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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 24.03.2022.
Miesiąc oporu. Poranek 24 lutego rozpoczął się od dźwięków wybuchów.
Ukrainie dawano maksymalnie 72 godziny na przetrwanie w wojnie rosyjskiej.
24 marca Ukraina nadal żyje i walczy.
Polityka zagraniczna. Ważne rozmowy 24 marca. Dziś w Brukseli odbywają się trzy szczyty - NATO, Rady
Europejskiej i szczyt G-7. Na porządku dziennym - sytuacja na Ukrainie i dalsze wsparcie. Prezydent
Zełenski wygłosi przemówienie wideo na posiedzeniu NATO. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie poparła
rosyjskiego apelu o dostęp do pomocy i ochronę ludności na Ukrainie. Wśród kluczowych powodów jest fakt,
iż w dokumencie nie było ani słowa o roli Moskwy w wojnie. Za rezolucją głosowały tylko Rosja i Chiny,
pozostałych 13 członków wstrzymało się od głosu. Polska wydala 45 rosyjskich dyplomatów. Polska Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zidentyfikowała 45 osób, które posiadały status dyplomatyczny, ale
jednocześnie były zatrudnione przez Służby Specjalne Rosji. Tymczasem Rosja po wystąpieniu z Rady
Europy przestaje być stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka od 16 września.
Białoruś. Białoruś dała 72 godziny na opuszczenie kraju 12 ukraińskim dyplomatom. Konsulat Generalny
Ukrainy w Brześciu zostaje odpowiednio zamknięty z powodu braku personelu. Około 4 ukraińskich
dyplomatów pozostanie w Mińsku. Białoruś wyjaśnia przyczynę decyzji jako „nieprzyjazne działania” ze
strony Ukrainy. Podczas gdy Rosja próbuje nakłonić białoruską armię do oficjalnego zaangażowania się w
wojnę, białoruskie wojska niechętnie przyłączają się do wojny. Funkcjonariusze rosyjskich służb specjalnych
przeprowadzają „indywidualne wywiady” z szeregowymi, aby ich przekonać, a tych, którzy nie chcą się
dołączyć, sprawdza się pod kątem powiązań z opozycją. Białorusini otrzymują 1000-1500 dolarów
miesięcznie na „zadania specjalne” oraz szkolenia referencyjne na rosyjskich uczelniach wojskowych. Sztab
Generalny Ukrainy podkreśla, że ryzyko inwazji wojskowa z granicy białoruskiej utrzymuje się na wysokim
poziomie.
Przestępstwa wojenne. Definiowanie i nazywanie „zbrodniami wojennymi” i „przestępcami wojennymi”
wymaga pewnych podstaw prawnych, biurokracji i czasu. Podjęto jednak pierwsze kroki w tym kierunku, jeśli
chodzi o rosyjską inwazję na Ukrainę. Wczoraj rząd USA formalnie stwierdził, że siły rosyjskie popełniły
zbrodnie wojenne na Ukrainie. W oświadczeniu nie wspomniano bezpośrednio o Putinie, ale o „członkach sił
rosyjskich”. Polski Sejm przyjął także uchwałę o popełnieniu zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości
i łamania praw człowieka przez Rosję na Ukrainie.
Tymczasem w Rosji. Wg napływających informacji wśród niektórych kluczowych, najwyższych urzędników
pojawiają się przypadki zaginięć lub rezygnacji ze swoich stanowisk. Pełnomocnik ds. spraw klimatycznych
prezydenta Władimira W. Putina, Anatolij Czubajs, podobno rezygnuje ze stanowiska, stając się najwyższym
rangą urzędnikiem rządowym, który zrezygnował z powodu wojny na Ukrainie. Rosyjski minister obrony
Siergiej Szojgu nie pojawił się publicznie od około 12 dni, chociaż jest znaną osobą publiczną. Jest on
wymieniany w wiadomościach dotyczących podpisanych dekretów, a także ceremonii wręczenia nagród, ale
nie są dostępne żadne jego zdjęcia ani filmy. Rosyjskie media prowadzą aktywną dezinformację na temat
potencjalnej produkcji broni chemicznej i biologicznej na Ukrainie. Dzięki tym środkom przygotowuje grunt
pod uzasadnienie własnego użycia broni chemicznej.
Miasta atakowane. Wojska rosyjskie zostały odepchnięte o kilka mil na wschód od Kijowa, jednak okopały
się na pozycjach obronnych na północny zachód od miasta. Według doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksija
Arestowycza, wokół Kijowa pozostaje ok. 12 tys. rosyjskich żołnierzy. 70-80% terenu Irpinia jest z powrotem
pod kontrolą Ukrainy, chociaż walki uliczne trwają. W Czernihowie wojska rosyjskie ostrzelały zakłady
lokalnych firm spożywczych, uszkadzając rurociąg amoniaku. Sytuacja pozostaje pod kontrolą, jednak należy
zapobiegać dalszym uszkodzeniom, aby uniknąć większego wycieku. Od wczorajszego wieczoru wojska
rosyjskie aktywnie ostrzeliwały infrastrukturę cywilną. W obwodzie ługańskim pod ostrzałem znaleźli się
mieszkańcy Siewierodoniecka, Łysiczańska, Rubiżnego, Kreminny, Nowodrużeska i Wojwodiwki. Obecnie 35
