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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 10.03.2022.
Mariupol. W Mariupolu trwają rosyjskie okrucieństwa wobec ludności cywilnej. Wczoraj wojska
rosyjskie celowo zbombardowały szpitale dziecięce i położnicze w Mariupolu. Cały budynek jest
doszczętnie zniszczony. Informacje na temat ofiar wśród dzieci są sprawdzane. 17 osób — młode
matki i personel medyczny — zostało rannych, 3 osoby zmarły, w tym 1 dziecko. W związku z
trwającym ostrzałem wojska rosyjskie przetrzymują w Mariupolu jako zakładników ponad 400 000
ludzi. Ewakuacja jest niemożliwa, podobnie jak niesienie pomocy humanitarnej. Prawie 3000
noworodków jest pozbawionych lekarstw, jedzenia i wody. Od początku wojny w Mariupolu zginęło
około 1200 cywilów. Zaledwie wczoraj 47 osób zostało pochowanych w masowym grobie.
Kryzys humanitarny. W niektórych miastach Ukrainy rozpoczęła się ewakuacja humanitarna.
Wczoraj około 40 000 kobiet i dzieci zostało ewakuowanych z różnych części Ukrainy, w tym 3 000 z
Irpinia i Vorzel. Wśród uratowanych jest kilkaset dzieci, osób starszych i ciężko chorych. Do
ewakuacji wykorzystano około 100 autobusów i karetek. W Stoiance w obwodzie kijowskim okupanci
zablokowali 50 autobusów ewakuacyjnych z cywilami i przetrzymywali je przez trzy godziny. Podczas
ewakuacji z Demydiwa w obwodzie kijowskim wojska rosyjskie ostrzelały grupy ewakuacyjne,
zabijając policjanta i raniąc dwie osoby. Rosyjski ostrzał wstrzymał ewakuację z Izium w obwodzie
charkowskim, w związku z czym 5000 cywilów nie mogło opuścić miasta. Wojska rosyjskie nie
pozwoliły na dostarczenie pomocy humanitarnej do Energodaru w obwodzie zaporoskim. Rosyjska
Gwardia Narodowa przetrzymuje 400 Ukraińców jako zakładników w regionie Chersoniu z powodu
ich oporu przeciw okupacji. W Charkowie w wyniku licznych ataków naziemnych i powietrznych
zniszczono ponad 280 domów, 26 szkół i 23 przedszkola.
Atakowane miasta. W drugim tygodniu wojny obserwujemy, że wojska rosyjskie nie skupiają się już
wyłącznie na infrastrukturze wojskowej, ale chaotycznie ostrzeliwują cywilów i infrastrukturę cywilną.
Bomby kasetowe zostały zrzucone dzisiaj w Mikołajowie na dom seniora, w którym mieszkają
głównie ludzie starsi. Żytomierz ponownie został zaatakowany. Nalot na Żytomierz przeprowadzony
przez wojska rosyjskie - na budynki mieszkalne, uszkodzona została kotłownia, wybite okna w dwóch
szpitalach. Ohtyrka w rejonie Sumy została ponownie ostrzelana w nocy. Rosyjscy okupanci
rozmieścili jednostki rosyjskiej Gwardii Narodowej w okupowanym Chersoniu, aby wprowadzić swoja
kontrolę administracyjno-policyjną. Dwie trzecie Czernihowa pozostaje bez ogrzewania i ciepłej
wody. Jak dotąd zginęło 60 cywilów, a 400 zostało rannych.
Tymczasem Rosja przyznała, że na Ukrainie używa broni termobarycznej TOS-1, zwanej „bombami
próżniowymi”. Upamiętniając dwóch swoich żołnierzy, Rosja wskazała, że jeden z nich z
powodzeniem operował z TOS-1 w Czernihowie. BBC donosi, że Biały Dom wyraża zaniepokojenie,
że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia ataków z użyciem broni chemicznej.
Polityka zagraniczna. Dziś po raz pierwszy od dwóch tygodni minister spraw zagranicznych Kuleba
spotyka się w Turcji z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem, aby omówić obecną sytuację.
Niemcy są krytykowane z powodu sprzeciwu wobec egzekwowania unijnych sankcji wobec
największego rosyjskiego banku „Sbierbanku” – wg Bloomberg. Posłowie polskiego Senatu
opowiedzieli się za przyspieszeniem procesu integracji Ukrainy z UE. Rosja nie jest już mile widziana
na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Forum zawiesza relacje z jakimikolwiek rosyjskimi
podmiotami.
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Krym i Morze Czarne. Rosja wykorzystuje terytorium okupowanego Krymu jako tymczasową bazę
wojskową – informuje Urząd Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu. Zajęcia w
szkołach miejskich Dzhankoi zostały odwołane ponad tydzień temu. Mieszkają tam rosyjscy żołnierze.
