Marcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie, którego
głównym tematem jest stan dzikości w Polsce, czyli miejsc w których w niezakłócony sposób mogą
zachodzić naturalne procesy przyrodnicze.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się marcowe wydanie,
którego głównym tematem jest stan dzikości w Polsce, czyli miejsc w których w
niezakłócony sposób mogą zachodzić naturalne procesy przyrodnicze.
Wydanie otwiera artykuł Andrzeja Jermaczka „Ile dzikości w Polsce?”. Autor pisze o obszarach
dzikich w Polsce, takich które są pozbawione infrastruktury antropogenicznej, zabudowy i szlaków
komunikacyjnych, nie użytkowane, nie zarządzane i nie kształtowane przez człowieka, a wyłącznie
lub niemal wyłącznie przez naturalne procesy przyrodnicze. Tych obszarów, w których „dzikie
zwierzę, np. wilk, ryś czy niedźwiedź, mogłoby znaleźć schronienie, aby w promieniu co najmniej 2
km wokół siebie nie słyszało ujadających psów, krzyczących ludzi czy jeżdżących regularnie
samochodów” niestety nie ma w Polsce zbyt wiele.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: Świętokrzyski Park Narodowy, niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w
sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, turystyka górska, jarstwo w PRL.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w marcowym wydaniu:
„Na dziko” Grzegorz Bożek
„Ile dzikości w Polsce?” Andrzej Jermaczek
„Polska znów stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Lasy
Państwowe?” Sylwia Szczutkowska
„Świętokrzyski Lunapark Narodowy” Łukasz Misiuna
„Być tam gdzie spieszą inni. Turystyka górska w XXI wieku z uwzględnieniem 2020
roku” Antonina Sebesta
„Moi norwescy nauczyciele” Prof. Jan Marcin Węsławski
„Stwierdzenie nieważności Konkluzji BAT. Czy duże elektrownie muszą się
zmodernizować do sierpnia 2021 roku?” Magdalena Ukowska
„Jarstwo w PRL-u” Łukasz Smaga
„Wilki są nam potrzebne” wywiad z Joanną Kowalczyk-Bednarczyk
„To Gaja, nasza planeta, śpiewa »Pieśń Ziemi«” Barbara Ewa Wojtaszek
„W ciemnym borze, w jasnej buczynie” Łukasz Misiuna
„Lockdown” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Odstrzał wilków to ostateczność” Robert Jurszo
„Intersekcjonalność” Ryszard Kulik
„Ekologiczny »schemat Ponziego« i mroczna przyszłość ludzkości” Prof. Piotr Skubała
„Brać sprawy w swoje ręce?” Prof. Jan Marcin Węsławski
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Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 5 marca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 8 marca. 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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