Wakacyjne wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy, wakacyjny numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z Marcinem
Popkiewiczem na temat jego najnowszej książki „Zrozumieć transformację energetyczną. Od depresji
do wizji albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy”.
Kup najnowszy, wakacyjny numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera rozmowa z
Marcinem Popkiewiczem na temat jego najnowszej książki „Zrozumieć transformację
energetyczną. Od depresji do wizji albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy”.
W wywiadzie z Marcinem Popkiewiczem „Wojna w Ukrainie nami wstrząsnęła, teraz transformacja
energetyczna musi przyspieszyć” o tym dlaczego powstała kolejna książka o transformacji
energetycznej, co zmieniło się przez ostatnią dekadę w sprawach klimatyczno-energetycznych, jak
wojna w Ukrainie wpłynęła na globalną sytuację. Redaktor portalu Nauka o klimacie podkreśla, że
zmiana funkcjonowania świata jest możliwa „Mamy już do tego rozwiązania i technologie”.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: Marcin Popkiewicz i transformacja energetyczna, Strażnicy Klimatu, lasy i służebności
leśne, rozmowa z Adamem Zbyrytem.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w wakacyjnym wydaniu:
„Myśliwi chcą powrotu dzieci na polowania” Grzegorz Bożek
„Wojna w Ukrainie nami wstrząsnęła, teraz transformacja energetyczna musi
przyspieszyć” rozmowa z Marcinem Popkiewiczem
„Każdy może zostać Strażnikiem Klimatu” Katarzyna Wiekiera
„Komunikacja w obliczu kryzysu: wojna i klimat” Olga Mullay
„Lasy i służebności leśne wobec przemian modernizacyjnych. Przykład Galicji” Tomasz
Związek, Joachim Popek
„Marzenie pewnej dziewczyny” Leszek Naziemiec
„Na przyrodę powinniśmy patrzeć globalnie” rozmowa z Adamem Zbyrytem
„Tropem żurawi” Bartosz Świątek
„Naskalne rzadkości na dnie mioceńskiego morza. O kamieniołomie w Smerdynie”
Łukasz Misiuna
„Promujcie »Dzikie Życie«” Jacek Baraniak, Magdalena Barczyk
Wieści ze świata
„Potykacze” Dagmara Stanosz
„Za dużo piękna” Ryszard Kulik
„O zmarzlinie, która może zagrażać ludzkości” prof. Piotr Skubała
„Dobra produkcja pierwotna, dobra bioróżnorodność” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
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smartfonach od 11 lipca oraz w salonach Empik i Garmond Press od 15 lipca. 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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