Około 20 000 żołnierzy rosyjskich stacjonowało we wsi Nowoozerne do 24 lutego 2022 r. Wieczorem
8 marca zaobserwowano aktywność lotniczą w obwodzie kirowskim (lotnisko znajduje się w okolicy).
Widziano pojedyncze wojskowe ciężarówki przewożące zepsute pojazdy wojskowe do Symferopola,
prawdopodobnie w celu naprawy.
Siły rosyjskie przejmują ukraiński statek ratunkowy Szafir i kierują go w stronę Sewastopola. Kapitan
„Szafira” poinformował, że na pokładzie są „zielone ludziki”, które trzymają załogę „na muszce”.
Przybył tez kapitan rosyjski, by objąć rolę dowódcy.
Bezpieczeństwo energetyczne. Elektrownia w Czarnobylu utraciła zasilanie elektryczne z powodu
uszkodzenia sieci elektrycznej zasilającej elektrownię. Rezerwowe generatory diesla mają 48godzinną wydajność zasilania elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po tym czasie systemy chłodzenia
magazynu wypalonego paliwa jądrowego zostaną zatrzymane, co grozi promieniotwórczym
wyciekiem, mówi minister spraw zagranicznych Kuleba. MAEA twierdzi, że nie ma krytycznych
naruszeń bezpieczeństwa. Jednak ukraińscy eksperci ds. energetyki uważają to stwierdzenie za
bagatelizowanie braku bezpieczeństwa elektrowni w sytuacji braku prądu. Kancelaria Prezydenta
mówi, że sytuacja jest krytyczna, ponieważ nikt nie ma tam dostępu i informacji o rzeczywistym
bezpieczeństwie jądrowym.
Sankcje. Unia Europejska wprowadziła kolejne sankcje wobec Rosji. Nowy pakiet obejmie 160
rosyjskich przywódców, oligarchów i członków ich rodzin. Rosja będzie ograniczana w eksporcie
technologii nawigacji morskiej i radiokomunikacji. UE wprowadza zakaz dostarczania banknotów euro
Białorusi. 3 białoruskie banki są odłączone od SWIFT. Są to Belagroprombank, Dabarbyt, Bank
Rozwoju Republiki Białorusi.
Biznes. Ponad 330 firm ogłosiło wycofanie się z Rosji w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę.
Pobierz listę firm, które odeszły z rynku rosyjskiego. MSZ Ukrainy sporządziło listę kilku wielkich
marek, które nadal działają na Ukrainie. Od rana 10 marca Philip Morris International już zapowiedział
wstrzymanie dalszych inwestycji i zmniejszenie skali działalności. Google ogranicza pracę Google
Play w Rosji, udostępniając tylko bezpłatne aplikacje, a YouTube Premium jest już niedostępny. W
odpowiedzi na opuszczenie Rosji przez międzynarodowy biznes, ich Ministerstwo Gospodarki
proponuje nacjonalizację firm z udziałem co najmniej 25% obcego kapitału.

Statystyka:
 Od początku wojny Rosja wystrzeliła 700 rakiet na terytorium Ukrainy.
 79% Ukraińców sprzeciwia się oficjalnemu uznaniu wcześniej okupowanych obszarów
Donbasu za część Rosji, 75% sprzeciwia się oficjalnemu uznaniu Krymu za część Rosji, 56%
sprzeciwia się zakazowi przystąpienia Ukrainy do NATO. Zobacz więcej danych.
 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska
na dzień 6 rano, 10 marca 2022 r.: wojska – ponad 12 000, czołgi ‒ 335, APV ‒ 1105, systemy
artyleryjskie – 123, MLRS – 56, systemy przeciwlotnicze - 29, samoloty - 49, śmigłowce - 81,
pojazdy - 526, lekkie łodzie motorowe - 3, zbiorniki paliwa - 60, poziom operacyjno-taktyczny
BSP - 7.
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Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!
 Zobacz, jak rozmawiać o wojnie na Ukrainie.
 Kliknij link, jak wesprzeć Ukrainę – z listą wiarygodnych organizacji.
 Podziel się publicznym oświadczeniem Euromajdanu SOS w związku z atakiem na
szpital położniczy i dziecięcy w Mariupolu 9 marca 2022 r.
 Przeglądaj i udostępniaj zasoby Filozofowie dla Ukrainy
 Podziel się swoją historią o Ukrainie — niezależnie od tego, czy tu podróżowałeś, czy
masz znajomych. Rozpowszechniaj informacje o Ukrainie.
 Podziel się prawdą - podziel się informacjami o tej aktualizacji i witrynie.
Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slawa Ukraini! Chwała Ukrainie!
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