Zamów prenumeratę Dzikiego Życia i wybierz
sobie prezent
Już po raz trzeci zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty – zamówcie prenumeratę Dzikiego
Życia wraz z prezentem. Mamy dla Was kilkadziesiąt różnych prezentów.
Już po raz trzeci zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty – zamówcie prenumeratę
Dzikiego Życia wraz z prezentem. Mamy dla Was kilkadziesiąt różnych prezentów.
Aby móc skorzystać z naszej oferty konieczne jest zamówienie minimum rocznej prenumeraty
Dzikiego Życia w wersji papierowej, epub lub mobi oraz wskazanie na jeden wybrany prezent.
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). Razem mamy ponad 80 egzemplarzy różnych prezentów.
Sugerujemy wskazanie drugiego wyboru prezentu, w razie gdy pierwszy został już zamówiony przez
kogoś wcześniej.
Oferta będzie dostępna do 15 września lub wyczerpania się zapasów. Te prezenty, które
zostaną już wykorzystane – będą oznaczane na liście na bieżąco.

ZAMÓW PRENUMERATĘ
(w treści zamówienia nie zapomnij dopisać prezentu)
W razie pytań możecie pisać redakcja@pracownia.org.pl.
Wśród prezentów znajdziecie również te książki, którym patronował nasz miesięcznik.
Kliknijcie i poczytajcie o nich:
„Pióra. Ewolucja cudu natury” Thor Hanson – książka popularnonaukowa
„Algologia. Praktyczny przewodnik” Joanna Czerwik-Marcinkowska – książka
„Zwierzaki cudaki” Bibi Dumon Tak – książka dla młodzieży i dzieci
„Zwierzaki zwyklaki” Bibi Dumon Tak – książka dla młodzieży i dzieci
„Paszcze, kły, szpony” Marta Maruszczak – książka dla dzieci
„Ziemia, mój jedyny dom” Ryszard Kulik – zbiór felietonów
„Wyznania wojownika ziemi” Dave Foreman – książka
„Chaos w mojej głowie” nr 19 – fanzine, 216 stron A4, ekologia, anarchizm, historia, muzyka
„Pirania na kolację” Magda Bogusz – książka podróżnicza
„Edukolorowanka obserwatora ptaków” Justyna Kierat – książka dla dzieci
„A Adi powiedział… Jak przetrwać w podmiejskim buszu” Magda Bloch – książka dla młodzieży
„Zielone tajemnice drzew” Jerzy Oszelda – CD wiersze
„Chrońmy europejskie motyle” – CD film przyrodniczy
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„Etyka i Ethos ludzi gór” Antonina Sebesta – książka
„Yeti. Jak poszukiwania legendarnego człowieka śniegu uratowały Himalaje” Daniel C. Taylor –
książka
„Farba znaczy krew” Zenon Kruczyński – książka
„Ewolucja w miejskiej dżungli” Menno Schilthuizen – książka popularnonaukowa
„Kalendarz ptaków. Opowieści o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok” Marek Pióro – książka
przyrodnicza
Mapa turystyczno-przyrodnicza „Puszcza Białowieska”
„Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne” Jan Gwalbert Pawlikowski – książka, historia
„Lawendowe pole. Czyli jak opuścić miasto na dobre” Joanna Posoch – książka-poradnik
„Reliktowa Puszcza Karpacka” – książka-album
„Dziwolągi” Cristóbal León, Cristina Sitja Rubio – książka dla dzieci
„Terra insecta. Planeta owadów” Anne Sverdrup-Thygeson – książka popularnonaukowa
„Trendy liczebności ptaków” – książka przyrodnicza
„Nakarmić wilki” Maria Nurowska – książka
„Nieznane więzi Natury” Peter Wohlleben – książka
„Duchowe życie zwierząt” Peter Wohlleben – książka
„Pasieka dredziarza” Paweł Piątek, Ewa Piątek – książka
„Stąpając mocno po Ziemi” Ryszard Kulik – zbiór felietonów
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Miesięcznik Dzikie Życie w czerwcu 2019 roku osiągnął 25 lat istnienia. Dzikie Życie jako
jedyne na polskim rynku podejmuje tematy z zakresu ochrony dzikiej przyrody, od prawnych poprzez
interwencyjne aż do etyczno-filozoficznych.
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Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w
Działaniu.
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