Majowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie. Tematem
głównym jest sytuacja projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i prezentacja kampanii dla ochrony
Kurpi.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie.
Tematem głównym jest sytuacja projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i prezentacja
kampanii dla ochrony Kurpi.
Wydanie otwiera artykuł „Ostrołęka C. Requiem dla snu o węglu”. Autorka tekstu Diana Maciąga
pisze: „Jest już niemal pewne, że Ostrołęka C – która miała być ostatnią elektrownią węglową w
Polsce – nie powstanie”. Artykuł opisuje problemy z finansowaniem budowy elektrowni i historię
społecznej kampanii ochrony Kurpi. Autorka pisząc o Ostrołęce C podkreśla: „To lekcja pokory i
memento dla każdego, komu w epoce walki o klimat zamarzyłby się »nowy węgiel« w Europie”.
W wydaniu ponadto: kopalnia węgla w Turowie, przemysł odzieżowy w koronawirusie, Władysław
Taczanowski – ojciec polskiej ornitologii, Dźwiękowy Szlak Odry.

⇒ 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 majowym wydaniu:
„Izolacja” Grzegorz Bożek
„Ostrołęka C. Requiem dla snu o węglu” Diana Maciąga
„Japonia przestała być klimatycznym prymusem” Ewa Dryjańska
„Dalsze życie kopalni węgla brunatnego w Turowie pomimo kryzysu klimatycznego”
Dominika Bobek
„Kill fashion – moda po kryzysie” Magdalena Płonka
„Władysław Taczanowski – ojciec polskiej ornitologii” Krzysztof Wojciechowski
„Sroczka” Amanda Musch
„Dźwiękowy Szlak Odry” Leszek Naziemiec
„Historyk Harari a ekologia” Barbara Ewa Wojtaszek
„Pospolity niepospolity” Robert Jurszo
Wieści ze świata
„Dzieci, czyli przyszłość” Robert Jurszo
„Wymieranie!” Ryszard Kulik
„Dzika przyroda może pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych” Prof. Piotr Skubała
„Historyczna zmiana narracji?” 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 8 maja oraz w salonach Empik i Garmond Press od 13 maja. Zapraszamy do lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
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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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