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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 11 marca 2022 r., godz. 10.00

Polityka zagraniczna. Szczyt w Wersalu. Przywódcy UE zebrali się 10 marca br. w Wersalu, aby
uzgodnić wspólną odpowiedź na wojnę w Ukrainie - rozmawiali o dalszych sankcjach
gospodarczych, zmniejszeniu rosyjskiego importu energii oraz wsparciu członkostwo kraju w UE.
Pierwszy dzień spotkania zakończył się jednomyślnym oświadczeniem o zamiarze pomocy Ukrainie,
w tym pomocy politycznej i finansowej, a także tymczasowej ochrony uchodźców. Nie przyniósł
jednak gwarancji członkostwa, o którą prosił Zełenski. Tymczasem holenderski premier Mark Rutte
mówi, że nie ma szybkiej ścieżki przystąpienia do UE. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział
wcześniej, że UE powinna pogłębiać partnerstwo z Ukrainą, a nie mówić o członkostwie, co
wymagałoby jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich. Minister spraw zagranicznych
Kuleba, spotkał się w Turcji ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Strony nie zdołały jeszcze podjąć
decyzji o zawieszeniu broni. Ławrow pozostawił otwarte drzwi do dalszych rozmów i ewentualnego
spotkania prezydentów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Jak stwierdził minister Kuleba
„Ukraina nie może powstrzymać wojny, jeśli atakujący kraj nie ma takiego zamiaru”. Sejm Litwy
jednogłośnie poparł rezolucję wzywającą UE do natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu
kandydata i otwarcia rozmów akcesyjnych.

Zagrożenia biologiczne. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w piątek na wniosek Rosji. Kraj
ten twierdzi, że USA rozmieściły swoje laboratoria chemiczne na terenie Ukrainy, jednak nie mają na
to dowodów. Waszyngton nazwał te zarzuty „gaslightingiem”. Olivia Dalton, rzeczniczka misji USA
przy ONZ, nazywa to próbą “fałszywej flagi”, którą Rosja może wykorzystać do usprawiedliwienia
swojego potencjalnego ataku chemicznego. Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały, że
wojska rosyjskie mogą rozważyć możliwość wysadzenia w powietrze magazynów amoniaku w
obwodzie charkowskim, aby zrzucić winę na Siły Zbrojne Ukrainy.

Kryzysy humanitarne. Zaobserwowano pewien postęp w ewakuacji ludności z rejonów Kijowa,
Charkowa i Sum. Ponad 60 000 osób zostało ewakuowanych z miast Sumy, Trościaniec i
Krasnopole w regionie sumskim. Około 3000 osób zdołało opuścić miasto Izium, dostarczono też
wodę i żywność. Około 20 000 osób zostało wczoraj ewakuowanych z Buczy, Hostomelu, Irpina,
Worzelu i innych obszarów obwodu kijowskiego. Ostatecznie do miasta Enerhodar dostarczono
ponad 100 ton pomocy.

Sytuacja w Mariupolu dalej się pogarsza. Rosyjskie wojska blokują ciężarówki z pomocą. Ludzie
pozostają bez dostępu do wody, lekarstw i żywności, pozostając pod ciągłym rosyjskim ostrzałem
przez wiele dni. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba po spotkaniu z Siergiejem Ławrowem
w Turcji powiedział, że Ukraina zaproponowała korytarz humanitarny z Mariupola i zawieszenie
broni na co najmniej 24 godziny, aby rozwiązać problemy humanitarne miejscowej ludności cywilnej.
Nie osiągnięto jednak porozumienia.

Miasta pod ostrzałem. Mariupol pozostaje pod ciągłymi atakami. Siergiej Ławrow potwierdził, że
Rosja celowo zbombardowała szpital położniczy w Mariupolu, ponieważ przypuszczali, że został on
przejęty przez batalion Azowskiego i innych radykałów. Wszystkie matki, pielęgniarki i cały personel
zostały wcześniej wyrzucone, a zdjęcia z rannymi kobietami zostały zainscenizowane. Twitter usunął
post rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii na temat bombardowania szpitala w Mariupolu –
wskazywał fałszywe informacje na temat zamachu.

