Kwietniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się kwietniowe wydanie, w
którym głównym tematem jest temat nagonki na wilki oraz mitów narosłych wokół wilków.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się kwietniowe wydanie,
w którym głównym tematem jest temat nagonki na wilki oraz mitów narosłych wokół
wilków.
Wydanie otwiera artykuł Moniki Stasiak „Bajka o złym wilku, dobrych pilarzach i wyciągniętym
ramieniu Temidy”, w którym autorka na kanwie wydarzenia spod Brzozowa, gdzie dwaj pilarze
„bronili się” przez wilkami, pisze o nagonce na te drapieżniki realizowanej przez myśliwych, a
częściowo też przez media. „Tym, co zostanie w pamięci, będzie medialny obraz złych wilków,
ostrzących sobie zęby na biednych pilarzy” – podkreśla autorka, ale ma nadzieję, że za nagonką na
wilki przestaną podążać portale, gazety i stacje telewizyjne, które dotąd realizowały schemat
straszenia wilkiem.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: nagonka na wilki w mediach, List otwarty do mediów w sprawie wilków, katowickie lasy
zagrożone, pory roku w górach w malarstwie.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w kwietniowym wydaniu:
„Dość zohydzania wilków” Grzegorz Bożek
„Bajka o złym wilku, dobrych pilarzach i wyciągniętym ramieniu Temidy” Monika
Stasiak
List otwarty do polskich mediów w sprawie rzetelnego przekazywania informacji na
temat wilków
„Odpowiedzialność za wilki leży po stronie człowieka” wywiad z prof. Krzysztofem
Schmidtem
„Cenne drzewostany i siedliska podmokłe w katowickich lasach zagrożone” Jerzy B.
Parusel, Michał Adamczyk
„Znikające obowiązki ministra klimatu i środowiska, czyli o rozporządzeniach których
nie ma (i nie będzie?)” Bartosz Kwiatkowski
„Oblicza pór roku w górach” Agata Jóźwiak
„Szkutnik Mateusz i moja pierwsza łódka” Leszek Naziemiec
„Między nadzieją a rozpaczą – »O czasie i wodzie«” Hanna Schudy
„Toskania czy karpacki lasostep? Nie, to Wiązownica na Kielecczyźnie” Łukasz Misiuna
„Zmruż oczy” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Jak (szybko) zabić wilka” Robert Jurszo
„Ekologia polityczna socjalizmu, czyli przepis na totalitarną katastrofę” Ryszard Kulik
„Ziemska biomasa a masa ludzkiej technosfery” Prof. Piotr Skubała
„Za mało wiemy o Przyrodzie” 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 7 kwietnia oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 kwietnia. 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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