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SYTUACJA OPERACYJNA
Kijów i obwód kijowski:
Główne wysiłki agresora skupiają się na okrążeniu Kijowa i osłabieniu oporu w
zablokowanych osadach. Siły wroga zostały zablokowane i zatrzymane w rejonie
Makarowa. Agresor wycofał się z miasta Bucha i lotniska Gostomel.
Co najmniej 50 rosyjskich żołnierzy z 31. Oddzielnej Gwardyjskiej Brygady Szturmowej
(Uljanowsk) zginęło w bitwach o Gostomel. Po stronie ukraińskiej w walkach brali udział
bojownicy sił specjalnych GUR MO, 3. oddzielnego pułku specjalnego przeznaczenia im.
księcia Światosława Chrobrego oraz grupa miejscowego ruchu oporu. Miasto Gostomel jest
pod kontrolą wojsk ukraińskich. Ta osada jest strategicznym przedmieściem Kijowa. Oto
lotnisko, nad którym agresor chciał przejąć kontrolę w celu lądowania desantu i ładunków.
Klęska pod Gostomelem pokrzyżowała rosyjskie plany okrążenia Kijowa.
Północ:
Poważne uderzenia dostają takie duże miasta Ukrainy północnej, takie jak Żytomierz i
Czernihów. Zgodnie z postanowieniami art. 57 Protokołu dodatkowego z 1977 r. do
konwencji genewskich z 1949 r. operacje wojskowe muszą uwzględniać ochronę osób
cywilnych,
osób
cywilnych
i
dóbr
cywilnych.
Działania Rosji naruszają prawa i zwyczaje wojenne i można je zaliczyć do zbrodni
wojennych, gdyż jedną z podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego
jest zasada rozróżnienia między stronami konfliktu, muszą one zawsze rozróżniać między
cywilami a kombatantami, a także dlatego, że odpowiednio cywile i wojsko kierują swoje
działania tylko przeciwko obiektom wojskowym (art. 48).
4 marca agresor zbombardował zajezdnię kolejową Korosteń. Szkoła nr 25 w Żytomierzu
również została trafiona pociskiem z Białorusi i prawie cały budynek został zniszczony.
Południe:
Około godziny 08:15 agresor dokonał ataku w kierunku miasta Energodar, gdzie znajduje
się największa elektrownia atomowa w Europie. Wojska rosyjskie otworzyły ogień do
elektrowni jądrowej, co spowodowało pożar w budynku szkoleniowym. W tej chwili
Zaporizhska AEJ znajduje się pod częściową kontrolą Sił Zbrojnych Rosji. Te ugrupowania
zbrojne (tzw. „Kadyrowcy”) są szczególnie brutalne, a ich kontrola nad największą
elektrownią jądrową w Europie stanowi poważne zagrożenie. Należy zauważyć, że jest to
druga elektrownia atomowa pod kontrolą rosyjskiego agresora, jako pierwsza została
przechwycona elektrownia atomowa w Czarnobylu.
Zajęcie takich obiektów bezpośrednio narusza art. 56 Protokołu dodatkowego z 1977 r. do
konwencji genewskich z 1949 r.
Budynek zakładu „Piwdenhydromasz” w Berdiańsku został zajęty siłą. Ochroniarzę zakładu
zostały wycofane z terenu, fabryka i budynek administracyjny znajdują się pod kontrolą
wojsk rosyjskich.
Siły Zbrojne odbiły od rosyjskich najeźdźców lotnisko wojskowe Kulbakino w rejonie
Mykołajewa. Jednak na obrzeżach Mykołajewa obrona miasta nadal trwa.
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Charków i obwód charkowski:
Charków nadal broni się przed agresorem. Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały „Grad”, który
znajdował się w Ruskich Tyszkach za Cyrkami i przeprowadzał ostrzały największej
dzielnicy mieszkalnej miasta Sałówka Północna. Na tym obszarze Charkowa nie ma
żadnych obiektów strategicznych ani wojskowych. Atakując cywilów, rosyjscy żołnierze
popełniają zbrodnie wojenne. Wojska rosyjskie używają bomb odłamkowo-burzących
przeciwko ludności cywilnej Ukrainy.
Pracownicy Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy odnaleźli i zneutralizowali bombę,
artyleryjską Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej FA-500. Te bomby są przeznaczone do
niszczenia silnych schronień i mogą zniszczyć dom. To kolejny dowód na to, że Rosja ucieka
do terrorystycznych metod walki, strzelając do cywilów w celu wywołania paniki.
