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INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ - 5 marca 2022 r.
Stan na 8:00 6 marca 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
W ciągu dnia wyrządzono znaczne straty personelowi i wyposażeniu sił okupacyjnych:
zestrzelono 4 śmigłowce, 5 samolotów i 1 BSP, dokonano kilku nalotów na kolumny
wrogiego sprzętu, a straty są wyjaśniane. Agresor nadal traci swój sprzęt wojskowy na
terytorium Ukrainy – według ukraińskiego Forbesa armia ukraińska w ciągu 10 dni
zniszczyła rosyjski sprzęt wojskowy o wartości ok. 3 mld USD.
Kijów i obwód kijowski:
Rano w Białej Cerkwi wróg zaatakował z powietrza sektor prywatny, uszkadzając co
najmniej 15 prywatnych domów, w których przebywały osoby starsze i dzieci. Planowano
ewakuację ludności pociągiem z Irpina, ale wojska rosyjskie wysadziły tory kolejowe.
Wszystkich mieszkańców miasta poproszono o pilne udanie się na autostradę Novoirpin,
skąd autobusy ewakuowano do Kijowa. Trudna sytuacja utrzymuje się w Buczy i
Borodyance.
Północ:
W pobliżu Czernihowa Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły samolot szturmowy SU-34 Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który wykonywał misję bojową nalotów na ludność cywilną.
Samolot wojskowy uderzył w prywatny dom, aw sektorze prywatnym znaleziono 3 bomby
wybuchowe FAB-500. Mieszkańcy sektora prywatnego są obecnie ewakuowani w celu
dalszej utylizacji amunicji.
Południe:
W Mykołajewie oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy wypchnęły agresora z miasta w kierunku
Chersoniu i zajęły sprzęt wojskowy Federacji Rosyjskiej. Wśród ludności cywilnej są ofiary.
W rejonie Mykołajewa jednostki piechoty morskiej zestrzeliły 4 rosyjskie śmigłowce.
Charków i obwód charkowski:
W pobliżu Charkowa jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczęły kontrofensywę i utrzymały
tam swoje pozycje, w szczególności w kierunku Czuguewa i Wowczańska. Stało się to
możliwe ze względu na brak przygotowanych rezerw Sił Zbrojnych FR, demoralizację wojsk
agresora, a także wycofanie jednostek z okupowanych części obwodów donieckiego i
ługańskiego. Wieś Jakivlivka w obwodzie charkowskim została całkowicie zniszczona przez
agresorów. Nie ocalał żaden dom. W okolicy nie ma obiektów wojskowych, tylko cywile.
Wschód: Pomimo zgody na przestrzeganie reżimu ciszy i tworzenie „zielonych” korytarzy
dla ewakuacji ludności i zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby, Siły Zbrojne Federacji
Rosyjskiej ostrzeliwały miasta Wołnowacha i Mariupol. Ewakuacja ludności cywilnej była
zagrożona, a mieszkańców miast namawiano do znalezienia schronienia przed ostrzałem.
Ewakuacja nie zostanie odwołana i będzie kontynuowana w czasie ciszy.
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Rano wojska rosyjskie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim. Ostrzały
skierowany do obiektów zaopatrzenia w energię. Są przerwy w elektryczności. Przerwy ze
światłem nie tylko w Rubiżnym, ale także w Siewierodoniecku i Kreminnej, Popasna bez
światła już trzeci dzień. Energetycy próbują przywrócić sieć.
Konfrontacja informacyjna
Według szablonów z 2014 r. z Krymu i Donbasu rosyjskie wojska w tymczasowo
okupowanych osiedlach planowały stworzyć dla swoich mediów „obraz” o tym, jak
obywatele rzekomo „spotykają ich jako wyzwolicieli”. Ale w Chersoniu i Melitopolu na
centralnym placu mieszkańcy miasta wyruszyli na wiec przeciwko rosyjskim agresorom.
Wojska rosyjskie próbują rozpędzić ludzi strzałami w powietrze, ale im się to nie udaje.
W Nowopsku w obwodzie ługańskim cywile pokojowo protestowali w obronie Ukrainy. Z
kolei wojska rosyjskie otworzyły ogień do protestujących. Kilku obywateli zostało rannych.
Rosyjska sieć społecznościowa Vkontakte zaczęła usuwać filmy i blokować strony z
informacjami o stratach rosyjskiego wojska.
