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123 Rosjanie masowo zwalniają z pracy z powodu antywojennej
postawy
118 Ciemnoskórzy ludzie uciekający z Ukrainy zostali zaatakowani
przez polskich nacjonalistów
113 NG przestaje informowć o działaniach wojjenych na Ukrainie
109 Czy ukraińskie elektrownie atomowe są bezpieczne ?
108 Polska ruszyła na pomoc uchodźcom z Ukrainy
103 ROSJA: W wyniku protestów w Rosji zatrzymano tysiące osób
101 Wojna na Ukrainie „katastroficzna" dla globalnej żywności
95 UKRAINA: Rosyjski generał został zabity koło Charkowa
91 Rosyjskie MSZ wykluczyło możliwość wybuchu wojny nuklearnej
87 Indie przypadkowo wystrzeliły pocisk w kierunku Pakisatnu
81 Atak na Irbil: Iran wystrzeliwuje rakiety w pn. irackie miasto
76 Chiny blokują prowincję zamieszkiwaną przez 24 miliony osób
73 W Polsce zaproponowano wysłanie na Ukrainę sił pokoj. NATO
68 Zachodnie marki nie mogą opuścić Rosji
POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

1

nr 3 (108)

59 W USA zaniepokoili się stanem laboratoriów na Ukrainie
49 Ukraina zawiesza 11 partii politycznych powiązanych z Rosją
47 Zmiany klimatu: „Szalony pomysł", aby powrócić do
paliw kopalnych z powodu wojny na Ukrainie
43 Izrael: czterech zabitych w ataku na centrum handlowe
43 Rozbicie się chińskiego samolotu - nie znaleziono ocalałych
36 ROSJA: Na uczelniach zaczynają się czystki
34 Madeleine Albright: zmarła pierwsza kobieta-Sekretarz Stanu
USA
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31. III
Wojna na Ukrainie: W. Putin jest wprowadzany w błąd przez przerażonych
doradców, twierdzi USA

USA i Wielka Brytania twierdzą, że Putin jest wprowadzany w błąd przez
swoich doradców
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Prezydent Rosji Władimir Putin jest wprowadzany w błąd przez doradców,
którzy są zbyt przerażeni, aby powiedzieć mu, jak źle Idzie wojna na
Ukrainie-mówi Biały Dom.
Tymczasem brytyjski wywiad twierdzi, że rosyjskie oddziały na Ukrainie są
Zdemoralizowane, brakuje im sprzętu i odmawiają wykonania rozkazów.
Nie mówi się też Putinowi o pełnym wpływie sankcji na rosyjską gospodarkępoinformował Biały Dom.
Kreml powiedział, że USA mają „całkowite niezrozumienie" sytuacji.
Główny rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, powiedział dziennikarzom: „po
prostu nie rozumieją, co dzieje się na Kremlu, nie rozumieją prezydenta
Putina, nie rozumieją, jak podejmowane są decyzje i nie rozumieją stylu
naszej pracy."
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60936117

Wojna rosyjsko-ukraińska: Co wiemy w dniu 36 rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-36-of-the-russian-invasion

Wojna na Ukrainie: Rosja blokuje autobusy jadące do Mariupola - mówi
Ukraina
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60938429

Francuski szef wywiadu E. Vidaud zwolniony z powodu nieprzewidzenia ataku
Rosji na Ukrainę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60938538

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

3

nr 3 (108)

Wołodymyr Zelenskij prosi Australię o wysłanie pojazdów opancerzonych, aby
pomóc w walce z Rosją
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/volodymyr-zelenskiy-asksaustralia-to-send-armoured-vehicles-to-help-fight-russia

Ukraina szykuje się na nową falę ataków na wschodzie. Rosja rozbudowuje
siły w Donbasie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-freshwave-of-attacks-as-russia-builds-forces-in-donbas

A. Aresztowicz mówił o prawie zniszczonym przemyśle wojskowym Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1313543/2022-03-31/arestovich-rasskazal-o-pochtiunichtozhennoi-voennoi-promyshlennosti-ukrainy

Duma Państwowa wyjaśniła decyzję USA o wycofaniu rosyjskich nawozów spod
nakładanych sankcji
źródło: IZ
https://iz.ru/1313485/2022-03-31/v-gosdume-obiasnili-reshenie-ssha-vyvestirossiiskie-udobreniia-iz-pod-sanktcii

Szef DNR zlecił utworzenie administracji Mariupola
źródło: IZ
https://iz.ru/1313535/2022-03-31/glava-dnr-poruchil-sformirovatadministratciiu-mariupolia
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Amerykański New York Post próbował przedstawić skutki uderzenia armii
ukraińskiej w domy w Doniecku za dowody „rosyjskiego ostrzału miast"
źródło: IZ
https://iz.ru/1313525/2022-03-31/nyp-vydal-obstrely-donetcka-za-udarrossiiskoi-armii-po-kievu

Rosja i Arabia Saudyjska w maju będą mogły zwiększyć produkcję ropy
źródło: IZ
https://iz.ru/1313546/2022-03-31/rossiia-i-saudovskaia-araviia-v-maeuvelichat-dobychu-nefti

Dwóch Palestyńczyków zginęło w strzelaninie podczas Izraelskiego nalotu na
Zachodni Bank Jordanu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60939559

J. Biden nakazuje „bezprecedensowe" uwolnienie złóż ropy naftowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60936468

Jamal Khashoggi: wezwanie do wstrzymania procesu saudyjskiego dziennikarza
o morderstwo w Turcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60939738
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Kryzys w Tunezji powiększa się - prezydent rozwiązuje parlament
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/tunisian-crisis-escalates-aspresident-dissolves-parliament

Facebook nie wychwyciła 80% postów promujących teorię spiskową broni
biologicznej
źródło: TG
https://www.theguardian.com/technology/2022/mar/31/facebook-disinformationwar-ukraine-russia

30. III
Wojna na Ukrainie: Rosja rozpoczyna nowe ataki po obietnicy pokoju
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60925713

W Mariupolu, gdzie zginęły tysiące cywilów, Rosja jest bliska całkowitego
zajęcia miasta-twierdzą analitycy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60923158

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 35 rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-35-of-the-russian-invasion
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Rosja bombarduje Czernihów godzinami po zobowiązaniu się do wstrzymania
ostrzału
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ukraine-russia-bombardschernihiv-hours-after-pledging-to-halt-shelling

Wojna na Ukrainie daje impuls dla cen: inflacja wzrosła do 9,8%, maksimum
od 1985 roku
źródło: EP
https://elpais.com/economia/2022-03-30/la-inflacion-acelera-en-marzo-al-98maximos-desde-1985-por-la-guerra-en-ucrania.html

D. Pieskow wezwał do zaufania profesjonalistom w kwestii negocjacji Moskwy
i Kijowa
źródło: IZ
https://iz.ru/1312821/2022-03-30/peskov-prizval-doveriat-professionalam-vvoprose-peregovorov-moskvy-i-kieva

Fiński VR Transpoint po trzech dniach wznowił transport ładunków z Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1312786/2022-03-30/finskaia-vr-transpoit-spustia-tri-dniavozobnovila-gruzoperevozki-s-rf

FSB poinformowała o zatrzymaniu 60 zwolenników ukraińskich neonazistów w
Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1312809/2022-03-30/v-23-regionakh-rossii-zaderzhany-60storonnikov-ukrainskikh-neonatcistov
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M. Morawiecki ocenił zjawisko rusofobii w Polsce jako główny nurt
źródło: IZ
https://iz.ru/1312815/2022-03-30/moravetckii-otcenil-rusofobiiu-v-polshekak-meinstrim

D. Pieskow odpowiedział na pytanie dotyczące zbliżenia Rosji i Chin
źródło: IZ
https://iz.ru/1312826/2022-03-30/peskov-otvetil-na-vopros-o-sblizheniirossii-i-kitaia

Lekarz określił jako niezbędne w okresie ciąży przeprowadzenie testów
genetycznych
źródło: IZ
https://iz.ru/1312816/2022-03-30/vrach-nazvala-neobkhodimye-v-periodberemennosti-geneticheskie-testy

Izrael: co najmniej pięciu zabitych w strzelaninie w Tel Awiwie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/israel-at-least-five-dead-intel-aviv-shooting

E. Macron rozpoczyna

kampanię. M. Le Pen zyskuje na popularności

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/macron-kickstarts-reelection-campaign-as-le-pen-gains-ground
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Chiny: Panika zakupów w podzielonym Szanghaju zostającym pod blokadą
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60912846

Zamknięcia związane z Covid nadal dotykają 400 milionów uczniów-Unicef
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/education-60846683

Oscary 2022: Uderzenie Willa Smitha, to był napad szału
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20220328-oscars-2022-will-smiths-slapaside-it-was-a-shambles

29. III
Wojna na Ukrainie: Rosja twierdzi, że powstrzyma szturm Kijowa w miarę
postępów rozmów pokojowych
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Setki cywilów zginęło w Czernihowie, który został okrążony przez wojska
rosyjskie
Rosja ogłosiła, że „drastycznie ograniczy" operacje wojskowe w dwóch
kluczowych obszarach Ukrainy, aby "zwiększyć wzajemne zaufanie" w rozmowach
pokojowych.
Decyzja o ograniczeniu operacji wokół stolicy, Kijowa i północnego miasta
Czernihów jest pierwszą oznaką namacalnego postępu w rozmowach od czasu
inwazji Rosji 24 lutego.
Ale USA zareagowały sceptycyzmem.
Rosja skoncentrowała już swoją kampanię wojskową na „wyzwalaniu" wschodnich
regionów Ukrainy.
Kraj ten doznał szeregu niepowodzeń w północno-zachodniej części stolicy,
Kijowa, a także stara się zdobyć korytarz lądowy wzdłuż południowego
wybrzeża, od zaanektowanego w 2014 roku Krymu do granicy z Rosją.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60916098

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 34 rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-34-of-the-russian-invasion
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Amerykański urzędnik mówi, że niektóre rosyjskie oddziały opuszczają Kijów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60890199

Roman Abramovich został „prawdopodobnie otruty”: podczas rozmów
źródło: BBC, TG
https://www.bbc.com/news/world-europe-60904676
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/abramovich-and-ukrainian-mpmay-have-been-poisoned-this-month

Wojna na Ukrainie: rosyjscy urzędnicy przejęli szwajcarskie zegarki warte
miliony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60900694

Zawieszamy pracę – informuje redakcja NG
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/28/my-priostanavlivaem-rabotu

Rząd Ukrainy bada wideo rzekomo pokazujące tortury rosyjskich jeńców
wojennych
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/ukraine-governmentinvestigates-video-alleged-torture-russian-prisoners-of-war
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Rosja porównuje sankcje do wojny. Wielka Brytania mówi, że Putin
przygotowuje się do wysłania 1000 najemników na Ukrainę
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-towar-as-uk-says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine

Witalij Kliczko dla WP: Nie rozważam swojej ewakuacji. Kijów nigdy się nie
podda!
źródło: WP
https://wiadomosci.wp.pl/witalij-kliczko-dla-wp-nie-rozwazam-swojejewakuacji-kijow-nigdy-sie-nie-podda-6752267307957152a

Czytelnicy Le Figaro skrytykowali J. Biden za słowa o W. Putinie
źródło: IZ
https://iz.ru/1312094/2022-03-29/chitateli-le-figaro-raskritikovalibaidena-za-slova-o-putine

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej pokazało materiał filmowy o
zniszczeniu przez śmigłowce uderzeniowe pojazdów opancerzonych APU
źródło: IZ
https://iz.ru/1312087/2022-03-29/minoborony-rf-pokazalo-kadryunichtozheniia-udarnymi-vertoletami-bronetekhniki-vsu

Ocenionio skuteczność zarządzania

Ukrainą przez W. Zelenskyego

źródło: IZ
https://iz.ru/1312080/2022-03-29/v-sovfede-otcenili-effektivnostupravleniia-zelenskim-ukrainoi
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Prawie 490 tys. uchodźców z Donbasu i Ukrainy przybyło do Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1312086/2022-03-29/pochti-490-tys-bezhentcev-iz-donbassa-iukrainy-pribyli-v-rossiiu

Międzynarodowa Unia biathlonistów zawiesiła członkostwo SBR
źródło: IZ
https://iz.ru/1312107/2022-03-29/mezhdunarodnyi-soiuz-biatlonistovpriostanovil-chlenstvo-sbr

Różnorodność biologiczna: rośnie presja na porozumienie w sprawie ratowania
przyrody
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60737448

Ros Atkins o ... rosnącej liczbie infekcji Covid w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/uk-60905199

22 marzec (wtorek) – 28 marzec (poniedziałek) 2022
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W. Zelensky mówi, że Ukraina gotowa do dyskusji o neutralności w rozmowach
pokojowych

Prezydent Ukrainy powiedział, że jego rząd jest gotów przedyskutować
przyjęcie neutralnego statusu w ramach porozumienia pokojowego z Rosją.

