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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 29.03.2022. 

Negocjacje. Delegacje z Ukrainy i Rosji przybyły do Turcji na kolejną rundę negocjacji 29 

marca po serii wirtualnych spotkań i dyskusji w podgrupach roboczych. Przed spotkaniem 
minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba poinformował, że w negocjacjach 
Ukraina nie zamierza iść na ustępstwa dotyczące „ludzi, ziemi czy suwerenności”. 
Minimalnym programem negocjacyjnym w Turcji jest znalezienie rozwiązania kryzysu 
humanitarnego. Maksymalnym programem jest zawieszenie broni i osiągnięcie stabilnych 
porozumień w tej sprawie. 

Polityka zagraniczna. Rada Europejska przedstawiła 10-punktowy plan dotyczący 
silniejszej europejskiej koordynacji w zakresie przyjmowania uchodźców z Ukrainy. W 
dokumencie zarysowano główne postanowienia dotyczące udzielania wsparcia osobom 
wyjeżdżającym z Ukrainy. Plan przewiduje unijną platformę rejestracyjną, skoordynowane 
podejście do węzłów transportowych i informacyjnych, możliwości przyjmowania i 
zakwaterowania, politykę przeciwdziałania handlowi ludźmi, wsparcie dzieci. 

Kraje G7 odrzuciły rosyjskie żądanie zapłaty za gaz w rublach rosyjskich. „Płatność w 
rublach jest niedopuszczalna” – powiedział niemiecki minister gospodarki Robert Habeck. 
Sześciu byłych europejskich ministrów obrony wezwało do udzielenia Ukrainie pomocy 
wojskowej. 

Atakowane miasta. W Krzywym Rogu wojska ukraińskie zdołały odsunąć wojska rosyjskie 
40-60 km od miasta. Irpin, obwód kijowski, po miesiącach ciężkich walk, został wczoraj 
wyzwolony, mówi burmistrz miasta. Aktualna mapa sytuacji wokół Kijowa. W Mariupolu po 
blokadzie ewakuowano 150 tys. mieszkańców, podczas gdy ok. 170 tys. pozostawało w 
oblężeniu. Około 30 tys. zostało nielegalnie deportowanych na tereny okupowane i do Rosji. 
Rada Miasta informuje, że według wstępnych danych zginęło prawie 5 tys. mieszkańców, w 
tym 210 dzieci. 90% infrastruktury miasta zostało uszkodzone lub zniszczone. Nikopol, 
obwód dniepropietrowski, w nocy został ostrzelany pociskami. Region Równe stanął w 

obliczu kolejnego ataku rakietowego na skład ropy. Dziś rano w Mikołajowie pocisk uderzył w 
blok mieszkalny. W Melitopolu szef wydziału oświaty Rady Miejskiej został porwany przez 
rosyjskie wojsko. W tymczasowo okupowanym Energodarze na Zaporożu mieszkańcy 
ponownie udali się na proukraiński wiec, wzywając Rosjan do opuszczenia miasta i 
uwolnienia uprowadzonego zastępcy burmistrza 

Sankcje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy informuje o nowych sankcjach 
międzynarodowych wprowadzonych przez różne kraje. Fińska państwowa spółka kolejowa 
VR zawiesza transport towarowy z Rosją z powodu antyrosyjskich sankcji. Czechy zamroziły 
aktywa warte setki milionów koron należących do obywateli i firm rosyjskich objętych 
sankcjami. Korea zakazała eksportu 57 rodzajów towarów niestrategicznych do Rosji i na 
Białoruś. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim półprzewodników, mikroukładów, chipów i 
komputerów. Massachusetts Institute of Technology zawiesił współpracę z rosyjskimi 
instytutami badawczymi po 11 latach współpracy. 

Zbrodnie wojenne. Prokuratura Generalna poinformowała o rozpoczęciu współpracy z 
Eurojustem w sprawie ścigania zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie. 
Wspólny zespół śledczy, wspierany wcześniej przez Litwę i Polskę, będzie także 
koordynować swoje działania z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK). Agencja 
udzieli wsparcia technicznego i prawnego przy tworzeniu wspólnego zespołu 
dochodzeniowego. 

