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Wojna w Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 08.03.2022. 

Negocjacje – runda 3. Delegacje z Ukrainy i Rosji spotkały się w poniedziałek na trzeciej rundzie negocjacji. Priorytetem 

pozostaje ewakuacja ludności cywilnej, czyli uzgodnienie korytarzy humanitarnych. Mychajło Podolak, doradca szefa 

Kancelarii Prezydenta Ukrainy i główny negocjator, podsumował wyniki spotkania: „zaszły pewne drobne pozytywne 

zmiany w logistyce korytarzy humanitarnych”. Inne cele nie zostały jeszcze osiągnięte. Dalsze intensywne konsultacje 

będą nadal koncentrować się na zawieszeniu broni, bloku politycznym i bezpieczeństwie, które zostaną omówione 

później. 

Haga. Sprawa „Ukraina kontra Rosja” została oficjalnie wszczęta w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. 

Delegacja ukraińska przedstawiła swoje argumenty w sprawie zarzutów co zdo pogwałcenia przez Rosję Konwencji o 

ludobójstwie. Jednak Rosja zbojkotowała rozprawy i nie pojawiła się w sądzie. Dlatego delegacja ukraińska wezwała do 

wprowadzenia środków tymczasowych, głównie poprzez natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań wojennych 

rozpoczętych 24 lutego. Choć podjęcie ostatecznej decyzji zajmie trochę czasu, wszczęcie procesu jest konieczne, aby 

udokumentować zbrodnie popełnione przez Rosję, a także kontynuować dalszą izolację Rosji. 

Polityka zagraniczna. Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji spotkają się w Turcji 10 marca 2022 roku - 

dokładnie dwa tygodnie od rozpoczęcia wojny. Turcja zapowiadała wcześniej, że jest gotowa do podjęcia się roli 

mediatora.  Minister spraw zagranicznych Turcji Çavuşoğlu wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do pokoju i 

stabilności. 

UE wezwała Międzynarodowe Stowarzyszenie Energii Atomowej (IAEA) do ochrony ukraińskich elektrowni jądrowych. 

Elektrownie jądrowe w Czarnobylu i Zaporożu znajdują się obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich. W związku z tym IAEA 

wzywa do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa jądrowego na Ukrainie. 

Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER II) oficjalnie rozpoczął proces oceny wniosków Ukrainy, Gruzji i Mołdawii 

o członkostwo w UE. 

Węgry nie pozwolą na transfer broni przez swoje terytoria. „Powodem podjęcia tej decyzji jest to, że takie dostawy mogą 

stać się celem wrogich działań wojskowych”, mówi minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Jednak Węgry będą 

nadal dostarczały pomocy humanitarnej Ukrainie. 

Korytarze humanitarne. Rosja wydała swoim żołnierzom bezpośrednie rozkazy strzelania do ukraińskich cywilów - 

niezależnie od tego, czy są to kobiety, czy dzieci. W przypadku naruszenia rozkazu żołnierz, który nie chce wykonać 

swojego obowiązku może zostać zastrzelony. 

W poniedziałek podjęto próbę otwarcia korytarza humanitarnego z rejonu Irpinia, Buczy, Hostomela i rejonu Kijowa. 

Łącznie ewakuowano 2000 osób. Jednak 30% obszaru Irpinia w obwodzie kijowskim znajduje się pod kontrolą wojsk 

rosyjskich. Obecnie nadal brak jest dostaw wody, gazu i prądu do tych miast, a także brakuje żywności. 

Iryna Vereshchuk, minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, mówi, że w Sumach przebywa 

2046 studentów zagranicznych z 27 krajów. Z Indii – 659 uczniów, z Chin – 160, Turcji – 144, Nigerii – 400 uczniów. A 

także wielu obywateli krajów Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej, Afryki, Azji Północno-Wschodniej, w tym RPA, 

Kazachstanu, Singapuru i Arabii Saudyjskiej. Ewakuacja w głąb Ukrainy jest niemożliwa, ponieważ cywile nie mogą 

ryzykować opuszczenia miasta z powodu ciężkiego ostrzału przez wojska rosyjskie na drogach wychodzących z Sum. 

