
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Blinken: Jeżeli Polska przekaże myśliwce Ukrainie, USA rozważa wysłanie do Polski maszyn na ich
miejsce

Sekretarz  stanu  USA  Antony  Blinken  powiedział  w  niedzielę  podczas  wizyty  w  stolicy  Mołdawii
Kiszyniowie,  że  USA  rozważają  wysłanie  samolotów  do  Polski,  jeżeli  Warszawa  zdecyduje  się
przekazać myśliwce Ukrainie - poinformowała agencja Reutera. 

Komentarz Lewicy:

Zanim zdecydujemy się na użycie broni  militarnej,  sprawdźmy czy skorzystaliśmy w pełni  z  broni
ekonomicznej. Rosja nadal handluje ropą, gazem i węglem z państwami NATO. 

Nie jest problemem ogłosić strefę zakazu lotów. Problemem jest jej wyegzekwowanie. W przypadku
Ukrainy oznaczałoby to, że państwa NATO muszą zestrzeliwać rosyjskie samoloty. To prosta droga do
wojny NATO-Rosja. 

W Ukrainie dzieją się rzeczy straszne. Ale mogą dziać się znacznie gorsze i to nie tylko na Ukrainie.
Zadaniem władz  Polski  jest  ochrona życia  i  zdrowia  naszych obywateli.  Należy  dołożyć  wszelkich
starań aby Polska nie została wciągnięta do wojny z Rosją. 

Polska wielokrotnie była przeszłości terenem starcia wielkich mocarstw. W interesie nas wszystkich
jest,  aby  taka sytuacja  się  nie  powtórzyła.  Zestrzelenie  rosyjskich samolotów przez  NATO będzie
prowadzić  do  zmiany  nastawienia  rosyjskiego  społeczeństwa  wobec  wojny,  poprawy  morale
rosyjskich żołnierzy i w konsekwencji przekreśli scenariusz przewrotu wewnętrznego, który mógłby
obalić Putina. 

Opowiadamy  się  za  wsparciem  Ukrainy  poprzez  dostawy  broni  oraz  nakładanie  i  egzekwowanie
sankcji  wobec Rosji.  Polskie wojsko nie będzie wysyłane na Ukrainę, tak jak nie są tam wysyłani
żołnierze z innych państw NATO. 

Stanowisko Polski musi być spójne ze stanowiskiem całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

UNIA EUROPEJSKA

UE oferuje bezprecedensową pomoc ws. uchodźców z Ukrainy. Polska na razie odmawia

Unia  Europejska  zgodziła  się  na  uruchomienie  mechanizmu  ochrony  tymczasowej  wobec  osób
uciekających z  terytorium Ukrainy.  Chociaż  w ramach tego rozwiązania  możliwa byłaby relokacją
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uchodźców, Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą nie zdecydowały się na razie prosić o pomoc
innych członków UE. 

Źródło: 300ekonomia.pl

Nieoczekiwany zwrot w polityce Unii Europejskiej wobec uchodźców. "Co za różnica!"

Nigdy wcześniej  nie było takiej  sytuacji.  UE chce przyjąć miliony Ukraińców. W trwającym od lat
sporze o politykę azylową i migracyjną może nieoczekiwanie nastąpić krok naprzód.  

Źródło: Gazeta.pl

Prawo pobytu dla Ukraińców w całej UE

Uchodźcy z Ukrainy automatycznie dostaną prawo pobytu w każdym kraju UE, do którego dotrą.
Bruksela nie wyklucza wsparcia dla państw, które zostaną niewspółmiernie mocno uderzone cenami
energii. 

Źródło: dw.com

Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych w Ukrainie? Komisja Europejska chce śledztwa

Politycy i dyplomaci ukraińscy od kilku dni zarzucają Rosjanom dopuszczanie się zbrodni wojennych
na okupowanych ziemiach.  Głosy  te słyszy świat  zachodni,  na co wskazuje niedzielna wypowiedź
Ursuli  von  der  Leyen.  Szefowa  Komisji  Europejskiej  w  rozmowie  z  CNN  wskazała,  że  należy
przeprowadzić w tej sprawie dochodzenie. 