W rozmowie z niezależnymi rosyjskimi dziennikarzami Wołodymyr Zelensky
powiedział, że takie porozumienie będzie musiało zostać poddane referendum
na Ukrainie.
Już wcześniej wypowiadał się w podobny sposób, ale rzadko tak stanowczo.
Wiadomość ta pojawia się, gdy negocjacje między oboma krajami mają zostać
wznowione w tym tygodniu w Turcji.
„Gwarancje bezpieczeństwa i neutralność, nienuklearny status naszego
państwa. Jesteśmy gotowi na to. To jest najważniejszy punkt” - powiedział w
90-minutowej rozmowie wideo W. Zelensky
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60901024

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 33 rosyjskiej inwazji
źróło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-33-of-the-russian-invasion
Ukraina i Rosja prawdopodobnie rozpoczną we wtorek rozmowy twarzą w twarz
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/ukraine-and-russia-likely-tobegin-face-to-face-talks-on-tuesday-kremlin-says

Rosja „drastycznie ograniczy działania bojowe" wokół Kijowa i północnego
miasta Czernihów-mówi wiceminister obrony
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60890199

W Czernihowie cywile są uwięzieni, podczas gdy są atakowane szpitale i
szkoły
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60860197

Rosyjska delegacja przybyła do Stambułu na rozmowy z Ukraina
źródło: IZ
https://iz.ru/1311757/2022-03-28/rossiiskaia-delegatciia-pribyla-v-stambulna-peregovory-s-ukrainoi

Koncern Carlsberg opuści Federację Rosyjską i sprzeda wszystkie swoje
aktywa na terenie kraju
źródło: IZ
https://iz.ru/1311751/2022-03-28/kontcern-carlsberg-pokinet-rf-i-prodastvse-svoi-aktivy-na-territorii-strany

Times powiedział o nowych podstawach wątpliwości co do funkcji poznawczych
Bidena
źródło: IZ
https://iz.ru/1311782/2022-03-28/times-zaiavila-o-novykh-osnovaniiakh-dliasomnenii-v-kognitivnykh-funktciiakh-baidena
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Chiny ostrzegły USA przed pogorszeniem stosunków handlowych wśród sankcji
wobec Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1311767/2022-03-28/kitai-predupredil-ssha-ob-ukhudsheniitorgovykh-otnoshenii-na-fone-sanktcii-protiv-rf

Roskomnadzor powiedział, że wydał drugie ostrzeżenie dla Nowej Gazety
źródło: NG, TG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/28/roskomnadzor-soobshchil-chtovynes-vtoroe-preduprezhdenie-novoi-gazete-news
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/russian-news-outlet-novayagazeta-to-close-until-end-of-ukraine-war

Zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej z „Zjednoczonej Rosji"
wprowadził projekt ustawy o uznaniu rodaków tylko tych, którzy mówią po
rosyjsku
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/28/zampred-komiteta-gosdumy-otedinoi-rossii-vnes-zakonoproekt-o-priznanii-sootechestvennikami-tolko-tekhkto-vladeet-russkim-iazykom-news

Izrael: dwóch policjantów zabitych przez izraelskich napastników
pochodzenia arabskiego w Haderze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60895393

Oscary 2022: pełna lista zwycięzców
źródło: TG
https://www.theguardian.com/film/2022/mar/28/oscar-winners-2022-latestlist-in-full-best-picture-actors
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27.III
Rosja przenosi na swoje terytorium tysiące cywilów z Mariupola

Dziesiątki uchodźców znajdują się obecnie w centrum sportowym w Taganrogu w
Rosji, na wschód od Mariupola

Ukraina oskarżyła Rosję o przymusowe przesiedlenie tysięcy cywilów z
Mariupola, strategicznego miasta portowego zdewastowanego przez Rosyjski
ostrzał.

Rosja przetrzymuje jak się szacuje 5000 ludzi w tymczasowym obozie w
Bezimenne, na wschód od Mariupola, co widać na zdjęciach satelitarnych.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że 40 000 zostało
przeniesionych z Ukrainy na terytorium Rosji bez żadnej koordynacji z
Kijowem.

Jeden z uchodźców Mariupolskich, przebywający obecnie w Rosji,
powiedział:”wszyscy zostaliśmy porwani siłą".

Niektórzy ukraińscy urzędnicy opisują działania Rosji jako „deportacje" do
„obozów filtracyjnych" - echo wojny Rosji w Czeczenii, kiedy tysiące
Czeczenów zostało brutalnie przesłuchanych w prowizorycznych obozach, a
wielu zaginęło.
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60894142

Walki na Ukrainie. Dzień 32
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/boevye-deistviia-v-ukraine-den32-glavnoe

Obrona Ukrainy: czerwone światła i namalowane strzały wywołują strach przed
rosyjskimi agentami
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-60879945

Chersonń: Co zobaczyła specjalna „nowa" Elena Kościuchenko na własne oczy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/kherson

Rosyjscy żołnierze gwałcą i gwałcą kobiety-mówi poseł Ukrainy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/27/russian-soldiers-raping-andsexually-assaulting-women-says-ukraine-mp

Wielka Brytania dystansuje się od słów J. Bidena mówiącego, że Putin "nie
może pozostać przy władzy"
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/27/nadhim-zahawi-bidenrussia-putin

Mężczyźni na krawędzi
Od pół roku działa pierwszy w Rosji bezpłatny serwis wsparcia
psychologicznego dla mężczyzn.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/muzhchiny-na-grani

Kolejna runda bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją odbędzie się
od poniedziałku w Turcji-mówi Ukraiński negocjator
źródło: BBC, IZ
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60890199
https://iz.ru/1311349/2022-03-27/putin-i-erdogan-dogovorilis-o-vstrecherossiiskoi-i-ukrainskoi-delegatcii-v-stambule

Szef LNR Leonid Pasiecznik wyjaśnił swoje słowa o referendum ws. wejścia
TNR w skład Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1311326/2022-03-27/pasechnik-poiasnil-svoi-slova-oreferendume-o-vkhozhdenii-lnr-v-sostav-rf

Kongresmeni USA potępili J. Bidena za wypowiedzi pod adresem Putina
źródło: IZ
https://iz.ru/1311351/2022-03-27/kongressmeny-ssha-osudili-baidena-zavyskazyvaniia-v-adres-putina
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Trzydziesty drugi dzień operacji specjalnej w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1311182/tridtcat-vtoroi-den-spetcoperatcii-v-donbassetekstovaia-transliatciia

Krąg się zamknął: Ministerstwo Obrony wskazało na połączenie Pentagonu z
biolaboratoriami na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1311087/nataliia-bykadorova/krug-zamknulsia-v-minoboronyukazali-na-sviaz-pentagona-s-biolaboratoriiami-na-ukraine

Indie

niechętnie potępiają rosyjskich „braci" w związku inwazją na Ukrainę

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/27/indians-reluctant-todenounce-russian-brothers-over-ukraine

„Nigdy nie wyobrażałem sobie, że obcy mogą być tak blisko": pięć
ukraińskich rodzin na nowo zaczyna w UE
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/27/ukrainianfamilies-on-starting-again-in-the-eu

Izrael gospodarzem historycznego spotkania amerykańsko-arabskiego
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60859055

Francuzi zachęcani
„nie gwarantowany"

do głosowania w wyborach prezydenckich gdyż ich wynik

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/27/french-urged-to-vote-inpresidential-election-as-win-for-macron-not-guaranteed

Szanghaj Covid: Chiny ogłaszają największe lockdown w całym mieście
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60893070

Oscary 2022: Hollywood szykuje się na największą noc
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-60872305

26.III
Rosja atakuje wschodnią Ukrainę - pierwsza faza została zakończona
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Rosyjskie siły zdobyły przewagę na południu i teraz chcą kontrolować wschód

Rosja twierdzi, że skupi swoją inwazję na Ukrainę na „wyzwoleniu" wschodu,
sygnalizując ewentualną zmianę strategii.
Ministerstwo obrony oświadczyło, że początkowe cele wojny zostały
zakończone, a Rosja zmniejszyła zdolności bojowe Ukrainy.
Inwazja Rosji miała na celu szybkie zdobycie dużych miast i obalenie rządu.
Stanęła jednak w obliczu zaciętego oporu ukraińskiego.
„Główne zadania pierwszego etapu operacji zostały zrealizowane" powiedział Siergiej Rudskoj, szef głównej administracji operacyjnej Sztabu
Generalnego.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60872358

Walki na Ukrainie. Dzień 31.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/boevye-deistviia-v-ukraine-den31-glavnoe
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Władze Lwowa poinformowały o pięciu poszkodowanych w wyniku ostrzału miasta
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/vlasti-lvova-zaiavili-o-piatipostradavshikh-v-rezultate-obstrela-goroda-news

Rosyjski generał Jakov Rezantsev zabity na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60807538

„Na miłość boską, ten człowiek nie może pozostać przy władzy" - mówi
prezydent USA Joe Biden o Władimirze Putinie podczas przemówienia w
Warszawie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60856533

Stawką są wolność na świecie, prezydent J. Biden mówi żołnierzom USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60837949

Rosja obniża swoje ambicje wojskowe, ale wojna na Ukrainie jeszcze się nie
skończyła
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russia-scales-back-itsmilitary-ambitions-but-the-war-in-ukraine-is-far-from-over

Ukraińskiemu zespołowi, który zaapelował do Eda Sheerana o udział w
koncercie charytatywnym, powiedziano, że nie może wystąpić
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-60885635
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Rosyjscy żołnierze uwalniają burmistrza miasta i zgadzają się odejść po
protestach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russian-soldiers-releaseukraine-towns-mayor-and-agree-to-leave-after-protests

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej: armia Azerbejdżanu weszła na
obszar patrolowany przez rosyjskie sił pokojowych w Górnym Karabachu i
dokonała ataku przy pomocy dronów
źródło: TG, IZ
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/minoborony-rf-armiiaazerbaidzhana-voshla-v-zonu-otvetstvennosti-rossiiskikh-mirotvortsev-vnagornom-karabakhe-i-nanesla-udary-s-bespilotnikov-news
https://iz.ru/1311071/2022-03-26/vs-azerbaidzhana-voshli-v-zonuotvetstvennosti-rossiiskikh-mirotvortcev-v-karabakhe

Roskomnadzor zażądał od YouTube zwrotu dostępu do wideo Ministerstwa Obrony
Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1311088/2022-03-26/roskomnadzor-potreboval-ot-youtube-vernutdostup-k-videozapisi-minoborony-rf

Ministerstwo Obrony ostrzegło przed planami nacjonalistów wysadzenia tamy w
Odessie
źródło: IZ
https://iz.ru/1311086/2022-03-26/minoborony-predupredilo-o-planakhnatcionalistov-vzorvat-dambu-v-odesse

W Turcji poinformowano o wykryciu drugiej miny w Cieśninie Bosfor
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źródło: IZ
https://iz.ru/1311081/2022-03-26/v-turtcii-soobshchili-ob-obnaruzheniivtoroi-miny-v-bosfore

Pielęgniarka opowiedziała o zbrodniach nacjonalistów „Azowa" w Mariupolu
źródło: IZ
https://iz.ru/1311084/2022-03-26/medsestra-rasskazala-o-prestupleniiakhnatcionalistov-azova-v-mariupole

Afganistan: protestujący wzywają Talibów do ponownego otwarcia szkół dla
dziewcząt
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60885200

Wulkan Taal: Tysiące uciekają po erupcji na Filipinach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/taal-volcano-thousands-fleeafter-eruption-in-philippines

25.III
Wojna na Ukrainie: uprowadzeni cywile. Rosja próbuje przejąć kontrolę
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Po tym, jak Viktoriia Roshchina została zwolniona z aresztu, film w stylu
porwany-zakładnik zaczął krążyć na prorosyjskich kanałach serwisu Telegram

Ukraińcy są zatrzymywani i porywani na obszarach kontrolowanych przez
Rosjan-poinformowała BBC ONZ.

Co najmniej 36 przypadków zatrzymań cywilnych zostało zweryfikowanych przez
ONZ, a rodziny często odmawiały jakichkolwiek informacji o losie
przetrzymywanych.

Ukraińcy twierdzą, że obawiają się eskalacji kampanii porwań i
zastraszania, podczas gdy Rosja stara się uzyskać kontrolę nad miastami,
które zdobywa.

