert Jurszo
„Koniec” Ryszard Kulik
„Kryzys bioróżnorodności stawia pod znakiem zapytania dalszy los ludzkości” prof.
Piotr Skubała
„Wskazania na jutro – powrót do przeszłości?” 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 11 lipca maja oraz w salonach Empik i Garmond Press od 17 lipca. Zapraszamy do
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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.

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