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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 04.03.2022. 

Bezpieczeństwo energetyczne. Rosyjskie wojsko ostrzeliwuje bloki energetyczne elektrowni 

atomowej w Zaporożu. Jest to największa elektrownia jądrowa w Europie. Obecnie pożar został lokalnie 

ugaszony, a poziom promieniowania mieści się w normalnych granicach i nie stanowi zagrożenia. 

Jednak wojsko rosyjskie jest nadal obecne w tym miejscu i sprawuje nad nim kontrolę. Gdyby ta 

elektrownia miała wybuchnąć, eksplozja byłaby dziesięć razy gorsza niż w Czarnobylu - mówi minister 

spraw zagranicznych Kuleba. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) wprowadziła swoje 

Centrum Incydentów i Sytuacji Nadzwyczajnych w tryb ciągłego reagowania. Wcześniej Rada 

Gubernatorów przyjęła rezolucję, w której potępiła rosyjską agresję przeciwko Ukrainie i zażądała 

natychmiastowego zaprzestania wszelkich nielegalnych działań zagrażających ukraińskim obiektom 

jądrowym. Wcześniej, 3 marca, Ukraina zwróciła się do MAEA, twierdząc, że zajęcie przez Rosję 

obiektów jądrowych w Czarnobylu i ich personelu nosi wszelkie znamiona terroryzmu jądrowego. 

Negocjacje - runda 2. Delegacja ukraińska wzięła udział w drugiej rundzie negocjacji z delegacją 

rosyjską. Kluczowe postulaty Ukrainy nie zostały jeszcze spełnione - twierdzi Mychajło Podolyak, 

doradca szefa Kancelarii Prezydenta.  Obie strony doszły jednak do porozumienia w sprawie wspólnej 

organizacji korytarzy humanitarnych służących ewakuacji ludności cywilnej, a także w sprawie 

dostarczania żywności i lekarstw do rejonów, gdzie toczą się najcięższe walki.  

Kryzys humanitarny. Rada Najwyższa Ukrainy zaapelowała do ONZ, MKCK, Parlamentu 

Europejskiego, parlamentów narodowych itp. o ochronę ludności cywilnej Ukrainy przed zbrojnymi 

atakami rosyjskich najeźdźców. W przemówieniu znalazł się wniosek o ustanowienie strefy zakazu lotów 

nad Ukrainą, utworzenie korytarzy humanitarnych oraz wprowadzenie sił pokojowych ONZ. W 

międzyczasie ewakuowano 1500 kobiet i dzieci z Irpienia i Bucza oraz 500 z Fastiwu w obwodzie 

kijowskim ze względu na napiętą sytuację w tym rejonie. Trwa blokada Mariupola w obwodzie 

donieckim. W mieście uszkodzona jest infrastruktura krytyczna, odcięte są dostawy energii 

elektrycznej, ciepła i wody. Władze miasta oczekują obecnie na decyzję w sprawie "zielonych korytarzy". 

Po trzech dniach oporu przeciwko wojskom rosyjskim władze lokalne w Chersoniu ostrzegają, że jeśli 

sytuacja się nie zmieni, miasto jest bliskie kryzysu humanitarnego. Burmistrz Chersonia wzywa do 

utworzenia "zielonych korytarzy humanitarnych" w celu ewakuacji ludzi z miasta. Zmarło około 40 osób, 

ponad 600 osób z cukrzycą potrzebuje insuliny, a brak dostępu do leków jest powszechny w całym 

regionie. 

Trwają ataki lotnicze. Pojawiły się niepokojące doniesienia, że Rosjanie mogli skierować kilka wyrzutni 

rakietowych na granicy z Rosją, we wsi Popowka, w kierunku własnego terytorium - mówi minister spraw 

zagranicznych Dmytro Kuleba. Może to posłużyć jako operacja fałszywej flagi, dzięki której Ukraina 

będzie wyglądać na agresora. Inny nalot w Ochtyrce, obwód sumski, uderzył w miejską elektrownię 

cieplną i stację kolejową. Charków jest nadal intensywnie ostrzeliwany - ostrzelano wiele budynków 

mieszkalnych i lotnisko. Izyum w obwodzie charkowskim jest regularnie ostrzeliwane co 90 minut. 

Bucza, obwód kijowski, jest pod kontrolą UA, ale ostrzał trwał jeszcze przez 4 godziny. Sytuacja w 

mieście jest raczej pod kontrolą, natomiast wojska rosyjskie pozostają w okolicznych wioskach. W 

Chersoniu wojska rosyjskie zajęły pomieszczenia telewizyjnego kanału radiowego "Suspilne". 

Destabilizacja funkcjonowania państwowych stacji telewizyjnych i radiowych ma na celu przede 

wszystkim pozyskanie oficjalnych kanałów dezinformacji. Minister spraw zagranicznych Kuleba 

ostrzega, że okupanci mogą zorganizować demonstrację popierającą przyłączenie Chersonia do 

Krymu. Trwają walki o Energodar w obwodzie zaporoskim. Miasto pozostaje pod kontrolą UA, choć 

wkroczyły do niego wojska rosyjskie. W Czernihowie w wyniku kolejnego nalotu zginęły 22 osoby 

cywilne. Na filmie widać Borodżankę w rejonie Kijowa po niedawnych walkach. Żytomierska szkoła 

średnia została całkowicie zniszczona po porannym uderzeniu rakietowym. 