Wiktorija Roszczina, dziennikarka, pracowała na okupowanych terenach na
wschodzie kraju, gdy 15 marca została porwana przez niezidentyfikowanych
mężczyzn
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60858363

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 30 inwazji
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-30-of-the-invasion

Ukraina: Nato zareaguje, jeśli Rosja użyje broni chemicznej-ostrzega J.
Biden
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60870771

J. Biden jedzie do Polski, by być świadkiem kryzysu uchodźczego. W.
Zelenskiy ubolewa nad opóźnieniem unijnych sankcji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/biden-heads-to-poland-towitness-refugee-crisis-as-zelenskiy-laments-eu-sanctions-delay

Rosyjscy aktywiści podpisali list otwarty wzywający do zakończenia wojny na
Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-activists-sign-openletter-calling-for-end-to-war-in-ukraine

Biedni pomagają zdesperowanym: Mołdawia walczy o pomoc uciekającym sąsiadom
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/the-poor-helpthe-desperate-moldova-struggles-to-aid-its-fleeing-neighbours
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Polska zatrzymała aktywistów oskarżonych o przemyt migrantów przez granicę
z Białorusią
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/poland-detainsactivists-accused-of-smuggling-migrants-over-belarus-border

Rada miasta Mariupol poinformowała o śmierci około 300 osób w wyniku
ostrzału Teatru Dramatycznego. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
oświadczyło, że schronił się tam batalion „Azow"
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/25/gorsovet-mariupolia-soobshchilo-gibeli-okolo-300-chelovek-v-rezultate-obstrela-dramteatra-minoborony-rfzaiavlialo-chto-tam-ukryvalsia-azov-news

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o śmierci 1351
żołnierzy na Ukrainie
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/25/minoborony-rf-soobshchilo-ogibeli-1351-voennosluzhashchego-v-ukraine-news

„Zabierz mnie, tu jest koszmar".
Żona Saratowskiego żołnierza rekruta stara się o jego powrót do domu z
Ukrainy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/25/zabirai-menia-zdes-koshmar

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden powiedział na spotkaniu liderów
biznesu w Waszyngtonie, że wśród tzw. grupy Quad Indie są „nieco chwiejne"
w odpowiedzi na inwazję Władimira Putina na Ukrainę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60857406
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MO Federacji Rosyjskiej ogłosił prawie całkowite zniszczenie sił
powietrznych i systemu obrony powietrznej Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1310643/2022-03-25/mo-rf-zaiavilo-o-pochti-polnomunichtozhenii-vozdushnykh-sil-i-sistemy-pvo-ukrainy

Samolot prezydenta RP wykonał awaryjne lądowanie w Warszawie
źródło: IZ
https://iz.ru/1310656/2022-03-25/samolet-prezidenta-polshi-sovershilekstrennuiu-posadku-v-varshave

Politolog określił niespełnioną propozycję J. Bidena, aby wykluczyć
Federację Rosyjską z G20
źródło: IZ
https://iz.ru/1310620/2022-03-25/politolog-nazval-nerealizuemympredlozhenie-baidena-iskliuchit-rf-iz-g20

Mieszkanka powiedziała korespondentowi „Izvestii" o ostrzale sił zbrojnych
BSU w Wolnowachie
źródło: IZ
https://iz.ru/1310628/2022-03-25/mestnaia-zhitelnitca-rasskazalakorrespondentu-izvestii-ob-obstrelakh-vsu-v-volnovakhe

D. Pieskow odpowiedział na słowa W. Zelenskiego o użyciu przez Rosję bomb
fosforowych
źródło: IZ
https://iz.ru/1310547/2022-03-25/peskov-otvetil-na-slova-zelenskogo-oprimenenii-rossiei-fosfornykh-bomb
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W. Putin podpisał dekret o zwolnieniu A. Czubajsa ze stanowiska specjalnego
przedstawiciela
źródło: IZ
https://iz.ru/1310569/2022-03-25/putin-podpisal-ukaz-ob-osvobozhdeniichubaisa-ot-dolzhnosti-spetcpredstavitelia

W Kaliningradzie polecili polskiemu generałowi Skrzypczakowi aby nauczył
się historii
źródło: IZ
https://iz.ru/1310940/2022-03-26/v-kaliningrade-posovetovali-polskomugeneralu-skshipchaku-uchit-istoriiu

Kaspersky Lab skomentował umieszczenie na liście zagrożeń bezpieczeństwa
USA
źródło: IZ
https://iz.ru/1310945/2022-03-26/v-laboratorii-kasperskogoprokommentirovali-vkliuchenie-v-spisok-ugroz-bezopasnosti-ssha

Korea Północna twierdzi, że przeprowadziła udany test startu „Potężnego
pocisku" Hwasong-17
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60860441

Simon Coveney: lojalistyczne ugrupowania paramilitarne „stoją za alertem
bezpieczeństwa północnego Belfastu" - informuje policja
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-60875251
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Wielka Rafa koralowa: Australia potwierdza nowe masowe blaknięcie
koralowców
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-60870239

Dane satelitarne pokazują, że na Antarktydzie zawalił się cały lodowiec
Conger
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/satellite-data-shows-entireconger-ice-shelf-has-collapsed-in-antarctica

24.III
Oddziały ukraińskie mówią Rosjanom: „Idźcie do domu, póki jeszcze żyjecie"

Mija miesiąc od inwazji sił Władimira Putina na Ukrainę w sile prawie 200
000 ludzi.
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Jednym z pierwszych miast, które odczuły pełną siłę inwazji, był Charków na
północnym wschodzie. Nasz korespondent Quentin Sommerville i operator
Darren Conway spędzili czas z dwoma wojownikami, którzy byli na linii
frontu od samego początku.
Ten raport zawiera pewne treści, które niektórzy czytelnicy mogą uznać za
niepokojące.
Opowieść o Charkowie to historia armii, która nie zawiodła i armii, która
nie wygrała.
Podczas gdy Rosja potyka się, Ukraina stoi twardo. Wbrew powszechnym
oczekiwaniom, że w krótkim czasie upadnie, siły rosyjskie nie były w stanie
przełamać linii Armii Ukraińskiej wokół Charkowa i nie zdołały okrążyć
miasta.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60860548

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 29 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-29-of-the-invasion

„Wstydźcie się": jak prezydent Zelensky używa przemówień, aby uzyskać to,
czego potrzebuje
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60855280

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o przejęciu kontroli
nad miastem Izium pod Charkowem
źródło: IZ
https://iz.ru/1309865/2022-03-24/minoborony-rf-soobshchilo-o-vziatii-podkontrol-goroda-izium-pod-kharkovom

Kanclerz Austrii nazwał błędne odmowę dostaw gazu i ropy z Rosji
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źródło: IZ
https://iz.ru/1309919/2022-03-24/kantcler-avstrii-nazval-nepravilnym-otkazot-postavok-gaza-i-nefti-iz-rossii

Związek Dziennikarzy wezwał władze do reakcji na cenzurę mediów w YouTube
źródło: IZ
https://iz.ru/1309905/2022-03-24/soiuz-zhurnalistov-prizval-vlastiotreagirovat-na-tcenzuru-smi-rf-v-youtube

Na wyzwolonych terenach DNR znaleziono radykalną literaturę dziecięcą
źródło: IZ
https://iz.ru/1309947/2022-03-24/na-osvobozhdennykh-territoriiakh-dnrnashli-radikalnuiu-detskuiu-literaturu

Koszty życia w Rosji wzrosły o ponad 14%
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60856873

Izrael zablokował Ukrainie zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus,
obawiając się gniewu Rosji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/israel-ukraine-pegasusspyware-russia

Korea Północna testuje zakazane pociski międzykontynentalne
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60858999
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Madeleine Albright: zmarła pierwsza kobieta-Sekretarz Stanu USA
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60855139

Julian Assange: założyciel Wikileaks bierze ślub w więzieniu Belmarsh
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60852832

D. Trump dopuścił się "licznych" przestępstw - powiedział ustępujący ze
stanowiska nowojorski prokurator
źródło: TG
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/23/donald-trump-crimeaccusation-prosecutor-mark-pomerantz

USA „nie będą się cieszyć" z brytyjskiej umowy handlowej, która grozi
zerwaniem porozumienia zawartego w Wielki Piątek
źródło: TG
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/24/us-will-not-entertain-uktrade-deal-that-risks-good-friday-agreement

23.III
Wojna na Ukrainie: Walki Ukraińców na zachód od Kijowa
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Makariv wpadł wcześniej w ręce rosyjskie (na zdjęciu: ukraiński żołnierz w
pobliżu miasta)
Ukraińskie oddziały kontratakują siły rosyjskie w niektórych rejonach
kraju, z doniesieniami, że zdobyły ziemię w pobliżu stolicy, Kijowa.
Władze lokalne w mieście Makariv, na zachód od Kijowa, poinformowały, że
po raz kolejny załopotały tam ukraińskie flagi.
Rzecznik obrony USA powiedział, że Ukraińcy również odwracają tempo w
niektórych częściach południa.
W małym południowym miasteczku Woznesensk siły rosyjskie zostały
odepchnięte, a konwoje pancerne zniszczone.
A w Chersoniu, w pobliżu Półwyspu Krymskiego i pierwszego miasta, które
wpadło w ręce Rosji, ukraińskie siły próbują również odzyskać terytorium.
Analityk obrony Wielkiej Brytanii powiedział BBC, że walka może zmusić
Moskwę do zmiany taktyki.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60847188
Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 28 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-28-of-the-invasion

Jens Stoltenberg mówi, że cztery nowe grupy bojowe zostaną wysłane na
Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię
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źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60830013

W. Orbán określa się jako bezpieczny wybór, ponieważ „okrutna, krwawa
wojna" zbliża się do dnia węgierskich wyborów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/orban-casts-himself-as-safechoice-as-cruel-bloody-war-looms-over-hungarys-election

Prawie miesiąc, wojna rosyjsko-ukraińska zaprzecza wszelkim oczekiwaniom
źródło: TG
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/23/russia-ukraine-warmilitary-balance

100 tys. cywilów uwięzionych w Mariupolu w czasie „ciągłego bombardowania"
Rosji-mówi W. Zelenski
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/ukraine-100000-civilianstrapped-in-mariupol-amid-russias-constant-bombing-says-zelenskiy

Proszę nie porównywać Ukrainy do Brexitu, Petro Poroszenko pyta Borisa
Johnsona
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/please-dont-compare-ukraineto-brexit-petro-poroshenko-asks-boris-johnson

Miny na plaży
Jakie realne niebezpieczeństwo niosą miny morskie na Morzu Czarnym, które
ogłosiła turecka marynarka wojenna?
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/23/miny-na-pliazhe

ROSJA: Na uczelniach zaczynają się czystki
źródło: NG
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https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/23/v-vuzakh-nachinaiutsia-chistki

W Taganrogu, próbując komunikować się z uchodźcami z Mariupola, zatrzymano
niezależną dziennikarkę Polinę Jefimową
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/23/v-taganroge-pri-popytkepoobshchatsia-s-bezhentsami-iz-mariupolia-zaderzhali-zhurnalistkufrilansera-polinu-efimovu-news

Dwudziesty ósmy dzień operacji specjalnej w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1309256/izvestiia/dvadtcat-vosmoi-den-spetcoperatcii-vdonbasse-tekstovaia-transliatciia

Kurs dolara spadł poniżej 95 rubli
źródło: IZ
https://iz.ru/1309498/2022-03-23/kurs-dollara-opustilsia-nizhe-95-rublei-vkhode-torgov-na-mosbirzhe

Korea Południowa wznowi ruch bezwizowy z Rosją od 1 kwietnia
źródło: IZ
https://iz.ru/1309473/2022-03-23/iuzhnaia-koreia-vozobnovit-bezvizovyirezhim-s-rf-s-1-aprelia

Synoptyk przewidział dobre zbiory zbóż ozimych w Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1309506/2022-03-23/sinoptik-predrek-khoroshii-urozhaiozimykh-v-rossii

Cena gazu w Europie przekroczyła 1350 USD za 1 tysiąc metrów sześciennych
źródło: IZ
https://iz.ru/1309494/2022-03-23/tcena-gaza-v-evrope-podnialas-pochti-do1350-za-tys-kub-m
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M. Zacharowa nazwała Chiny kolejnym celem w amerykańskich planach
„rozdarcia na strzępy"
źródło: IZ
https://iz.ru/1309488/2022-03-23/zakharova-nazvala-kitai-sleduiushchim-vplanakh-ssha-po-razryvu-v-klochia

Afganistan: Talibowie wycofali się z otwarcia szkół średnich dla dziewcząt
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60845540

Katastrofa samolotu w Chinach: ekipy poszukiwawcze znalazły czarną skrzynkę
rozbitego samolotu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60792827

Prawie 400 migrantów przekracza Kanał La Manche na małych łodziach
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60843470

Nowa Zelandia wycofuje się z obowiązku noszenia masek na zewnątrz oraz
niektórych obowiązków szczepień
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60792824

Książka, która rzekomo rozwiała wątpliwości, kto zdradził Annę Frank,
została opublikowana przez holenderskiego wydawcę po tym, jak jej ustalenia
zostały zdyskredytowane
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60843577

Lia Thomas: gubernator Florydy Ron DeSantis nie chce uznać wygranej Thomasa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/swimming/60842863

22.III
Ukraina: małe miasteczko, któremu udało się zablokować wielkie plany Rosji

Była to jedna z najbardziej decydujących bitew wojny - zacięta dwudniowa
walka o kontrolę nad rolniczym miastem Woznesensk i jego strategicznie
ważnym mostem.

Zwycięstwo umożliwiłoby rosyjskim siłom przejście dalej na zachód wzdłuż
wybrzeża Morza Czarnego w kierunku ogromnego portu w Odessie i dużej
elektrowni jądrowej.