Wschód:
VKS Federacji Rosyjskiej nadal ponosi straty. Dziś na niebie nad Volnovakha jednostki
obrony przeciwlotniczej zestrzeliły kolejny wrogi samolot szturmowy Su-25. Samolot
zbombardował domy cywilne i infrastrukturę cywilną. Pilot katapultował się, trwają jego
poszukiwania. Zestrzelony został także rosyjski śmigłowiec MI-8, który wykonywał akcję
ratunkową dla pilota SU-25
Konfrontacja informacyjna
W niedalekiej przyszłości spodziewany jest złożony i zakrojony na szeroką skalę zastrzyk
fake-newsów przez wroga, który zostanie zrealizowany z udziałem pełnego wachlarza
nowoczesnych mediów informacyjnych. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy
dowództwo wojsk rosyjskich ma świadomość, że taktyka „blitzkriegu” poniosła sromotną
porażkę i obecnie głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rosji jest prowadzenie specjalnych
operacji informacyjno-psychologicznych.
Przykładem takiej operacji jest planowany prorosyjska manifestacja w Chersoniu w celu
dezorientacji ludności obwodu chersońskiego i zademonstrowania rzekomego poparcia dla
rosyjskiej agresji. W tym celu do miasta sprowadza się ludzi z Krymu na manifestację. W
hotelu "Fregat" sprowadzono już około 60-80 aktorów krymskich dla manifestacji
Również wojska rosyjskie tymczasowo przetrzymujące Chersoń rozpowszechniały
fałszerstwo, że prezydent Wołodymyr Zełenski opuścił Ukrainę. Celem tej operacji
informacyjnej jest zmylenie populacji i stłumienie oporu. Rosyjska telewizja prowadzi już
kampanię na rzecz dzieci w formie kreskówek, w których głównymi bohaterami są Wania i
Mykołaj w roli Rosji i Ukrainy. To kolejny przykład machiny propagandowej Federacji
Rosyjskiej, która oddziałuje na odbiorców w różnym wieku.
Administracja Wojskowa w mieście Zaporoże oficjalnie potwierdziła, że rosyjska armia
zajęła wieżę telewizyjną w Melitopolu, zainstalowała tam sprzęt i rozpoczęła nadawanie
rosyjskich kanałów telewizyjnych
SYTUACJA HUMANITARNA
W nocy z 3 na 4 marca Zaporożska elektrownia jądrowa w Energodarze została ostrzelana
i zajęta przez wojska rosyjskie, które kontrolują budynki administracyjne i przejście do stacji.
Mimo to system elektroenergetyczny działa tak, jak powinien. Energodar został bez dostaw
ciepła. Podczas ostrzału elektrowni jądrowej przez rosyjskich okupantów odcięto magistralę
ciepłowniczą. Były też problemy z dostawami wody i prądu. W Energodarze zginęło trzech
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gwardzistów narodowych. O 06:20 ugaszono pożar w budynku treningowym elektrowni
jądrowej w Energodarze.
W Mariupolu ludzie błagają o pomoc dla mieszkańców, którzy 5-ty dzień przebywają pod
ostrzałami, bez wody, światła i ciepła. Infrastruktura mieszkaniowa jest niszczona przez
grad, haubice i samoloty. Ludności cywilnej kończy się żywność i lekarstwa, a 300 osób
zostało już rannych w szpitalach. Lekarze walczą o życie każdego mieszkańca Mariupola
od 9 dni. Mimo to wojska rosyjskie ostrzeliwują nawet szpitale. Rosyjskie samoloty zrzuciły
bombę na Elektrociepłownię Ochtyrka. Miasto zostało całkowicie pozbawione światła, wody
i ciepła.
W Trostyańcu wojsko rosyjskie zajęło stację kolejową, rozmieściło sprzęt w dzielnicach
mieszkaniowych i skonfiskowało transport publiczny. Cywile nie mogą opuszczać miasta ani
otrzymywać pomocy humanitarnej W Żytomierzu agresorzy uderzyli w szkołę. A w Korosten
rosjanie zbombardowali zajezdnię kolejową.
Czerwony Krzyż będzie pełnił rolę neutralnego mediatora, pomagając zapewnić
bezpieczeństwo obywatelom, którzy zostaną ewakuowani z miejsc, w których toczą się
działania wojenne.
Ukraińskie władze wysłały w rejon Chersoniu 19 ciężarówek z najpotrzebniejszymi
przedmiotami. Jednak rosyjskie wojsko nie zezwoliło na pomoc humanitarną, oferując
pomoc cywilną ze strony Rosji. Obiecane porozumienia o utworzeniu „zielonego korytarza”
w drugim etapie negocjacji nie zostały spełnione.
