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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 6 marca 2022, godz. 10.00. 

Korytarze humanitarne. Jednym z głównych ustaleń drugiej rundy negocjacji ukraińsko-rosyjskich było 
utworzenie korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności cywilnej. 
5 marca ewakuacje miały objąć Mariupol, Wołnowacha, Irpień. Jednak rosyjskie naloty nie ustawały. W 
związku z prowadzonym ostrzałem w mieście i jego okolicach, ewakuacja Mariupolu została przesunięta. 
Cywile z Irpienia i jego przedmieści zmuszeni byli opuścić miasto autobusami - Rosjanie zniszczyli tam tory 
kolejowe. Ponad 400 mieszkańców Wołnowachy i okolicznych wiosek zostało ewakuowanych. 
Wolontariusze z Irpienia (obw. kijowski) ryzykowali życiem, udało im się jednak przeżyć rosyjski ostrzał. 
Ukraińska organizacja praw zwierząt, UAnimalis, poinformowała, że 4 ich wolontariuszy, którzy pomagali 
schroniskom, zginęło w wyniku ostrzału. Taki sam los spotkał mieszkańców Czernihowa i obwódu 
kijowskiego (w szczególności miejscowości Bucza i Hostomel), którzy zginęli w samochodach podczas próby 
ewakuacji. 
 

Miasta pod ostrzałem. Rosyjskie wojska zajęły internat pacjentów psychiatrii i neurologii w Borodzianka 
(obw. kijowski) i zaminowały wszystkie wejścia. Około 500 mieszkańców internatu zostało wziętych za 
zakładników, z czego 100 to pacjenci przykuci do łóżek. Zakładnicy zostali uwolnieni wieczorem. 20 
budynków było pod ostrzałem w Białej Cerkwi (obw. kijowski). Obwód doniecki pozostaje głównym celem 
ostrzału - Mariupol, Lastoszkin, Bohojawlenka, Wolodymiriwka, Mangusz, Weknotoreszke i Tarańczuk 
zostały zaatakowane. 26 obiektów infrastrukturalnych zostało zniszczonych, w tym m.in.: budynki funduszu 
emerytalnego, domy kultury, domy cywilów. W Lisiczańsku (obw. ługański) ostrzelany został regionalny 
szpital dziecięcy. Z kołek Trościaniec (obw. sumski) był okupowany przez wojska rosyjskie. Lokalne władze 
poinformowały, że wojska zajęły bazę ze sprzętem wojskowym. W Charkowie 10 budynków mieszkalnych 
zostało ostrzelanych. Siły rosyjski przeprowadziły nalot na żytomierskie zakłady zbrojeniowe, podczas 
którego ranne zostały 2 osoby. 
 

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy alarmuje, że rosyjskie wojska kierują się w stronę elektrowni wodnej 
w Kaniowie, ok. 100 km na południe od Kijowa. 
 

W Iwano-Frankowsku, Służba Bezpieczeństwa zatrzymała organizatorów tzw. ‚republik ludowych’ 5 
zachodnich regionów Ukrainy. Regionów uznawanych za najbardziej antyrosyjskie, które mogą okazać się 
najbardziej odporne. Sabotażyści przygotowali ulotki, których celem było podważenie wiarygodności 
ukraińskich władz i wojska, korzystając ze scenariusza znanego w Ługańskiej i Donieckiej Republice 
Ludowej. Służby bezpieczeństwa zatrzymały również rosyjskich sabotażystów w Doniecku, Charkowie, na 
Zakarpaciu, w Kijowie i Dnipro. Planowali oni przeprowadzenie ataków na krytyczna infrastrukturę cywilną 
oraz ukraińskie wojsko. 
 

Wśród pozytywnych informacji - ukraińskie siły zbrojne odzyskały kontrolę nad Mikołajowem oraz lotniskiem 
Kulbakino.  
 

Sprawdź aktualna mapę prowadzonych działań wojennych przygotowaną przez COUPSURE. 
 

Strajki przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Strajki kontynuowane są w wielu miastach południowej i 
wschodniej Ukrainy. Protestującym w Chersoniu udało się zmusić rosyjskie wojsko do opuszczenia miasta. 
Podczas manifestacji rosyjscy żołnierze strzelali w niebo, żeby wystraszyć protestujących, jednak bez 
skutku. Ukraińcy wyszli na ulice okupowanego Berdiańska i Melitopolu (obw. zaporoski).   
 

Społeczność międzynarodowa. Państwa G-7 zgodziły się co do konieczności rezygnacji z rosyjskiego gazu 
i dalszych sankcji wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba spotkał się na granicy 
ukraińsko-polskiej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Dyskusja dotyczyła pilnego wzmocnienia 
ukraińskich zdolności obronnych, w tym obrony przeciwlotniczej, aby móc chronić życie cywili i infrastrukturę 
przed rosyjskimi samolotami wojskowymi i artylerią. 
 

