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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 12.03.2022. 

Białoruś. Wczoraj o godzinie 14:30 Ukraińska Służba Graniczna poinformowała, że rosyjskie 

samoloty opuściły lotnisko w Dubrowicy na Białorusi, wleciały w ukraińską przestrzeń 

powietrzną, zawróciły nad nasze miasta Horodychi i Tumeni, po czym podpaliły miasto Kopani 

na Białorusi. Można to uznać za możliwą prowokację mającą  uzasadnić zaangażowanie wojsk 

białoruskich. Już wcześniej MON ostrzegało, że w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się 

prowokacje. Jednak wkrótce po incydentach Ministerstwo Obrony Białorusi nazwało to 

fałszywką. Jeszcze tego samego dnia ukraińscy wojskowi i urzędnicy państwowi zostali 

poinformowani, że Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę do godziny 21:00 11 marca. 

Od godziny 10.00 12 marca 2022 r. nie przeprowadzono żadnych działań zbrojnych wobec 

Ukrainy. 

Polityka zagraniczna. ONZ twierdzi, że nie ma dowodów na poparcie rosyjskich twierdzeń  

dotyczących ukraińskiego programu broni biologicznej po bezpodstawnych zarzutach Rosjan.. 

ONZ ma dowody na użycie przez Rosję zakazanych bomb kasetowych, jak donosi Liz 

Throssel, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. Szczyt w Wersalu. Ukraińscy urzędnicy 

twierdzą, że wyniki szczytu zbliżają Ukrainę do UE - niezależnie od tego na ile przyspieszona 

będzie procedura, a także od sytuacji w kontekście statusu państwa kandydata. Ursula Von 

der Leyen na konferencji prasowej zamykającej szczyt wezwała do przeprowadzenia 

dochodzenia w sprawie możliwych zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję, w tym 

zbombardowania szpitala położniczego w południowo-wschodnim ukraińskim mieście 

Mariupol. Rosja zwołała spotkanie 15 członków. 

Atakowane miasta: Okupanci weszli w nowy etap terroru - próbują fizycznie wyeliminować 

przedstawicieli legalnych władz lokalnych. Iwan Fiodorow, burmistrz Melitopola, został 

uprowadzony przez wojska rosyjskie, ponieważ wcześniej odmówił współpracy z rosyjskimi 

najeźdźcami. Około 2000 osób przybyło na wiec wzywający do uwolnienia burmistrza. Wojska 

rosyjskie otworzyły w piątek ogień do obiektów cywilnych miasta Mikołajów, w szczególności 

do szpitala onkologicznego. Wszyscy pacjenci przeżyli. W centrum Czernihowa wojska 

rosyjskie zaatakowały hotel „Ukraina”. Rosyjscy terroryści ostrzelali pensjonat 

psychoneurologiczny w obwodzie charkowskim. 73 osoby zostały ewakuowane do 

sąsiedniego pensjonatu, ale 330 osób w momencie ataku znajdowało się w pensjonacie. W 

pensjonacie było 50 lokatorów i 10 osób na wózkach inwalidzkich. Charków w tych dniach - 

zdjęcia. Liczba ofiar jest ustalana. W Wasylkowie i Kriaczkach w obwodzie kijowskim po 

porannym nalocie pali się magazyn ropy. 

Bezpieczeństwo energetyczne. Według ukraińskich służb bezpieczeństwa Rosja 

przygotowuje fałszywe „dowody” na zaangażowanie ukraińskiego wojska w rejonie 

Czarnobyla. Fałszerstwo przewiduje to dwa scenariusze – pierwszy dotyczy wypalania na 

dużą skalę radioaktywnych lasów, co ma spowodować wzniesienie się radioaktywnej chmury. 

Drugi to użycie artylerii do ataku na magazyny z materiałami radioaktywnymi. Wynik będzie 

taki sam. W obu scenariuszach Rosjanie oskarżą ukraińskie organizacje „neonazistowskie” i 

„nazistowskie”. 

Rosjanie już odmówili dostępu do stacji ukraińskim warsztatom. Rosyjscy dywersanci 

wkraczają na teren Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej pod postacią „białoruskich 

specjalistów”.  Obecnie CzAA  jest całkowicie odłączona od systemów monitoringu 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Elektrownia nie jest pod napięciem. 
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Dostępne generatory diesla mogą zapewnić jedynie 48 godzin konserwacji systemów 

bezpieczeństwa. Wojska rosyjskie wykorzystują elektrownię Zaporoże jako bazę wojskową. W 

obiekcie jest jeszcze około pięciuset rosyjskich żołnierzy z karabinami maszynowymi i 

pięćdziesięcioma elementami wyposażenia. MAEA informuje, że wznowiono transmisję 

danych z systemów monitoringu w Elektrowni Zaporoskiej. Rosyjska „administracja cywilno-

policyjna” zaporoskiej elektrowni atomowej zgromadziła ukraińską kadrę kierowniczą, którzy 

są teraz zakładnikami, i powiedziała, że stacja jest teraz własnością Rosatomu i nie należy już 

do Ukrainy. 

