
March 7, 2022 - https://sharethetruths.org/  

 

1 

Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 7 marca 2022, godz. 10.00 

Korytarze humanitarne. Siły rosyjskie wciąż łamią zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: trwa ostrzał tzw. 
„zielonych korytarzy”. Sprzęt i amunicja rozmieszczane są w dzielnicach mieszkaniowych miast, na wielu okupowanych 
osiedlach trwa kryzys humanitarny. W Irpinie w obwodzie kijowskim siły rosyjskie celowo zaatakowały most służący do 
ewakuacji ludności cywilnej. Cywile zostali ostrzelani podczas ewakuacji, zginęło 8 osób, w tym co najmniej 2 dzieci. Od 
ponad trzech dni miasto nie ma dostępu do prądu, wody i centralnego ogrzewania. W Jasnohorodce w obwodzie 
kijowskim cywile zostali zastrzeleni na punkcie kontrolnym podczas próby opuszczenia wsi. Druga próba ewakuacji ludzi 
z Mariupola została udaremniona z powodu trwającego ostrzału. Obecnie Kijów negocjuje ewakuację z Buczy i Hostomela 
w obwodzie kijowskim. Bucza, podobnie jak Irpin, nie ma dostępu do wody i jedzenia, brak też możliwości opuszczania 
schronu. Burmistrz Hostomelu został zastrzelony podczas pracy z wolontariuszami, którzy dostarczali żywność ludności 
cywilnej. 
 
Miasta pod ostrzałem. Alarm powietrzny rozległ się w niedzielę o godz. 20.00 w 17 regionach kraju. W ciągu dnia lotnisko 
w Winnicy oraz baza wojskowa w Hawrysziwce zostały ostrzelane 8 rakietami. Pociski zostały wystrzelone z obszaru 
Morza Czarnego. Ataki na Charków trwają. W niedzielę wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa ostrzeliwała Narodowe 
Centrum Badawcze Instytutu Fizyki i Technologii w Charkowie. W strefie aktywnej znajduje się instalacja jądrowa, w której 
zainstalowano 37 elementów paliwa jądrowego. Zniszczenie instalacji jądrowej i przechowywanie materiałów jądrowych 
może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na dużą skalę. W nocy siły rosyjskie zaatakowały południowe wybrzeże – 
wcześniej prezydent Zełenski informował, że Rosja planuje zaatakować Odessę. Wieś Tuzla, w obwodzie odeskim, 
została ostrzelana w nocy. Na jej terenie znajduje się infrastruktura krytyczna. Ten sam los spotkał infrastrukturę cywilną 
znajdująca się w Mikołajowie. Atak na Mikołajów ma kluczowe znaczenie w kontekście Południowoukrainskiej Elektrowni 
Jądrowej. W Kramatorsku podczas ostrzału budynków mieszkalnych przez wojska rosyjskie zginęły co najmniej 2 osoby, 
a wiele zostało rannych.  
 
Rosyjskie media Ria Novosti otwarcie informowały o atakach na przedsiębiorstwa przemysłu obronnego Ukrainy, 
powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony. Wiadomość o ataku została przekazana ludności cywilnej i pracownikom 
w celu „ewakuacji” z przedsiębiorstw i przeciwstawienia się kontroli władz ukraińskich. 
 
Sprawdź najnowszą mapę rosyjskiej ofensywy na Ukrainie. 
 
Wiece przeciwko okupacji. W obwodzie chersońskim ludzie gromadzili się, żeby wyrazić sprzeciw wobec rosyjskich 
okupantów. Protesty odbyły się w Chersoniu, Nowej Kachowce, Nowooleksijiwce i Kałańczaku, a także w Trojice w 
obwodzie ługańskim. W Chonharze Tatarzy Krymscy wyszli na ulice wzywając Rosjan do opuszczenia Krymu.  
 
