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PERYSKOP

66 / Kto przyniesie list?

4 / Polska i świat

Blisko 10 lat temu Rafał Brzoska rzucił
rękawicę Poczcie Polskiej, jednak bitwę
o rynek listów przegrał

POLITYKA

70 / Gadżety

8 / Rodzina prezydenta

Gry elektroniczne

Jan Duda pilnował, żeby jego dzieci
miały piątki z religii i polskiego.
Dziś przestrzega przed „lewactwem
i libertynizmem”

NAUKA
82 / Śmierć w świecie zwierząt
Szympansy przeżywają śmierć
w rodzinie tak jak ludzie – dowiedli
właśnie naukowcy

14 / Nepotyzm europosła
Syn, żona, matka, teściowa.
Przyszła synowa, brat i bratowa
– to pracownicy europosła Piechy

86 / Z bliska
Pająk – łowca doskonały

18 / Prof. Timothy Snyder

88 / Posłuszni i okrutni

O populistach, Trumpie i zagrożeniach
dla Europy

22 / Radosław Piesiewicz
Mówią o nim, że jest biznesową lokatą
posła PiS Jacka Sasina. Czy dlatego,
że ratował go pożyczkami i płacił
na kampanię jego partii?

SPOŁECZEŃSTWO
28 / Miłość wbrew wszystkim
Tajemnice rodziny Steczkowskich

34 / Szczęśliwy jak Polak
Przeczekać? Śmiać się? Jak być
szczęśliwym w nieszczęśliwych
okolicznościach?

38 / Kobiety w policji
„Co za dupa przyjechała!” – przywitał
ją naczelnik przy podwładnych.
Taka jest ich codzienność w policji

42 / Jezus i Mateczka
Jak Armia Dzieci niszczy złego ducha,
raka i inne choroby

OKŁADKA: FOT. DAREK GOLIK / WPROST / FORUM, DAMIAN KLAMKA / EAST NEWS
RYS. PATRYCJA PODKOŚCIELNY

ŚWIAT
48 / Łamanie wolności słowa

28

SPOŁECZEŃSTWO

RODZINNY SEKRET

Ona wciąż ma poczucie winy, że uwiodła księdza.
On przez całe życie czekał na zwolnienie
z celibatu. Sam prosił o to Jana Pawła II, ale papież
tylko słuchał kolęd śpiewanych przez rodzinę
Steczkowskich – historię miłości rodziców spisała
najstarsza z rodzeństwa Agata
18

POLITYKA

TIMOTHY SNYDER
Populistyczny lider czy partia mobilizują poparcie ludu, ale
za cenę wskazania mu kozła oﬁarnego. Przemoc ma dotknąć
mniejszości, imigrantów, a w końcu całe narody.
I to już jest wojna – mówi znany amerykański historyk

Polscy uczeni powtórzyli słynny
eksperyment pokazujący ciemną stronę
ludzkiej psychiki

KULTURA
90 / Andrea Arnold
Jej kapitalne „American Honey”,
nakręcone podczas podróży po USA,
w kinach od 31 marca

94 / Samba Mitchów
Macio Moretti i jego szalona załoga
pojechali do Rio de Janeiro i przywieźli
stamtąd płytę „Visitantes Nordestinos”

97 / Marcin Masecki
Pianista opowiada o płycie
z nokturnami Chopina
i własnym pomyśle na klasykę

100 / Jo Nesbø
To jeden z ostatnich pisarzy na świecie,
na których książki ludzie czekają tak
jak kiedyś na płyty Rolling Stonesów

104 / „Tu byłem. Tony Halik”
Książka Mirosława Wlekłego to
wciągająca reporterska podróż śladami
słynnego podróżnika

Przywódcy Turcji, Rosji i Węgier od lat
pacyﬁkują wolne media – skutecznie

54 / Przyszłość UE
Jest okazja, by odpowiedzieć na
pytanie, jaki jest dziś sens polskiej
obecności w Unii?

57 / Brexit
Nikt nie wie, jakie będą konsekwencje
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

38

SPOŁECZEŃSTWO

BYĆ POLICJANTKĄ
Skarżą się na mobbing, seksizm, gorsze traktowanie przez
przełożonych ze względu na płeć
82

BIZNES
62 / Europa dwóch jakości
Inspekcje wykazały, że wiele towarów
w sklepach w Polsce czy Czechach
jest niższej jakości niż na Zachodzie

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Tęgie umysły

33 / Marcin Meller
Orędzie

46 / Zbigniew Hołdys
Spalić kota

NAUKA

JAK UMIERAJĄ ZWIERZĘTA
Rytuały pożegnania ze zmarłymi u szympansów czy słoni
są zadziwiająco podobne do naszych
27.03-2.04.2017
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