Mieszkańcy Izyum (obwód charkowski) otrzymywali w messengerze wiadomości z
żądaniem „wyrzucenia przestępców nacjonalistycznych, zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania infrastruktury miejskiej i zapobiegania blokadom dróg”. W wiadomości
powiadomiono, że miejscowe urzędnicy zobowiązali się zapewnić warunki przybycia wojsk
rosyjskich. To kolejna prowokacja i nieudane próby agresora przełamania oporu Ukraińców.
SYTUACJA HUMANITARNA
Pomimo uzgodnionego reżimu ciszy dla ewakuacji ludności cywilnej „zielonymi korytarzami”
Mariupola i Wołnowacha 5 marca, agresorzy otworzyli podczas ewakuacji ogień z ciężkiej
artylerii. Według oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża: „O ile
wiemy, bezpieczne korytarze z Mariupola i Wołnowacha nie będą dziś otwarte. W dalszym
ciągu prowadzimy dialog ze stronami dotyczący bezpiecznych korytarzy dla ludności
cywilnej z różnych miast dotkniętych konfliktem. Dzisiejsze wydarzenia w Mariupolu i innych
miastach są tragiczne. Mariupol, 400-tysięczne miasto, od sześciu dni jest blokowane przez
wojska rosyjskie, bez prądu, wody, ogrzewania i łączności.
5 marca oddział Rosgwardii ("Kadyrowcy") wkroczył na teren Borodianskiej
Psychoneurologicznej Szkoły-internat w obwodzie kijowskim. Zaminowali wszystkie
podejścia do internatu, a teraz strzelają z artylerii na pozycje armii ukraińskiej. Według
wstępnych danych w placówce przetrzymywanych jest obecnie ponad 600 pacjentów, z
których prawie 100 jest przykutych do łóżka. Wrak rakiety uszkodził także budynek
Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego Ochmatdyt w Kijowie. W nocy 5 marca troje dzieci
z ranami postrzałowymi z miejscowości Bucha miało zostać przewiezione do Ochmatdytu.
Jednak z powodu ciągłego ostrzału rosyjskich agresorów karetka nie mogła odebrać
pacjentów. Zginęło dwoje dzieci.
Ogólnie na dzień 5 marca od broni rosyjskiej zginęło co najmniej 32 dzieci, a 70 dzieci
zostało rannych.
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W Trostyanets w regionie Sumy rosyjscy okupanci utworzyli kwaterę główną i ostrzeliwali
cywilów, którzy wyszli na ulice. Miasto Energodar jest nadal oblężone. Zdaniem pierwszego
zastępcy burmistrza Iwana Samoidiuka ze względu na rosyjską agresję militarną nie jest
możliwe zaopatrzenie miasta. Sytuacja w elektrowni atomowej w Zaporożu wymaga
natychmiastowej interwencji organizacji międzynarodowych.
Sytuacja jest również skomplikowana w Melitopolu, miasto na skraju katastrofy
humanitarnej, brakuje produktów i leków, które są pilnie potrzebne do leczenia pacjentów.
Agresorzy nie pozwalają na otwarcie korytarza humanitarnego.
REAKCJA MIĘDZYNARODOWA
Podczas spotkania 5 marca minister spraw zagranicznych Ukrainy D. Kuleby i sekretarza
stanu USA E. Blinkena, omówiono pilne wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy (w
szczególności w kontekście obrony przeciwlotniczej). Strony uzgodniły także mechanizmy
zapewniające skuteczność sankcji gospodarczych wobec Rosji, uniemożliwiające ich
obejście.
Jednocześnie premier Wielkiej Brytanii B. Johnson w swoim wystąpieniu do światowych
przywódców zaproponował „plan reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę”, który obejmuje
utworzenie międzynarodowej koalicji humanitarnej, wsparcie obronne Ukrainy, zaostrzenie
sankcji na Rosję.
Bank Światowy przygotował dla Ukrainy pożyczkę w wysokości 500 mln USD. Rozważana
jest dodatkowa pomoc w wysokości 200 mln USD. Rada Dyrektorów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła natychmiastowe wsparcie finansowe dla Ukrainy w
wysokości 668 mln euro.
Kraje G7 zgodziły się co do konieczności rezygnacji z rosyjskiego gazu. Niemieckie miasta
Dusseldorf, Kolonia, Duisburg i Neuss zakończyły współpracę z miastami rosyjskimi. Cypr
ogłosił zakaz cumowania pięciu okrętów rosyjskiej marynarki wojennej w porcie Limassol.