Biznes w czasie wojny. 11 marca 17 firm i około 30 marek opuściło Rosję. Łącznie decyzje 

te będą kosztować rosyjską gospodarkę kolejnych 47 tys. miejsc pracy. Unia Europejska 

zawiesi uprzywilejowany status Moskwy w handlu, rozprawi się z wykorzystywaniem przez nią 

kryptowalut i zabroni eksportu do Rosji unijnych towarów luksusowych oraz importu towarów 

żelaznych i stalowych, powiedziała w piątek szefowa Komisji Europejskiej. 

Sankcje. Wielka Brytania objęła sankcjami 386 członków Dumy za wsparcie dla ukraińskich 

separatystycznych regionów Ługańska i Doniecka. 

Kryzys humanitarny. Podczas gdy ewakuacja pozostaje wyzwaniem, rosyjska armia porusza 

się w pojazdach opancerzonych pod flagą Czerwonego Krzyża. Dziś 14 korytarzy 

humanitarnych będzie otwartych dla ewakuacji ludności cywilnej. Mariupol pozostaje 

zablokowany i pozbawiony środków do życia. W ciągu 12 dni blokady miasta i bezwzględnego 

ostrzału dzielnic mieszkalnych, 1582 cywilów Mariupola zostało zabitych przez rosyjskie 

wojska okupacyjne. 

Bezpieczeństwo cyfrowe. W ramach tymczasowej zmiany polityki dotyczącej mowy 

nienawiści, Meta Platforms pozwala użytkownikom Facebooka i Instagrama w niektórych 

krajach wzywać do przemocy wobec Rosjan i rosyjskich żołnierzy w kontekście inwazji na 

Ukrainę. W odpowiedzi na zmianę polityki Prokuratura Generalna w Rosji wysłała już wniosek 

do Roskomnadzoru o ograniczenie dostępu do Instagrama i zwróciła się do sądu o uznanie 

Meta za organizację ekstremistyczną i zakazanie jej działalności w Rosji. YouTube 

natychmiast zaczął blokować finansowane przez państwo rosyjskie kanały medialne na całym 

świecie. Wcześniej YouTube blokował w całej Europie czołowe, wspierane przez państwo, 

rosyjskie kanały RT i Sputnik. London Internet Exchange (LINX) odłącza kluczowych 

rosyjskich dostawców (Rostelecom, Megafon) od międzynarodowej wymiany ruchu, co może 

powodować fluktuacje, opóźnienia i spadek szybkości internetu (pings) dla rosyjskich 

użytkowników. Avast, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, zawiesza działalność w 

Rosji i na Białorusi. 

Dezinformacja. Rosja twierdzi, że władze Kijowa zabroniły burmistrzom ukraińskich miast 

wszelkich kontaktów humanitarnych z Rosją. Jednocześnie strona rosyjska twierdzi, że 

„wszyscy, którzy się nie zgadzają, są po prostu rozstrzelani”. Rosja kontynuuje 

rozpowszechnianie informacji o rozwoju broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej na 

Ukrainie. Ministerstwo Obrony stwierdziło, że: „Nacjonaliści wysadzili w powietrze budynek 

Instytutu Fizyki i Techniki w Charkowie, aby ukryć prace nad tematyką nuklearną”. 

Statystyka: 

 2,5 miliona Ukraińców uciekło z Ukrainy od początku wojny – donosi ONZ. 
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 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego 

wojska na dzień 6 rano 12 marca 2022 r.: wojska – ponad 12 000, czołgi ‒ 362, APV ‒ 

1205, systemy artyleryjskie – 135, MLRS – 62 , systemy przeciwlotnicze – 33 

samolotów – 57, śmigłowce – 83, pojazdy – 585, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki 

paliwa – 60, bezzałogowy statek powietrzny – poziom operacyjno-taktyczny – 7. 

 

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

 Rozpowszechniaj list otwarty do burmistrzów świata i samorządu lokalnego . 

Jeśli chcesz pomóc lub wesprzeć ukraińskie miasta, skoordynuj wysiłki z nami 

International Mayors Summit 

 Kliknij link, aby zobaczyć listę wiarygodnych organizacji wspierających Ukrainę. 

 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 witrynie. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slawa Ukraini! Chwała Ukrainie! 
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