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6 / Wojna w Syrii

68 / Rapa Nui

Amerykański nalot na bazę sił al-Asada to
pokazówka, ale dzięki temu pojawia się szansa
na rozwiązanie syryjskiego dramatu – mówi
ekspert od Bliskiego Wschodu Hussein Ibish

O historii ludzkich tragedii i pomyłek
na najbardziej tajemniczej wyspie świata
opowiada polska badaczka Zuzanna
Jakubowska-Vorbrich

10 / Jarosław Wałęsa

73 / Asghar Farhadi

Opowiada o życiu po wypadku, o śmierci brata
i amerykańskich rodzicach

Najważniejsze jest, żeby widz na moim ﬁlmie
nie był w stanie poruszyć się w fotelu – mówi
irański reżyser, zdobywca dwóch Oscarów

16 / Marta Gessler

76 / Człowiek, który obnażył ZSRR

O gotowaniu w czasie Świąt Wielkanocnych
i nie tylko opowiada Piotrowi Najsztubowi

Aleksander Podrabinek opisał, jak działa
system psychuszek – szpitali psychiatrycznych,
w których zamyka się bez wyroku
politycznych więźniów

22 / Skazany na milczenie
Ks. Wojciech Lemański nie może już nosić
sutanny, codziennie odprawia samotną mszę
w domu i spowiada umierających

80 / Europa na sprzedaż

26 / Zbigniew Mikołejko
O „religii smoleńskiej” i kulturze cierpienia

32 / Martyna
Czyli opowieść o zmartwychwstaniu

36 / Zagłada doliny Skawy
Ten ginący kawałek polskiej przyrody
zachowali fotograf Tomasz Kotaś i ﬁlmowiec
Krzysztof Sarapata. Z najpiękniejszych ujęć
powstał ﬁlm „Z nurtem życia”

42 / Życie jest piękne
Piotr Pajączkowski nie chodzi, nie siada, nie
mówi. Choruje na stwardnienie zanikowe
boczne. Ale pisze oczami – tak napisał książkę
„Warto żyć”

46 / Porno i sprawiedliwość
Zibi, członek PiS, zagrał w ﬁlmie porno
i za karę został wykluczony z partii

50 / Grzegorz Schetyna
Liczy na to, że Polacy uwierzyli, iż to on jest
liderem opozycji. Ale sondażowy zawrót głowy
może się skończyć boleśnie

54 / Krzysztof Łoziński
Kandydat na szefa KOD

Drodzy
Czytelnicy,

O tym, dlaczego chrześcijaństwo jest martwe,
co czeka Francję, jeśli wybory prezydenckie
wygra Le Pen – mówi wybitny francuski
ﬁlozof Michel Onfray

84 / Browarnicy amatorzy
Zaimportowana z USA moda na browarnictwo
kontraktowe kwitnie. Piwne koncerny już
zauważyły, że rośnie im groźna konkurencja

88 / Młode cyfrowe wilki

spokojnych
i wspólnych Świąt
Wielkanocnych
życzy Wam
redakcja
„Newsweeka”

Brakowało im kapitału, za to mieli internet
i świat bez granic. Ich ﬁrmy błyskawicznie
wyrosły na liderów

92 / Gadżety
Wielkanocne jaja

94 / Krzysztof Varga
Żadnej premiery ﬁlmowej ani nowej książki
nie wyczekuję tak, jak następnego odcinka
serialu, w który się wkręciłem niczym
narkoman w heroinę

99 / Piotr Bratkowski
Nie wiem, czy Jacek Kaczmarski potraﬁłby
wyśpiewać dzisiejszą Polskę, choć chyba
przeczuwał jej nadejście. 10 kwietnia mija
13 lat od jego śmierci

58 / Nowa twarz – nowe życie
Prof. Adam Maciejewski z Centrum Onkologii
w Gliwicach zrobił już trzy operacje
przeszczepienia twarzy i narządów szyi
ILUSTRACJA NA OKŁADCE ANNA REINERT/JACEK FALEŃCZYK

62 / Punkowe święta
Kolorowe irokezy, koszule w kratę, obcisłe
dżinsy, wysokie buty, tatuaże. Życie punka
nie jest złe – mówi Sid

FELIETONY
8 / Krzysztof Materna
Więcej pudru

21 / Zbigniew Hołdys
W zaparte

40 / Marcin Meller
Małe przyjemności
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