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BIZNES

4 / Polska i świat

58 / Sieć Piotr i Paweł
Poznańska sieć chce przekonać
klientów, że z drogimi delikatesami
nie ma nic wspólnego

POLITYKA
10 / Żołnierz wyklęty

62 / Roboty szybsze od ludzi

Kapitan Romuald Rajs, pseudonim
Bury, to postać bardzo
kontrowersyjna

Najwyższy czas zastanowić się,
co będzie, gdy odbiorą nam pracę

66 / Gadżety

16 / Mateusz Morawiecki

Nowości z Barcelony

Ma się za twardego antykomunistę,
ale cofa nas do PRL

20 / Minister i śmieci

NAUKA

Jan Szyszko wydał ﬁrmie, która zamiast
sortować, wrzuca śmieci do dziury
w ziemi, pozwolenia na prowadzenie
działalności na 10 lat

Naukowcy są coraz bliżej stworzenia
szczepionki przeciw wirusowi

72 / HIV

76 / Z bliska
Straszyk australijski i rzekotka
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24 / Wieczne dzieci

BURY

Mamy coraz więcej pełnoletnich,
którzy nie chcą być dorosłymi

30 / Strajk kobiet
8 marca Polki w całym kraju
wychodzą na ulice, by pokazać, że nikt
im nie będzie mówił, jak mają żyć

34 / Janusz Gajos
Dzielenie narodu, napuszczanie
jednych na drugich uważam za
przestępstwo – mówi aktor

POLITYKA

Kapitan Romuald Rajs. Żołnierz wyklęty, kawaler
Virtuti Militari. Tyle że w kilku wsiach na
wschodzie kraju mówią, że to bandyta. Strzelał,
palił domy, w płomieniach ginęły kobiety i dzieci.
Czy ktoś taki nadaje się na polskiego bohatera?

40 / Archiwa ﬁlmowe
Ponad pół miliona pudeł z ﬁlmami,
dorobek polskiej kinematograﬁi,
zalewa woda, atakuje grzyb

43 / „Azyl”
To ﬁlm o Antoninie i Janie Żabińskich,
którzy w czasie wojny ratowali Żydów
z warszawskiego getta
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JANUSZ GAJOS
Uważam, że każdy rodzaj urzędowej ingerencji w dzieło
sztuki jest naganny. Po prostu nie wolno tego robić
– mówi znany aktor w rozmowie z Piotrem Najsztubem

OKŁADKA: FOT. SZYMON SZCZEŚNIAK, MAKE-UP I STYLIZACJA ANNA SZYMALA
FOT. ADAM TUCHLIŃSKI
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46 / Pierwszy zięć Ameryki

50 / Holendrzy przy urnach
Czy populista Geert Wilders wygra
wybory do parlamentu

53 / Margarita Simonian
Służby specjalne USA uważają, że
szefowa rosyjskiej telewizji RT miała
wpływ na to, że Donald Trump został
prezydentem

78 / Samuel L. Jackson
Najbardziej kasowy aktor w historii
kina właśnie zagrał w widowiskowym
„Kong: Wyspa Czaszki”

82 / Pardon, To Tu
Czy najważniejszy warszawski klub
muzyczny zniknie

86 / Ohad Naharin
Wielki rewolucjonista współczesnego
tańca zgodził się na dokument o sobie.
„Mr. Gaga” w kinach od 10 marca

88 / Film o noblistce
„Maria Skłodowska-Curie” ze świetną
Karoliną Gruszką to ﬁlm zrobiony
z feministycznym zacięciem i bardzo
aktualny. Już w kinach

FELIETONY

ŚWIAT
Optymiści twierdzą, że mąż Ivanki
Trump ma dobroczynny wpływ na
teścia. Według pesymistów Jared
Kushner jest młodszym Trumpem bis

KULTURA

NAUKA

SPOSÓB NA HIV
Wreszcie udało się zmusić nasz układ odpornościowy, by
zapanował nad wirusem HIV. Może to być początek końca
jednej z najgroźniejszych współczesnych epidemii
43

6 / Krzysztof Materna
Nie wytrzymałem

28 / Zbigniew Hołdys
Nieobecność

39 / Marcin Meller
Najpierw go pałą, a potem dyskutuj

SPOŁECZEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO ŻABIŃSKICH
On wyciągał Żydów z getta, a ona organizowała im
schronienie na terenie warszawskiego zoo. Na ekrany
wchodzi „Azyl”, ﬁlm o Janie i Antoninie Żabińskich
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