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57 / Gadżety

4 / Polska i świat

Nowości z Las Vegas

58 / iPhone
Właśnie minęło dziesięć lat, odkąd
Apple wymyśliło na nowo telefon
komórkowy

POLITYKA
10 / Koniec protestu
Opozycja wychodzi z kryzysu
sejmowego mocno poobijana

NAUKA

14 / Norman Davies

60 / Z bliska

Takich ludzi jak Jarosław Kaczyński
i jego otoczenie marszałek Piłsudski
wsadzałby do więzienia – mówi
wybitny historyk

Sprytna wydra

62 / Tajemnice dysleksji
Trwają prace nad terapiami, które
pomogą chorym dzieciom pokonać
trudności z czytaniem

18 / Opozycja szuka języka
Jak rozmawiać o błędach
własnej strony?

66 / Kury
Naukowcy są przekonani, że to jedne
z najinteligentniejszych ptaków

SPOŁECZEŃSTWO
22 / Smog w Polsce...
Kopcenie albo zdrowie – wybór
należy do rządu

26 / ... i w Krakowie
Maski antysmogowe w sklepach się
skończyły, trzeba się na nie zapisywać

28 / Szok powrotu
Jak szkoła przyjmuje dzieci Polaków
wracających z zagranicy

32 / Strajk głodowy
Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego
stanęli w obronie granic swojej wsi
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POLITYKA

ROZGRYWKI SEJMOWE
Kryzys zakończony – opozycja nic nie zyskała.
Ryszard Petru chciał przechytrzyć Platformę,
ale się ośmieszył. A Grzegorz Schetyna
był tak skupiony na upokarzaniu Nowoczesnej,
że nie zauważył, jak ogrywa go PiS

36 / Zygmunt Bauman
Odszedł jeden z najwybitniejszych
współczesnych ﬁlozofów

ŚWIAT
38 / Co z tym Brexitem?
Milczenie premier Theresy May
zaczyna już irytować Brytyjczyków

22

SPOŁECZEŃSTWO

ŻYCIE ZE SMOGIEM
Dopóki nie zrobimy porządku z milionami kopcących
pieców, kotłów i kominków, Polska pozostanie
europejskim centrum smogu

42 / Donald Trump

Niemcy stracą na prezydenturze
Trumpa jeszcze bardziej niż inne
państwa UE – uważa brytyjski
politolog Hans Kundnani

OKŁADKA: FOT. MAREK SZCZEPAŃSKI
FOT. ADAM CHEŁSTOWSKI/FORUM

49 / Rosja
Władimir Putin nawrócił się i chodzi
do cerkwi. Wcześniej jednak rosyjska
Cerkiew stała się uległa wobec władzy

BIZNES
52 / Antyreformy
Eksperymenty gospodarcze rządu PiS
grożą Polsce katastrofą – ostrzega
prof. Leszek Balcerowicz

70 / Sukces „La La Landu”
Skąd to nagłe zbiorowe szaleństwo
na punkcie musicalu, który
wydawał się gatunkiem wymarłym?

74 / „Las, 4 rano”
To nowy ﬁlm Krzysztofa Majchrzaka
i Jana Jakuba Kolskiego

78 / Warszawa w książkach
Autorzy kryminałów polubili stolicę.
W międzywojennych knajpach,
w czasach okupacji i w PRL szukają
nowych bohaterów

82 / Zoﬁa Kowalewska
Jej świetny dokument „Więzi”
powalczy o nagrody na prestiżowym
festiwalu ﬁlmowym Sundance

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Podziękowania dla prezesa TVP

Podejrzane biznesy prezydenta

46 / Kłopoty Europy

KULTURA

62

NAUKA

TAJEMNICE DYSLEKSJI

21 / Marcin Meller
Koniec samowolki!

45 / Zbigniew Hołdys
Historia niczego nie uczy

Dziś nie ma już wątpliwości, że istnieje, a jej przyczyną są
defekty w pracy mózgu
74

KULTURA

NIECODZIENNA PRZYJAŹŃ
Krzysztof Majchrzak i Jan Jakub Kolski są rozczarowani
ﬁlmem, a jednak zrobili następny.
Ich poruszający „Las, 4 rano” wchodzi na ekrany
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