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BIZNES

4 / Polska i świat

70 / Podboje dwóch kółek
Ten sezon przyniesie pewnie kolejny
rekord sprzedaży rowerów w Polsce

POLITYKA

76 / Droższy prąd?

12 / Brukselska zagadka

Unijna polityka energetyczna
powoduje, że produkcja energii
z węgla będzie nieopłacalna

Czemu Jacek Saryusz-Wolski
zrobił to, co zrobił

18 / Aleksander Smolar

80 / Gadżety

Prowincjonalizm i ignorancja
rządu Szydło są przerażające
– mówi prezes Fundacji Batorego

Elektryczne rowery

NAUKA

26 / Prezydent Duda

82 / Tajemnice zarodka

Przegrał politycznie nawet
z Witoldem Waszczykowskim.
Państwo straciło głowę

32 / Ludwik Dorn
To, co PiS zepsuło w polityce
zagranicznej, będzie nie
do odrobienia – ostrzega były
marszałek Sejmu
i były wiceprezes PiS

36 / Afera podsłuchowa
Czy to KGB kazało Markowi Falencie
nagrywać polityków?

SPOŁECZEŃSTWO
42 / Bezkarni alimenciarze
Alimentów nie dostaje w Polsce aż
milion dzieci. Niepłacących rodziców
jest kilkaset tysięcy

50 / Opowieść o Maćku
Gej, który stał się symbolem
Światowych Dni Młodzieży
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54 / US Army w Żaganiu
Amerykanie podbili serca
mieszkańców miasta

58 / Wikipedia
O internetową encyklopedię ciągle
wybuchają kłótnie. Im kłótnia większa,
tym lepsze hasło

ŚWIAT
62 / USA i Putin
Kto naprawdę rozdaje
karty w Ameryce – amerykański
prezydent czy może rosyjski
ambasador

66 / Watażka i celebryta
Generał Kasim Sulejmani to jedna
z najpotężniejszych i najbardziej
tajemniczych osobistości
dzisiejszego Iranu
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POLITYKA

Jak powstaje człowiek

86 / Z bliska

KOMPLEKS DONALDA
Decyzja o wystawieniu kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego zapadła w warszawskim mieszkaniu
Ryszarda Czarneckiego. Spotkanie odbyło się w trzy
pary oczu: kandydat, gospodarz i prezes PiS.
– Saryusz był jak jabłko na drzewie.
Wystarczyło podejść i je zerwać, nic trudnego
– twierdzi europoseł PiS

Krab i meduza

88 / Muzyka
Wyjątkowo oddziałuje na nasz mózg
– wydzielają się wówczas endorﬁny,
które wywołują uczucie przyjemności

KULTURA
92 / Krzysztof Garbaczewski
Nasze narodowe mity zżerają nas od
środka jak choroba – ostrzega reżyser,
który w warszawskim Teatrze Studio
wystawia „Wyzwolenie” Wyspiańskiego

96 / Marcin Kącki
Znany reporter wydał książkę
zaskakującą i bezlitosną

42

SPOŁECZEŃSTWO

ALIMENTY PO POLSKU
Nie płacą wcale albo tylko trochę. W oszukiwaniu własnych
dzieci pomagają im krewni, znajomi, a nawet szef w pracy.
Długi alimenciarzy rosną, a oni czują się bezkarni

99 / „Personal Shopper”
Film Oliviera Assayasa o dziewczynie
opętanej przez smartfona w kinach
od 17 marca

FELIETONY
10 / Krzysztof Materna
Radości i wstyd

82

NAUKA

UKRYTE W ZARODKU

48 / Marcin Meller
Koza nostra

53 / Zbigniew Hołdys
Kariera Artura Ui

Organizm podobny do zarodka stworzyła właśnie polska
uczona pracująca w Cambridge. Pozwoli on wyjaśnić,
jakie mechanizmy sterują rozwojem człowieka
96

KULTURA

ZEMSTA KĄCKIEGO
„Fak maj lajf” to prozatorski debiut
wybitnego reportera Marcina Kąckiego
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