Prowokacje. Pojawia się coraz więcej informacji, że rosyjskie władze planują ostrzeliwać dzielnice mieszkalne w 
rosyjskich miastach w pobliżu granicy z Ukrainą. Zgodnie z tym scenariuszem, spreparowane obrazy przedstawiające 
ofiary wśród ludności cywilnej miałyby być przesyłane do ludzi. Pozwoliłoby to oskarżyć wojsko ukraińskie o 
kontynuowanie dalszej ofensywy i uruchomienie pełnej mobilizacji w całym kraju. Podobne scenariusze zastosowano 
podczas działań wojennych w Afganistanie, Czeczenii, Abchazji. W Łyptach w obwodzie charkowskim okupanci zmuszają 
ludność cywilną do nakładania na ramiona biało-czerwonych opasek oraz do wywieszania białych ubrań na budynki. 
Wojska rosyjskie używały do identyfikacji czerwono-białych opasek. 
 
Media. Pocisk trafił w wieżę telewizyjną w Charkowie, zrywając czasowo nadawanie. Ten sam scenariusz zrealizowano 
wcześniej w Kijowie, Chersoniu i Melitopolu. Aby przeciwdziałać ewentualnym zakłóceniom komunikacyjnym, 
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej uruchomiło usługę telewizyjną udostępnioną na państwowej aplikacji. Użytkownicy 
krajowej aplikacji Diia mogą teraz śledzić wiadomości z ukraińskich kanałów telewizyjnych. W niedzielę wojska rosyjskie 
ostrzelały i obrabowały szwajcarskiego dziennikarza Guillaume'a Briqueta, zabierając mu gotówkę, hełm, nagrania i 
notatnik. Brytyjscy reporterzy Sky News zostali ostrzelani i ranni podczas próby ucieczki z zasadzki. 
 
Dezinformacja. Rosja oskarża stronę ukraińską o uniemożliwienie ewakuacji ludności cywilnej. Rosyjskie media 
twierdzą, że bojownicy Azowa zastrzelili kolumnę cywilów, którzy próbowali opuścić Mariupol korytarzem 
humanitarnym.Rosjanie podaja, że druga próba ewakuacji ludności z Mariupola nie powiodła się z powodu dezinformacji 
władz ukraińskich. Rosja przekonuje też, że strona ukraińska kategorycznie odrzuca współpracę przy ewakuacji 
mieszkańców Charkowa i Sum. Ponadto Rosja twierdzi, że „radykałowie” na Ukrainie dokonują czystki etnicznej podając 
informacje, że „bojownicy zabierają w nieznanym kierunku ludzi, którzy nie mają ukraińskich paszportów”. 
 
Opieka zdrowotna. Od początku wojny zniszczono 34 szpitale w Ukrainie, z których część nie będzie już zdolna do 
działania. Ataki na szpitale naruszają Konwencję Genewską. Wystrzelony pocisk manewrujący uderzył w największy na 
Ukrainie szpital dziecięcy „Ohmatdyt”. W efekcie uszkodzeniu uległy okna i drzwi. Nikt nie został ranny. Ponadto okupanci 
uniemożliwiają transport ludzi do szpitala. Podjęto próby przetransportowania ciężko rannych dzieci, udaremnione z 
powodu groźby ostrzału. Tymczasem pandemia COVID-19 wciąż się rozprzestrzenia. Testowanie oraz gromadzenie 
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danych jest bardzo ograniczone i niedokładne. Dziennie odnotowuje się 6-7 tysięcy przypadków zachorowań, z czego 
600-700 osób jest hospitalizowanych. 
 
Bezpieczeństwo energetyczne. Putin zapowiedział gotowość do udziału w trójstronnym spotkaniu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Energii Atomowej-Rosja-Ukraina. Spotkanie mogłoby odbyć się online lub na terytorium państwa 
trzeciego. 
 
Biznes w czasie wojny. Według Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu ponad połowa ukraińskich firm kontynuuje 
działalność w czasie wojny. 63% firm nadal wypłaca pełne pensje pracownikom, a 45% dokonuje dodatkowych wypłat. 
Aby wesprzeć pracowników, firmy wypłacają pensje z miesięcznym lub dłuższym wyprzedzeniem, zwracają koszty 
przeprowadzki, wynajmują mieszkania w zachodniej Ukrainie lub za granicą, zapewniają ubezpieczenie tym, którzy nadal 
chodzą do pracy. Ukraińskie firmy starają się wspierać finansowo państwo w czasie wojny poprzez wsparcie pracowników, 
którzy bronią kraju, dostarczając towary, usługi, leki lub środki ochrony/obrony. 
 
