Czerwcowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie, w którym
głównym tematem jest projektowany Turnicki Park Narodowy i Inicjatywa Dzikie Karpaty, społeczny
ruch zaangażowany w działania dla ochrony Puszczy Karpackiej.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się czerwcowe wydanie,
w którym głównym tematem jest projektowany Turnicki Park Narodowy i Inicjatywa Dzikie
Karpaty, społeczny ruch zaangażowany w działania dla ochrony Puszczy Karpackiej.
Wydanie otwiera wywiad z Anną Siekierską i Anną Albin „Potrzebujemy starych lasów i nowego
leśnika”. Rozmówczynie, które są związane z Inicjatywą Dzikie Karpaty działającą na rzecz lasów
Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów, podkreślają: „Ochrona tych lasów to priorytet, a są one
poddawane coraz mocniejszej presji gospodarki leśnej”. W wywiadzie także sporo o samej
Inicjatywie, trwającej blokadzie w rejonie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, potrzebie
reformy gospodarki leśnej.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: projektowany Turnicki Park Narodowy, ustawa o lasach, Łysiec pod presją, kolizje
ptaków, ekofeminizm i aktywizm.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w czerwcowym wydaniu:
„Ten park powstanie” Grzegorz Bożek
„Potrzebujemy starych lasów i nowego leśnika” wywiad z Anną Siekierską i Anną Albin
„Ocalimy Turnicki Park Narodowy” Inicjatywa Dzikie Karpaty
„Turnicki teraz – ale z kim i dla kogo?” Mariusz Daniel Boćkowski
„Wspólny Las jest ważny dla ludzi” wywiad z Anną Treit
„Posłowie mieli pomysł jak zniszczyć polskie lasy” Bartosz Kwiatkowski
„Lasy Państwowe mecenasem ochrony przyrody?” Aleksander Dorda
„Co wydarzyło się na Łyścu?” Łukasz Misiuna
„O kolizjach ptaków i jak im przeciwdziałać” wywiad z Ewą Zyśk-Gorczyńską
„Od ekofeminizmu do aktywizmu – zielonego i tęczowego” Anna Gierlińska
„Skałki, jary i potoki. Podkarpacka puszcza na Kielecczyźnie” Łukasz Misiuna
„Biowładza” Dagmara Stanosz
Wieści ze świata
„Dwuznaczne moralnie wyzwanie” Robert Jurszo
„Ochrona ścisła obnaża intencje Lasów Państwowych” Ryszard Kulik
„Wymieranie ssaków w przeszłości i dzisiaj to nasza wina” prof. Piotr Skubała
„Na problemy ze środowiskiem naturalnym – Geniusze i Brzytwa Ockhama” prof. Jan
Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
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Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 8 czerwca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 11 czerwca. 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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