Kwietniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy, kwietniowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z
fotografem i podróżnikiem Wojciechem Nawrockim o Antarktyce i podwodnym fotografowaniu.
Kup najnowszy, kwietniowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z
fotografem i podróżnikiem Wojciechem Nawrockim o Antarktyce i podwodnym
fotografowaniu.
W wywiadzie „Antarktyka – obrazy z dna końca świata” otwierającym wydanie fotograf i podróżnik
Wojciech Nawrocki dzieli się swoimi doświadczeniami z podróży w Antarktyce, podwodnym
fotografowaniu, realizowanym „Projekcie Antarktyka”. Mówi o fascynacji światem dzikiej przyrody i
miłości do Antarktyki.
W wydaniu: Antarktyka, lodowce i lądolody, Łysiec, myśliwy-kłusownik zabił człowieka,
ekokonsumpcja.

⇒ Zamawiam ten numer
Zobacz, co znajdziesz w kwietniowym wydaniu:
„Czyny, nie słowa” Grzegorz Bożek
„Antarktyka – obrazy z dna końca świata” rozmowa z Wojciechem Nawrockim
„Lodowce i lądolody, czyli co mnie obchodzi zeszłoroczny śnieg?” Jakub Małecki
„Śmierć w borze jodłowym” Łukasz Misiuna
„Myśliwy-kłusownik zabił człowieka. Zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego
postrzelenia 16-latka” Katarzyna Wiekiera
„Krótka opowieść o lesie, którego nie ma” Tomasz Związek
„Pułapki ekokonsumpcji” Olga Mullay
„Dinozaury koło Piekła. Świętokrzyski Park Jurajski pod Sołtykowem i Niekłaniem”
Łukasz Misiuna
„Śmieci ojczyste” Wacław Sobaszek
Wieści ze świata
„Piołun” Dagmara Stanosz
„Wojna” Ryszard Kulik
„Przyroda w mieście – dlaczego warto nic nie robić?” prof. Piotr Skubała
„Świat wyobrażony i rzeczywisty” 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 6 kwietnia oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 kwietnia. Zapraszamy do
lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
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tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
Kwietniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

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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