Rosyjskie wojska zmuszają cudzoziemców do ewakuacji na Białoruś i do Rosji, co może być ryzykowne ze względu na 

poważne naruszenia praw człowieka w Rosji i na Białorusi. 

Mariupol jest oblegany już przez 8 dni z rzędu. W mieście nie ma elektryczności, ciepła, wody ani komunikacji. Od trzech 

dni cywile czekają na ewakuację. Dwie poprzednie próby zostały już udaremnione. 

Od 24 lutego ratownicy ewakuowali około 6,4 tys. osób z osad obwodu ługańskiego i około 3 tys. osób z obwodu 

donieckiego. 
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Atakowane miasta. Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę, koncentrując główne wysiłki na okrążeniu Kijowa, 

Charkowa, Czernihowa, Sum, Mariupola, Mikołajowa. Trwają ataki na  infrastrukturę cywilną. W poniedziałek wojska 

rosyjskie ostrzelały fabrykę chleba Makariv, zabijając 13 osób. Charkowski supermarket został ostrzelany - zabito 6 

osób i raniono 15. Izyum, obwód charkowski, został zmieniony w całkowitą ruinę - mówi burmistrz miasta. Ciągłe rosyjskie 

ostrzały zniszczyły centralną część miasta. Miasto jest na skraju katastrofy humanitarnej. Od początku wojny wojska 

rosyjskie zniszczyły 90 domów w Melitopolu (obwód zaporoski). W Melitopolu najeźdźcy zajęli wieżę telewizyjną i 

radiokomunikacyjną. Berdiańsk w obwodzie zaporoskim pozbawiony jest  dostaw gazu z powodu uszkodzenia 

gazociągu. W Mikołajowie rano pocisk manewrujący uderzył w budynek jednostki wojskowej. Ośmiu żołnierzy zginęło, 

19 zostało rannych, 8 zaginionych Wojska rosyjskie zaatakowały magazyny ropy w Żytomierzu i Czernihowie, 

podpalając je. Port morski Olvia został zaatakowany. W nocy Sumy znajdowało się pod ostrzałem lotniczym - zginęło 9 

osób, w tym 2 dzieci. 

Dobre wieści! Lotnisko Mikołajów jest pod kontrolą Ukrainy! «Armia rosyjska została wypchnięta z lotniska i kilku innych 

punktów wokół Mikołajowa. Teraz szukamy tych najeźdźców, którzy uciekli” – powiedział Witalij Kim, szef mikołajowskiej 

obwodowej administracji państwowej. Ponadto antyokupacyjne wiece trwają na całej południowej Ukrainie w Mariupolu, 

obwodzie donieckim, Starobielsku, obwodzie ługańskim, Czapłynce, obwodzie chersońskim. W Czapłynce wojska 

rosyjskie ostrzeliwały protestujących. 

Wiece przeciwko okupacji rosyjskiej. Odbył się masowy wiec w Mariupolu. Mieszkańcy Starobielska obwodu ługańskiego 

wyszli na wiec przeciwko okupacji, spalili flagę LNR i podnieśli flagę państwową Ukrainy. Czaplynka, obwód Chersoń, 

rosyjskie wojsko otworzyło ogień do protestujących przeciwko okupacji. 

Sankcje. Globalne sankcje mocno uderzają w rosyjską gospodarkę i elity. Na Rosję nałożono już 5800 sankcji. To 

światowy anty-rekord. Ponad sto gigantycznych firm opuściło już rosyjski rynek. Bloomberg nazwał proces sankcji 

„finansową wojną nuklearną”. Rosyjski bank centralny w poniedziałek ponad dwukrotnie podwoił stopy procentowe do 

