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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 03.03.2022.
Tydzień temu, w czwartek, o godzinie 5 rano czasu lokalnego, Kijów obudził się po pierwszych wybuchach
rakiet. Wkrótce za nimi podążyło wielu innych. W całym Kijowie i innych miastach.

Optymizm w czasie wojny. Według niedawnego sondażu socjologicznego 88% Ukraińców uważa, że Ukraina
będzie w stanie odeprzeć atak Rosji. Wejście Ukrainy do NATO popiera obecnie 76% Ukraińców, a do Unii
Europejskiej - 86%. Poparcie dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO jest najwyższe w historii
ukraińskich badań opinii publicznej. W ciągu zaledwie kilku dni do Narodowego Banku Ukrainy trafiło około 200
milionów dolarów.

Negocjacje. Rosja ogłosiła swoją gotowość do kolejnej rundy negocjacji z Ukrainą. Nie są jednak jeszcze
znane żadne szczegóły. Wcześniej prezydent Zelensky poinformował, że negocjacje będą możliwe dopiero po
zaprzestaniu bombardowań. Tymczasem w Mińsku zauważono zbiegłego byłego prezydenta Ukrainy
Janukowycza. Według ukraińskiego wywiadu, Kreml rozważa przywrócenie Janukowycza na stanowisko
"prezydenta Ukrainy". Taka decyzja świadczy raczej o tym, że Rosja nie rozumie lokalnego kontekstu
ukraińskiego i tego, jak bardzo jest znienawidzona na Ukrainie.

Społeczność międzynarodowa. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite zaapelowała do NATO o wsparcie dla
Ukrainy. Podkreśliła, że decyzja o "nieangażowaniu się w konflikt" jest słaba, skoro mamy lekcje z Syrii, Libii,
Afryki, Jugosławii i Afganistanu. Tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz wykluczył interwencję wojskową
NATO - a w szczególności Niemiec - w wojnie ukraińskiej, tłumacząc, że Niemcy już udzielają dużego wsparcia
gospodarczego i finansowego. Zgromadzenie Ogólne ONZ 141 głosami przyjęło rezolucję w sprawie agresji na
Ukrainę, wzywając rząd rosyjski do natychmiastowego zaprzestania agresji, wycofania swoich wojsk i
przestrzegania zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Trybunał ds. zbrodni wojennych, Międzynarodowy
Trybunał Karny, otrzymał wnioski od 39 państw-stron i wszczął śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko Ukrainie.

Przecieki bezpieczeństwa. Ukraińskiemu wywiadowi udało się ujawnić niektóre rosyjskie dokumenty i
szpiegów. Ukraińskie Połączone Siły Zadaniowe zdobyły dokumenty planistyczne jednej z rosyjskich dywizji,
którą w panice porzuciły. Według tych dokumentów Rosja planowała rozpocząć wojnę 20 lutego i zakończyć ją
do 6 marca. Asystent szefa ukraińskich służb bezpieczeństwa został aresztowany za zdradę stanu.
Przekazywał Rosjanom informacje o jednostkach wojskowych w Chersoniu i zmieniał szczegóły ataków na
infrastrukturę krytyczną miasta. Obserwator artyleryjski został zatrzymany w Iwano-Frankowsku za ujawnienie
informacji o lokalizacji lotniska regionalnego podczas nalotu w pierwszym dniu wojny.

Trwa ostrzał. W swoim codziennym wystąpieniu Prezydent Zelnski poinformował, że obecnie najtrudniejsza
sytuacja panuje w obwodach: kijowskim, sumskim, charkowskim, południowym i wołkowyskim. W Kijowie
rosyjscy terroryści przeprowadzili kilka ataków lotniczych Według wstępnych danych, obiekty powietrzne zostały
zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy. W miejscowości Energodar w obwodzie zaporoskim lokalni
mieszkańcy zablokowali drogę do elektrowni atomowej w Zaporożu, uniemożliwiając jej zajęcie przez wojska
rosyjskie. Następnego dnia Charków zostaje poddany ciężkiemu ostrzałowi. 2 marca rakieta trafiła w siedzibę
rady miejskiej, a rosyjscy żołnierze próbowali również zniszczyć wieżę telewizyjną w Charkowie za pomocą
zakazanej bomby próżniowej. W nocy zbombardowano Izyum w obwodzie charkowskim, w wyniku czego
zginęło 8 osób. W Chersoniu burmistrz wzywa do utworzenia "zielonego korytarza", którym będzie można
ewakuować cywilów i rannych. W międzyczasie obie strony doszły do porozumienia w sprawie przestrzegania
godziny policyjnej i dostaw żywności. Wczesnym rankiem na Sumy spadł potężny atak lotniczy, w wyniku
którego rannych zostało 5 osób. Silny atak rakietowy przeprowadzono na terytorium 27 Brygady Artylerii,
Wydziału Wojskowego Sumskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Korpusu Kadetów. W Czernihowie rakieta
trafiła w skład ropy naftowej. Sześć zbiorników paliwa z olejem spalanym o pojemności 5 000 metrów
sześciennych każdy.

