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ZSRR
UKRAINA | Putin b!yskawicznie zaanektowa! Krym, kolejne mo"e by# Naddniestrze. Na$naszych oczach 

zmienia si% historia Europy Wschodniej w sposób nie do zaakceptowania dla wolnego &wiata.

! Oby przywódcom Zachodu spad"y "uski z oczu – komentuje Jerzy Haszczy!ski >A2 ! Aneksja Krymu jest 
faktem>A3 ! Jakie sankcje >A4 ! Ameryka zaczyna od twardych s"ów >A4 ! Kreml ka#e, biznes wykonuje >A5 
! Konflikt pogr$#a rosyjskie finanse >A5 ! Naddniestrze mo#e sta% si& mo"dawskim Krymem >A5 
! Leszek Moczulski: Rosyjska wydmuszka >A6 ! Piotr Ko"ci!ski: Milcz$ce pot&pienie >A7

>W NUMERZE:

ROSJA 
W#adimir Putin realizuje konsekwentnie 
swój scenariusz ukrai!ski bez wzgl$du 
na skutki. Marzy o odbudowie by#ego 
imperium. 

– Kiedy si! okaza"o, #e Krym jest ju# cz!$ci% 
innego pa&stwa, Rosja poczu"a, #e zosta"a nie 
tylko okradziona, ale i obrabowana – to zdanie 
z wczorajszego or!dzia Putina ujawnia praw-
dziwe motywy dzia"ania rosyjskiego prezy-
denta. Podpisa" w Sali Gieorgijewskiej traktat 
o przy"%czeniu Krymu i Sewastopola do Fede-
racji Rosyjskiej. Jego ratyfikacja przez parla-
ment jest ju# zwyk"% formalno$ci%. —p.jen.

W stron% 
imperium

POLITYKA
Zaledwie kilkadziesi%t minut po og#oszeniu 
aneksji Krymu z premierem Donaldem 
Tuskiem spotka# si$ wiceprezydent USA 
Joe Biden.

Ameryka&ski przywódca przyjecha" z krótk% 
wizyt% do Warszawy, aby podkre$li', #e Stany 
Zjednoczone nie opuszcz% naszego kraju w 
obliczu rosyjskiego zagro#enia. 

– Rosja próbuje uzasadni' aneksj! Krymu, 
ale $wiat przejrza" jej post!powanie. Nawet 
Chiny nie mog% poprze' Rosji, która pozosta-
"a sama po agresji, której dokona"a – o$wiad-
czy" Joe Biden.  —j.bie. 

Polska i USA 
jednym g!osem

EKONOMIA
Ju& w drugim kwartale tego roku rosyjska 
gospodarka wejdzie w recesj$. To skutek 
interwencji Kremla na Ukrainie.

Sankcje na"o#one przez Stany Zjednoczone i 
Uni! Europejsk% s% na razie skromne, ale 
powoduj% zaniepokojenie rynków finanso-
wych. Tym bardziej #e ju# wkrótce mog% by' 
zaostrzone. Od pocz%tku roku z Rosji wypro-
wadzono ju# 50 mld dol. Ucieczka kapita"ów 
nabiera coraz wi!kszego tempa. Zdaniem 
Bank of America w ci%gu paru tygodni Rosja 
przesta"a by' jednym z najbardziej obiecuj%-
cych rynków wschodz%cych.  —j.bie. 
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