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58 / Białorusini demonstrują

4 / Polska i świat

Tak groźnego dla Łukaszenki protestu
jeszcze nie było – buntują się także ci,
którzy zwykle na niego głosowali

POLITYKA

61 / Afryka

10 / Spór o PZU

Czy Niemcy zapłacą za ludobójstwo
w Namibii?

Interwencja o. Rydzyka, haki i posady
dla rodziny – tak wyglądają kulisy
walki w rządzie między Ziobrą
a Morawieckim

BIZNES

16 / Przyjaciel prawicy

66 / Inwestowanie na foreksie
Spekulacja walutami przez internet
to wciąż najszybszy sposób,
by stracić pieniądze

Tajemnicze biznesy Aleksandra
Usowskiego

22 / Prof. Jerzy Hausner

70 / Czytamy coraz mniej

Nie uwierzę, że monocentryczna
władza może rozwiązać
polskie problemy

26 / Jan Rokita
Nie zdecydował się na współpracę
z ekipą PiS, choć mógł zostać
ambasadorem
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30 / Prof. Irena Pańków
Klasycy mówią, że do wymiany elit
dochodzi, gdy elita się zamyka
i odrywa od reszty społeczeństwa

35 / Jak działa Trybunał
O składach sędziów decyduje minister
Ziobro, a wszystkim rządzą ﬁgurantka
i człowiek z przeszłością w wywiadzie

16

POLITYKA

ROSYJSKA KASA

Listy do znajomych zaczyna od nazistowskiego
„Heil”. Nie zapomina o urodzinach Hitlera i wie,
że komory gazowe w Auschwitz to bajki.
Oto Aleksander Usowski
– przyjaciel skrajnej prawicy w Polsce;
organizator antyukraińskich demonstracji

Wydawcy liczą, że rynkową katastrofę
powstrzyma ustawa podwyższająca
ceny książek

72 / Gadżety
Klocki do programowania

NAUKA
74 / Psychologia zmysłów
Tajemnicza moc dotyku

78 / Z bliska
Słoń indyjski

80 / Karaluchy
Robaki prawie nieśmiertelne

KULTURA
SPOŁECZEŃSTWO
40 / Protest w Nielubi
Rodzice gimnazjalistów mówią „nie”
planowanej reformie edukacji

44 / Nowa rozrywka
Przyszła moda na escape roomy

49 / Skarga na Polskę
Grzegorz i Krzysztof wyczerpali
wszystkie możliwości sformalizowania
swojego związku w kraju,
teraz złożyli skargę do Strasburga

52 / Amok
Ciało Marka Z. znaleziono w Odrze.
Świat zna „pisarza mordercę”
Krystiana Balę. Czy miał wspólników?

82 / Teatr Polski
40

SPOŁECZEŃSTWO

W OBRONIE GIMNAZJUM
Rodzice gimnazjalistów z Nielubi idą na wojnę z rządem.
W zeszły piątek na 91 uczniów gimnazjum
do szkoły przyszedł tylko jeden

86 / Komiks erotyczny
Jak rozmawiać o bzykaniu – pytają
scenarzystki „Istoty”, komiksu
o kobietach

90 / Christopher Hitchens
74

NAUKA

MOC DOTYKU
Dzieci przytulane od pierwszych dni życia lepiej się
rozwijają, a ich mózg sprawniej pracuje – dowiedli uczeni

ŚWIAT

Jego „Listy do młodego kontestatora”
brzmią dziś przerażająco aktualnie

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Narodowy pacyﬁsta

15 / Zbigniew Hołdys
Śmiechu warci

54 / Guy Verhofstadt
To, że Polska nie jest dziś
w ścisłym kręgu integracji, wynika
wyłącznie z polityki, jaką prowadzi
Kaczyński – mówi przewodniczący
frakcji liberalnej w Parlamencie
Europejskim

O wrocławską scenę wciąż toczy się
wojna: o dyrektora, aktorów, repertuar.
I jak to na wojnie, nie brakuje oﬁar

44

SPOŁECZEŃSTWO

34 / Marcin Meller
Dzień Antoniego

ZABAWA W ESCAPE ROOMIE
Na środku piwnicznej celi trumna, w niej ludzki szkielet
i odcięte zakrwawione palce. Na ścianach czaszki straszące
pustymi oczodołami. Aż strach, że się z tej celi nie wyjdzie
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