Bezpieczeństwo żywieniowe. Ukraina tymczasowo wstrzymuje eksport produktów kluczowych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności: żyta, owsa, gryki, prosa, mięsa, cukru, soli. Ministerstwo Gospodarki musi wydać specjalne 
zezwolenia na eksport pszenicy, kukurydzy, oleju, drobiu i jaj kurzych. 
 
Trwa izolacja agresora. American Express ogłosił zawieszenie wszelkich operacji w Rosji, dzięki czemu ich karty nie 
będą już działać w sklepach i bankomatach na terenie kraju. Firma zapowiedziała również zawieszenie działalności na 
Białorusi. Financial Times donosi o wyjściu PwC i KPMG z Rosji i Białorusi. Korea Południowa zawiesiła transakcje z 
rosyjskim Bankiem Centralnym. Jest to część sankcji finansowych nałożonych na Federację Rosyjską. Radio Liberty 
Corporation zakończyło  działalność w Federacji Rosyjskiej. TikTok zawiesił swoje funkcjonowanie w Rosji. Spotify ogłosił, 
że subskrypcja Premium nie jest już dostępna w Rosji z powodu wycofania się Mastercard i Visa. Firma zamknęła swoje 
biuro w tym kraju dwa dni temu. Netflix nie obsługuje już klientów w Rosji. 
 
Sztuka. Dziś ponad 40 artystów zebrało się w Rydze i stworzyło solidarnościowe murale dla Ukrainy (ulica Vesetas). W 
Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku odbył się performance nawołujący do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad 
Ukrainą. 
 
Nadchodzące wydarzenia: 

● 3 runda negocjacji odbędzie się 7 marca. 
● W dniach 7-8 marca delegacja ukraińska będzie przemawiać w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w 

Hadze, aby postawić Rosję przed wymiarem sprawiedliwości za jej zbrodnie na Ukrainie. 
Statystyki: 

● Według Rzecznika Praw Dziecka dotychczas w wojnie z Rosją zginęło 38 dzieci, a 71 zostało rannych. 
● Od 24 lutego br. 211 szkół na Ukrainie zostało zniszczonych. 
● 650 000 Ukraińców pozostaje bez prądu z powodu toczącej się wojny – podaje Ministerstwo Energetyki. 
● W czasie wojny na Ukrainie zarejestrowano prawie 4000 nowych małżeństw i urodziło się 4311 dzieci – podaje 

Ministerstwo Sprawiedliwości. 
● Od początku wojny na Ukrainę powróciło 140 000 obywateli. 
● Około 20.000 obcokrajowców z 52 krajów, w tym byli brytyjscy marines, złożyło wniosek o wstąpienie do 

Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 7 marca 2022 r., 

godz. 6.00: wojsko – ponad 11 000, czołgi - 290, APV ‒ 999, systemy artyleryjskie – 117, MLRS – 50 , systemy 
przeciwlotnicze - 23, samoloty - 46, śmigłowce - 68, pojazdy - 454, lekkie łodzie motorowe - 3, zbiorniki paliwa - 
60, poziom operacyjno-taktyczny BSP - 7. 

 
Każda akcja ma znaczenie, nieważne jak mała! 

 Uniwersytet w Tartu utworzył fundusz stypendialny wspierający naukę ukraińskich studentów. Przekaż darowiznę, 
aby pomóc ukraińskim studentom w kontynuowaniu studiów. 

 Publikuj wiadomości wzywające do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą, aby zaprzestać ostrzeliwania 
ludności cywilnej przez Rosję i zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, takiej jak elektrownie jądrowe. 
Użyj hashtagu #closethesky. 

 Udostępnij notatkę informacyjną lokalnym mediom i decydentom. 
 
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) 
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