Zamiast tego wojska ukraińskie, wspierane przez mieszną armię miejscowych
ochotników, zadały miażdżący cios rosyjskim planom, najpierw wysadzając
most, a następnie odepchając armię najeźdźców, do 100 km, na wschód.
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„Trudno wyjaśnić, jak to zrobiliśmy. To dzięki duchowi bojowemu naszej
miejscowej ludności i ukraińskiej armii " - powiedział 32-letni Burmistrz
Woznesensk Jewheni Velichko, stojący w kamizelkach kuloodpornych ze swoimi
strażnikami przed ratuszem.

Ale prawie trzy tygodnie po tej bitwie burmistrz ostrzegł, że kolejny atak
sił rosyjskich jest prawdopodobnie nieunikniony i że obrońcom miasta
brakuje broni, która powstrzymałaby ich po raz drugi.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60840081

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 27 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-27-of-the-invasion

Ilu rosyjskich żołnierzy zginęło w wojnie na Ukrainie?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/how-many-russian-soldiersdied-ukraine-losses

„Nie będę więziona": transpłciowe kobiety zawrócone na granicy ukraińskiej
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/22/i-will-not-beheld-prisoner-the-trans-women-turned-back-at-ukraines-borders
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„Nowa gazeta" i Dmitrij Muratow przekazują medal Nobla na rzecz ukraińskich
uchodźców
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/22/nobelevskaia-medal-peredaetsiaiz-novoi-gazety-v-polzu-ukrainskikh-bezhentsev

„Nie wiedział gdzie i na ile - może do wiosny"
Dalnegorsk pożegnał 20-letniego spadochroniarza Vlada Ovchinnikowa.
Wyjeżdżał na ćwiczenia — i zginął na samym początku „operacji specjalnej"
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/22/on-ne-znal-kuda-i-naskolkomozhet-do-vesny

W. Putin i E. Macron rozmawiali o procesie negocjacyjnym między Moskwą a
Kijowem
źródło: IZ
https://iz.ru/1309133/2022-03-22/putin-i-makron-obsudili-peregovornyiprotcess-mezhdu-moskvoi-i-kievom

W Kijowie oskarżono Węgry o chęć uzyskania taniego gazu i Zakarpacia
źródło: IZ
https://iz.ru/1309060/2022-03-22/v-kieve-obvinili-vengriiu-v-zhelaniipoluchit-deshevyi-gaz-i-zakarpate

Ekspert ocenił sytuację na rynku farmaceutycznym w Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1309082/2022-03-22/ekspert-otcenil-situatciiu-na-farmrynkerossii
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R. Pieskow określił warunek użycia broni jądrowej przez Rosję
źródło: IZ
https://iz.ru/1309135/2022-03-22/peskov-nazval-uslovie-primeneniiaiadernogo-oruzhiia-rossiei

Korespondent „Izvestii" pokazał część Mariupola po walkach z APU
źródło: IZ
https://iz.ru/1309153/2022-03-22/korrespondent-izvestii-pokazal-chastmariupolia-posle-boev-s-vsu

Pożary lasów wybuchają wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/chernobyl-forest-firesukraine-nuclear-plant

Najbardziej znany rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny dostał wyrok
dziewięciu lat w „surowej, reżimowej kolonii karnej" w sprawie o oszustwa
odrzuconej przez jego zwolenników i uznane za sfabrykowane
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60832310

Rosyjski miliarder cel sankcji ze strony Wielkiej Brytanii twierdzi, że
nie jest już właścicielem wielu dawnych nieruchomości, potencjalnie
wyłączając poza zasięg działania prawa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60825983
POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

42

nr 3 (108)

Rozbicie się chińskiego samolotu - nie znaleziono ocalałych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60830395

Liberalny mniejszościowy rząd premiera Kanady Justina Trudeau zawarł
porozumienie z New Democratic Party (nową partią demokratyczną - NDP), aby
utrzymać się u władzy do 2025 roku
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60837941

Malmö: dwie kobiety zabite po brutalnym ataku na szwedzką szkołę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60830059

Izrael: czterech zabitych w ataku na centrum handlowe
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60829320

15 marzec (wtorek) – 21 marzec (poniedziałek) 2022

21.III
Konflikt na Ukrainie: Rosja próbuje zmusić Mariupol do poddania się poprzez
zagłodzenie - informuje poseł
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Ostrzał wojsk rosyjskich uniemożliwił cywilom ewakuację oblężonego miasta
portowego
Ukraiński poseł oskarżył Rosję o próbę zagłodzenia oblężonego miasta
portowego Mariupol i zmuszenia go do kapitulacji
Dmytro Gurin przemawiał wkrótce po tym, jak Ukraina odrzuciła rosyjski
termin, żądając od obrońców Mariupola złożenia broni w zamian za bezpieczne
wyjście z miasta.
Mariupol jest kluczowym celem strategicznym dla rosyjskiej armii.
Uważa się, że około 300 000 ludzi jest uwięzionych tam z wyczerpującymi się
zapasami i zablokowaną pomocą.
Mieszkańcy znosili tygodnie rosyjskiego bombardowania bez prądu i bieżącej
wody.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60816885

Dwudziesty piąty dzień walk na Ukrainie
Od rozpoczęcia kampanii rosyjskiej na Ukrainie minęło dwadzieścia pięć dni.
W tym czasie według ONZ zginęło co najmniej 902 cywilów, a 1459 zostało
rannych. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o postępie
rosyjskiego wojska na 12 kilometrów dziennie. W rejonie Mariupola zginął
zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej Andriej Palij. Francja zamroziła
aktywa banku Centralnego Rosji na kwotę 22 mld euro.
źródło: NG
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https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/20/dvadtsat-piatyi-den-boevykhdeistvii-v-ukraine-glavnoe

Kijów mówi „nie ma mowy" o kapitulacji w Mariupolu, nie zgadzając się na
ostateczny termin wyznaczony przez Rosję
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russia-sets-5am-deadline-forukrainian-forces-surrender-in-mariupol

Wicepremier Ukrainy: ukraińska armia w Mariupolu nie złoży broni i nie
opuści miasta
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/21/vitse-premer-ukrainyukrainskaia-armiia-v-mariupole-ne-slozhit-oruzhie-i-ne-pokinet-gorod-news

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 26 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-26-of-the-invasion

W Kijowie 8 osób zginęło w ostrzale dzielnicy mieszkalnej i centrum
handlowego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60802572

Konflikt na Ukrainie: rosyjski ostrzał obwiniany za wyciek gazu korozyjnego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60818488
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Samotny pogrzeb młodego żołnierza na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60801586

Warszawa zamierza opodatkować działające w Rosji polskie firmy
źródło: IZ
https://iz.ru/1308216/2022-03-21/v-polshe-namereny-oblozhit-novyminalogami-svoi-rabotaiushchie-v-rf-kompanii

W. Putin opowiedział prezydentowi Uzbekistanu o przebiegu operacji
specjalnej Federacji Rosyjskiej w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1308230/2022-03-21/putin-rasskazal-prezidentu-uzbekistana-okhode-spetcoperatcii-rf-v-donbasse

Duma Państwowa oceniła skutki ewentualnego unijnego zakazu eksportu ropy z
Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1308252/2022-03-21/v-gosdume-otcenili-posledstviiavozmozhnogo-zapreta-es-eksporta-nefti-iz-rf

Wicepremier Aleksander Nowak skomentował jako niemożliwą rezygnację Europy
z rosyjskiego gazu
źródło: IZ
https://iz.ru/1308266/2022-03-21/novak-nazval-nevozmozhnym-otkaz-evropy-otrossiiskogo-gaza
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Chiny Wschodnie: samolot przewożący 132 osoby rozbił się na wzgórzach
Guangxi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60819760

Zmiany klimatu: „Szalony pomysł", aby powrócić do paliw kopalnych z powodu
wojny na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60815547

Wojna na Ukrainie zagraża globalnym celom w zakresie globalnego ocieplenia
- ostrzega szef ONZ
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/21/ukraine-war-threatensglobal-heating-goals-warns-un-chief

20.III
Konflikt na Ukrainie: Prawdopodobnie duża liczba ofiar po ataku Rosjan na
koszary w Mikołajowie
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Człowiek wyciągnięty w sobotę jest jednym z najszczęśliwszych, ponieważ
baraki zostały zamienione w gruzy

Po piątkowym ataku na koszary wojskowe zginęło wielu ukraińskich żołnierzy.

Około 200 żołnierzy spało w koszarach, gdy trzy rosyjskie pociski uderzyły
w bazę na północnym skraju Mykołajowa - poinformowało źródło BBC. W
szpitalach leczyło się około 57 rannych-podało inne źródło.
Nie ma oficjalnych danych o ofiarach.
Ratownicy czołgający się po gigantycznych stertach gruzu znaleźli ocalałego
w sobotę - 30 godzin po ataku.
Mężczyzna został przewieziony ze stromej góry gruzów na noszach i zabrany
karetką w kierunku centrum miasta.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60807636

Dwudziesty piąty dzień walk na Ukrainie
10 mln Ukraińców opuściło swoje domy, w rejonie Mariupola zginął kapitan 1.
stopnia Andriej Palij, W. Zelensky przedłużył stan wojenny

Od rozpoczęcia kampanii rosyjskiej na Ukrainie minęło dwadzieścia pięć dni.
W tym czasie według ONZ zginęło co najmniej 902 cywilów, a 1459 zostało
rannych. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o postępie
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rosyjskiego wojska na 12 kilometrów dziennie. W rejonie Mariupola zginął
zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej Andriej Palij. Francja zamroziła
aktywa banku Centralnego Rosji na kwotę 22 mld euro.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/20/dvadtsat-piatyi-den-boevykhdeistvii-v-ukraine-glavnoe

Hałas i wściekłość
Relacja z Kijowskiej piwnicy, która stała się schronem bombowym
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/20/shum-i-iarost

Boris Johnson został skrytykowany za porównanie walki Ukraińców walczących
z inwazją Rosji do ludzi w Wielkiej Brytanii głosujących za Brexitem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60809454

Ukraina: USA potępiają przymusowe deportacje ludności cywilnej z Mariupola
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russia-bombed-mariupol-artschool-sheltering-400-people-says-ukraine

Ukraina zawiesza 11 partii politycznych powiązanych z Rosją
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/ukraine-suspends-11political-parties-with-links-to-russia

Niemcy zgadzają się na umowę gazową z Katarem, która pomoże zlikwidować
zależność od Rosji
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/germany-gas-deal-qatar-endenergy-dependency-on-russia

Czym są pociski hipersoniczne

i dlaczego Rosja ich używa?

źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/what-are-hypersonic-missilesand-why-is-russia-using-them-kinzhal-ukraine

„Dość śmierci, dość złośliwości, dość krwi, wszystko to wystarczy dla nas i
naszych dzieci"
Apel Natalii Syndeeva do Tiny Kandelaki, Margarity Simonian i Marii
Zacharowej
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/20/khvatit-smertei-khvatit-zlobykhvatit-krovi-vsego-etogo-khvatit-i-nam-i-nashim-detiam

Saudi Aramco przyspiesza inwestycje w celu zwiększenia produkcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60812330

Wojna na Ukrainie: w Rosji przeciw antywojennym muzykom
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60814306

USA zaproponowały Ankarze aby ta oddała Ukrainie system rakietowy S-400 w
zamian za zniesienie sankcji
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źródło: IZ
https://iz.ru/1307942/2022-03-20/ssha-predlozhili-ankare-otdat-kievu-s-400v-obmen-na-sniatie-sanktcii

Pentagon skomentował użycie przez Rosję rakiety „kinzhal" na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1307949/2022-03-20/v-pentagone-prokommentirovaliispolzovanie-vs-rf-rakety-kinzhal-na-ukraine

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapowiedziało rychłe pokonanie
batalionu „Donbas"
źródło: IZ
https://iz.ru/1307957/2022-03-20/v-minoborony-rf-zaiavili-o-skoromzavershenii-razgroma-natcbatalona-donbass

źródło: IZ
https://iz.ru/1307939/2022-03-20/zamkomanduiushchego-chernomorskim-flotompogib-v-boiakh-za-mariupol

Siły Federacji Rosyjskiej i DR nacierają na potężne ugrupowanie ukraińskie
źródło: IZ
https://iz.ru/1307979/roman-kretcul-bogdan-stepovoi/iuzhnyi-potok-sily-rfi-dnr-nastupaiut-na-moshchnuiu-ukrainskuiu-gruppirovku

Ograniczenia związane z Covid łagodzone w całej Europie pomimo gwałtownego
wzrostu liczby przypadków
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/covid-restrictions-easingacross-europe-despite-surge-in-cases
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19.III
Wojna na Ukrainie: „Czołgi na ulicach". Walka w centrum Mariupola

Rosyjskie ataki uszkodziły lub zniszczyły 80% budynków mieszkalnych w
Mariupolu-mówi burmistrz

