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60 / Rynek paliw

4 / Polska i świat

Przez nowe wymogi koncesyjne
z rynku zniknie co siódma z siedmiu
tysięcy ﬁrm paliwowych

POLITYKA

64 / Snapchat na giełdzie

8 / Macierewicz i armia

Podczas marcowego debiutu może
być wart nawet 25 miliardów dolarów

Bo tamci nie dawali, a on dał. I nie ma
znaczenia, że minister pozbywa się
generałów i broni Misiewicza

66 / Gadżety
Inteligentny dom

14 / Kariera Jacka Sasina
Nie chce władzy, nie ma swojego
zdania ani wymagań. Dla partii ideał

NAUKA
68 / Czytając w myślach

SPOŁECZEŃSTWO

Jak pracuje mózg osób
sparaliżowanych

18 / Polacy przerażeni

72 / Z bliska

Złość, frustracja, przygnębienie
i bezsilność – tak się czują pod
rządami PiS

Dlaczego krokodyle nigdy nie tracą
zębów?

22 / Polacy zadowoleni
Żyje im się lepiej, bo mają więcej
pieniędzy i więcej powodów do dumy

26 / Każdy jest opozycją
Rzeczy heroiczne robią ludzie,
którzy mają poczucie wpływu
na bieg wydarzeń – mówi psycholog
Jacek Santorski

32 / Internetowe zbiórki
Czy w crowdfundingu chodzi tylko
o pieniądze?

36 / Moda na tabletkę

8

POLITYKA

ARMIA KOCHA
MINISTRA

Dla szeregowców z prowincji min. Macierewicz to
dobrodziej. Daje podwyżki i awanse, komplementuje
żołnierski patriotyzm. Kupił sobie wojsko

Dopada ludzi, co gonią za sukcesem
i pieniędzmi. Dobija ich stres.
A oni nie lubią mieć stresów
OKŁADKA FOT. MASSIMILIANO ALESSANDRO/EYEEM/GETTY IMAGES, 123RF, RAFAŁ OLEKSIEWICZ/REPORTER,
FOT. ADAM CHEŁSTOWSKI/FORUM

40 / Zbrodnia ma twarz
IPN opublikował listy esesmanów.
Aleksander Lasik pół życia poświęcił
na ich kompletowanie. Ujawnił 26 tys.
nazwisk

ŚWIAT

74 / Jedzenie, które truje
Ulubione dania nieumiejętnie
przygotowane mogą być
przyczyną raka

KULTURA
78 / „Zerwany kłos”
Czy pierwszy ﬁlm wyprodukowany
przez fundację ojca Rydzyka zwiastuje
nadejście kina nowej Polski?

82 / Miejskie wędrówki
Ukazała się druga książka Michała
Cichego, „Pozwól rzece płynąć”

84 / Czarne kino
44

ŚWIAT

BUNT W RUMUNII
My jesteśmy Batmanami! Oczyścimy Bukareszt jak Gotham
City! – krzyczeli ludzie demonstrujący na ulicach Bukaresztu.
Reporter „Newsweeka” był w tym wielkim kolorowym tłumie

„Moonlight” – gejowska love story
Barry’ego Jenkinsa, rozgrywająca się
w czarnym getcie, podbija świat

86 / Nowy ﬁlm Holland
„Pokot” to ekothriller i feministyczno-hipisowska utopia, do której
rzeczywistość dopisuje ciąg dalszy

44 / Rewolucja w Rumunii
Setki tysięcy Rumunów protestują
przeciwko korupcji

49 / Trump dzieli
Amerykanie nie zgadzają się na
radykalne pomysły prezydenta

52 / Merkel w Warszawie
Rząd PiS próbuje dogadać się
z Niemcami, ale to za mało
na przełom

FELIETONY
56

HOTELARZ XXL
Tadeusz Gołębiewski pod kredyt na hotel nie waha się
zastawić całego majątku

74

BIZNES
56 / Tadeusz Gołębiewski
Jedyny taki hotelarz – ryzykant
i wielbiciel gigantomanii

BIZNES

6 / Krzysztof Materna
Panie Donaldzie

35 / Marcin Meller
Każdy może

39 / Zbigniew Hołdys
Pomoc naukowa dla opozycji

NAUKA

UWAGA NA SPALENIZNĘ
Tosty, frytki i inne smażone przysmaki mogą być zabójcze
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