REAKCJA MIĘDZYNARODOWA
Społeczność światowa wyraziła zaniepokojenie ostrzałem i zajęciem przez rosyjskie siły
okupacyjne obiektu Zaporizhskiej AEJ w mieście Energodar. W związku z groźbą katastrofy
nuklearnej Wołodymyr Zełenski prowadził rozmowy z partnerami międzynarodowymi, m.in.
z prezydentami Stanów Zjednoczonych i Polski, kanclerzem Niemiec, premierem Wielkiej
Brytanii, przewodniczącym Rady Europejskiej oraz Międzynarodową Agencją Atomową.
Agencja Energetyczna (MAEA). Cała społeczność międzynarodowa potępia
nieodpowiedzialne działania kraju-agresora.
Na nadzwyczajnym spotkaniu NATO 4 marca w Brukseli poruszono kwestię ustanowienia
strefy zakazu lotów nad Ukrainą, ale sojusznicy nie zgodzili się na to posunięcie. NATO nie
zmieniło swojego stanowiska i nie wyśle swoich sił na Ukrainę – powiedział sekretarz
generalny NATO Jens Stoltenberg. Zamiast tego Ukraina została przyjęta do Wspólnego
Centrum Technologii Cyberobrony NATO jako kontrybutor. Udział Ukrainy w pracach
Centrum wzmocni wymianę doświadczeń cybernetycznych z innymi krajami
uczestniczącymi.
Szwajcarski rząd zakazał dostaw towarów o podwójnej wartości do Rosji w celach
obronnych i bezpieczeństwa, a także eksportu do Rosji towarów dla przemysłu naftowego,
lotniczego i kosmicznego. Zabronione jest również udzielanie państwowych środków
finansowych lub pomocy finansowej na handel lub inwestycje w Rosji.
Ważna jest pomoc finansowa ze strony międzynarodowych partnerów i instytucji. Szwecja
wysłała 500 mln EEK (50,5 mln USD) na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. Europejski Bank
Inwestycyjny zgodził się natychmiast udzielić Ukrainie 668 mln euro pomocy finansowej.
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Fundusze powinny pomóc uporać się ze szkodami wyrządzonymi przez wojnę i napływ
uchodźców.
Świat nadal reaguje na agresywne działania Rosji na terytorium Ukrainy, trwa
międzynarodowa izolacja Rosji:
- Duński browar Carlsberg Group zdecydował o natychmiastowym wstrzymaniu nowych
inwestycji w Rosji, a także eksportu z innych spółek Carlsberg Group do rosyjskiej firmy
Baltika.
- Porsche przeznacza milion euro na pomoc Ukrainie i przestaje dostarczać swoje
samochody do Rosji.
- Cisco, firma produkująca sprzęt i oprogramowanie sieciowe, przestała działać na Białorusi
iw Rosji.
- Amerykańska firma informatyczna EPAM zamyka swoje rosyjskie biuro, przestaje
obsługiwać rosyjskich klientów i przeznacza 100 mln USD na ukraińskich pracowników i ich
rodziny.
- Microsoft tymczasowo zawiesza sprzedaż towarów i usług w Rosji.
- Największy japoński i jeden z wiodących światowych producentów elektroniki, Panasonic,
wyraził solidarność z Ukrainą i postanowił zawiesić współpracę z Rosją.
- Największe usługi VPN odpowiedziały na prośbę cyberpolicji o zaprzestanie współpracy z
agresorem. Usługi KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe filtrują ruch i blokują rosyjskie witryny
propagandowe.
Ponadto służby te przekazują do 30% własnych dochodów na potrzeby armii ukraińskiej.
- Serwis internetowy Airbnb zawiesza wszelkie operacje w Rosji i na Białorusi. - Studio gier
komputerowych Electronic Arts przestanie sprzedawać swoje gry w Rosji i na Białorusi.
- Jeden z największych dostawców szkieletów amerykańskiej firmy Cogent odłącza
rosyjskich operatorów od swoich sieci.
Komisja Europejska zawiesza współpracę badawczą z Rosją, aw ramach programu
Horyzont Europa nie zostaną podpisane żadne nowe kontrakty ani porozumienia z
organizacjami rosyjskimi. Unia Europejska zawiesiła także programy współpracy
transgranicznej z Rosją i Białorusią. Zawieszenie stosunków dotyczyło dziewięciu
programów, a także ponadnarodowego programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.
Rada Praw Człowieka ONZ głosowała za przyjęciem rezolucji potępiającej łamanie praw
człowieka przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę i powołaniem komisji do zbadania tych
zbrodni. Rosja i Erytrea głosowały przeciwko rezolucji. Komisja śledcza jest jednym z
najsilniejszych dostępnych narzędzi ścigania poważnych naruszeń praw człowieka.
Ustalenia komisji śledczej mogą skutkować nałożeniem sankcji politycznych i pomóc
właściwym organom w dochodzeniu i ściganiu przestępców.

