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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 01.03.2022.
To pierwszy dzień wiosny i szósty dzień wojny na Ukrainie! 122 godziny oporu!

Negocjacje w Prypeci. Wczoraj, 28 marca, delegacje ukraińska i rosyjska spotkały się nad
rzeką Prypeć w celu przeprowadzenia pierwszej rundy negocjacji. Nie osiągnięto
porozumienia i obie delegacje wróciły do swoich stolic na konsultacje. Rosja domagała się
między innymi, aby nieuznawana formacja ŁDNR przejęła kontrolę nad całym terytorium
obwodów donieckiego i ługańskiego. Z kolei przedstawiciele władz ukraińskich zażądali
stanowczego wycofania wszystkich wojsk rosyjskich, w tym z Donbasu i Krymu.

UE. Prezydent Zelenski podpisał wniosek Ukrainy o członkostwo w UE. Wniosek został
zarejestrowany przez Wsiewołoda Cencowa. Przywódcy Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy,
Łotwy, Polski, Słowacji i Słowenii wezwali Ukrainę do natychmiastowego uzyskania statusu
kraju kandydującego do UE. Niemcy, Francja i Holandia są jednak bardziej ostrożne w
popieraniu idei przystąpienia Ukrainy do UE, zaznaczając, że nie jest to główny punkt sporny
w negocjacjach.

Czas spędzony w Hadze. Karim Khan, Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału
Karnego, ogłosił, że przystąpi do wszczęcia dochodzenia w sprawie ewentualnych zbrodni
wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości na Ukrainie. Decyzja została podjęta po tym, jak
Ukraina wezwała sąd do "natychmiastowego zaprzestania ataków wojskowych na obiekty
cywilne, w tym domy, samochody prywatne, karetki pogotowia i inne specjalnie chronione
obiekty cywilne, takie jak szkoły i szpitale na Ukrainie", jak poinformował minister
sprawiedliwości Denys Malyuska.

Wojna bez zasad. Wczoraj wojska rosyjskie zrzuciły zakazaną przez Konwencję Genewską
bombę termobaryczną na rafinerię ropy naftowej w Ochtyrce w obwodzie sumskim. W
wyniku ciężkiego ostrzału miejscowej jednostki wojskowej zginęło 70 ukraińskich żołnierzy.
Pojazdy ewakuacyjne w Wołnowach znalazły się pod ostrzałem z rosyjskich BM-21 "Grad".
We wsi Borodyanka w obwodzie kijowskim ostrzelano centrum rehabilitacji Ministerstwa
Spraw Weteranów Ukrainy. Granat trafił w szpital położniczy pod Kijowem. 26 lutego
rosyjskie wojsko ostrzelało autobus w pobliżu miasta Wołokhiv Yar w obwodzie charkowskim.

Sytuacja w Kijowie i regionach. Syreny przeciwlotnicze okazują się być koszmarną
"ścieżką dźwiękową" tych dni i nocy. Wczoraj, po raz pierwszy od 1941 roku, centra Kijowa i
Charkowa zostały silnie ostrzelane! Pocisk trafił w jednostkę wojskową w Browarach pod
Kijowem - zobacz wideo. Ostrzał objął budynki mieszkalne w całej okolicy, w tym 3 budynki
wielorodzinne zostały zburzone. Charków był ostrzeliwany przez cały dzień. Dziś rano rakieta
trafiła w siedzibę administracji regionalnej. 6 osób zostało rannych, w tym dziecko. Trwa
ustalanie liczby ofiar. Zobacz wideo. Berdiansk w obwodzie zaporoskim został tymczasowo
zajęty przez wojska rosyjskie. Mieszkańcy przyszli na wiec przed budynek rady miejskiej i
zmusili żołnierzy do opuszczenia budynku. Chersoń został otoczony przez wojska rosyjskie,
które próbują przejąć kontrolę nad miastem. Burmistrz miasta twierdzi, że miasto nadal
znajduje się pod kontrolą ukraińską. Mariupol i Wołnowcza w obwodzie donieckim nadal
opierają się ciężkim atakom, ale pozostają pod kontrolą UA.

