Listopadowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Alana Weissa „Magurski – nie tędy droga. Tragedia przyrodnicza w 3
aktach” o kampanii dla ochrony przyrody Magurskiego Parku Narodowego.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się listopadowe wydanie.
Szczególnie polecamy artykuł Alana Weissa „Magurski – nie tędy droga. Tragedia
przyrodnicza w 3 aktach” o kampanii dla ochrony przyrody Magurskiego Parku
Narodowego.
Wydanie otwiera artykuł Alana Weissa, który prezentuje kulisy remontu drogi R1909: Krempna –
Żydowskie – Grab, wiodącej przez środek Magurskiego Parku Narodowego, oraz planów wycinki
drzew przy tej drodze. To zapis lekceważenia głosu społecznego, nadużyć władzy, niszczenia
przyrody oraz prezentacja działań społecznych organizacji na rzecz ochrony tego parku narodowego.
W wydaniu ponadto o: planach pomniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, skutkach Lex
Investor dla Doliny Nietupy, Oldze Tokarczuk i nagrodzie Nobla, oraz prekursorkach jarstwa w
Polsce.

>> 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 listopadowym numerze:
„Odchodzimy” Grzegorz Bożek
„Magurski – nie tędy droga. Tragedia przyrodnicza w 3 aktach” Alan Weiss
„Park utraconych wartości. O kulisach planów zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku
Narodowego” Łukasz Misiuna
„Bioróżnorodność i wielokulturowość czy smród i wstyd” Jolanta Kołodziej
„Olga Tokarczuk albo (nie tylko) literacki aktywizm Noblistki” Alan Weiss
„W ochronie przyrody nie ma miejsca na rywalizację” wywiad z Jackiem Karczewskim
„A gdyby tak dzieci uczyły się w lesie?” Maciej Muskat
„Mężczyzna w leśnym przedszkolu” wywiad z Pawłem Galińskim
„Rola kobiet w krzewieniu idei jarstwa” Łukasz Smaga
„Greta daje nam nadzieję. Jeszcze... Myśli i wrażenia po przeczytaniu „Scen z życia
rodzinnego” Ernman – Thunberg” Barbara Ewa Wojtaszek
„Wizje Natury 2019 – fotografia i ochrona przyrody od Antarktyki po tropiki” Diana
Maciąga
Wieści ze świata
„Trudno zabić kogoś, kto jest do nas podobny” Robert Jurszo
„Wina, wstyd i hipokryzja” Ryszard Kulik
„Tylko przywrócenie naturalnych lasów skutecznym sposobem na usunięcie węgla z
atmosfery” prof. Piotr Skubała
„Racjonalizacja” prof. Jan Marcin Węsławski
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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 salonach Empik i Garmond Press od 14 listopada. 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

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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