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PERYSKOP

BIZNES

4 / Polska i świat

62 / Piły i siekiery ministra

TEMAT Z OKŁADKI

Na prywatnych działkach, także
w centrach miast, wycina się nawet
ponadstuletnie dęby. To efekt nowych
przepisów o ochronie przyrody

10 / Dwóch gejów w Polsce
Robert Biedroń i jego partner
Krzysztof Śmiszek o heteromatriksie,
ślubach gejów i fatalnej samokontroli

68 / Gadżety
Na 8 Marca

70 / Podatkowa krucjata
Ruszyło polowanie służb skarbowych
i policji na przestępców podatkowych

POLITYKA
16 / Ryszard Bogucki to kiler
Sąd jednak uznał jego prawo do
odszkodowania za niesłuszny areszt

NAUKA
88 / Z bliska

20 / Marcin Dubieniecki

Gigantyczne kryształy

„Newsweek” odsłania kulisy śledztwa
przeciw byłemu zięciowi prezydenta

90 / Dieta postna
Pozwoli nam schudnąć bez wyrzeczeń

24 / Atak na III RP
Tak PiS próbuje usprawiedliwić swój
nepotyzm, polityczną korupcję,
brak kwaliﬁkacji własnych kadr

28 / Samorząd według PiS
Dobrze przykrojona ustawa ma
ułatwić partii zwycięstwo

HISTORIA
30 / Prof. Jerzy Borejsza

98

KULTURA

TOM HARDY
Na ekranie – osiłek i twardziel. A w życiu?
– Jestem mniej więcej tak męski i twardy
jak bakłażan – mówi o sobie. Właśnie zrobił
świetny serial „Tabu” – do oglądania w HBO GO

Jesteśmy na drodze do totalitaryzmu
– uważa znawca włoskiego faszyzmu

16

POLITYKA

SPOŁECZEŃSTWO
34 / Porody
Kobiety obawiają się, że na porodówki
wróci strach

40 / Maria Peszek
Co to jest, że buduje się naszą
wspólnotę na tym słowie „narodowe”?!
To jest zgubne, przerażające,
upośledzające

46 / Burza w Operze
W Warszawskiej Operze Kameralnej
trwa konﬂikt między dyrekcją
i artystami

OKŁADKA: FOT. MAREK SZCZEPAŃSKI
FOT. MATT WINKELMEYER/GETTY IMAGES

ŚWIAT
50 / Wybory we Francji

ZABÓJCA „PERSHINGA”
Sąd zdecydował, że Ryszard Bogucki ma dostać od państwa
zadośćuczynienie za dziewięć lat niesłusznego aresztu.
Ale czy to moralne, żeby płacić mordercy?

40

SPOŁECZEŃSTWO

KULTURA
98 / Tom Hardy
Pociągają mnie ﬁlmy, które próbują
jakoś się zmierzyć z tabu,
z brutalnością – mówi aktor

102 / Varga o nowym
„Trainspotting”
Bohaterowie zbliżają się
do pięćdziesiątki i bilans ich życia
wygląda katastrofalnie. To chyba
najbardziej nostalgiczny ﬁlm dekady

104 / „Bezsilni”
Książka Kati Hiekkapelto
to jeden z najlepszych skandynawskich
kryminałów ostatnich lat

106 / Teatr i narodowcy
Paweł Łysak, dyrektor Teatru
Powszechnego w Warszawie,
o przedstawieniu „Klątwa”
i protestach, jakie spektakl wywołał

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna

MARIA PESZEK
Mam plan wewnętrznej emigracji. To jedyny ratunek
– mówi piosenkarka i aktorka
w rozmowie z Piotrem Najsztubem

Pokot Szyszki

39 / Marcin Meller
Miało się virahę i brabant

57 / Zbigniew Hołdys
Sny kolorowe

Kogo popiera Rosja?

54 / Bunt na Węgrzech
Garstka młodych wykształconych
Węgrów rzuciła wyzwanie Orbánowi

58 / Donald Trump
Zarzuca dziennikarzom niszczenie
państwa. Oni otwarcie snują domysły,
że prezydent jest chory psychicznie

90

NAUKA

DIETA NA KONIEC ZIMY
Krótkotrwały post to najlepszy sposób, by zachować
zdrowie i młodość – dowiedli naukowcy
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