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PERYSKOP

62 / Gadżety

4 / Polska i świat

Seks technologie

POLITYKA

NAUKA

8 / Nieoczekiwany sojusz

68 / Plotka

Wielu polityków PiS, ale także PO,
uważa, że Grzegorz Schetyna jest dla
prezesa Kaczyńskiego wymarzonym
szefem opozycji

Ma działanie wręcz terapeutyczne.
Scala grupę i łagodzi stres

14 / Repolonizacja mediów

74 / Nawigacja u zwierząt

Najnowszy pomysł PiS to ustawa
wymierzona w zagraniczne koncerny

Położenie słońca i gwiazd, prądy pola
magnetycznego – dzięki nim
zwierzęta wyznaczają trasy podróży
dokładniej niż my za pomocą GPS

72 / Z bliska
Podwodne muzeum

18 / Antyliberalna koalicja
Kogo boi się Kaczyński?

KULTURA

SPOŁECZEŃSTWO
22 / Gender – twój wróg
Polskie uczelnie poddawane są presji
ideologiczno-politycznej

26 / Beata Kozidrak
Piosenkarka stała się ikoną
gejów i lesbijek

32 / Kobiety za kratami
O życiu skazanych matek i ich dzieci
opowiada więźniarka Paulina Heinrich

36 / Show „Masy”
Gangster, który został celebrytą

78

KULTURA

FILMOWA WISŁOCKA
– Była lekko szurnięta. No ale jakby była
standardowa, toby do niczego nie doszła – mówi
Violetta Ozminkowski, autorka książki,
na której podstawie powstał film „Sztuka kochania,
czyli historia Michaliny Wisłockiej”

ŚWIAT
40 / Groźnie nad Bosforem
Władza z wyrachowaniem prowadzi
eliminację dotychczasowej elity
intelektualnej z życia publicznego

44 / Trump kontra media
Prezydent przy każdej okazji podważa
ich wiarygodność

47 / Francja
Zwycięstwo Emmanuela Macrona
w wyborach prezydenckich może
zatrzymać falę populizmu w Europie
OKŁADKA: FOT. MARRCIN KALIŃSKI, DAREK GOLIK/FORUM
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

50 / Jaś Gawroński
Dlaczego Donald Tusk nie ma w Unii
konkurentów i kto tak naprawdę rozdaje
karty w Europie – mówi włoski polityk

54

BIZNES

DEMOLKA W TVP
Oglądalność i wpływy abonamentowe w dół. Zatrudnienie
i zadłużenie w górę. Oto dołujący bilans rocznych rządów
Jacka Kurskiego na Woronicza
40

ŚWIAT

STRACH W TURCJI

78 / Michalina Wisłocka
Tak dobrze rozumiała miłość i seks,
ale nie potraﬁła stworzyć stabilnego
związku – mówi scenarzysta „Sztuki
kochania” Krzysztof Rak

82 / Isabelle Huppert
Otrzymała właśnie swoją pierwszą
nominację do Oscara za świetną
rolę w ﬁlmie „Elle”

85 / Woody Harrelson
Dostał rolę w „Gwiezdnych wojnach”,
na festiwalu Sundance pokazał
komedię „Wilson” i zadebiutował jako
reżyser – wszystko ledwie w tydzień

88 / „Totalnie nie nostalgia”
To rewelacyjny komiks o dorastaniu
w „depresyjno-represyjnym” PRL,
widzianym oczami dziewczynki

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Zagadany Wielki Szlem

30 / Zbigniew Hołdys
Słońce

39 / Marcin Meller
Gdzie sikają towarzysze?

Kraj zmienia się w satrapię z najbardziej ponurych snów.
Rządzi strach, więzienia są pełne wrogów narodu, a prezydent
właśnie przyznał sobie praktycznie nieograniczoną władzę

BIZNES
54 / Bankrut z misją
Jak Jacek Kurski zdemolował TVP

60 / Prof. Andrzej Koźmiński
Polacy dobrze oceniają swoją
sytuację, ale niepokoją się, co będzie
dalej. A to ciągnie w dół wskaźniki
ekonomiczne

68

NAUKA

PLOTKOWANIE
Służy nawiązaniu bliskich relacji i sprzyja wydzielaniu
oksytocyny, hormonu przyjaźni i miłości, dowiedli uczeni
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