Źródło: Money.pl

Szef Rady Europejskiej: Rasizm na polsko-ukraińskiej granicy to rosyjska propaganda

Rasizm na polsko-ukraińskiej granicy to rosyjska propaganda - powiedział w niedzielę w wywiadzie
dla radia France Inter przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, komentując doniesienia o
dyskryminacji afrykańskich studentów uciekających z Ukrainy. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Straż Graniczna: ponad 964 tys. uchodźców z Ukrainy przekroczyły granicę Polski

Od początku  ataku  Rosji  na  Ukrainę  do  Polski  przybyło  964  tys.  uchodźców -  poinformowała  w
niedzielę  Straż  Graniczna.  Szef  KPRM  Michał  Dworczyk  zapowiedział,  że  zostaje  uruchomiona
centralna, rządowa platforma koordynacji pomocy humanitarnej. 
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-  Udało  się  stworzyć  najprostszą  możliwą  formę  odprawy  pomocy  humanitarnej,  rezygnując  ze
względu na wojnę z normalnych procedur – powiedział.

Źródło: Polsat News

Duda  kieruje  do  Sejmu  ustawę  o  Akademii  Kopernikańskiej.  Naukowcy  protestowali,  projekt-
zombie wraca

Prezydent zawetował Lex Czarnek, ale wspólnie z ministrem edukacji  skierował do Sejmu projekt
ustawy  o  powołaniu  Akademii  Kopernikańskiej.  Wydawało  się,  że  PiS  z  niego  zrezygnował  po
protestach naukowców. Nic z tego 

Źródło: OKO.press

Prezes PGNiG: cena gazu dla odbiorców taryfowych nie wzrośnie w 2022

W 2022 r.  cena gazu dla odbiorców taryfowych nie  wzrośnie  — powiedział  prezes  PGNiG Paweł
Majewski  w  specjalnym  wydaniu  programu  In  Business.  Zapewnił  też,  że  gazociąg  BalticPipe,
kluczowy dla uniezależnienia od dostaw gazu z Rosji, ma osiągnąć pełną przepustowość 1 stycznia
2023 r. i ten termin nie jest zagrożony. 

Źródło: Businessinsider

O. Rydzyk „ostrzega” przed uchodźcami z Ukrainy. „Reszta to kto?”

- Obawiam się, żeby razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy nie przybyli do Polski ci, którzy nie
powinni być w Polsce, przed którymi się broniliśmy - powiedział o. Tadeusz Rydzyk.

Źródło: rp.pl

Agent GRU zatrzymany przy granicy z Ukrainą

Funkcjonariusze  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  zatrzymali  pod  zarzutem  szpiegostwa
obywatela Hiszpanii pochodzenia rosyjskiego. Mężczyzna został zatrzymany w Przemyślu w nocy z 27
na 28 lutego 2022 r. Usłyszał zarzut udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce. 

Źródło: Info Security

Sondaż: Polacy chcą Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO

Respondenci nie mają wątpliwości, że nasz walczący z inwazją sąsiad zasługuje na członkostwo we
Wspólnocie Europejskiej i sojuszu północnoatlantyckim. 

Źródło: rp.pl
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Gwałtowny wzrost wizyt na stacjach benzynowych po ataku Rosji na Ukrainę. Nowa analiza

O ponad 36 procent wzrosła liczba wizyt na polskich stacjach benzynowych na początku rosyjskiej
inwazji na Ukrainę - wynika ze specjalnej analizy ekspertów Proxi.cloud i UCE Research. Wzmożony
ruch utrzymał się przez trzy dni. 

Źródło: TVN 24 BiS

Rekordowo drogi węgiel jest dla nich prezentem. Wartość kopalni niemal się podwoiła

Akcje JSW i Bogdanki wystrzeliły. Inwestorzy rzucili się na dwie czołowe polskie spółki wydobywcze,
które skorzystają na rekordowo drogim węglu. Tona w Europie kosztuje już ponad 300 dolarów. Tylko
w  kilka  dni  rynkowe  wyceny  oby  firm  wzrosły  w  sumie  o  miliardy  złotych,  osiągając  poziomy
niewidziane od 2018 roku. 

