Wakacyjne wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie, które
otwierają ważne, programowe teksty dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się wakacyjne wydanie,
które otwierają ważne, programowe teksty dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Wydanie otwiera wyjątkowy tekst „Od przyrody zależy nasze przetrwanie”, który prezentuje zasady
filozofii ekologii głębokiej oraz wskazania kierunków sposobu życia ruchu głębokiej ekologii, które
śmiało można określić tekstami programowymi Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Opublikowane są
w zaktualizowanych i uzupełnionych wersjach, uwzględniających w możliwie największym stopniu,
realia współczesnego świata i bezprecedensowe wyzwania, przed którymi stoimy.
W wydaniu ponadto: pożegnanie profesora Ludwika Tomiałojcia, Świętokrzyski Park Narodowy,
neutralność klimatyczna, rozmowa o poecie Jerzym Harasymowiczu, tygrys amurski w kulturze
ludów Syberii.

⇒ 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 wydaniu:
„Zasady” Grzegorz Bożek
„Od przyrody zależy nasze przetrwanie” Zespół Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
„8 zasad ekologii głębokiej”
„Pożegnanie Profesora Ludwika Tomiałojcia” Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot, Redakcja Miesięcznika Dzikie Życie
„Ptaki Wrocławia” Paweł Kisiel
„Ignorowanie nauk o środowisku i zawodowych przyrodników” Prof. Ludwik Tomiałojć
„Rząd uległ pod naciskiem przyrodników? Świętokrzyski Park Narodowy zostanie
powiększony!” Łukasz Misiuna
„I co dalej z tą wodą?” Dominika Bobek
„»Normalność« już była, teraz potrzebujemy neutralności” Urszula Stefanowicz
„Wybierz dobrze, Europo!” Laura Gosiewska, Daria Naróć
„Odgórzanie Harasymowicza” wywiad z Alanem Weissem
„»Amba«, czyli dziadek. Tygrys amurski w kulturze ludów Syberii” Anna Zielińska-Hoşaf
„Ptasia Dolina” Danuta Nowak
Wieści ze świata
„Łowiectwo trzeba znacjonalizować” Robert Jurszo
„Test cukierka” Ryszard Kulik
„Ochrona przyrody – kompletna porażka” Prof. Piotr Skubała
„Pieniądze i Przyroda” Prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Wakacyjne wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 10 lipca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 15 lipca. 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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