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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 28.02.2022.
Ogólny przegląd sytuacji

Wojna na Ukrainie trwa już od ponad 85 godzin. W wielu miastach ludzie spędzają
większość dnia w schronach, podczas gdy w powietrzu grzmią pociski ziemia-powietrze i
ziemia-powierzchnia.

Rozmowy w Prypeci. Prezydent Zelenski rozmawiał w niedzielę telefonicznie z Aleksandrem
Łukaszenką na temat możliwości przeprowadzenia rozmów między delegacjami ukraińską i
rosyjską w miejscach położonych nad rzeką Prypeć. Zelensky zaznaczył, że rozmowa z
Łukaszenką była rzeczowa, zapewnił, że nie chce, aby z Białorusi na Ukrainę leciały rakiety,
samoloty i helikoptery. Poniedziałkowy poranek pokaże jednak, jak dalej potoczą się losy
wojny.

Białoruś. Aleksander Łukaszenko przyznał, że Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy dwie
lub trzy rakiety. W niedzielę na Białorusi odbyło się referendum w sprawie proponowanych
zmian w konstytucji. Łukaszenko uzyskał około 65% poparcia, co zapewniło mu
skonsolidowaną kontrolę nad krajem i odebrało Białorusi status strefy wolnej od broni
jądrowej. Otwiera to drogę do ewentualnego rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej. W
niedzielę Putin ogłosił, że broń jądrowa będzie gotowa.

Sytuacja w Kijowie i w regionach:
W wielu miastach nadal dochodzi do ataków na infrastrukturę cywilną, co stanowi naruszenie
międzynarodowego prawa humanitarnego. Iryna Vereshchuk, minister ds. reintegracji
terytoriów tymczasowo okupowanych, podkreśla, że rosyjskie wojska ostrzeliwują kolumny
ewakuowanych kobiet i dzieci, które Ukraina próbuje ewakuować z terytoriów tymczasowo
okupowanych i z linii kontaktu.

Kijów nadal broni swojego terytorium. Wojska rosyjskie wciąż próbują dotrzeć na terytorium
stolicy, ale walki trwają w różnych obszarach miejskich. W miastach pod Kijowem trwają
aktywne walki. W mieście Bucza koło Kijowa dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny został
zaatakowany pociskami.

Żytomierz. Z Białorusi wystrzelono rakietę na lotnisko w Żytomierzu. W kierunku miasta
wystrzelono mobilną rakietę balistyczną krótkiego zasięgu 9K720 Iskander. Czernihów.
Pocisk trafił w budynek Domu Młodzieży w centrum miasta, a także w przedszkole i sklepy.
Pocisk, próbując dotrzeć do urzędu miasta, trafił w dziedziniec pomiędzy wojewódzką
przychodnią stomatologiczną a 9. piętrem budynku mieszkalnego. Rejon Sumy. Inne
przedszkole w Ochtyrce zostało ostrzelane przy użyciu zakazanej amunicji kasetowej. W
wyniku ostrzału zginęło trzech cywilów, w tym jedno dziecko i drugie dziecko. Ludzie
donoszą o dużym natężeniu ruchu wojskowego i atakach w całym regionie.

Charków znajduje się pod kontrolą sił zbrojnych. Jednak w niedzielę przez cały dzień trwały
silne ataki. Wojska rosyjskie i ich dywersanci próbowali przejąć kontrolę nad miastem, ale
armia ukraińska stawiła opór i utrzymała kontrolę nad miastem.

Obwody doniecki i ługański. Szczastyja i Stanica Łuhańska zostały zajęte i prawie
zniszczone. Jak powiedział Serhij Hajdaj z Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej,
sytuacja jest na granicy katastrofy humanitarnej. Wołnowcza pozostaje, obok Mariupola,
jednym z najgorętszych miejsc w obwodzie donieckim.
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Dostęp do morza. Walki o Mariupol trwały, a czołgi próbowały wjechać do miasta. Niestety,
region berdiański jest czasowo okupowany przez wojska rosyjskie. Tymczasem Rosjanie
zajęli dwa kolejne ukraińskie statki cywilne.

Obejrzyj mapę na żywo, aby zobaczyć zasięg ataków.

Zobacz mapę z głównymi wydarzeniami w niedzielę 27 lutego:
https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257.

Ukraińska "Mriya" ("Marzenie"). Ukraiński An-225 "Marzenie", największy samolot świata,
został zniszczony przez Rosjan na lotnisku Antonow w Gostomlu pod Kijowem. W 2021 r.
samolot dostarczał na całym świecie szczepionki COVID-19.

Społeczność międzynarodowa. Niemcy dokonują zwrotu w swoim stanowisku wobec
rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Po pierwsze, zamierzają uniezależnić się od rosyjskiego
gazu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne. Jak ogłosił Olaf Szolz, niemieckie
wojsko wyśle 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków ziemia-powietrze klasy
"Stinger".

UE zamknie swoją przestrzeń powietrzną dla "samolotów należących do Rosjan,
zarejestrowanych lub kontrolowanych przez Rosję", jak powiedział szef Komisji Europejskiej.
Ponadto Ukraina otrzyma 50 mln euro na broń nieśmiercionośną, paliwo i sprzęt ochronny.
Po raz pierwszy w historii UE przekaże ukraińskiej armii śmiercionośną broń o wartości 450
mln euro.

Dezinformacja. W obliczu eskalacji militarnej Rosji liczba propagandowych fałszerstw na
temat Ukrainy rośnie lawinowo.

● Rozpowszechniane są pogłoski, że Ukraina zaciąga do wojska nieletnich mężczyzn.
To nieprawda! Zgodnie z ukraińskim prawem, wiek poborowy na Ukrainie wynosi
18-60 lat.

● Rosyjskie media przygotowywały artykuł gloryfikujący to, jak Putin przywraca dawną
jedność i siłę. Artykuł jednak nie został opublikowany Наступление России и нового
мира - РИА Новости, 26.02.2022 (archive.org)

Statystyki:

● Tylko w ciągu 27 lutego wojska rosyjskie przeprowadziły 5 ataków lotniczych i 16
rakietowych na terytorium Ukrainy.

● Liczba ofiar wśród Ukraińców: 352 osoby cywilne, w tym 14 dzieci, 1684 rannych, w
tym 116 dzieci.

W dniach 24-28 lutego, według stanu na godzinę 06:00, Rosja straciła około 5300 osób oraz
setki sztuk sprzętu wojskowego i pojazdów.

Prawie 400 000 osób uciekło za granicę przed toczącymi się walkami na Ukrainie, według
danych ONZ.

Wesprzyj Ukrainę. Sprawdź na stronie wszystkie możliwe sposoby wsparcia Ukraińców w
tych dniach. Realne sposoby, w jaki możesz pomóc Ukrainie jako obcokrajowiec (super.site)

Chwała Ukrainie!
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