Wspólnota międzynarodowa. Ukraina weźmie udział w nadzwyczajnym spotkaniu NATO w dniu 4 

marca. Minister Kuleba zaapeluje o dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej oraz zwróci 

się o zamknięcie przestrzeni powietrznej i bardziej systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. 

Ministrowie spraw wewnętrznych UE jednogłośnie poparli zapewnienie natychmiastowej ochrony i praw 

uchodźcom SA, a mianowicie prawa do życia i pracy na terytorium UE, dostępu do świadczeń 

socjalnych (mieszkania i opieki medycznej). Węgry nie zawetują sankcji UE wobec Rosji, a jedność 27 
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członków bloku jest "najważniejsza" w obliczu wojny na Ukrainie, powiedział premier Viktor Orbán. Po 

decyzji Ukrainy Mołdawia i Gruzja złożyły formalne wnioski o członkostwo w UE.  

Opieka zdrowotna. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ponad 500 zagranicznych 

specjalistów medycznych wyraziło chęć przyjazdu na Ukrainę i udzielania pomocy wspólnie z lekarzami 

ukraińskimi.  

Zamknięcie. Spotify ogłosiło zamknięcie swojego lokalnego biura w Rosji i ogólne ograniczenie 

działalności. Volkswagen ogłosił zaprzestanie produkcji w Rosji. Ikea ogłosiła tymczasowe zawieszenie 

działalności w Rosji. Airbnb zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi. Zobacz listę firm 

zawieszających działalność w Rosji.  

Dezinformacja. Aby usprawiedliwić wojnę na pełną skalę, Rosja aktywnie wykorzystuje specyficzną 

narrację w mediach społecznościowych i w środkach masowego przekazu, która jest skierowana do 

ludzi na całym świecie. Agresję tłumaczą wyzwoleniem od cierpienia obwodów donieckiego i 

ługańskiego. Według Rosji, cierpienia te zostały spowodowane przez tak zwanych ukraińskich 

"nacjonalistów" i "nazistów". Rosja twierdzi, że armia ukraińska atakuje Donbas od ośmiu lat i zmusiła 

Rosję do rozpoczęcia wojny. Takie narracje z konieczności zawierają odniesienia do śmierci dzieci i 

osób starszych. 

Rozpowszechniane są fałszywe informacje o możliwej dyskryminacji cudzoziemców na Ukrainie. 

Ukraina nie wykorzystuje cudzoziemców jako "ludzkiej tarczy" - twierdzi Centrum Zwalczania 

Dezinformacji działające przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Według rosyjskiej 

propagandy, Rosjanie pomagają zagranicznym studentom opuścić Ukrainę "w objęciach ukraińskich sił 

bezpieczeństwa, które używają ich jako żywych tarcz". Jest to twierdzenie nieprawdziwe, gdyż Ukraina 

zapewnia ułatwienia w ewakuacji dla wszystkich chętnych.  

Radio Echo Moskwy, jedno z ostatnich liberalnych mediów w Rosji, zostało rozwiązane przez zarząd 

po tym, jak znalazło się pod presją w związku z relacjami z wojny na Ukrainie - poinformował w czwartek 

jego redaktor. 

Środowisko akademickie. Ukraińscy naukowcy wzywają międzynarodową społeczność akademicką 

do zawieszenia współpracy z Rosją. Wzywają do międzynarodowego bojkotu wydarzeń naukowych w 

Rosji i twierdzą, że rosyjscy naukowcy powinni zostać wykluczeni z baz danych, rosyjskie publikacje 

powinny zostać usunięte z systemu SCOPUS, a współpraca z rosyjskimi wydawnictwami, które 

otrzymują fundusze od państw, powinna zostać zakończona.  

Statystyki: 

 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał łączną szacunkową liczbę ofiar armii rosyjskiej 

według stanu na godz. 6.00 rano 4 marca 2022 r.: żołnierze - ok. 9 166, czołgi - 251, APC - 939, 

systemy artyleryjskie - 105, MLRS - 50, przeciwlotnicze systemy bojowe - 18, samoloty - 33 

(TBC), śmigłowce - 37 (TBC), pojazdy - 404, lekkie szybkie łodzie - 2, zbiorniki paliwa - 60 (dane 

są na bieżąco aktualizowane). Ze względu na dużą intensywność walk trudno jest je obliczyć). 

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

 Zadzwoń do swoich partnerów z władz i poproś o ustanowienie strefy zakazu lotów na 

Ukrainie. 

 Lekarze międzynarodowi mogą udzielić wsparcia. Link dla lekarzy, którzy chcą 

przyjechać na Ukrainę: https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com. 

 Możesz wesprzeć Ukrainę, korzystając z listy wiarygodnych organizacji - Stand For 

Ukraine. 

Dziękujemy za wsparcie dla Ukrainy! Niech żyje Ukraina! Chwała Ukrainie!  

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 Rowerowe), spółdzielnia OpenSpace.Works. Eksperci: Mgr: (blok dziedzictwa kulturowego), Taras 

Tymczuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (blok dezinformacji). 
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