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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 31.03.2022.
Minęło 5 tygodni inwazji. Ukraina stawia opór.
Wycofanie versus przegrupowanie. Ostrzał Kijowa i Czernihowa trwają - niezależnie od rzekomego wycofania
wojsk przez Rosję. Rzecznik MON Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie nie zrezygnowały w pełni z prób
zajęcia lub przynajmniej okrążenia Kijowa i Czernihowa. Potwierdza to Biały Dom, wskazując, że ruch sił wokół
Kijowa jest przemieszczeniem, a nie wycofaniem. Ponadto należy spodziewać się poważnej ofensywy na inne
części Ukrainy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdza sytuację w terenie - pomimo rosyjskich oświadczeń,
ciężki ostrzał nadal jest skierowany na Kijów i Czernihów. W najbliższych dniach można spodziewać się ciężkich
walk na obrzeżach Kijowa, mówi brytyjski wywiad.
Negocjacje. Kolejna runda negocjacji zostanie wznowiona 1 kwietnia w formacie online. W najbliższym czasie
może dojść do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Putinem - powiedział doradca szefa Kancelarii
Prezydenta Mychajło Podolak. Według niego podgrupy robocze nadal pracują, aby wyjaśnić pewne punkty
przyszłego porozumienia. W świetle wyników negocjacji kanclerz Niemiec powiedział ukraińskiemu
prezydentowi, że jego kraj jest gotowy do pełnienia funkcji gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy – donosi Reuters.
Na razie nie jest jasne, czy rola gwaranta bezpieczeństwa obejmie również komponent militarny.
Polityka zagraniczna. Słowacja wydala 35 pracowników ambasady rosyjskiej, powołując się na ich
niedopuszczalne działania. Wcześniej w marcu wydalili już 3 przedstawicieli Ambasady. Słowacja kontynuuje
kampanię antyszpiegowską. W ciągu miesiąca blisko 100 przedstawicieli rosyjskich ambasad zostało
wydalonych do Rosji.
Prezydent Zełenski i prezydent Biden odbyli godzinną rozmowę telefoniczną na temat ostatniej oceny frontu walk
i negocjacji. Prezydenci omówili dalsze sankcje, makro-finansowe i humanitarne. USA planuje pomoc budżetową
dla Ukrainy w wysokości 500 milionów dolarów.
Atakowane miasta. W obwodzie donieckim rosyjskie wojsko ostrzeliwało Marjinkę, Georgiivkę, Nowokalinovo
i Ocheretynę — żaden cywil nie został ranny, ale kilka domów zostało uszkodzonych. W Mariupolu wojska
rosyjskie ostrzelały budynek ze znakiem Czerwonego Krzyża – potwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich
Ukrainy. Budynek znalazł się pod ostrzałem, choć jest to uznany na całym świecie znak rannych lub cywilów
wewnątrz budynku. Irpin w obwodzie kijowskim znajduje się pod kontrolą Ukrainy, jednak ostrzał z sąsiednich
gmin trwa. Burmistrz miasta zgłosił około 300 zabitych cywilów, liczne przypadki tortur, gwałtów, uprowadzeń.
Według miejscowego burmistrza od początku wojny w Mikołajowie zginęło 80 cywilów, a około 450 zostało
rannych. W Charkowie zniszczone jest około 15% miejskiej infrastruktury, w tym prawie 1300 domów
mieszkalnych, 76 szkół i 16 szpitali. W Dergaczi w obwodzie charkowskim budynek administracyjny rady
miejskiej został całkowicie zniszczony, a kilka domów mieszkalnych zostało uszkodzonych w wyniku ostrzału. W
Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim ostrzał uderzył w szkołę i uszkodził pięć domów mieszkalnych.
Wojska rosyjskie ostrzelały Maryinkę, Krasnohorówkę i Nowomychajłowkę w obwodzie donieckim zakazanymi
bombami fosforowymi. Do szpitala trafiło 11 rannych cywilów z gminy maryńskiej, w tym 4 dzieci.
Ataki na składy ropy trwają nadal. Po dwóch dniach Państwowe Służby Ratunkowe ostatecznie ugasiły pożar w
Równem. Jednak wczoraj rakiety całkowicie zniszczyły składy ropy w Dnieprze i Łysyczańsku.
