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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 02.03.2022.
Prezydent Zelensky wygłosił online przemówienie w Parlamencie UE, wzywając posłów do poparcia
przystąpienia Ukrainy do UE. Parlament UE poparł rezolucję wzywającą do przyznania Ukrainie statusu
kraju kandydującego. Przewodniczący Zelenskiy został nagrodzony owacją na stojąco, a posłowie opuścili
salę obrad, gdy przemawiał minister spraw zagranicznych Ławrow. W wirtualnym wywiadzie dla Reutersa,
Zelensky wezwał do stworzenia wspólnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeśli NATO nie będzie
gotowe do przyjęcia Ukrainy. Postawił też warunek dla kolejnej rundy rozmów z Rosją - tylko wtedy, gdy
ustaną bombardowania.

Białoruś. 1 marca samozwańczy prezydent Łukaszenko powiedział, że nie będzie się mieszał w wojnę
Rosji z Ukrainą. Obecnie wojska białoruskie są w stanie gotowości bojowej i znajdują się w rejonach
koncentracji jak najbliżej granicy państwowej z Ukrainą. W rejonie osiedli Baranowicze, Lachowicze i Pińsk
odnotowano znaczną aktywność samolotów oraz ruch konwojów z żywnością i amunicją.

Trwa ostrzał. Według Biura Prezydenta, Rosjanie intensywnie ostrzeliwują i bombardują główne miasta,
aby wywołać masowe ofiary i panikę. Ataki rakietowe nie ustają w Charkowie, gdzie są wymierzone w
infrastrukturę cywilną, szpitale, a dziś rano rakiety trafiły w budynki Urzędu Służby Bezpieczeństwa, Policji
Państwowej Obwodu Charkowskiego oraz gmach Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W ciągu
jednego dnia zginęło 21 osób, a 112 zostało rannych. W Żytomierzu rosyjskie siły okupacyjne
przeprowadziły właśnie zmasowane uderzenie rakietowe na bazę wojskową i dzielnice mieszkalne.
Zniszczonych zostało 10 domów i szpital, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 12 zostało rannych, w tym 6
dzieci. Wojska rosyjskie przejeżdżały przez Chersoń i chwytały ludność cywilną. Obecnie wojska rosyjskie
zajęły miejscowy dworzec kolejowy, a sprzęt wojskowy Federacji Rosyjskiej znajduje się w porcie przed
budynkiem administracji obwodowej. W Melitopolu, w obwodzie zaporoskim, zniszczono 31 domów
cywilnych, które pozostają bez prądu. W Kalynivce, w obwodzie kijowskim, Rosjanie całkowicie zniszczyli
jeden dom. Trostaniec w obwodzie sumskim został zajęty przez wojska rosyjskie. Wypędzają ludność
cywilną z piwnic, ukrywając się za plecami cywilów przed ukraińską artylerią i atakami lotniczymi.

Historia się powtarza. Wojska rosyjskie wystrzeliły dwie rakiety w kierunku kijowskiej wieży telewizyjnej i
radiowej, niszcząc jej wyposażenie. Wieża telewizyjna jest najwyższym budynkiem na Ukrainie. Pięć osób
zginęło, a pięć zostało rannych. Pocisk, który wycelował w stację telewizyjną, trafił również w Babi Jar,
miejsce pamięci o Holokauście, gdzie w 1941 r. zginęło 30 tys. Żydów i Ukraińców. Akt ten został już
potępiony przez władze UA i Izraela.

Kryzys humanitarny. Na wschodzie kraju około 40 tys. osób pozostaje bez prądu i żywności - wojska
rosyjskie ograniczają ewakuację ludności cywilnej (Wołnowacha, Sartana, Talaniwka). 1 marca 346 osób
zostało ewakuowanych z Volnovakha, ponieważ w mieście nie ma wody, prądu ani gazu. Ludzie siedzą w
piwnicach. Władze lokalne apelują o utworzenie zielonego korytarza humanitarnego i zawieszenie broni w
celu ewakuacji ludzi. Podobna sytuacja ma miejsce w mieście Bucza, we wsiach Zdwiżiwka, Gawryliwka,
Syniak, Babyntsi w obwodzie kijowskim, gdzie ludzie, w tym duża liczba dzieci, od 6 dni ukrywają się w
schronach.

Energia. Spółka Nord Stream 2 AG, operator gazociągu Nord Stream 2, złożyła wniosek o ogłoszenie
upadłości. Wcześniej firma zwolniła 140 pracowników po tym, jak Niemcy wstrzymały budowę gazociągu
Nordstream.

Czarnobyl. Rosyjscy żołnierze doświadczają znacznego narażenia w czarnobylskiej strefie zamkniętej.
Podnosząc ciężkie warstwy skażonej gleby i pyłu w miejscach, gdzie poruszanie się jest zabronione,
spowodowali pogorszenie sytuacji radiacyjnej w strefie zamkniętej, co zostało zarejestrowane przez stację
automatycznego systemu monitoringu radiacyjnego i przekazane do systemu przed uszkodzeniem kabla
internetowego.