Starania o uratowanie setek osób uwięzionych w piwnicach zbombardowanego
teatru w oblężonym mieście Mariupol utrudniają intensywne walki w tym
rejonie-mówi burmistrz.
Wadim Bojczenko powiedział BBC, że zespoły ratunkowe były w stanie
oczyścić gruzy budynku tylko podczas przerw w walkach.
Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że Rosja zaatakowała teren, który został
wyraźnie oznaczony jako schron cywilny. Moskwa zaprzecza.
Wojska rosyjskie otoczyły miasto, w którym nie ma prądu, wody ani gazu.
Około 300 000 osób jest uwięzionych w środku, ponieważ kończą się zapasy
żywności i leków, a Rosja blokuje wejście pomocy humanitarnej. Rosyjskie
ataki uderzyły w szpital, kościół i niezliczone bloki mieszkalne. Miejscowi
urzędnicy szacują, że około 80% budynków mieszkalnych jest uszkodzonych lub
zniszczonych, a jedna trzecia nie do naprawienia.
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/news/world-europe-60806973

Dwudziesty czwarty dzień walk na Ukrainie
Rosja dwudziestego czwartego dnia prowadzi walki na Ukrainie. Według ONZ od
początku tej kampanii zginęło już co najmniej 847 cywilów Ukrainy, a 1399
osób zostało rannych. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
poinformowało o postępie rosyjskich wojskowych o pięć kilometrów dziennie i
ich wyjściu na granicę Szachtar-Novoukrainka, a także o poddanym
funkcjonariuszu SBU, który powiedział o rzekomo przygotowujących się
atakach terrorystycznych we Lwowie.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/19/dvadtsat-chetvertyi-denboevykh-deistvii-v-ukraine

Rosja twierdzi, że po raz pierwszy użyła hipersonicznego pocisku Kinzhal na
Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60806151

Rosja zaprzecza, że kosmonauci na pokładzie stacji międzynarodowej stacji
kosmicznej pokazali się w barwach Ukrainy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60804949

Władimir Putin macha flagą w spolaryzowanym kraju, w którym trudno zmienić
poglądy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/19/vladimir-putin-waves-theflag-in-a-polarised-country-where-views-are-hard-to-shift
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Deepfakes kontra kłamstwa: czy Rosja przegrywa w wojnie informacyjnej?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/19/russia-ukraine-infowardeepfakes

„Po zwycięstwie": zrujnowane miasto Okhtyrka wciąż ma nadzieję na lepszą
przyszłość
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/19/after-the-victory-ruinedcity-of-okhtyrka-clings-to-hope-of-brighter-future

"Kiedy zaczyna się „Czas", wielu kolegów wyłącza dźwięk"
Wywiad z Mariną Owsiannikovą, która włamała się do pierwszego kanału na
żywo z plakatem o Ukrainie
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/19/kogda-nachinaetsia-vremiamnogie-kollegi-vykliuchaiut-zvuk

W Bułgarii zadeklarowali zamiar nie przedłużenia kontraktu z Gazpromem
źródło: IZ
https://iz.ru/1307702/2022-03-19/v-bolgarii-zaiavili-o-namereniiakh-neprodlevat-kontrakt-s-gazpromom

G. Bolton wskazał na strategiczne błędy USA i NATO na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1307706/2022-03-19/bolton-ukazal-na-strategicheskie-oshibkissha-i-nato-po-ukraine
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W Marsylii odbyła się akcja poparcia dla Rosji
źródło: IZ
https://iz.ru/1307705/2022-03-19/v-marsele-proshla-aktciia-v-podderzhkurossii

Dwudziesty czwarty dzień operacji specjalnej w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1307533/ekaterina-militckaia/dvadtcat-chetvertyi-denspetcoperatcii-v-donbasse-tekstovaia-transliatciia

AUSTRALIA: Powodzie w Queensland budzą pytania o „etyczny obowiązek
planistów"
źródło: TG
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/20/queensland-floodsraise-questions-about-the-ethical-obligation-of-planners-industry-figuressay

18.III
W. Putin uznał aneksję Krymu i wojnę za lekcję heroizmu
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Wśród flag na stadionie Łużniki były i te z literą Z, symbol wojny Rosji

Osiem lat po zajęciu przez wojska rosyjskie południowego rejonu Krymu na
stadionie Łużniki w Moskwie świętuje się z tłumami, które machają flagą
oraz specjalnymi lekcjami w szkołach.

Prezydent Władimir Putin pojawił się przed tłumem.
Pracownicy państwowi powiedzieli, że kazano im wziąć udział. W szkołach
nauczyciele prowadzili lekcje z okazji „krymskiej wiosny".
Armia rosyjska wykorzystała swoje bazy na Krymie do zajęcia miast na
południowym wybrzeżu Ukrainy.
W. Putin regularnie korzysta z okazji rocznicy, aby podkreślić miłość do
ojczyzny.
Na stadionie zebrało się ponad 200 tys. osób, choć nie udało się ich
zweryfikować. Oficjalna pojemność stadionu wynosi 81 000, ale na zewnątrz
były też duże tłumy.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60793319

W. Putin chwali rosyjską „jedność" na wiecu. usterka odcina nadawanie
państwowej telewizji
źródło: BBC
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/putin-praises-russian-unityat-rally-but-state-tv-broadcast-is-cut-off

Podczas rozmowy z prezydentem Xi Jinpingiem prezydent USA Joe Biden
ostrzegł Chiny, aby nie dostarczały Rosji sprzętu wojskowego
źródło: TG, BBC
https://www.theguardian.com/world/live/2022/mar/18/russia-ukraine-warlatest-news-biden-to-warn-xi-against-backing-putin-as-russian-militaryoffensives-falter-live
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60774819

Walki docierają do centrum Mariupola. Ostrzał utrudnia próby ratowania
cywilów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/russia-missile-lviv-mariupolukraine-war

„Wojna nuklearna lub Korea Północna. Więcej opcji nie widzę". Wywiad z
blogerką i pisarką Weroniką Białocerkowska, której grozi do 10 lat kolonii
karnej za „fałszywe informacje o działaniach armii Rosyjskiej Federacji"
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/18/iadernaia-voina-ili-severnaiakoreia-bolshe-variantov-ne-vizhu

W Petersburgu odbył się patriotyczny mityng - koncert „Za Rosję!"
źródło: NG
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https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/18/v-peterburge-proshelpatrioticheskii-miting-kontsert-za-rossiiu-zhurnalistam-prishlosdosmatrivat-ego-v-avtozake

Symbole „operacji specjalnych": gdzie teraz można spotkać litery Z i V ?
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/18/militari-iaitsa-pochem-desiatok

W. Putin i E. Macron rozmawiali o sytuacji Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1307357/2022-03-18/putin-i-makron-obsudili-situatciiu-vokrugukrainy

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o precyzyjnym uderzeniu w fabrykę
samolotów we Lwowie
źródło: IZ
https://iz.ru/1307347/2022-03-18/minoborony-rossii-soobshchilo-ovysokotochnom-udare-po-aviazavodu-vo-lvove

Rzecznik chińskiego MSZ
międzynarodowej"

wyśmiewał apele Zachodu do „społeczności

źródło: IZ
https://iz.ru/1307362/2022-03-18/v-mid-knr-vysmeiali-obrashcheniia-zapadak-mezhdunarodnomu-soobshchestvu

Ambasada Federacji Rosyjskiej wezwała USA do ujawnienia danych o
laboratoriach na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1306920/2022-03-18/posolstvo-rf-prizvalo-ssha-raskryt-dannyeo-biolaboratoriiakh-na-ukraine
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W USA zaniepokoili się stanem laboratoriów na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1306933/2022-03-18/v-ssha-obespokoilis-sostoianiembiolaboratorii-na-ukraine

Covid: wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii napędzany przez BA.2 wariant
Omikron
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/health-60792087

17.III
Chersoń: Ludzie z ukraińskich okupowanych miast są rozłoszczeni i buntują
się

Mieszkańcy Chersonia wielokrotnie protestowali przeciwko rosyjskiej
okupacji
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Ponad dwa tygodnie po przejściu pod rosyjską okupację mieszkańcy Chersonia
zmagają się z ostrymi niedoborami leków i organizują codzienne protesty
przeciwko siłom Kremla.
Obawiają się również, że zwiększone ostrzeliwanie przedmieść może
sygnalizować rozpoczęcie ukraińskiego natarcia w celu odbicia ich
południowego miasta, które jest kluczowym portem.
Seria głośnych eksplozji wstrząsnęła oknami biura Jurija Stelmaszenki w
budynku rządowym w centrum Chersonia we wtorek po południu, gdy zastępca
burmistrza miasta rozmawiał telefonicznie, zajęty tłumaczeniem, że
pozostało im mniej niż tygodniowy zapas żywności i leków.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-60769318

Ukraina poinformowała, że Rosja zaatakowała teatr, w którym schronisko się
cywile
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60772331

Prezydent Ukrainy odwołał się do horroru ataków terrorystycznych na USA w
2001 roku, gdy w historycznym przemówieniu do Kongresu USA on błagał o
większą pomoc wojskową
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60762022

Wojna na Ukrainie: Rosja i opłakuje poległych żołnierzy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60769509
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Mariupol: Rosja oskarżona o bombardowanie teatru i basenu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/mariupol-ukraine-russiaseized-hospital

Zelenskiy porównuje Mariupol do oblężenia Leningradu. Rosja rozpoczyna nowe
ataki na Kijów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/ukraines-zelenskiy-comparesmariupol-to-leningrad-siege-as-russia-launches-fresh-strikes-on-kyiv

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 22 inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-22-of-the-invasion

ROSJA: Dwudziesty drugi dzień operacji specjalnej w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1306370/izvestiia/dvadtcat-vtoroi-den-spetcoperatcii-vdonbasse-tekstovaia-transliatciia

Polska odmówiła przedłużenia kontraktu z Rosją na zakup gazu po 2022 roku
źródło: IZ
https://iz.ru/1306648/2022-03-17/polsha-otkazalas-prodlevat-kontrakt-srossiei-po-gazu-posle-2022-goda
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ROSJA: Ministerstwo Obrony połączyło epidemie chorób w Rosji z pracą
laboratorium na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1306646/2022-03-17/minoborony-sviazalo-vspyshki-boleznei-vrossii-s-rabotoi-biolaboratorii-na-ukraine

D.Trump wypowiedział się na temat operacji specjalnej dotyczącej obrony
Dinbasu
źródło: IZ
https://iz.ru/1306390/2022-03-17/tramp-vyskazalsia-o-spetcoperatcii-rossiipo-zashchite-donbassa
https://m.washingtonexaminer.com/

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o zniszczeniu przez
lotnictwo sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej magazynów sił zbrojnych
źródło: IZ
https://iz.ru/1306384/2022-03-17/minoborony-soobshchilo-ob-unichtozheniiaviatciei-vs-rf-skladov-vsu

Ministerstwo obrony Rosji skomentowało informację o gotowości państw aby
przekazać Ukrainie systemy C-300
źródło: IZ
https://iz.ru/1306382/2022-03-17/mid-prokommentiroval-dannye-o-gotovnostiriada-stran-postavit-kievu-sistemy-pvo

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało o przekazaniu Ukrainie
przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Starstreak
źródło: IZ
https://iz.ru/1306259/2022-03-16/minoborony-britanii-soobshchilo-operedache-ukraine-pzrk-starstreak
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M. Zacharowa potępiła dostawę rakiet przez Zachód Na Ukrainę
źródło: IZ
https://iz.ru/1301480/2022-03-05/zakharova-osudila-postavku-raketnykhkompleksov-zapadom-na-ukrainu

System opieki zdrowotnej znalazł się na „krawędzi": WHO zgłosiła ataki na
43 placówki medyczne Ukrainy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/17/sistema-zdravookhraneniiabalansiruet-na-grani-voz-soobshchila-ob-atakakh-na-43-meduchrezhdeniiaukrainy-news

Droga do trybunału w Hadze
Czym zajmują się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ i
Międzynarodowy Trybunał Karny
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/17/doroga-v-gaagu-pamiatkainteresuiushchimsia

Wielka Rafa Koralowa po raz szósty zmaga się z masowym blaknięciem
informuje naukowiec zajmujący się koralowcami
źródło: TG
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/17/great-barrier-reef-hitby-sixth-mass-bleaching-event-leading-coral-scientist-says
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Wojna na Ukrainie: europejscy przywódcy ryzykują podróż pociągiem na
spotkanie z Zelenskim

Premierzy Słowenii, Polski i Czech wraz z liderem polskiej partii rządzącej
odbyli długą podróż z Warszawy

Ukraina pochwaliła odwagę trzech europejskich przywódców, którzy odbyli
długą, niebezpieczną podróż koleją z Polski do Kijowa w geście wsparcia,
gdy miasto znalazło się pod kolejnym rosyjskim atakiem.
Premierzy Polski, Słowenii i Czech spotkali się we wtorek wieczorem z
prezydentem Ukrainy W. Zelenskim, gdy w Kijowie rozpoczęła się godzina
policyjna.
Następnie czeski przywódca powiedział Ukraińcom, że „nie są sami".
Są pierwszymi zachodnimi przywódcami, którzy odwiedzili Ukrainę od czasu
inwazji Rosji.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60757157

Dwudziesty pierwszy dzień walk na Ukrainie
Rosja nie jest już członkiem Rady Europy, ETPC nie rozpatrzy skarg
przeciwko niej, Roskomnadzor masowo blokuje strony mediów, budynki teatru i
basenu zostały dotknięte w Mariupolu.
Działania wojenne na Ukrainie trwają od dwudziestu jeden dni. O
najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce 16 marca-w materiale
„Nowej Gazety".
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Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu

Wyjście z Rady Europy
Komitet Ministrów Rady
dziś. Jest to pierwszy
organizacji. W związku
Europejskiej Konwencji

Europy podjął decyzję o wykluczeniu Rosji z CE od
kraj w historii, który został wydalony z
z tym Od 16 marca Rosja przestaje być członkiem
Praw Człowieka.

Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka zawiesił rozpatrywanie
wszystkich skarg przeciwko Rosji. Początkowo zakładano, że wniesienie do
ETPC skargi przeciwko Rosji będzie możliwe w przypadku, gdy naruszenia
zostały popełnione przed 16 marca 2022.
„Oczywiście wiąże się to z niezbędną przerwą, nie ma precedensów, a Rada
Europy musi zdecydować, jak rozpatrywać Rosyjskie skargi bez rosyjskiego
sędziego (lub pozwolić mu konkretnie na te sprawy), jak być pracownikami
posiadającymi rosyjskie obywatelstwo i odpowiadać na inne kwestie nie tyle
polityczne i prawne, co techniczne. Czekamy na szybkie wiadomości ze
Strasburga "- wyjaśnia felietonista" nowej " Leonid Nikitinsky.

Jak inaczej reaguje świat
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Międzynarodowy trybunał ONZ zażądał od Rosji powstrzymania walk na
Ukrainie. Sąd orzekł również, że Federacja Rosyjska powinna zapewnić, aby
inne siły "pod jej kontrolą lub wspierane przez Moskwę" również zaprzestały
walk.

Agencja Reutera zaznaczyła, że postanowienia Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości ONZ są wiążące, jednak nie ma środków do kontroli.
Wcześniej kraje rzadko odmawiały spełnienia warunków określonych w
rozporządzeniach.

Stany Zjednoczone ogłosiły przyznanie Ukrainie 800 milionów dolarów jako
pomoc wojskową. W "zestawie" znajdą się przeciwpancerne i antygenowe
systemy rakietowe, a także inne rodzaje broni. Łączna kwota pomocy
pieniężnej przekroczy 1 miliard USD.

Unia Europejska podłączyła do swojej sieci elektrycznej Ukraine i Mołdawię.
Teraz energia elektryczna nie będzie docierać do tych krajów za
pośrednictwem rosyjskiej sieci energetycznej. Europejski operator ENTSO-E
dostarcza energię elektryczną do 24 krajów, w tym większości Unii
Europejskiej.

Ocena „Sputnik V", którą pracownicy WHO planowali przeprowadzić w Rosji 7
marca, została przełożona na późniejszy termin. Rosji Rosji. niemożność
przeprowadzenia tego wydarzenia w WHO została wyjaśniona trudnościami
technicznymi spowodowanymi sankcjami wobec Rosji — chodzi o trudności z
podróżami lotniczymi i korzystaniem z kart kredytowych w Rosji.
Szwajcarska firma farmaceutyczna Novartis AG zawiesiła inwestycje,
Działania marketingowe i wszystkie działania naukowe w Rosji. Firma
produkuje najdroższy lek na świecie dla pacjentów z SMA „Zolgensma". „Nowy"
wyjaśnił w Państwowym „kręgu dobra", że zakupy tego leku są planowane.
Co się dzieje w Rosji
Tymczasem Roskomnadzor zablokował w ciągu dnia ponad 30 linków do różnych
stron internetowych, w tym mediów. Regulator pozbawił rosyjskich
czytelników dostępu do estońskiego portalu Postimees, stron publikacji
śledczej Bellingcat*, białoruskiej stacji radiowej „Euroradio",
izraelskiego kanału telewizyjnego 9, publikacji " kaukaski węzeł "* oraz
portalu fanów Dynamo Kijów.
Ponadto strona BBC News została zablokowana. Jako podstawę do wpisu do
rejestru PKN wskazano decyzję prokuratury Generalnej z 24 lutego.
Dziś Komisja Śledcza wszczęła pierwsze sprawy o „fake" o działaniach armii
rosyjskiej-przeciwko blogerce Weronice Belotserkovskaya, mieszkance
zamkniętego miasta Seversk, którego nazwiska śledczy nie podają, i
mieszkańcowi Tomska. Dochodzenie twierdzi, że Rosjanie publikowali
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„świadomie fałszywe informacje" o działaniach rosyjskiego wojska w sieciach
społecznościowych lub komunikatorach internetowych.
Kolejny mieszkaniec Tomska Stanisław Karmacki otrzymał grzywnę w wysokości
45 tys. zł za "milczące wsparcie" pacyfistycznej pikiety. Orzeczenie sądu
mówi, że był w grupie obywateli w pobliżu miejsca pikiety i wyraził
„milczące poparcie" dla jego „bezprawnych celów".
Dwie studentki REU im. Plechanow powiedział, że zostali wydalone z powodu
kilku „opowieści" o rozpoczęciu walk na Ukrainie.
Walki
Budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu został zniszczony po ostrzale,
poinformowała Rada miasta Mariupol. Pod gruzami mogą być ludzie, nie
wiadomo jeszcze o obecności ofiar.

Ministerstwo Obrony Rosji zaprzecza zarzutom Kijowa i twierdzi, że "po
południu 16 marca rosyjskie lotnictwo nie wykonało żadnych zadań związanych
z uderzeniami w cele naziemne w granicach miasta Mariupol".

Strona ukraińska poinformowała również, że od nalotu ucierpiał basen
"Neptun", w budynku którego mogły przebywać kobiety i dzieci.

W warunkach walki nie można szybko zweryfikować tych informacji. „Nowa
Gazeta" zwróciła się do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o
wyjaśnienie sytuacji.
Rosgvardia zgłosiła dziś przejęcie elektrowni wodnej Kachow na terytorium
obwodu Chersońskiego Ukrainy. Jednostki Rosgvardii, jak stwierdzono w
komunikacie, "zapewniają ochronę i bezpieczeństwo elektrowni wodnej,
pracownicy stacji stopniowo wracają na swoje miejsca". Strona ukraińska nie
zaprzeczyła ani nie potwierdziła przesłania strony rosyjskiej.
RBC, powołując się na administrację nienieckiego Okręgu Autonomicznego,
napisał, że w walkach na Ukrainie zginął syn wicegubernatora Nao Aleksandra
Dudorowa, Georgi, który był zastępcą Kompanii wywiadowczej 137. pułku 106.
Tula Gwardyjskiej dywizji Spadochronowej.
Financial Times, powołując się na źródła, pisze, że negocjatorzy między
Kijowem a Moskwą poczynili znaczne postępy i opracowali plan zakończenia
walk na Ukrainie.
Według rozmówców publikacji zawieszenie broni i wycofanie wojsk rosyjskich
zakłada się w przypadku, gdy Ukraina zgodzi się na status neutralny i
odmówi umieszczenia na swoim terytorium zagranicznego wojska. Doradca szefa
Biura Prezydenta Ukrainy Michaił Podolak powiedział, że potwierdza na tym
etapie tylko „zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich i gwarancje
bezpieczeństwa z wielu krajów"
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źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/16/dvadtsat-pervyi-den-boevykhdeistvii-v-ukraine-glavnoe

W oblężonym mieście Mariupol Rosja zaatakowała teatr, w którym schronili
się cywile - mówi BBC zastępca burmistrza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60746557

Zachodnie marki nie mogą opuścić Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60733389

Wojna na Ukrainie: co się stało w dniu 20 inwazji Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60755202

Litwa grozi, że przestanie używać rosyjskiej ropy i gazu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60751080

Rosja i Ukraina „blisko porozumienia" w sprawie neutralnego statusu-mówi
Siergiej Ławrow
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/russia-and-ukraine-close-toagreeing-on-neutral-status-says-sergei-lavrov

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy o wydarzeniach w 21 dniu inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-21-of-the-invasion

„Jestem na linii frontu w Mariupolu": Chiński reporter rozmawia z
rosyjskimi żołnierzami
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/im-on-the-frontline-inmariupol-the-chinese-reporter-embedded-with-russian-troops

Wojny, po co one wybuchają?
Dlaczego doktryna realizmu politycznego często przypomina „walkę dwóch
łysych mężczyzn o grzebień” i nie pokrywa się z interesami ludności
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/16/voiny-dlia-chego-oni-nuzhny

Największy niemiecki koncern energetyczny E. ON wstrzymał zakup rosyjskiego
gazu
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/16/krupneishii-nemetskiienergokontsern-e-on-prekratil-zakupku-rossiiskogo-gaza-news
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Mołdawia poinformowała o liczbie uchodźców z Ukrainy
źródło: IZ
https://iz.ru/1305795/2022-03-16/v-moldavii-nazvali-chislonakhodiashchikhsia-v-strane-ukrainskikh-bezhentcev

Estonia wystąpiła o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą
źródło: IZ
https://iz.ru/1305800/2022-03-16/estoniia-vystupila-za-bespoletnuiu-zonunad-ukrainoi
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1116981,ukrainskie-sluzby-poszukujaprzyjaciela-putina-oligarchy-wiktora

Kanada i USA zapowiadają arktyczne ćwiczenia wojskowe w obliczu napięć
panujących w Rosji w związku z wojną na Ukrainie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/canada-us-arctic-militaryexercises-russia

Globalne mocarstwa coraz bliżej porozumienia o odstąpieniu od patentów na
szczepionki Covid
źródło: TG
https://www.theguardian.com/society/2022/mar/16/global-powers-inch-closerto-agreement-to-waive-covid-vaccine-patents

Granica Nowej Zelandii zostanie ponownie otwarta od przyszłego miesiącamówi premier J. Ardern
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60760435
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Korea Północna wystrzeliła
Południe

rakietę, ale start nie powiódł się mówi

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60760766

15.III
Wojna na Ukrainie: Infekcje i głód w czasie gdy setki ludzi ukrywają się w
piwnicach Mariupola

Eksplozja w budynku mieszkalnym do której doszło w piątek

Setki ludzi szukają schronienia w piwnicy dużego budynku mieszkalnego w
obleganym portowym mieście Mariupolu, ale kończy im się żywność a wielu
potrzebuje pilnej pomocy medycznej

U niektórych doszło do zakażenia sepsą na skutek ran powstałych przez
odłamki - mówi Anastasiya Ponomareva, 39-letnia nauczycielka, która uciekła
z miasta na początku wojny ale wciąż ma kontakt z przyjaciółmi, którzy tam
zostali.
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Miasto jest otoczone przez wojska rosyjskie i pozostaje pod ciągłym
bombardowaniem z prawie 400 000 ludzi wciąż uwięzionymi bez bieżącej wody,
a żywność i środki medyczne szybko się kończą. Lokalne władze twierdzą, że
wojna spowodowała śmierć co najmniej 2400 cywilów, ale nawet oni przyznają,
że ta liczba jest niedoszacowane.

