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PERYSKOP

NAUKA

4 / Polska i świat

80 / Pochodzenie języka
Jak z zestawu prostych komunikatów
małp ewoluował język człowieka

POLITYKA

84 / Z bliska

10 / Niebezpieczna ochrona

Tęczowe góry

Co się dzieje w BOR?

86 / Wrak z Antykithiry

16 / Olga Tokarczuk

Olśniewającą kolekcję rzeźb
i najstarszy komputer świata
wyłowiono ze statku u wybrzeży
Grecji

O narodowych kompleksach, Kościele,
polskiej prowincji

22 / Międzynarodówka
populistów
Światowy chaos populistyczny staje
się sprzymierzeńcem rządów
Kaczyńskiego w Polsce

KULTURA
90 / Niebezpieczny spektakl
Reżyser Oliver Frljić w Teatrze
Powszechnym wystawia „Klątwę”

SPOŁECZEŃSTWO
26 / Nauczycielki z Zabrza
Nikt nie myślał o polityce, to był
jedynie kobiecy gest solidarności

32 / Operacje plastyczne
Oﬁary nieudanych zabiegów
kosmetycznych leczą się latami

38 / Posłuszne żony
Na warsztatach dowiedziały się, że
mężczyzna ma lepsze geny i może
zarządzać kobietami

42 / Społecznik Roku 2016
Już po raz ósmy „Newsweek” przyznał
tę nagrodę

ŚWIAT
48 / Opozycja w Rosji
Jest rozbita, a ludzie nie interesują się
polityką. Bo i tak na nią nie mają
wpływu

52 / USA
Anarchia w Waszyngtonie. O czym
ludzie Trumpa rozmawiali z Rosją?

55 / Filipiny

OKŁADKA FOT. STILL/123RF, ŁUKASZ PATRZYK/FORUM
FOT. IREK DOROŻAŃSKI

Prezydent Duterte rozpętał krwawą
operację antynarkotykową

BIZNES
58 / Odbijanie zbrojeniówki
Polska Grupa Zbrojeniowa ma za
pieniądze MON ratować państwowe
molochy

63 / Gadżety
Do auta – by droga była bezpieczna

94 / Berlinale 2017
26

SPOŁECZEŃSTWO

BELFER MA BYĆ CICH0
Miały zostać ukarane dla przykładu, by inni
nauczyciele się nie wychylali. Wielu nauczycielom, tak
jak im, nie podoba się reforma edukacji. Chcą, by nasze
dzieci żyły w normalnym, demokratycznym kraju

Historia ﬁlmu się skończyła
– taki wniosek nasuwa się po
obejrzeniu konkursowych dzieł

98 / Nowa płyta Voo Voo
Od rockowego brzmienia po utwory
przypominające kompozycje
minimalistów

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Czołem, panie Bartłomieju!

16

POLITYKA

OLGA TOKARCZUK

31 / Zbigniew Hołdys
Nagrody wielkie i małe

46 / Marcin Meller
Mateusz, Adolf i prawo!

Polacy, niestety, nie lubią Polaków.
Jesteśmy społeczeństwem opartym na nierównościach,
głębokich podziałach. W tym sensie
Jarosław Kaczyński jest arcypolski
58

BIZNES

ZBROJENIÓWKA MACIEREWICZA
Minister Macierewicz co roku ma do wydania 8 mld zł
na sprzęt wojskowy. Najchętniej wydałby wszystko
w państwowych ﬁrmach, które nadzoruje
80

NAUKA

64 / Kariera Daniela Obajtka

CMOKNIĘCIA ORANGUTANA

Kilkanaście miesięcy temu był wójtem
małopolskiej wsi. Dziś zasiada na
fotelu prezesa państwowego
koncernu energetycznego

Najpierw były cmoknięcia i pohukiwania.
Potem zaczęliśmy korzystać z coraz bardziej złożonych
dźwięków. Tak zrodził się język
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