„Wprost”: kogo zatrzyma prezydent?
Kogo zatrzyma prezydent, kobieta, która trzyma finanse Rydzyka, czy papież Franciszek jest heretykiem oraz czy
Robert Biedroń stanie na czele polskiej lewicy - to tylko niektóre z tematów, jakie pojawią się w nowym numerze
tygodnika „Wprost”.
Dopiero gdy PiS będzie pewny, że partii uda się osiągnąć kompromis z Andrzejem Dudą, zacznie sejmowe prace
nad ustawami.

Jeśli porozumienia nie będzie,

reformę porzuci.

I prezydenta też.

O szczegółach

pisze

w nowym „Wprost” Anna Gielewska.
Ponadto w numerze:

 Olga Wasilewska i Marcin Dzierżanowski rozmawiają z Aleksandrem Kwaśniewskim o tym, czy
Robert Biedroń może stanąć na czele lewicy.

 Polski naukowiec znalazł się w grupie ponad stu księży, teologów i intelektualistów katolickich,
którzy oskarżają Franciszka o szerzenie herezji. O tym, dlaczego naukowcy oskarżają Ojca Świętego
o herezję pisze Marcin Dzierżanowski.

 Magdalena Gryn zajęła się sprawą antysomogowej krucjaty i jej efektów wśród sprzedawców węgla.
 O uprzedzeniach nauczycieli wobec uczniów, które mogą prowadzić do tragedii, pisze Katarzyna
Skrzydłowska-Kalukin.

 Rzecznik praw obywatelskich jest od tego, żeby stać po stronie obywateli, jeśli dzieje się im krzywda
ze strony państwa i instytucji publicznych. Stara się pomóc każdemu, ale nie zawsze może – mówi Adam Bodnar
w rozmowie z Agatą Jankowską

 Szymon Krawiec prześwietlił sylwetkę księgowej ojca Tadeusza Rydzyka. Kim jest Lidia Kochanowicz-Mańk,
nadzorująca budżet redemptorystów z Torunia?

 „W precyzyjnie zaprojektowanej i jeszcze lepiej wykonanej niemieckiej maszynie coś się zacięło. Polsce może się
to przydać, choć granica między korzyściami a zagrożeniem dla rządu w Warszawie jest dosyć cienka” – pisze Jakub
Mielnik

 Pan Bóg niesie Ziemię do serwisu. Wie, że wymaga naprawy – to najlepszy, zdaniem czytelników, rysunek
Andrzeja Mleczki. On sam dzięki tej bożej fuszerce ma z czego kpić. O nowym albumie Andrzeja Mleczki pisze
Leszek Bugajski.

 Bartosz Czartoryski zastanawia się, jak to jest, że filmy Paryka Vegi to „kury znoszące złote jaja”.
Te oraz wiele innych materiałów na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”, które 2
października trafi do kiosków i salonów prasowych na terenie całej Polski, a już w niedzielę
od godziny 20:00 będzie dostępne w formie e-wydania.