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60736845

Program: Domy dla ukraińskich uchodźców wystartował w Wielkiej Brytanii
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-60741942

Wojna na Ukrainie: Obawa, że agresja rosyjską może rozlać się na Polskę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60746437

Premierzy Polski, Czech i Słowenii przybywają do Kijowa
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/polish-czech-and-slovenianprime-ministers-travel-to-kyiv-ukraine

Wojna rosyjsko-ukraińska: co wiemy w dniu 20 rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-20-of-the-russian-invasion

„Mamo, chcę wrócić do domu żywy"
Jak na Ukrainę wysyłają rekrutów, choć „ich tam nie ma"
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źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/15/mama-ia-khochu-vernutsia-domoizhivym

Które kraje przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/15/kakie-strany-priniali-bolshevsego-bezhentsev-iz-ukrainy

We Francji ukraińskim uchodźcom pomagają wszyscy: nie tylko władze, ale
także zwykli ludzie. Relacja z centrum przyjmowania uchodźców w Paryżu
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/15/na-ukraine-evropy

W Polsce zaproponowano wysłanie na Ukrainę sił pokojowych NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/1305651/2022-03-16/v-polshe-predlozhili-otpravit-na-ukrainumirotvortcev-nato

Wielka Brytania nałożyła sankcje na M. Miszustina i S. Szojgu
źródło: IZ
https://iz.ru/1305389/2022-03-15/velikobritaniia-vvela-sanktcii-protivmishustina-i-shoigu

A. Łukaszenka poinformował o wystrzeleniu rakiety w kierunku Białorusi
źródło: IZ
https://iz.ru/1305348/2022-03-15/lukashenko-zaiavil-o-zapuske-raketytochka-u-v-storonu-belorussii
POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

73

nr 3 (108)

„Gazprom" ocenił kubaturę gazu przesyłanego do Europy
źródło: IZ
https://iz.ru/1305370/2022-03-15/v-gazprome-otcenili-obem-ostavshegosia-uevropy-gaza

8 marzec (wtorek) – 14 marzec (poniedziałek) 2022

14.III
Wojna na Ukrainie: USA ostrzega Chiny przed pomaganiem Rosji

J. Sullivan (na zdjęciu archiwalnym) ostrzegł, że Stany Zjednoczone nie
pozwolą Chinom aby te rzuciły „koło ratunkowe" Rosji

Chiny poniosą konsekwencje jeżeli pomogą Rosji uniknąć sankcji w związku z
jej inwazja na Ukrainę

Niewymieniony z nazwiska urzędnik amerykański powiedział, że Chiny
zasygnalizowały chęć wsparcia militarnego dla Rosji. Minister spraw
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zagranicznych Chin oskarżył USA o rozsiewanie fałszywych informacji. Rosja
zaprzeczył, że prosiła Chiny o pomoc wojskową.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60732486

Negocjacje pomiędzy reprezentantami Rosji i Ukrainy zostaną wznowione we
wtorek po czwartej rundzie rozmów bez przełomu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60717902

Wojna na Ukrainie: Ciężarna kobieta oraz nienarodzone dziecko zmarli po
zbombardowaniu szpitala
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60734706

Ojciec chrzestny - czy źle zrozumieliśmy największy film amerykański ?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/culture/article/20220311-the-godfather-have-wemisunderstood-americas-greatest-film

Nasz specjalny korespondent Elena Kościuchenko-o tym, co widziała osobiście
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/12/nikolaev
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Rozłąka społeczna społeczeństwa rosyjskiego jest straszniejsza niż wojna
nuklearna
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/14/atomizirovannaia-bomba

Polscy burmistrzowie ostrzegają, że miasta osiągnęły maksymalny poziom
przyjęcia ukraińskich uchodźców
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/14/ukrainianrefugees-polish-mayors-warn

Inwazja na Ukrainę może doprowadzić do światowego kryzysu żywnościowegoostrzega ONZ
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/ukraine-invasion-worldwidefood-crisis-warns-un

Wojna na Ukrainie: wszystko, co wiemy 19 dnia rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/ukraine-war-everything-weknow-on-day-19-of-the-russian-invasion

Chiny blokują prowincję zamieszkiwaną przez 24 miliony osób, gdzie wzrasta
liczba nowych infekcji Covid
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/china-locks-down-province-of24m-as-new-covid-infections-rise
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Australia i Holandia wszczęły postępowanie prawne przeciwko Rosji w związku
z katastrofą MH17
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/australia-and-thenetherlands-launch-legal-action-against-russia-over-mh17-disaster

„Przerwijcie tą masakrę": papież potępia inwazję na Ukrainę.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/13/pope-francis-condemnsinvasion-of-ukraine-russia

Akcja przeciwko „operacji specjalnej" w Moskwie i Petersburgu
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/13/aktsii-protiv-spetsoperatsii-vmoskve-i-sankt-peterburge

Na pytanie do Putina, czy jest gotów przestać <...>, odpowiedź brzmiała:
„Nie"
Szczegóły nowej rozmowy E. Macrona i O. Scholza z prezydentem FR
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/12/na-vopros-k-putinu-o-tom-gotovli-on-prekratit-otvet-byl-net

Do Polski z Ukrainy przybyło 1,8 mln uchodźców
źródło: IZ
https://iz.ru/1304839/2022-03-14/v-polshu-iz-ukrainy-pribyli-18-mlnbezhenetcev
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RFN poprosiła Polskę o zatrzymanie odjazdów pociągów z ukraińskimi
uchodźcami
źródło: IZ
https://iz.ru/1304705/2022-03-14/frg-poprosila-polshu-ostanovit-otpravkupoezdov-s-ukrainskimi-bezhentcami

Członek delegacji Ukrainy zapowiedział przerwę w rozmowach z Rosja do 15
marca
źródło: IZ
https://iz.ru/1304859/2022-03-14/chlen-delegatcii-ukrainy-zaiavil-opereryve-v-peregovorakh-s-rossiei-do-15-marta

Od 15 marca wymóg noszenia masek w miejscach publicznych Moskwy został
zniesiony, środek ten dotyczy transportu publicznego
źródło: IZ
https://iz.ru/1304858/2022-03-14/v-opershtabe-moskvy-utochniliinformatciiu-ob-otmene-masochnogo-rezhima-v-transporte

ROSJA: M. Zacharowa przypomniała o zignorowanej przez gotowości Rosji do
dialogu
źródło: IZ
https://iz.ru/1304573/2022-03-14/zakharova-napomnila-o-proignorirovannoigotovnosti-rossii-k-dialogu

Ambasada Federacji Rosyjskiej w USA zaprzeczyła artykułowi WSJ o
zagrożeniach Rosji dla zachodnich firm
źródło: IZ
https://iz.ru/1304586/2022-03-14/posolstvo-rf-v-ssha-nazvalo-lozhiu-statiuwsj-ob-ugrozakh-rossii-zapadnym-kompaniiam
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ROSJA: Lekarz poradził, aby pozbyć się nadziej na zakończenie pandemii
koronawirusa
źródło: IZ
https://iz.ru/1304583/2022-03-14/vrach-sovetoval-otlozhit-nadezhdu-naokonchanie-pandemii-koronavirusa

Lekarz mówił o wpływie koronawirusa na tworzenie się skrzepów krwi
źródło: IZ
https://iz.ru/1304575/2022-03-14/vrach-rasskazal-o-vliianii-koronavirusana-obrazovanie-trombov

13.III
Polska odczuwa napięcie ukraińskich uchodźców

Grupa dzieci, w tym maluchy i młodzież, bierze udział w zajęciach karate
dla nowo przybyłych z Polski Wschodniej
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Kopnięcia są wysokie, a ciosy proste, ale Ukraińskie dzieci tutaj
doświadczają je w atmosferze pokoju: lekcja karate dla nowo przybyłych we
wschodniej Polsce.

14 uczniów otrzymuje podstawowe ruchy od nauczyciela języka polskiego,
który zapewnia mnóstwo śmiechu. Przynajmniej przez tę godzinę trauma, którą
przeszli przez ostatnie dwa tygodnie, zostaje zastąpiona przez radość.

Niektórzy z nich mają rodzinę w domu walczącą naprawdę. Czternastoletni
Dairy Gulyk od trzech dni nie ma wiadomości do ojca i jest zaniepokojony.
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60731369

Wojna na Ukrainie: rosyjskie siły oskarżone o porwanie drugiego burmistrza
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60725962

Brent Renaud: amerykański dziennikarz i filmowiec zabity na Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60729276

Wojna na Ukrainie: co się stało w dniu 18 inwazji Rosji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60730367

Doradca Biden odrzuca republikański apel o „zamknięcie nieba" nad Ukrainą
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/13/biden-adviser-rejectsrepublican-call-close-skies-over-ukraine

„Moja matka mówi, że zdradzam Rosję": inwazja Putina dzieli pokolenia
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/13/my-mother-says-i-ambetraying-russia-putins-invasion-divides-the-generations

Pod murami Kremla odbyła się „operacja specjalna": przeciwników tego, co
dzieje się teraz na Ukrainie, ludzi zatrzymywano i transportowano przez
umundurowanych z literą „Z " na hełmach
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/13/ne-moskva-l-za-nami

Atak na Irbil: Iran wystrzeliwuje rakiety w północne irackie miasto
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60725959

Arabia Saudyjska dokonuje egzekucji 81 ludzi w jeden dzień
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60722057
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ROSJA: Ministerstwo Obrony poinformowało o zabiciu do 180 zagranicznych
najemników na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1304541/2022-03-13/v-minoborony-rasskazali-ob-unichtozheniido-180-naemnikov-na-ukraine

Pojawiły się szczegóły śmierci amerykańskiego dziennikarza na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1304545/2022-03-13/poiavilis-podrobnosti-gibeliamerikanskogo-zhurnalista-na-ukraine

ROSJA: Dzięki uderzeniami broni precyzyjnej zniszczono do 180 przybyłych na
Ukrainę zagranicznych najemników i dużą partię sprzętu wojskowego
źródło: IZ
https://iz.ru/1304513/roman-kretcul-bogdan-stepovoi/metr-za-metrom-voiskarf-i-narodnykh-respublik-tesniat-vsu-v-donbasse

12.III
Wojna na Ukrainie: Kijów przygotowuje się na rosyjski atak

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

82

nr 3 (108)

Kiedy rozpoczęła się ofensywa rosyjska oraz zawyły syreny część ludności
obawiała się, że miasto może zostać zdobyte w tym samym dniu

Raporty informowały o zbliżaniu się długiego wojskowego konwoju
zbliżającego się z pn-zachodu. Analitycy wojskowi mieli dobre opinie o
rosyjskiej armii. Ich zdaniem została ona unowocześniona, żołnierze, którzy
się w niel znaleźli brali udział w wojnie w Syrii. Taktyczne błędy
popełnione podczas prób stłumienia buntu w Czeczeni w 1995 roku miały być
już historią. Pierwsze dwa tygodnie wojny z Ukrainą okazało się, że
przewidywania okazała się nie uzasadnione
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60714515

Wojna na Ukrainie: Protesty po tym jak Rosjanie „porwali" burmistrza
Melitopolu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60719123
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Ludzie w Mariupolu zmagają się z niskimi temperaturami, brakiem prądu oraz
brakiem wody i żywności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60717902

Wojna na Ukrainie: Jak Rosja rekrutuje najemników?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60711211

Rosja wraca do swojej totalitarnej przeszłości. Czy możemy zejść z tej
ścieżki?
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/12/no-ne-bylo-podlei

Na Kremlu poinformowano o rozmowach O. Sholtza i E. Macrona
źródło: IZ
https://iz.ru/1304207/2022-03-12/v-kremle-rasskazali-o-peregovorakh-putinasholtca-i-makrona

ROSJA: M. Zacharova oskarżyła platformy cyfrowe o szerzenie nacjonalizmu na
Ukrainie
źródło: IZ
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https://iz.ru/1304206/2022-03-12/zakharova-obvinila-tcifrovye-platformyssha-v-pooshchrenii-natcionalizma-na-ukraine

17-ty dzień specjalnej operacji w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1304089/izvestiia/semnadtcatyi-den-spetcoperatcii-v-donbassetekstovaia-transliatciia

11.III

Wojna na Ukrainie: Na zdjęciach satelitarnych widać ogromny rosyjski konwój
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Pojazdy woskowe w miejscowości Berestyanka na pn-wsch od Kijowa

Na zdjęciach satelitarnych wykonanych przez amerykańską firmę widać wielki
rosyjski konwój wojskowy w pobliżu Kijowa, widać, że doszło do jego
rozproszenia i przegrupowania

Ostatnio konwój był widoczny w pobliżu Lotniska Antonova na pn-wsch od
Kijowa. Zdaniem firmy Maxar Technologies, która wykonał zdjęcia część
konwoju jest w pozycji otaczającej miasta . Inn jego część na północy, w
której skład wchodzi artyleria jest w pozycji gotowej do ostrzału
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60702464
Wojna na Ukrainie: W. Putin poszukuje zagranicznych ochotników do walki na
Ukrainie wspólnie z wojskami rosyjskimi
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60705486
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Indie przypadkowo wystrzeliły pocisk w kierunku Pakisatnu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-60711653

Wojna na Ukrainie: Amerykańska interwencja mogła by oznaczać początek III
wojny światowej
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60685883

Wojna na Ukrainie: Mapy, wideo i zdjęcia
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/russia-war-ukraine-completeguide-maps-video-and-pictures

Państwa G7 pozbawiają Rosję statusu „państwa najbardziej uprzywilejowanego"
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/g7-nations-drawing-up-plansimpose-heavy-tariffs-russia-ukraine

Dwa tygodnie wojny na Ukrainie – na zdjęciach
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/two-weeks-of-war-in-ukrainephoto-essay

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

87

nr 3 (108)

Rosyjscy specjaliści IT uciekają przed „operacją specjalną". Jeszcze
niedawno praca w IT była Narodowym marzeniem
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/11/vyzhivut-tolko-aitishniki

I. Biden zapowiedział wysłanie do granic Rosji ponad 12 tys. amerykańskich
żołnierzy
źródło: IZ
https://iz.ru/1303925/2022-03-11/baiden-anonsiroval-otpravku-k-granitcamrossii-bolee-12-tys-voennykh-ssha

Ministerstwo obrony po raz pierwszy pokazało mapę terytoriów objętych
kontrolą sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1303911/2022-03-11/minoborony-vpervye-pokazalo-kartupereshedshikh-pod-kontrol-vs-rf-territorii

Szklarnia: rolnicy proszą Ministerstwo Rolnictwa o dodatkowe wsparcie
źródło: IZ
https://iz.ru/1303246/vera-kuzmina/teplichnye-usiliia-agrarii-prosiatminselkhoz-o-dopolnitelnoi-podderzhke