20%, gdy rubel, waluta tego kraju, spadł do rekordowo niskiego poziomu, mówi Forbes. Bloomberg informuje o 

potencjalnym bankructwie rosyjskiej gospodarki do połowy kwietnia. Rada Najwyższa Ukrainy informuje, że duńska spółka 

energetyczna Ørsted nie podpisze nowych kontraktów z Rosją, odcinając dostawy rosyjskiego węgla od swoich 

elektrowni. Wszystkie firmy z Wielkiej Czwórki wycofują swój biznes z Rosji. Singapurskie rozporządzenie giełdowe 

wstrzymało obrót akcjami Gazpromu, a singapurskie firmy telekomunikacyjne StarHub i SingTel przestały nadawać 

rosyjskie media państwowe RT. Producent samolotów Boeing zawiesił zakup tytanu w Rosji z powodu wojny między 

Rosją a Ukrainą. Platforma poszukiwania pracy Upwork wstrzymuje pracę w Rosji i na Białorusi. Platformy edukacyjne 

Coursera i EdX ogłosiły zakończenie współpracy z Rosją. Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sklasyfikowało 

Rosję jako trzeci stopień zagrożenia, co oznacza zalecenie odwołania wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej 

Kobiety w sektorze wojskowym. Od początku 2021 r. w ukraińskich siłach zbrojnych znalazło się 57 tys. kobiet, co 

stanowi 22,8% ogółu, jak podaje Vice powołując się na dane Ministerstwa Obrony Ukrainy. Liczba ta jest znacznie wyższa 

niż w przypadku sąsiadów: Polski (7,5%) i Rosji (4%), a także Stanów Zjednoczonych (16% t) i Niemiec (12%). 

Dezinformacja. Rosyjskie media podają, że Siły Zbrojne Ukrainy ostrzeliwują infrastrukturę Donbasu, pokazując 

jednocześnie nagranie obiektów zniszczonych przez rosyjskie wojsko w innych regionach. Rosja kontynuuje tę taktykę, 

oskarżając Ukrainę o atak na ludność cywilną. Krążą więc rosyjskie doniesienia, że „ukraińscy nacjonaliści w Mariupolu 

stosują taktykę terrorystyczną: ustawiają punkty ostrzału w domach, na których okoliczni mieszkańcy zostawiają znaki 

„nie strzelaj – tu są dzieci”. Ponadto Rosja twierdzi, że w ciągu trzech godzin na zapowiedzianych sześciu korytarzach 

humanitarnych zarejestrowano 172 ataki wojsk ukraińskich i „nacjonalistów”. Rosja również aktywnie rozpowszechnia 

nową fałszywkę dotyczącą rozwoju broni biologicznej na terytorium Ukrainy. Rosyjskie media twierdzą, że Służba 

Bezpieczeństwa Ukrainy przygotowuje w Charkowie prowokacje skażeniami radioaktywnymi. 

Media. Rosyjskie wojska kontynuują ataki na wieżę telewizyjną i wieże radiokomunikacyjne, aby zakłócić kanały 

komunikacyjne. W poniedziałek wieża radiokomunikacyjna miasta Melitopol została zajęta przez wojska rosyjskie. 

Statystyka: 

 Ponad 1,7 mln Ukraińców już uciekło za granicę, uciekając przed wojną 
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 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 6 rano, 8 

marca 2022 r.: wojska – ponad 12 000, czołgi ‒ 303, APV ‒ 1036, systemy artyleryjskie – 120, MLRS – 56, 

systemy przeciwlotnicze - 27, samoloty - 48, śmigłowce - 80, pojazdy - 474, lekkie łodzie motorowe - 3, zbiorniki 

paliwa - 60, poziom operacyjno-taktyczny BSP - 7. 

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

 Kliknij link, jak wesprzeć Ukrainę - listą wiarygodnych organizacji. 

 Podziel się swoją historią o Ukrainie — niezależnie od tego, czy tu podróżowałeś, czy masz znajomych. 

Rozpowszechniaj informacje o Ukrainie. 

 Podziel się prawdą - rozpowszechniaj informacje o tej aktualizacji i witrynie. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie. 

https://sharethetruths.org/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