Białoruś. Pojedyncze jednostki armii białoruskiej przemieszczają się w kierunku granicy z
Ukrainą, w stronę Wołynia. Białoruś jest wykorzystywana do lotów bojowych przez rosyjskie
samoloty. Samoloty Sił Zbrojnych Rosji wznowiły rozpoznanie lotnicze obiektów ukraińskich z
przestrzeni powietrznej Białorusi.
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Wojna hybrydowa. Wojska rosyjskie używają także ukraińskich symboli państwowych oraz
mundurów Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Policji Narodowej. Armia rosyjska
wywiesza na masztach swojego sprzętu flagi ukraińskie - takie przypadki odnotowano w
Peremogu i Nowej Basanie w obwodzie kijowskim, na drodze Krasnostaw-Niżny w obwodzie
czernihowskim. Napastnicy wywieszają też białą flagę i rzekomo poddają się. Jednak po
zbliżeniu się do pozycji ukraińskich napastnicy otworzyli ogień.

Sektor energetyczny. Ukraina zostanie podłączona do sieci elektroenergetycznej UE i
zsynchronizowana z nią zamiast z Rosją i Białorusią. Synchronizacja rozpocznie się za kilka
tygodni, a nie w 2023 r.

Opór informacyjny. Międzynarodowa grupa hakerów Anonymous włamała się na kilka stron
internetowych rosyjskich mediów państwowych (np. TASS, RBK, Izvestia itp.) i opublikowała
antywojenne komunikaty. Tymczasem Roskomnadzor blokuje rosyjskie strony internetowe,
takie jak Tayga.info czy magazyn Doxa, które donoszą o prawdzie na temat trwającej wojny.

Społeczność międzynarodowa. Wydarzenia historyczne w Europie nie przestają się
toczyć. Szwajcaria akceptuje sankcje UE i zamraża aktywa Putina. Szwajcaria naruszyła
swój historyczny status neutralności i zaakceptowała sankcje UE wobec Rosji w związku z jej
wojną na Ukrainie. UE nałożyła sankcje na szereg osób zbliżonych do rządu rosyjskiego.

Statystyki:
● Od rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę inwazji Rosji na Ukrainę rannych zostało

ponad 2040 cywilów, w tym 45 dzieci. Dane te są aktualizowane;
● Od początku wojny, czyli od rana 1 marca, Rosja straciła około 5 710, setki sztuk

sprzętu wojskowego i pojazdów;
● W ciągu pięciu dni inwazji na Ukrainę przeprowadzono 56 uderzeń rakietowych i

wystrzelono 113 pocisków manewrujących.

Nawet drobne działania mają znaczenie!

● Udostępniaj informacje na naszej stronie internetowej i notatki informacyjne za
pośrednictwem swoich kanałów komunikacyjnych. O sytuacji na Ukrainie musi
wiedzieć jak najwięcej osób.

● Wydrukuj notatkę informacyjną i rozdaj ją na protestach, w skrzynkach pocztowych
sąsiadów i wśród kolegów.

● Zadzwoń do swoich polityków, decydentów i zapytaj ich, co zrobili, aby zapobiec
tragedii. Zaproś ich do zgłaszania uwag i udostępnij nasze notatki informacyjne jako
materiał dowodowy.

● Skontaktuj się z lokalnymi mediami i przekaż im informacje.

Niech żyje Ukraina! Slava Ukraini!

Niniejsza aktualizacja została przygotowana przez przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych oraz
ekspertów ds. bezpieczeństwa ludzi i demokracji, którzy przebywają obecnie w miastach na terenie Ukrainy.
Organizacje pozarządowe: NGO Institute for Policy and Information Research, World of Communities, Kijowskie
Centrum Edukacji Tolerspace, NGO U-Cycle (Kijowskie Stowarzyszenie Cyklistów), spółdzielnia
OpenSpace.Works. Eksperci: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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