Bezpieczeństwo energetyczne. Rosyjskie wojska, które są obecnie obecne w zdobytej 

elektrowni atomowej w Czarnobylu, mogły otrzymać napromieniowanie z powodu 
radioaktywnego pyłu. Wcześniej oddział jeździł swoimi opancerzonymi pojazdami bez 
ochrony przed promieniowaniem przez wysoce toksyczną strefę zwaną „Czerwonym 
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Lasem”, wzbijając chmury radioaktywnego pyłu.  Wdychanie radioaktywnego pyłu może 
spowodować wewnętrzne napromieniowanie w ich ciałach. 

Bezpieczeństwo cyfrowe. Krajowy dostawca usług telekomunikacyjnych na Ukrainie, 
Ukrtelecom, został dotknięty masowym cyberatakiem, określanym jako jeden z 
najpotężniejszych od początku wojny. Ukrtelecom zapewnia łączność stacjonarną oraz 
Internet na terenie całego kraju, będąc jednym z największych dostawców usług. 

Dezinformacja. Anonymus nadal aktywny!. Tym razem grupa udostępniła ujawniony 
dokument - rosyjski rozkaz kręcenia filmów propagandowych w celu zdyskredytowania 
stosunku sił ukraińskich do jeńców wojennych. W ciągu ostatnich kilku dni krążyły w mediach 
i Internecie filmy przedstawiające ukraińskich żołnierzy torturujących rosyjskich jeńców 
wojennych. Ukraińscy urzędnicy twierdzili, że było to fałszywe informacje oraz, że Ukraina 
utworzyła obozy jenieckie  zgodnie z wymogami konwencji genewskiej. Dokument, który 
wyciekł, potwierdził, że wideo zostało zainscenizowane przez wojska rosyjskie. 

Kultura. W Charkowie rosyjscy okupanci zniszczyli kolejny zabytek architektoniczny - dawną 

remizę strażacką zbudowaną w 1867 roku. Podczas gdy armia rosyjska kontynuuje spójną 
politykę niszczenia kultury, Ukraina kontynuuje gromadzenie informacji o zbrodniach 
wojennych. Klikając w link możesz sprawdzić aktualną listę uszkodzonych lub zniszczonych 
obiektów infrastruktury kulturalnej. 

Pozytywne wieści. Niecałe dwa tygodnie temu pisaliśmy o aukcji charytatywnej prac 
Banky'ego w Londynie. Od wczoraj antywojenny obraz Banksy'ego CND Soldiers został 
sprzedany na brytyjskiej Silent Auction za około 100 tys. USD. Teraz przychód zostanie 
przekazany do Kijowskiego Szpitala Dziecięcego „Ochmatdyt”, który leczy rannych w wyniku 
rosyjskiej agresji. 

Statystyka: 

● Rosja wystrzeliła na Ukrainę 1370 pocisków, informuje amerykański Pentagon. 

● 510 000 obywateli powróciło na Ukrainę od początku wojny. 75-80% to mężczyźni. 

● 3,8 mln osób opuściło Ukrainę od początku wojny. 

● Od początku wojny liczba zarzutów o przestępstwa kryminalne i administracyjne spadła 
ponad 2,5-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, informuje 
Narodowa Policja Ukrainy. 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego 
wojska na dzień 29 marca 2022 r.: personel – ok. 17 200, czołgi ‒ 597, APV ‒ 1710, systemy 
artyleryjskie – 303, MLRS – 96, systemy przeciwlotnicze – 54, stałopłat – 127, śmigłowce – 
129, łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7, cysterny paliwowe – 73, BSP poziomu operacyjno-
taktycznego – 71, wyposażenie specjalne – 21, mobilny system SRBM - 4. 

 

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

● Podziel się aktualnymi informacjami o sytuacji na Ukrainie w mediach 
społecznościowych, lokalnych mediach lub rozpowszechniając tę krótką aktualizację. 

● 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! 
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