Lutowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się lutowe wydanie, w którym
znajduje się blok artykułów i wywiadów o transformacji energetycznej oraz zagadnieniach
dotyczących energetyki atomowej.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się lutowe wydanie, w
którym znajduje się blok artykułów i wywiadów o transformacji energetycznej oraz
zagadnieniach dotyczących energetyki atomowej.
Wydanie otwiera artykuł Andrzeja Kassenberga „Zaklinanie rzeczywistości, czyli czym żyje polska
energetyka”. Autor pisze o węglowym i atomowym mirażu w kontekście polskiej energetyki,
prezentuje model bezpieczeństwa energetycznego, które nie jest budowane „od góry” przez wielkie
obiekty infrastruktury energetycznej, ale „od dołu” przez rozproszoną generację energii bazującą na
odnawialnych źródłach, zarządzanie popytem i inne obiekty połączone.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: energetyka i transformacja energetyczna, odpady atomowe, skutki awarii w Fukushimie,
„Czerwona lista ptaków Polski”, nowelizacja ustawy ocenowej.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w lutowym wydaniu:
„Czas na zeroemisyjność” Grzegorz Bożek
„Zaklinanie rzeczywistości, czyli czym żyje polska energetyka” Andrzej Kassenberg
Jaki był 2020 rok w „Dzikim Życiu”
„Nie ma drogi na skróty” wywiad z Ewą Bińczyk
„Liczę na optymistyczny scenariusz transformacji” wywiad z Marcinem Popkiewiczem
„Jak w Polsce nie zbudujemy elektrowni atomowej” Ryszard Kulik
„Jestem odpadem atomowym – nikt o mnie nie mówi i nikt nie będzie mnie chciał”
Hanna Schudy
„Fukushima – 10 lat zmagań ze skutkami katastrofy jądrowej” Ewa Dryjańska
„Trwa wymieranie ptaków w Polsce” wywiad z Tomaszem Wilkiem
„Warianty pozorne – szkodliwe następstwa nowelizacji ustawy ocenowej” Miłosz
Jakubowski
„Rzecznik ochrony Bałtyku. Krzysztof Skóra 1950–2016” Andrzej Ginalski
„Ciało i krew, mięso i skóra, człowiek i zwierzę” Barbara Ewa Wojtaszek
Wieści ze świata
„»Piękno« polowania z chartami” Robert Jurszo
„Tak zwany postęp” Ryszard Kulik
„Najbardziej ekologiczny kraj na świecie” Prof. Piotr Skubała
„Przetrwanie, czyli survival” 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 5 lutego oraz w salonach Empik i Garmond Press od 8 lutego. Zapraszamy do
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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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