osiedli pozostaje bez prądu, 23 domy zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone w regionie. Rubiżne,
obwód ługański pozostaje pod regularnym ostrzałem - w nocy pociski i bomby fosforowe ponownie
ostrzeliwały miasto. Od początku wojny w Charkowie zniszczono 1143 budynki. 998 z nich to budynki
mieszkalne. Centrum Charkowa było aktywnie ostrzeliwane rakietami wystrzelonymi z Morza Czarnego. W
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okupowanym Melitopolu okupanci budują bazę wojskową, aby stamtąd wystrzeliwać rakiety. Ze względu na
bliskie sąsiedztwo infrastruktury cywilnej ludzie są wykorzystywani jako żywe tarcze.
Tymczasem siły ukraińskie zniszczyły duży rosyjski desant „Orsk” w czasowo okupowanym Berdiańsku.
Krym. Rosja ogranicza wyjazd z okupowanego Krymu przez most krymski. Ograniczo również usługi
promowe i loty z półwyspu do Rosji. Formalnym powodem takich działań jest walka z ukraińskimi
dywersantami i zapobieganie ewentualnym „atakom terrorystycznym”. Prawdopodobnie jednak uniemożliwi
to ludności cywilnej ucieczkę z półwyspu i szerzenie paniki.
Uprowadzenia. Rosyjscy okupanci porwali z domu 75-letniego mężczyznę. Okazał się on ojcem Svitlany
Zalizetskiej, dziennikarki, dyrektorki „Hołownej Gazety Melitopola” i portalu RIA-Melitopol, która wcześniej
wyjechała z Melitopola. Porywacze zażądali od dziennikarki powrotu do miasta i poddania się okupantow –
jeśli jej ojciec ma zostać zwolniony.
Blokada ładunków. Ministrowie transportu Litwy, Łotwy, Estonii i Polski wzywają UE do zakazu rosyjskiego i
białoruskiego transportu drogowego i morskiego. Celem jest stworzenie warunków uniemożliwiających łatwe
obejście istniejących zakazów, dlatego proponuje się połączenie środków dla transportu drogowego i
morskiego.
Sankcje. Bloomberg donosi, że administracja Bidena i Unia Europejska są bliskie porozumienia mającego
na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich źródeł energii.
Bezpieczeństwo cyfrowe. Anonimus kontynuuje swoją walkę w cyberprzestrzeni. Wczoraj ogłosił włamanie
do Centralnego Banku Rosji. W ramach operacji w ciągu 48 godzin zostanie udostępnionych ponad 35 000
plików.
Media. Oksana Baulina, rosyjska niezależna dziennikarka śledcza, zginęła na przedmieściach Kijowa
podczas wczorajszego ostrzału. Baulina, która wcześniej również pracowała dla przywódcy rosyjskiej
opozycji Nawalnego, zginęła wraz z innym cywilem podczas filmowania ostrzału przez wojska rosyjskie. Od
początku wojny zginęło co najmniej pięciu dziennikarzy.
Kultura. Rosyjscy najeźdźcy zniszczyli budynek Muzeum Sztuki Arkhipa Kuindzhiego w Mariupolu —
przechowywano w nim oryginalne dzieła Iwana Ajwazowskiego, Mykoły Głuszczenki, Tatiany Jabłonskiej,
Mychajła Deregusa i innych mistrzów.
Solidarność z Ukrainą. W swoim nocnym przemówieniu prezydent Zełenski wezwał ludzi na całym świecie
do wyrażenia poparcia dla Ukrainy 24 marca i dalej: „Dlatego proszę o sprzeciwienie się wojnie! Począwszy
od 24 marca – dokładnie miesiąc po inwazji rosyjskiej… Od tego dnia i później. Pokaż swoją pozycję! Przyjdź
ze swoich biur, domów, szkół i uniwersytetów. Przyjdź w imię pokoju. Przyjdź z ukraińskimi symbolami, aby
wesprzeć Ukrainę, wesprzeć wolność, wesprzeć życie”.
Statystyka:
 Wczoraj z hotspotów na Ukrainie ewakuowano 4554 osoby.
 Od początku wojny w Kijowie zginęło 264 cywilów.
 Zginęło 121 dzieci, a ponad 160 dzieci zostało rannych.
 58 karetek znalazło się pod ostrzałem, a sześciu medyków zginęło.
 W ciągu miesiąca wojska rosyjskie wystrzeliły na Ukrainę 1200 rakiet.
 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień
6 rano, 24 marca 2022 r.: personel – około 15 800, czołgi ‒ 530, APV ‒ 1597, systemy artyleryjskie –
280, MLRS – 82, przeciwlotniczych zestawów bojowych – 47, stałopłatów – 108, śmigłowców – 124,
pojazdów z miękką skórą – 1033, lekkich łodzi motorowych – 4, tankowców – 72, BSP poziomu
operacyjno-taktycznego – 50, wyposażenia specjalnego – 16.
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!

24.03.2022 - https://sharethetruths.org/





Nasza organizacja partnerska, U-Cycle, poszukuje rowerów dla ośrodków młodzieżowych,
które dostarczają ukierunkowaną pomoc humanitarną potrzebującym.
Udostępniaj aktualne informacje o sytuacji na Ukrainie w mediach społecznościowych,
lokalnych mediach lub rozpowszechniając tę krótką notatkę.
Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej.
Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj.

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie!

