„Wprost”: Po medale leci drużyna – Małysz i Stoch specjalnie dla „Wprost”
Od 9 lutego przez ponad dwa tygodnie, będziemy śledzić dokonania sportowców na zimowych igrzyskach
olimpijskich w Korei Południowej.
Jeszcze do niedawna niepokoiły wszystkich nuklearne spory między Koreą Północną a USA, ostatecznie pięć
kół olimpijskich zjednoczyło kontynenty. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk wszyscy pomaszerują pod
jedną flagą.
Więcej o kulisach azjatyckich igrzysk w dodatku specjalnym Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018.
Polska drużyna skoczków narciarskich w tym roku jest w doskonałej formie, świadczą o tym sukcesy Stefana
Huli, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Maciej Kota w Lahti, ale Polacy liczą, że multimedalistą w Pjongczang
będzie Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski z 2014r. Gorąco kibicujemy wszystkim naszym sportowcom
walczącym o najważniejsze sportowe trofea.
Temat numeru – Raport specjalny POLSKA-IZRAEL-USA
Przyjęcie przez Senat ustawy o IPN, wywołało bodaj największy kryzys dyplomatyczny w naszym kraju po
upadku PRL. Ustawa która miała pomóc w walce z kłamliwym terminem „polskie obozy śmierci“ wywołała
na całym świecie wiele kontrowersji.
W artykule cytujemy oświadczenie Ambasador Izraela w Polsce Anny Azari, oraz o wspólnych interesach
Polski z Izraelem mówi prof. Jan Żaryn w rozmowie z Joanną Miziołek.
Czas na nową dynamikę relacji gospodarczych Polska-USA.
W dniach 9-11 lutego 2018 w Miami na Florydzie odbędzie się pierwsze Forum, Polsko-Amerykański
Szczyt Przywództwa: Polish Mnerican Leadership Summit #PALS. Szczyt przyjaźni – artykuł Grzegorza
Sadowskiego. Impulsem w tej dziedzinie będzie pierwsze Forum #PALS, które zostało zorganizowane we
współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Inwestycji i Handlu - Grupą PFR przez firmę PMPG
Polskie Media SA oraz Europejski Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej oraz Fundację Pułaskiego.
Podczas trzech dni Forum sesje plenarne poświęcone będą strategicznej współpracy gospodarczej Stanów
Zjednoczonych oraz Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako lidera regionu.
Ameryka potrzebuje Polski.
Rozmowa Elizy Olczyk z Anną Marią Anders pełnomocnikiem rządu ds. dialogu międzynarodowego.
Opowiada o tym jak duże zainteresowanie Polską jest w Ameryce oraz jak Polonia Amerykańska postrzega
nasz kraj.
Moja żona musi być Polką
Towarzyska rozmowa Szymona Krawca z Marcinem Gortatem.
Do Stanów bez wiz. Program Visa Waiver – czyli jak zwiększyć szansę na zniesienie wiz dla Polaków.
W artykule “Powrót lodowych wojowników” przypomnimy fenomen polskiego himalaizmu.
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W cyklu Biznes – Co z tym piątkiem – zwolennikom skrócenia tygodnia pracy do czterech dni
odpowiadamy na pytanie ile będzie to nas kosztowało.
Na stronach Historia przedstawiamy sylwetki prezydentów USA, którym Polska zawdzięcza bardzo wiele.
W cyklu Zdrowie dowiemy się o tym jak ważna jest higiena jamy ustnej aby uzyskać piękny uśmiech i jaki
ma to wpływ na zdrowie całego organizmu.
Kultura. Powrót Jima Carreya w dokumencie „Człowiek z księżyca“ –prawdziwe oblicze artysty.
Wspomnienie zmarłej niedawno Ursuli Le Guin – mistrzyni feministycznego SF.
Na finał Himalaje - felieton Ewy Wanat, dziennikarki radiowej i telewizyjnej o misji mediów oraz jak media
postrzegają najbardziej dramatyczne wydarzenia takie jak walka o życie Tomka Mackiewicza na Nanga
Parbat.
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