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Ogólny przegląd sytuacji
Ukraina się trzyma podczas gdy od 72 godzin trwają ciężkie walki. Trzeci dzień wojny utrzymał
swoją intensywność, pojawiło się więcej zbłąkanych pocisków, trafiających w infrastrukturę
cywilną, ruchów czołgów i strzelanin na ulicach - straszne skutki ataku Federacji Rosyjskiej.
Według ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa, wojska rosyjskie zmieniły taktykę: szybka
ofensywa dużych kolumn nie powiodła się, więc rosyjscy sabotażyści i operacje desantowe są
bardziej powszechne. Wojska rosyjskie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, szpitale i instytucje
edukacyjne. Trwają ataki na infrastrukturę krytyczną, a jednocześnie wzrasta zagrożenie
katastrofami przemysłowymi spowodowanymi przez człowieka.

Społeczność międzynarodowa zmobilizowała się w związku z eskalacją walk i gwałtownym
wzrostem liczby ataków na ludność cywilną, w wyniku których wiele osób zostało rannych i
zabitych. Rozpoczęto procedurę wykluczenia Rosji z systemu SWIFT, po tym jak ostatnie z
przeciwnych państw UE w końcu wyraziło swoje poparcie. Dostawy broni obronnej zapowiedziały
Niemcy, Belgia, Łotwa, Holandia.

Sytuacja w Kijowie i regionach:
Rano sytuacja w Kijowie była opanowana, ale przez cały dzień trwały ostrzały i bombardowania.
Regularne syreny lotnicze wzywają ludzi do pozostania w schronach. W nocy wystrzelono pociski
rakietowe, które ostrzelały składowisko odpadów radioaktywnych w Kijowie. W Kijowie pod
ostrzałem znalazł się Okhmatdyt - Specjalistyczny Szpital Dziecięcy. W wyniku ostrzału zginęło 1
dziecko, a 4 osoby zostały ranne.

Ustalono, że w walkach brali udział czeczeńscy bojownicy. W pobliżu miejscowości Hostomel w
obwodzie kijowskim, siły ukraińskie pokonały w sobotę rano Kadyrowców - czeczeńską
jednostkę specjalną.

Wojska rosyjskie kontynuują ataki na infrastrukturę krytyczną, zwiększając zagrożenie katastrofą
przemysłową. Wasylków w obwodzie kijowskim, miasto położone 33 km od Kijowa, od kilku dni
jest intensywnie atakowane. Około 1 w nocy, 26 lutego, rosyjski pocisk rakietowy trafił w terminal
naftowy. Burmistrz miasta potwierdził, że Rosja zbombardowała magazyn ropy naftowej.

Nadal trwają ataki na ludność cywilną. W Borodiance w obwodzie kijowskim, pocisk trafił w dom
prywatny, zabijając 3 osoby. Ochtyrka w obwodzie sumskim jest regularnie ostrzeliwana. Zostały
przeprowadzone trzy uderzenia rakietowe na jednostkę wojskową. Celem ataków lotniczych były
również dzielnice mieszkalne - 70 osób rannych, jedna zabita. Miasto pozostaje pod kontrolą
ukraińską, jednak trwają ciężkie walki.

Północna Ukraina. W Sumach nadal trwają ataki. Rosyjscy dywersanci podrzucają zaminowane
gadżety lub zabawki dla dzieci. W sobotę rano ciężkie oddziały posunęły się w kierunku Sum.
Czernichów został ostrzelany z wyrzutni BM-21 "Grad", co doprowadziło do pożaru na ostatnim
piętrze bloku mieszkalnego. Wskaźniki radioaktywne w rejonie Czarnobyla pozostają
podwyższone, ale ze względu na kontrolę Rosji nad tym terytorium, brakuje zweryfikowanych
danych.
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Południowa Ukraina. Obwód chersoński. Po ciężkich walkach Nowa Kachowka jest pod kontrolą
rosyjską. Zaporoże to kolejne strategiczne miasto, które jest atakowane. Wojska rosyjskie
zbliżają się do miasta Energodar, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. W pobliżu
elektrowni znajdują się wyrzutnie “Grad”.

Nasilenie działań na wschodniej Ukrainie. Charków. Rosyjskie wojska wysadziły w powietrze
gazociąg w ukraińskim mieście Charków. Rosyjskie siły specjalne wkroczyły do Charkowa w
sobotę rano. Obwody doniecki i ługański pozostają pod ciężkimi atakami. W miejscowości
Wołnowacha w wyniku ostrzału rosyjskiej armii zginęło 15 osób. Trwają ostrzały z wyrzutni
BM-21 "Grad" i artylerii. Doszło do licznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, w tym dwóch
apartamentowców. Znacznie ucierpiały wsie Bugas i Novohnatiwka.

Śledź mapę na żywo, aby zobaczyć skalę ataków.
Mapa na sobotę 26 lutego, 2022 https://twitter.com/Da_Pacific/status/1497632818062831616

Wojna cyfrowa. Międzynarodowa grupa hakerów Anonymous z powodzeniem zaatakowała
szereg stron internetowych należących do Rosji.

Blokada korporacyjna. Twitter i YouTube nakładają ograniczenia na rosyjskich użytkowników.
Lufthansa zawiesza loty do Rosji. Wielka Brytania, Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria i
Finlandia zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych.

Co jeszcze trzeba zrobić:
- Zorganizuj wiece w swoich miastach i wezwij władze lokalne do

zawieszenia wydawania wiz wszystkim obywatelom Rosji i zakazania
Rosjanom wjazdu na teren UE;

- Już dziś wezwij do rozpoczęcia procedury negocjacji akcesyjnych z
Ukrainą.

Ukraińskie media, które warto śledzić:
- https://www.pravda.com.ua/eng/
- https://kyivindependent.com/
- https://english.nv.ua/?utm_content=set_lang

Ukraina w schronach:
https://www.instagram.com/banda.agency/?utm_source=ig_embed&ig_rid=86a0c611-4ca2-4743-
aeef-676e7512f1be

Chwała Ukrainie!

Aktualizacja przygotowana przez przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych oraz ekspertów ds.
bezpieczeństwa ludzi i demokracji, którzy przebywali w miastach na terenie całej Ukrainy. Organizacje pozarządowe:
Instytut Badań Politycznych i Informacyjnych NGO, World of Communities, Kijowskie Centrum Edukacyjne Tolerspace,
U-Cycle NGO (Kijowskie Stowarzyszenie Cyklistów). Eksperci: Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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