Zamknięcie biznesu. Visa i Mastercard zawieszają swoją działalność w Rosji. Jak informuje Mastercard w 
swoim oficjalnym oświadczeniu: „Dzięki tej akcji karty wydawane przez rosyjskie banki nie będą już 
obsługiwane przez sieć Mastercard. Każda karta Mastercard wydana poza krajem nie będzie działać u 
rosyjskich sprzedawców lub w bankomatach”. Paypal ogłosił, że również opuścił Rosję. Bloomberg 
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przewiduje, że około 3 miliony Rosjan może stracić pracę, ponieważ międzynarodowe firmy opuszczają 
Rosję lub zawieszają tam swoją działalność. 
 

Negocjacje – runda 3. Davyd Arakhamia, szef partii „Sługa Narodu” w ukraińskim Parlamencie 
zapowiedział, że kolejna tura negocjacji odbędzie się w poniedziałek, 7 marca. 
 

Wsparcie Airbnb. Platforma Airbnb wsparła inicjatywę pomocy finansowej dla rodzin na Ukrainie. Ludzie z 
całego świata przyłączyli się do inicjatywy wspierania Ukraińców, rezerwując wynajem w najbardziej 
dotkniętych regionach Ukrainy. Chodzi o to, aby przekazać pieniądze właścicielom mieszkań, bez 
zameldowania pobytu. Łącznie 1,9 miliona $ zostało przekazane ukraińskim gospodarzom Airbnb w ciągu 
48 godzin. 
 

Bezpieczeństwo cyfrowe. Wojna cyfrowa przebiega równolegle z militarną. Codzienne ataki hakerów na 
ukraińskie serwisy informacyjne nadal trwają. Grupa hakerów Anonymous ogłosiła atak na rosyjskie serwery 
rządowe. Federalne Biuro Bezpieczeństwa było pierwszym, które zostało zhakowane. 
 

Wojna wizualna. Śledź, jak rozwijała się wojna na Ukrainie, korzystając z interaktywnej mapy, która 
pokazuje wszystkie aktualne ataki na ukraińskie miasta. 
 

Do obejrzenia na niedzielę: 
 Dyskusja „Wojna na Ukrainie i przyszłość świata” - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne 

Applebaum. 

 Kanał na Youtube „Prawda o wojnie na Ukrainie” przygotowany przez Fundację Dobroczynną „Z 
kraju na Ukrainę” 

 

Statystyki: 
 W ciągu 10 dni do lokalnych ochotniczych jednostek obrony miejskiej dołączyło 100 tys. Ukraińców. 

 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 6 
marca 2022 r. godz. 6: wojska - ponad 11 000; czołgi - 285; APV - 985, systemy artyleryjskie - 109; 
MLRS - 50; systemy przeciwlotnicze - 21; samoloty - 44; śmigłowce - 48; pojazdy - 447; lekkie łodzie 
motorowe - 2; zbiorniki paliwa - 60, UAV poziom operacyjno-taktyczny - 4. 

 

Każda akcja ma znaczenie, nieważne jak mała! 
 Przygotowaliśmy kilka zestawień dotyczących wojny rosyjskiej na Ukrainie. Zgarnij kilka z nich, gdy 

zdecydujesz się wybrać na manifestacje lub rozdaj je sąsiadom. 

 Rozpowszechniaj informacje o wojnie na Ukrainie w mediach i wśród decydentów. 

 Wesprzyj inicjatywę „Ocalenie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie” 

 Możesz wesprzeć Ukrainę poprzez listę wiarygodnych organizacji - Stand For Ukraine. 

 Podziel się informacją o możliwości wsparcia Międzynarodowej Legii Ukrainy. 

 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie! 
 

Aktualizacja przygotowana przez przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych oraz ekspertów ds. 
bezpieczeństwa i demokracji, którzy są teraz w miastach całej Ukrainy. Organizacje pozarządowe: Instytut 
badań politycznych i informacji NGO, World of Communities, Kijowskie centrum edukacyjne Tolerspace, U-
Cycle NGO (Kijowskie Stowarzyszenie Rowerzystów), OpenSpace.Works Cooperative. Eksperci: Sofia 
Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (sekcja dziedzictwa kulturowego), Taras Tymchuk, Uliana Movchan 
(sekcja dezinformacji). 

 

https://sharethetruths.org/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/russia-inc-staggers-into-1998-times-three-with-foreign-exodus
https://www.today.com/news/ukraine-airbnb-money-booking-rcna18507
https://twitter.com/YourAnonNews/status/1500169119219466251?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500169119219466251%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.net%2Frubric-ato%2F3421382-anonymous-hacker-group-takes-down-russias-fsb-website.html
https://attacks.stopwar.team/
https://youtu.be/wCjBki16zl0
https://www.youtube.com/watch?v=1Tjtl1x_aGU
https://sharethetruths.org/10-facts-you-need-to-know-about-the-russian-war-in-ukraine/
https://www.sucho.org/?fbclid=IwAR02cN0OsDg5TY3POzwOwq5RNRLllu5mQUllXfUBPkeZn6YpWwBzNmSCboQ
https://standforukraine.com/?fbclid=IwAR03OmdwDKdzTLKqyRYvKs5EJU95Wcv8jUsm-F1h2RfS3pn9MXPYdMuGLpU
https://fightforua.org/