Dezinformacja. Rosja zamyka niezależne media, takie jak kanał Echo Moskwy TV Rain, i wywiera presję
na niezależne media, w tym na dziennik Nowaja Gazeta. W kontrolowanych przez siebie mediach Rosja
oskarża Ukrainę o sfabrykowane przestępstwa - przekonując, że ukraińska armia zaminowała składy
amoniaku w Sewerodoniecku. W Horliwce, według Rosji, Ukraińcy rzekomo użyli fosforu. Rosja twierdzi, że
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ostrzał w Charkowie, zwłaszcza na głównym placu miasta, przeprowadziła armia ukraińska. Rosyjskie
media przyznały również, że atak na wieżę telewizyjną w Kijowie został przeprowadzony przez ich wojsko.
Tłumaczą to tym, że są zmuszeni do walki z fałszerstwami i dezinformacją. "To jest cios w jaskinię
kłamstwa" - powiedział prezenter telewizji Rossija 24.

Kultura w natarciu. UA Minister Kultury ostrzega przed groźbą ataku na katedrę św. Zofii, zabytek
architektoniczny należący do światowego dziedzictwa kultury. Katedra jest jednym z głównych zabytków
miasta i znajduje się w jego centrum. Katedra św. Zofii, której początki sięgają XI w., mieści jedną z
największych na świecie kolekcji unikalnych mozaik i fresków z pierwszej ćwierci tego stulecia. Minister
zaapelował do UNESCO o pomoc w ochronie tego miejsca. W niedzielę 27 lutego spłonął budynek
Muzeum Historii i Legend Lokalnych w Iwaniskach (obwód kijowski). W zbiorach muzeum znajdowały się
prace słynnej ukraińskiej artystki Marii Primarchenko. Na szczęście większość dzieł Priymaczenki ocalała.
W tym czasie, zgodnie z instrukcjami, wszystkie muzealne zbiory sztuki są pakowane i przenoszone w
bezpieczne miejsca. Ale co z tym, czego nie da się przenieść? 27 lutego wojska rosyjskie dokonały
uderzenia rakietowego na Czernihów, niszcząc zabytkowy budynek i pomnik architektury - regionalne
centrum młodzieżowe (dawniej: budynek kina). W Charkowie ciężki pocisk rakietowy zniszczył budynek
uniwersytetu i Muzeum Sztuki.

Sztuka w czasie wojny: ukraińska artystka Maria Foya maluje swoją rzeczywistość i udostępnia ją
publiczności. Ukraińscy artyści utworzyli internetowe muzeum oporu. Artyści zamieszczają swoje prace
jako podziękowanie dla Połączonych Sił Zbrojnych. Niektóre z prac można znaleźć tutaj.

Wsparcie międzynarodowe. 37 krajów zamknęło już swoją przestrzeń powietrzną dla lotów rosyjskich, w
tym USA, Kanada, kraje Ameryki Południowej i prawie cała Europa. Departament Stanu USA wydał
otwarte oświadczenie, w którym wezwał sąd ONZ w Hadze do jak najszybszego ustosunkowania się do
wniosku Ukrainy o odszkodowanie za rosyjską agresję. Ambasadorowie UE zgodzili się na wyłączenie z
systemu SWIFT siedmiu rosyjskich banków: VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank,
Sovkombank i VEB.RF.

Statystyki:

● Według ONZ w ciągu 6 dni Ukrainę opuściło ponad 660 tys. osób.
● 80 000 osób, głównie mężczyzn, powróciło na Ukrainę.
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał szacunkową liczbę ofiar armii rosyjskiej według stanu

na godz. 6.00 rano 2 marca 2022 r. (Dane są aktualizowane. Obliczenia komplikuje duża
intensywność działań bojowych): Personel - ponad 5 840; Czołgi - 211; Transportery opancerzone
- 862; Broń - 85; Gracze - 40; Systemy obrony przeciwlotniczej - 9; Samoloty - 30; Śmigłowce - 31;
Pojazdy - 355; Wielostrzałowe systemy rakietowe - 40; Okręty/łodzie - 2; Tankowce - 60;
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) - 3.

Każde działanie jest ważne, niezależnie od tego, jak małe!

● Udostępniać informacje o naszej stronie internetowej i biuletynie za pośrednictwem swoich
kanałów komunikacji. O sytuacji na Ukrainie musi wiedzieć jak najwięcej osób.

● Wydrukuj biuletyn i rozdawaj go na imprezach protestacyjnych, wrzucaj do skrzynek pocztowych
sąsiadów i udostępniaj kolegom.

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

● Skontaktuj się z lokalnymi mediami i przekaż im tę informację.

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 Political and Information Research, World of Communities, Kijowskie Centrum Edukacji Tolerspace, NGO U-Cycle
(Kijowskie Stowarzyszenie Cyklistów), spółdzielnia OpenSpace.Works. Eksperci: Mgr:Sofia Bella (blok dziedzictwa kulturowego),
Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Taras Tymczuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (blok dezinformacji).
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