Sześć bomb lotniczych zostało zrzuconych na wieś Słobożanśkie w obwodzie charkowskim. Wokół
nie było infrastruktury wojskowej, jedna z bomb spadła na dwupiętrowy budynek mieszkalny. Zginęło
co najmniej 5 osób, w tym 2 dzieci. W Mikołajowie rosyjski pocisk spadł na teren przedszkola, nie
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doszło jednak do wybuchu. Burmistrz Charkowa informuje, że rosyjskie ataki zniszczyły 400 bloków
mieszkalnych. Jak informuje burmistrz Nieżyna w obwodzie charkowskim, rosyjskie wojska
ostrzeliwały miasto. W jego wyniku 8 osób zostało rannych, a 2 zabite. Dwie rakiety trafiły w lotnisko
w obwodzie dniepropietrowskim. Wczesnym rankiem wybuchy słychać było w Dnieprze, Łucku,
Iwano-Frankowsku. Podczas nocnych nalotów w Czernihowie okupanci uszkodzili sieć
wodociągową. Z powodu przecieków w całym mieście odcięto dopływ wody. Wokół Kijowa trwa
akcja bojowa. Rano na Baryszówkę uderzył pocisk rakietowy. Pocisk Iskander spowodował znaczne
szkody w infrastrukturze i budownictwie - 60 budynków mieszkalnych zostało całkowicie
zniszczonych, a 4 budynki mieszkalne i 10 domów uległo poważnym uszkodzeniom.

Bezpieczeństwo energetyczne. Rosyjscy okupanci wydobyli zbiornik wodny Kachowka, który
graniczy z okupowaną elektrownią Zaporożską. Białoruś twierdziła, że   podłączyła elektrownię
jądrową w Czarnobylu do swojego systemu elektrycznego, jednak Energoatom zaprzeczył tej
informacji. W międzyczasie Energoatom udostępnił mapę radioaktywnej chmury nad Europą po
katastrofie w Czarnobylu w 1986 r., przypominając jak mogą wyglądać skutki katastrofy nuklearnej.
Rosja zaatakowała eksperymentalny reaktor jądrowy znajdujący się na terenie Instytutu Fizyki i
Techniki w Charkowie. Ostrzał spowodował pożar w budynku obok zniszczonego reaktora.

Biznes. Coraz więcej firm zapowiada zawieszenie działalności w Rosji. Chiny odmówiły
dostarczania rosyjskim firmom lotniczym części zamiennych do ich samolotów.

Dezinformacja. Rosja nadal utrudnia ewakuację ludności cywilnej i obwinia za to stronę ukraińską
twierdząc, że nikt nie informuje Ukraińców o korytarzach ewakuacyjnych. Ci, którzy się o nich
dowiadują, nie mogą się tam dostać. Rosja nalega również, aby „nacjonaliści” w Ukrainie
wykorzystywali narrację przemilczenia tylko do poprawy swojej pozycji. Rosyjskie Ministerstwo
Obrony zauważyło również, że ponad 7000 obywateli z 21 krajów pozostaje zakładnikami
„ukraińskich neonazistów”. W rosyjskich mediach ataki rosyjskiego wojska na infrastrukturę oraz
ludność cywilną przedstawiane są jako prowokacje ze strony Ukrainy. Rosja stwierdziła, że:
„Rzekomy nalot na szpital w Mariupolu był zawczasu prowokacją mającą na celu wzbudzenie
antyrosyjskiej agitacji wśród zachodnich odbiorców”. Resort zwrócił też uwagę, że rosyjskie
samoloty w rejonie Mariupola nie wykonywały żadnych zadań w celu uderzenia w obiekty naziemne.

Bezpieczeństwo cyfrowe. Anonimowa grupa haktywistów z powodzeniem włamała się do bazy
danych Roskomnadzor, rosyjskiej federalnej agencji wykonawczej odpowiedzialnej za
monitorowanie, kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowego przekazu,
udostępniając opinii publicznej ponad 360 000 plików.

Statystyki:
● Sondaże socjologiczne. 92% respondentów uważa, że   Ukraina może odeprzeć atak Rosji.

57% uważa, że   Ukraina będzie w stanie wygrać wojnę z Rosją już w najbliższych
tygodniach. 40% Ukraińców uważa, że   większość Rosjan popiera wojnę z Ukrainą.

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska
na 10 marca 2022 r., godz. 6.00: wojska – ponad 12 000, czołgi - 353, APV ‒ 1165, systemy
artyleryjskie – 125, MLRS – 58, systemy przeciwlotnicze – 31, samoloty – 57, śmigłowce –
83, pojazdy – 558, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki paliwa – 60, bezzałogowy statek
powietrzny – poziom operacyjno-taktyczny – 7.

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!
● Przeczytaj i udostępnij artykuł wspierający ukraiński głos w mediach na całym świecie.
● Wesprzyj zespół UAnimals, który nadal ratuje zwierzęta na Ukrainie.
● Kliknij link, aby zobaczyć listę wiarygodnych organizacji, które wspierają Ukrainę.
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● Podziel się swoją historią o Ukrainie - niezależnie od tego, czy tu podróżowałeś, czy masz
znajomych na Ukrainie. Rozpowszechniaj informacje o Ukrainie.

● Podziel się prawdą - podziel się informacjami o tej aktualizacji i stronie internetowej.

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie!
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