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BIZNES

4 / Polska i świat

54 / Ile stracą rolnicy?
Służby ministra rolnictwa Krzysztofa
Jurgiela nie radzą sobie z ptasią grypą

TEMAT Z OKŁADKI

58 / Kasa dla każdego

8 / Kora o Polsce

Świat coraz śmielej eksperymentuje
z dochodem obywatelskim

Czy ludzie naprawdę nie mają
świadomości, że kraj jest na ich
oczach niszczony?

62 / Gadżety
Do snu

POLITYKA
NAUKA

14 / Zbigniew Ziobro

64 / Badania genetyczne

Za pozwoleniem prezesa PiS
urósł w siłę

Już udało się poznać i opisać
ok. 70 genów, które w mniejszym
lub większym stopniu wpływają
na pojawienie się raka

18 / Władza bezprawia
Niezawisłe sądy to ostatnia bariera na
drodze do politycznego zastraszenia
Polaków przez władzę – mówi
prof. Andrzej Zoll

22 / PKO BP i wojna slużb
Kto śledzi prominentnych polityków
PiS? I po co?

26 / Prof. Paweł Machcewicz
Nie tylko o Muzeum II Wojny Światowej

SPOŁECZEŃSTWO
30 / Czemu ludzie wybierają
śmierć?
Samobójstw w naszym kraju jest dwa
razy więcej niż wypadków drogowych

68 / Z bliska
Miasto z piasku

64

NOWOTWÓR W GENIE
Prof. Krystian Jażdżewski chce przebadać
wszystkich Polaków i sprawdzić, kto jest zagrożony
rakiem. Takich badań jeszcze
nikt na świecie nie robił

34 / Życie na krawędzi
Myślałam tylko o jednym: jak odebrać
sobie życie – opowiada chora
na schizofrenię dziennikarka

38 / Lech Raczak
Przedstawieniem „Makbet” chce
zwrócić uwagę na to, co się dzieje
w Legnicy

ŚWIAT
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42 / Anne Applebaum
Nie ma ryzyka, że USA staną się
państwem autorytarnym. Ale jest
ryzyko populizmu w stylu Perona

46 / Steve Bannon
Dziś jest prawą ręką prezydenta
i wywraca Amerykę do góry nogami

NAUKA

18

POLITYKA

PROF. ANDRZEJ ZOLL
System rządów w Polsce zmierza w kierunku miękkiego
totalitaryzmu – mówi były prezes TK

38

SPOŁECZEŃSTWO

TEATR I NACJONALIŚCI
Lech Raczak wystawia Szekspira w Teatrze im.
Modrzejewskiej w Legnicy, która jeszcze niedawno chciała
być miastem wielu kultur, a dziś brunatnieje

70 / Podbój kosmosu
NASA właśnie wybrała pojazdy, które
w 2024 r. mają stanąć na jednym
z księżyców Jowisza. Zbuduje je
dr Bill Stone, konstruktor i speleolog

KULTURA
74 / Krzysztof Rak
Scenarzysta „Bogów” i „Sztuki
kochania” potraﬁ z amerykańską
komunikatywnością opowiadać
typowo polskie historie

78 / Natalie Portman
Kapitalnie zagrała Jacqueline
Kennedy. Film już w kinach

82 / Michał Olszewski
Opublikował jedną z najbardziej
miażdżących powieściowych
diagnoz naszej cywilizacji

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Dziękuję, Panie Prezydencie

29 / Zbigniew Hołdys
Nieskazitelni

49 / Martin Schulz
Były szef Parlamentu Europejskiego
został przewodniczącym SPD, teraz
chce zostać kanclerzem Niemiec

52 / Polska – Ukraina
Były szef ukraińskiej dyplomacji Borys
Tarasiuk ostrzega, że Rosja dwoi się
i troi, by poróżnić Ukrainę z Polską

42

ŚWIAT

ANNE APPLEBAUM
Historyk i publicystka „Washington Post” opowiada
o świecie w czasach Donalda Trumpa

6-12.02.2017

1