W okupowanym czasowo Chersoniu rosyjscy okupanci przygotowują grunt do przeprowadzenia tzw.
referendum w sprawie powołania „Chersońskiej Republiki Ludowej”. Jest to próba powtórzenia scenariusza
Doniecka i Ługańska z 2014 roku. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że wśród ludności panuje silny opór,
czego dowodem są liczne pokojowe wiece przeciwko okupacji.
Aktualna mapa sytuacji na Ukrainie.
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Łamanie praw człowieka. W ciągu ostatniego tygodnia wzrosła liczba zgłaszanych przypadków gwałtów i tortur.
Ukraińskie Służby Specjalne przechwyciły rozmowę rosyjskich bojowników omawiających gwałt na 16-letniej
dziewczynce. Magazyn Time opublikował zeznanie kobiety uciekającej ze swojej wioski w obwodzie kijowskim.
Ponadto nadal trwają porwania ludzi. Od początku wojny porwano co najmniej 13 przewodniczących gmin
terytorialnych. Wraz z nimi porwani zostali także ich zastępcy, asystenci, a także inni przedstawiciele władz
lokalnych
Opieka zdrowotna. Dziesiątki pracowników medycznych i pacjentów zginęło w ponad 80 atakach od czasu
inwazji Rosji na Ukrainę, poinformował przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia na konferencji prasowej w
środę.
Bezpieczeństwo energetyczne. Międzynarodowa agencja informacyjna AFP, powołując się na źródła
Pentagonu, informuje, że Rosja zaczęła wycofywać część swoich wojsk z elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
Rafael Grossi, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Atomowej, odwiedził wczoraj Ukrainę. Wizyta
ma na celu zapewnienie pomocy technicznej MAEA w zakresie bezpieczeństwa i ochrony krajowych obiektów
jądrowych. Będzie to obejmować wysyłanie ekspertów MAEA do miejsc priorytetowych i transportowanie
ważnych urządzeń bezpieczeństwa, w tym sprzętu monitorującego i awaryjnego. Agencja nadal nie odbiera
zdalnej transmisji danych z systemów monitoringu zainstalowanych w EJ Czarnobyl, jednak część danych
pochodzi z innych działających EJ na Ukrainie.
Bloomberg donosi, że służby Unii Europejskiej dokonały przeszukania biura niemieckich oddziałów Gazpromu
PJSC w ramach śledztwa w sprawie roli rosyjskiego giganta gazowego w windowaniu cen na kontynencie do
rekordowych wartości. Przeszukanie ma miejsce, gdy Europa wszczyna dochodzenie w sprawie tego, czy
zachowanie Gazpromu spowodowało wzrost cen gazu i pogorszyło kryzys energetyczny w regionie. Wcześniej
przywódcy G7 odrzucali żądanie Rosji zapłaty za gaz w rublach rosyjskich.
Sondaże. Ostatni rosyjski sondaż pokazuje, że poparcie społeczne dla głównych rosyjskich instytucji
państwowych znacznie wzrosło: 83% popiera prezydenta, 71% popiera premiera, 70% popiera rząd, a 59%
popiera Dumę Państwową. W marcu udział tych, którzy uważają, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku,
wzrósł do 69% (w porównaniu do 52% w lutym). Odsetek tych, którzy uważają, że kraj zmierza w złym kierunku,
wynosi 22% (38% w lutym).
Wg amerykańskiego sondażu, przeprowadzonego przez Pew Research Center, około 72% Amerykanów ma
dużo lub sporo zaufania do Zełenskiego – a więc więcej niż jakikolwiek inny międzynarodowy lider wymieniony w
tym nowym badaniu. Tylko 6% mówi to samo o Putinie.
Lista rzeczy do przeczytania:

Jak Mychajło Fiodorow z Ukrainy walczy z cyfrową wojną — The Washington Post
Statystyka:
 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 31
marca 2022 r.: personel – ok. 17500, czołgi ‒ 614, APV ‒ 1735, systemy artyleryjskie – 311, MLRS – 96,
systemy przeciwlotnicze – 54, stałopłaty – 135, śmigłowce – 131, łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7,
cysterny paliwowe – 75, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 83, wyposażenie specjalne – 23,
mobilny system SRBM - 4. Śledź także interaktywny licznik strat rosyjskich.
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały!
 Wspieraj wolontariuszy pomagających armii ukraińskiej – organizacja pozarządowa „Come Back
Alive”
 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!