Porty cypryjskie pozostaną zamknięte dla okrętów rosyjskiej marynarki wojennej, dopóki
trwa wojna na Ukrainie i będą obowiązywały sankcje europejskie. Tymczasem Polska
zapowiedziała utworzenie centrum dokumentowania zbrodni wojennych Rosji na Ukrainie.
Singapur nakłada również sankcje na Rosję. Wszystkie instytucje finansowe w Singapurze
będą miały zakaz prowadzenia działalności lub nawiązywania relacji biznesowych z
głównymi rosyjskimi instytucjami finansowymi, w tym VTB Bank, VEB RF, Promsvyazobank
i Bank Russia. Ukraińscy dyplomaci pracują nad zwiększeniem globalnej presji na Rosję i
angażują społeczność międzynarodową do pomocy Ukrainie.
• Usługi płatnicze Visa i Mastercard ogłosiły, że całkowicie przestaną działać w Rosji i
wstrzymają wszelkie transakcje kartowe w najbliższych dniach.
• Międzynarodowy system płatności elektronicznych PayPal przestał świadczyć swoje
usługi w Rosji.
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• Kering ogłasza zamknięcie butików swoich marek w Rosji. Firmy są właścicielami
luksusowych marek, takich jak Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen, Brioni i Pomellato.
• Związek Europejskich Zawodowych Lig Piłki Nożnej wykluczył z
organizacji mistrzostwa Rosji. • Samsung zawiesza dostawy do Rosji.
• Sklep jubilerski Cartier zamyka swoje sklepy w Rosji.
• Coca Cola i Danone opuszczają rynek rosyjski.
• Japoński koncern Hitachi wstrzymał produkcję w Rosji i eksport sprzętu do tego kraju.
• Marka Marks & Spencer przestaje dostarczać swoje produkty do Rosji, a także zapowiada
przekazanie pieniędzy na potrzeby ukraińskich uchodźców.
• Holenderski koncern Heineken zaprzestaje eksportu piwa do Rosji.
• Duży wydawca Electronic Arts przestaje sprzedawać gry i treści dla Rosji i Białorusi. Firma
posiada prawa do takich hitów jak FIFA22, Battlefield, Need for Speed i nie tylko.
• Rockstar Games zaprzestało sprzedaży gier w Rosji.
• Rezerwacja nie działa już na rynku rosyjskim.
• Adobe ogłasza wstrzymanie sprzedaży w Rosji wszystkich nowych produktów i usług:
Photoshop, Acrobat Reader, Illustrator itp. Firma podjęła również decyzję o zawieszeniu
dostępu do kontrolowanych przez rząd mediów do usług Adobe Creative Cloud, Adobe
Document Cloud i Adobe Experience Cloud.
• Payoneer zawiesza działalność w Rosji.
• IBM jest jednym z największych producentów i dostawców sprzętu i oprogramowania, a
także usług IT i usług konsultingowych. • Firma sportowa PUMA zawiesiła wszystkie swoje
sklepy w Rosji. • Rosja i Białoruś zostały zawieszone w Międzynarodowym Związku Kolei. •
Estońskie uczelnie ogłosiły zakończenie współpracy z uczelniami rosyjskimi i białoruskimi.
W szczególności Estońska Akademia Sztuki, Estońska Akademia Muzyki i Teatru, Estoński
Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet w Tallinie, Uniwersytet w Tallinie i Uniwersytet w Tartu. •
Inditex, właściciel marek Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius,
Uterqüe, zawiesza działalność w Rosji.
Ze względu na dyktatorskie przepisy ograniczające wolność słowa i kryminalizujące
rozpowszechnianie rzekomo „fałszywych” informacji o wojsku, zagraniczni nadawcy
przestali współpracować z Rosją:
• Brytyjski nadawca BBC tymczasowo zawiesza korespondentów w Rosji.
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• Kanadyjskie media CBS News i australijskie ABC News zostały zawieszone w Rosji ze
względu na ryzyko dla dziennikarzy.
• Bloomberg ogłosił zawieszenie prac w Rosji.
• Amerykańskie CNN informuje o zaprzestaniu nadawania w Rosji.
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych.
Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w
przypadku fałszywych wiadomości.
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