Źródło: Money.pl

Ceny ropy naftowej wystrzeliły, do rekordu wszech czasów zabrakło kilku dolarów. Złoty słabnie

Ropa naftowa w pierwszych godzinach poniedziałku gwałtownie drożała - momentami nawet o 15
proc. Rynkowa cena surowca jest najwyższa od 2008 roku. Szykuje się ciężki dzień na rynkach i to, co
się dzieje, nie wróży dobrze poniedziałkowemu kursowi złotego. 

Źródło: Gazeta.pl

W cieniu wojny ludzie Ziobry rozkręcają represje wobec sędziów

Wojna nie  zatrzymała  ścigania niezależnych sędziów z  Krakowa. Gdy spadały bomby na Ukrainę,
prezeska sądu w Krakowie zawiesiła  kolejnego sędziego, a pracownikom sądu kazano donosić  na
sędziów stosujących prawo UE. Sędziów przesłuchuje też Prokuratura Krajowa 
Źródło: OKO.press

ZAGRANICA

Rating Rosji kolejny raz w dół. "Poważne obawy o możliwości spłaty zobowiązań"

Gospodarka Rosji  w ostatnich dniach znacznie obniża loty ze względu na sankcje nałożone przez
państwa Zachodu. Dostrzegają to również organizacje ratingowe - Moody's ponownie obniża rosyjską
ocenę; tym razem do "Ca". To przedostatni od końca poziom przyznawany przez tę agencję. W ten
sposób analitycy wyrażają obawę, czy Rosja będzie chciała (a także czy w ogóle jest w stanie) spłacać
swoje zagraniczne zadłużenie. 

Źródło: Money.pl
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Michał Szułdrzyński: Rosja napada na Ukrainę, a Orban wbija Polsce nóż w plecy

Węgierski  premier  zwala  na  Warszawę winę za  sprowokowanie  Putina do Wojny,  by  wysłać  mu
sygnał: poparłem sankcje, ale w sercu jestem po twojej stronie, nie jestem już częścią Zachodu. 

Źródło: rp.pl

OSW: Siły Rosji mają kłopoty z kontrolą zajętych obszarów i zwalczaniem Obrony Terytorialnej

Siły rosyjskie mają kłopoty z kontrolowaniem zajętych obszarów i zwalczaniem ukraińskiej Obrony
Terytorialnej,  stąd coraz brutalniej  traktują  ludność cywilną  -  uważają analitycy Ośrodka Studiów
Wschodnich Andrzej Wilk i Piotr Żochowski.  

Źródło: Forsal

Rosja zakręca kurek w gazociągu jamalskim. Dostawy gazu wstrzymane

Reuters podaje, że przesył gazu wstrzymano w godzinach porannych. To zmiana stanowiska, gdyż do
tej  pory  Rosjanie  zapewniali,  że  nie  zamierzają  zakręcać  kurka.  Według  agencji  Gazprom  jednak
zmienił  stanowisko,  a  tłumaczy  to  faktem,  że  wystarczająco dużo  błękitnego paliwa płynie  przez
rurociągi zlokalizowane w Ukrainie. 

Źródło: Money.pl

Dziś kluczowy dzień dla Rosnieftu, a jutro dla Gazpromu - muszą spłacić miliardy obligacji. Gazprom
chyba znalazł sposób

Rosja  wskutek  sankcji  zmierza  w  kierunku  technicznej  niewypłacalności.  W  niedzielę  Rosnieft  -
największa rosyjska firma petrochemiczna - musi spłacić 2 mld dolarów obligacji. W poniedziałek 7
marca przychodzi z kolei czas na Gazprom. 

Źródło: Businessinsider

Netflix jednak to zrobił. Platforma wyłączona w Rosji!

Trwa wojna Rosji z Ukrainą. Netflix podjął ważną decyzję o wyłączeniu platformy w kraju najeźdźcy. 

Źródło: Naekranie

Nowe  informacje  ws.  śmierci  ukraińskiego  negocjatora.  "Podczas  wykonywania  zadań  zginęło
trzech agentów

Są  nowe  informacje  na  temat  zabitego  członka  ukraińskiej  delegacji.  W  sobotę  pojawiły  się
doniesienia, że Denis Kirejew stracił życie z powodu zdrady Ukrainy. Sugerowano, że współpracował z
Rosją. Dziś sprawa śmierci ukraińskiego negocjatora nie jest już tak jasna. 

Źródło: Gazeta.pl
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