Grudniowo-styczniowe wydanie Dzikiego
Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się grudniowo-styczniowe
wydanie, którego głównym tematem jest konieczność realizacji reformy gospodarki leśnej.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się grudniowostyczniowe wydanie, którego głównym tematem jest konieczność realizacji reformy
gospodarki leśnej.
Wydanie otwiera artykuł Sylwii Szczutkowskiej „Społeczne postulaty reformy leśnictwa – głos
wołającego na puszczy?”. Tym artykułem autorka odpowiada na tekst „Odpowiedź Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych na artykuł Sylwii Szczutkowskiej – »O reformie lasów mówimy
poważnie«”, który został opublikowany w „Przeglądzie Leśniczym”. Artykuł kontynuuje temat
konieczności realizacji reformy leśnictwa w Polsce.
W wydaniu ponadto: przesłanie Vandany Shivy, komiksowa antologia „Ostatnie drzewo”, seks w
naturze, cietrzew, Święta dziupla.

⇒ 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 grudniowo-styczniowym wydaniu:
„Spadł śnieg” Grzegorz Bożek
„Społeczne postulaty reformy leśnictwa – głos wołającego na puszczy?” Sylwia
Szczutkowska
„Ścieżka poza wymieranie i ucieczkę: powrót do Ziemi, regeneracja i dzielenie się”
Vandana Shiva
„Czy koniec ma zapach tulipanów?” wywiad z Pawłem Kicmanem o komiksowej antologii
„Ostatnie drzewo”
„Komiks to medium niedoceniane” wywiad z Tomaszem Grządzielą
„O kochaniu w lesie i na łące” wywiad z Łukaszem Łuczajem
„Tam gdzie pojawia się człowiek, tam znika cietrzew” wywiad z Michałem Adamowiczem
„Nowelizacje prawa środowiskowego – chronią środowisko czy inwestorów?” Kinga
Tutko
„Beskidzki buk” Jakub Lenkiewicz
„»Święta dziupla« w podaniach” Wojciech „Lutygozd” Wochna
„»Etyczne potępienie myślistwa« to książka pisana umysłem i sercem” Barbara Ewa
Wojtaszek
Wieści ze świata
„Kłusownicy z legitymacją PZŁ” Robert Jurszo
„Prostota” Ryszard Kulik
„Unia Europejska zamierza przywrócić przyrodzie należne jej miejsce w naszym życiu”
Prof. Piotr Skubała
„Dobra i usługi” 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 9 grudnia oraz w salonach Empik i Garmond Press od 14 grudnia. 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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