Kryzys humanitarny. Wołnowcza znajduje się na skraju kryzysu humanitarnego. Po 5 dniach bez wody, prądu,
gazu i po ciągłym ostrzale ewakuowano 500 kobiet i dzieci. Podobna sytuacja ma miejsce w Mariupolu, gdzie w
wielu miejscach brakuje wody i światła. Czerwony Krzyż rozdał pomoc humanitarną i żywność mieszkańcom
miasta Bucza w obwodzie kijowskim po kilku dniach ostrzału miasta. W Borodiance w obwodzie kijowskim
ponad 200 osób zostało ewakuowanych z piwnicy zniszczonego budynku i pozostawało tam przez dwa dni.
Wojska rosyjskie ukryły bomby w zabawkach dla dzieci i rozrzuciły je po całym mieście.
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Naruszenie przestrzeni powietrznej. Samolot Su-24 naruszył przestrzeń powietrzną kraju na wschód od
Gotlandii. Szwedzki premier uznał to już za niedopuszczalne.

Zamknięcie sklepu. Ponad 70 firm międzynarodowych opuszcza rynek rosyjski lub znacznie ogranicza swoją
działalność na tym rynku. UE odłączyła już od systemu SWIFT banki VTB, Rossija i Otkrytie, a także
Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank i VEB.

Dezinformacja. Rosja nadal zastrasza ludność rzekomymi ukraińskimi nazistami i nacjonalistami. Ponad 60
osób, z czego połowa to kobiety i dzieci, jest podobno siłą przetrzymywanych przez ukraińskie grupy zbrojne w
piwnicach i pomieszczeniach szkolnych w Mariupolu. Ponadto rosyjskie media aktywnie rozpowszechniają mit,
że Ukraina wykorzystuje ludzi (a dokładniej cudzoziemców) jako tarczę. Twierdzą, że władze ukraińskie siłą
przetrzymują w Charkowie dużą grupę indyjskich studentów, aby użyć ich jako żywych tarcz. Rosja stara się
również ukryć swoje rzeczywiste straty w wojnie, którą rozpoczęła. Według rosyjskiego ministerstwa obrony, w
okresie od 24 lutego do 2 marca na Ukrainie zginęło tylko 498 rosyjskich żołnierzy. Według Sztabu Generalnego
Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego rosyjskie wojsko straciło 5 840 osób.

Rosja przygotowuje deepfake z udziałem prezydenta Zelenskiego, który na ekranie ogłasza kapitulację Ukrainy.
Rosyjski parlament proponuje wprowadzenie kar za dezinformację. Mówiąc wprost - rosyjski parlament chce
uciszyć media, aby nie mówiły prawdy o ich wojnie z Ukrainą. W rzeczywistości nie chcą nawet nazywać tego
"wojną", lecz operacją specjalną. W ciągu dnia rosyjskie media twierdziły, że wojskom rosyjskim udało się
przejąć pełną kontrolę w Chersoniu, co jest nieprawdą.

Opowieści z ziemi. Ukraińcy dokumentują swoje codzienne wojenne przeżycia. Posłuchaj podcastu "The Day
We Survived", zawierającego historię ludzi, którzy opuścili swoje miasta, gdy wybuchła wojna. "Wojna. historie z
Ukrainy" zawiera opowieści o życiu codziennym i uczuciach pod ostrzałem.

Statystyki:

● Według ONZ, w ciągu 7 dni z Ukrainy uciekło ponad 836 tys. osób.
● Ponad 15 000 000 cywilów stale chroni się przed ostrzałem w kijowskim metrze.
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał szacunkową liczbę ofiar armii rosyjskiej według stanu na

godz. 6.00 rano 3 marca 2022 r. (Dane są aktualizowane. Obliczenia komplikuje duża intensywność
działań bojowych): personel - ponad 9000; czołgi - 217; opancerzone transportery bojowe - 900; działa -
90; wozy bojowe - 42; systemy obrony powietrznej - 11; samoloty - 30; śmigłowce - 31; pojazdy - 374;
systemy rakietowe wielokrotnego startu - 60; okręty/łodzie - 2; tankowce - 60; drony - 3

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uruchomiło stronę internetową poświęconą wojnie na Ukrainie
(sprawdzone źródła, najważniejsze informacje, jak udzielać wsparcia).

● Każde działanie jest ważne, niezależnie od tego, jak małe!
● Wszyscy w UE powinni przyjąć ustawę o pomocy uchodźcom z UA.
● Zobacz, gdzie odbywa się następny marsz, protest obok. Kroki do utworzenia "Zatrzymaj działania

Putina".
● Potrzebujesz plakatu protestacyjnego - zobacz tutaj.
● Wezwanie odpowiedzialnych urzędników i organizacji międzynarodowych do przyłączenia się do

Ukrainy i reprezentowania świata: położenia kresu wpływom Putina w polityce, dyplomacji, biznesie,
sporcie, kulturze, badaniach naukowych i innych sferach.

Dziękujemy za wsparcie dla Ukrainy! Niech żyje Ukraina!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who are in cities all over Ukraine
right now. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle
NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage
block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block).
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