Czerwcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie. Tematem
głównym jest sytuacja polskiego leśnictwa i potrzeba jego społecznej reformy.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie.
Tematem głównym jest sytuacja polskiego leśnictwa i potrzeba jego społecznej reformy.
Wydanie otwiera artykuł „O reformie lasów mówimy poważnie” Sylwii Szczutkowskiej o
najważniejszych problemach na linii Lasy Państwowe – prawo, ludzie i przyroda oraz koniecznych
zmianach, które powinny dokonać się jak najszybciej. Artykuł zawiera listę 10 kluczowych
problemów, które pokazują gdzie i w jaki sposób leśnicy muszą dokonać zmian, aby ich zarządzanie
było „oparte o wiedzę, a nie doraźną politykę i utrwaloną mapę wpływów”.
W wydaniu: blok artykułów i rozmów o polskich lasach i zarządzaniu lasami, przekopie Mierzei
Wiślanej, etyce ekologicznej w nauczaniu Jana Pawła II, weganizm w sporcie.

⇒ 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 czerwcowym wydaniu:
„Leśna orka” Grzegorz Bożek
„O reformie lasów mówimy poważnie” Sylwia Szczutkowska
„Sabat leśnych symetrystów” wywiad z prof. Jerzym Szwagrzykiem
„W gąszczu finansów Lasów Państwowych” Antoni Kostka
„Nowy sposób zarządzania polskimi lasami” Piotr Klub
„Ratujmy kleszczowskie wąwozy” wywiad z Anną Treit i Kają Hołubowską
„Przekop natychmiastowej wykonalności” Adrian Chochoł
„Etyka ekologiczna a nauczanie św. Jana Pawła II” Antonina Sebesta
„Jarstwo w międzywojennej medycynie” Łukasz Smaga
„O weganizmie w sporcie” wywiad z Emilem Stanisławskim
„Wiosłować przez życie” Amanda Musch
Wieści ze świata
„Cała nadzieja w Lewicy (jeśli się dogada)” Robert Jurszo
„Siostra bieda” Ryszard Kulik
„1/3 ludzkości poza »niszą« klimatyczną” prof. Piotr Skubała
„Nie nasze zmartwienie?” 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 10 czerwca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 16 czerwca. 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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