10.III
Wojna na Ukrainie: Brak postępu podczas rozmów Kijow- Moskwa sprawie
zawieszenia broni
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S. Lavrow (p) podczas rozmów z D. Kuleba - ale nie ma natychmiastowego
przełomu

Pierwsza tura rozmów pomiędzy ministrami spraw zagranicznych Rosji i i
Ukrainy zakończyła się niepowodzeniem jeśli chodzi o postęp w kwestii
zawieszenia broni i informuje Ukrainą

Przemawiające po spotkaniu w Turcji Dmytro Kuleba powiedział, że zadania
Sergei Lavrova odnoszą się do kapitulacji. W międzyczasie S. Lavrov
powiedział, że operacja wojskową prowadzona przez Rosję odbywa się zgodnie
z planem
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60687203

UKRAINA: Prywatna milicja rekrutuje byłych wojskowych
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/uk-wales-60676720

Rosja reaguję na sankcje Zachodu wprowadzając zakaz eksportu
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60689279
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Brytyjscy żołnierze zostaną wysłani do Polski aby przyśpieszyć proces
wydawania wiz dla ukraińskich uchodźców
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/uk-troops-to-help-processrefugees-in-poland-but-not-france

Wielka Brytania zamraża aktywa rosyjskich oligarchów w tym Romana
Abramowicza
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/uk-freezes-assets-of-russianoligarchs-including-roman-abramovich

W. Zelensky pokazuje materiały przedstawiające zniszczenie kompleksu
szpitalnego gdzie znajdowało się 600 łóżek i znajdowały się oddziały:
dziecięcy i położniczy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/ukraine-president-zelenskiydecries-mariupol-childrens-maternity-hospital-bombing-genocide-as-us-13bnaid-bill-passes-first-hurdle

Żywi i martwi piszą do Putina
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/10/zhivye-i-mertvye-pishut-putinu

Bolesne sankcje nałożone na Rosję
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/10/boleznennye-sanktsii
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Korea Południowa: w wyborach prezydenckich zwyciężył konserwatywny kandydat
Yoon Suk-yeol
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60685141

Novak Djokovic wycofuje sie z turniejów Indian Wells oraz Miami Open w
związku z amerykańskimi zasadami dotyczącymi koronawirusa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/sport/tennis/60685794

ROSJA: W. Putin poparł pomysł zewnętrznego zarządzania odchodzącymi z
Federacji Rosyjskiej firmami
źródło: IZ
https://iz.ru/1303265/2022-03-10/putin-podderzhal-ideiu-vneshnegoupravleniia-ukhodiashchikh-iz-rf-kompanii

Ceny benzyny w USA wzrosły do rekordowych 4,31 USD za galon
źródło: IZ
https://iz.ru/1303233/2022-03-10/tceny-na-benzin-v-ssha-vyrosli-dorekordnykh-431-za-gallon

Rosyjskie MSZ wykluczyło możliwość wybuchu wojny nuklearnej
źródło: IZ
https://iz.ru/1303276/2022-03-10/mid-rossii-iskliuchil-vozmozhnostiadernoi-voiny

W. Zelensky podpisał ustawę o przymusowym przejęciu własności Federacji
Rosyjskiej na Ukrainie
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źródło: IZ
https://iz.ru/1303171/2022-03-10/zelenskii-podpisal-zakon-o-prinuditelnomiziatii-sobtsvennosti-rf-na-ukraine

9.III
Ukraińcy cywile uciekają z miast w pobliżu Kijowa po ostrzale rosyjskim

Rada miasta Mariupol pokazała zdjęcie dziedzińca przed szpitalem, który
został bardzo zniszczony na skutek bombardowań

Konwój ludności cywilnej maja opuścić kilka miast leżących w pobliżu
stolicy - Kijowa informuje regionalny lider Oleksiy Kuleba

UKRAINA informuje, że uzgodnione z Rosja 12 godzinne zawieszenie ognia dla
sześciu korytarzy w miejscu toczących się działań wojennych, O. Kuleba
poinformował, że pierwsze grupy cywilnej ludności już opuściły miasta
Rosyjski ostrzał był kontynuowany, raporty mówią o ofiarach wśród cywilów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60675599
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Nowe wysiłki podjęte w celu ewakuacji cywilów
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60657155

Wojna na Ukrainie: Do jakiego stopnia świat jest uzależniony od rosyjskiej
ropy i gazu?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/58888451

Wojna na Ukrainie: Matka z Rosji do których drzwi zapytać aby odzyskać z
powrotem syna?
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60604952

Nie będziemy współpracować - życie w okupowanej Ukrainie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60670173

Zasilanie w Elektrowni w Czernobylu zostało odcięte ale zdaniem IAEA nie ma
niebezpieczeństwa
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/09/chernobyl-power-supply-cutcompletely-after-russian-seizure-warns-ukaine

Wojna na Ukrainie dzień 14
źródło: TG
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/09/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-14-of-the-russian-invasion

Zwarcie pomiędzy Polską a USA pokazuje napięcie w obawie przed eskalacją
wojny
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/09/clash-over-poland-and-usmissile-plans-reveals-tensions-in-escalating-war

Embargo na rosyjski gaz i ropę że strony USA
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/09/neft-i-gaz-zabanili-chto-dalshe

Prawie 30% Brytyjczyków sądzi, że Chiny wypuściły celowo koronawirusa
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/09/29-of-britons-think-chinalikely-to-have-spread-covid-on-purpose-poll-says

Endurance: Statek z wyprawy Schackeltona został znaleziony na Antarktydzie
w Morzu Weddela
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60662541

Australia ogłasza stan klęski żywiołowej w związku z powodzianom
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-australia-60672065
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Ministerstwo obrony FR potwierdziło udział rekrutów w operacji specjalnej
na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1302734/2022-03-09/v-minoborony-podtverdili-uchastieneskolkikh-srochnikov-v-spetcoperatcii-na-ukraine

Duma Państwowa wyjaśniła potrzebę nacjonalizacji zagranicznych
przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1302674/2022-03-09/v-gosdume-obiasnili-neobkhodimostnatcionalizatcii-inostrannykh-predpriiatii-v-rf

Ekspert dopuścił możliwą ewentualną blokadę systemów: Androida i iOS na
teranie Federacji Rosyjskiej
źródło: IZ
https://iz.ru/1302631/2022-03-09/ekspert-dopustil-vozmozhnuiu-blokirovkuandroid-i-ios-v-rf

8.III

UKRAINA: Rosyjski generał został zabity koło Charkowa
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Generał Gerasimov zastępca dowódcy 41 Armii rosyjskiej został zabity podają
raporty

Ministerstwo Ukrainy poinformowało, że w bitwie w pobliżu Charkowa został
zabity wysoki ranga dowódca rosyjski

W raporcie czytamy, że Gen Vitaly Gerasimov, dowódca 41 Armii zginął wraz z
innymi rosyjskimi oficerami

Rosja jeszcze nie skomentowała doniesień na ten temat, ale jeśli się
potwierdza będzie to drugi wysoki ranga oficer, który zginął
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60659185
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/vitaly-gerasimov-secondrussian-general-killed-ukraine-defence-ministry-claims

13 dzień rosyjskiej inwazji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-13-of-the-russian-invasion
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Jedzenie odzież i zabawki
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/eda-odezhda-i-igrushki

Koncern SHELL przeprasza i informuje, że przestanie kupować rosyjska ropę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60661611

Wojna na Ukrainie: Kryzys rozpoczyna „piekło na Ziemi" dla cen żywności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60653856

Wojna na Ukrainie: Mieszkańcy zaczynają opuszczać miasta
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/ukraine-war-civilians-sumyirpin-refugees-russia

Do jakich miast europejskich przybywają uchodźcy?
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/where-in-europe-are-ukrainesrefugees-going
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Wprowadzenie strefa z zakazem lotów oznaczałoby zestrzeliwanie przez NATO
rosyjskich samolotów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/08/ukraine-no-fly-zonenato-russia-war

Trzynasty dzień specjalnej operacji w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1302164/mariia-nemtceva/trinadtcatyi-den-spetcoperatcii-vdonbasse-tekstovaia-transliatciia

Chiny wezwały USA do ujawnienia danych na temat laboratoriów biologicznych
na Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1302199/2022-03-08/kitai-prizval-ssha-raskryt-dannye-obiolaboratoriiakh-na-ukraine

IRLANDIA: Po ataku na ambasadę Rosji wezwano ambasadora w Dublinie
źródło: IZ
https://iz.ru/1302215/2022-03-08/posla-irlandii-vyzvali-v-mid-rf-posleataki-na-posolstvo-v-dubline

Syn byłego prezydenta D.Trumpa skrytykował J.Bidena i ukraińska armię
źródło: Ria
https://ria.ru/20220308/ukraina1777112429.html?utm_source=smi2_ria_obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=ri
an_partners

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

98

nr 3 (108)

Ceny niklu wzrosły dwukrotnie
źródło: TG
https://www.theguardian.com/business/live/2022/mar/08/nickel-soars-recordcommodity-prices-oil-gas-russia-ukraine-ftse-dax-dow-business-live

Amazonia jest w punkcie granicznym po przekroczeniu którego drzewa mogą
zacząć masowo wybierać
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/science-environment-60650415

1 marzec (wtorek) – 7 marzec (poniedziałek) 2022

7.III
12 -ty dzień trwania konfliktu: Ukraina nazywa rosyjska ofertę przerwania
ognia jako "niemoralną"
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Jakie są postępy rosyjskiej armii

Rosyjskie oddziały poczynił znaczne postępy nad ukraińskim i siłami
bombardując nieustannie cywilów

Propozycja rozejmu dla miast w tym dla Kijowa została uznana za
„niemoralna". Rosja poinformowała, że cywile mogliby opuścić miasta ale
przekraczając granice z Rosja i Białorusią
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

POLSKI PORTAL 1-31 marzec 2022

100

nr 3 (108)

Małe ukraińskie miasta stają się miejscami do których zmierzają ludzie w
drodze na granicę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60645126

UKRAINA: Rozgniewany W. Zelenski obiecuje, że Rosja zapłaci za swoje
okrucieństwa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60638042

Wojna na Ukrainie „katastroficzna" dla globalnej żywności
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60623941

„Potrzebujemy chleba". obawy na Bliskim Wschodzie. Wojna na Ukrainie uderza
w import pszenicy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/07/we-need-breadfears-in-middle-east-as-ukraine-russia-war-hits-wheat-imports

Ponad milion osób przeszło z Ukrainy do Polski od rozpoczęcia inwazji
rosyjskiej 24 lutego - poinformowała Polska Straż Graniczna
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/over-1-million-people-havefled-ukraine-for-poland-since-invasion-says-border-guard
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Na lekcji historii moskiewski uczeń wyraził swoje stanowisko w sprawie
„operacji specjalnej". Potem policja przyszła do jego domu i odcięła prąd
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/dissident-iz-6-go-a

ROSJA: Ministerstwo Obrony poinformowało, że na Ukrainie działa
laboratoriów uczestniczących w programach Pentagonu

ponad 30

źródło: IZ
https://iz.ru/1302042/2022-03-07/mo-zaiavilo-o-rabote-na-ukraine-bolee-30laboratorii-po-programmam-pentagona

ROSJA: Ekspert nakreślił opcję dyplomatycznego rozwiązania sytuacji na
Ukrainie
źródło: IZ
https://iz.ru/1302036/2022-03-07/ekspert-nazval-variant-diplomaticheskogoresheniia-situatcii-na-ukraine

ROSJA: Rząd zatwierdził listę nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej krajów i
terytoriów
źródło: IZ
https://iz.ru/1301989/2022-03-07/pravitelstvo-utverdilo-perechennedruzhestvennykh-rf-stran-i-territorii
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6.III
ROSJA: W wyniku protestów w Rosji zatrzymano tysiące osób

Policja do tłumienia zamieszek podczas demonstracji w niedzielę w Moskwie

W niedzielę zatrzymano prawie 4 tysiące ludzi w związku z antywojennymi
protestami

W Moskwie zatrzymano około 1700 osób informuje agencja RIA. OVD informuje,
że do zatrzymań doszło w 53 miastach
źródło: BBC, TG
https://www.bbc.com/news/world-europe-60640204
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/4300-people-arrested-antiwar-protests-across-russia-decounce-vladimir-putin-war-ukraine
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Ewakuacja Mariupola została wstrzymana po zabiciu cywili w pobliżu Kijowa
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60635927

Shell broni „trudnej" decyzji aby kupować rosyjską ropę
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60638255

Białoruś de facto oddała się pod kontrolę Kremla mówi liderka opozycji
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/belarus-has-effectivelyceded-control-to-kremlin-says-opposition-leader-sviatlana-tsikhanouskaya

Visa i Mastercard wstrzymują operacja dokonywane przez Rosjan
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60637429

Queretaro kontra Atlas: Co najmniej 26 osób rannych kiedy kibice
doprowadzili do bójki w meczu w Meksyku
źródło: BBC
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https://www.bbc.com/sport/football/60637196

11 dzień specjalnej operacji w Donbasie
źródło: IZ
https://iz.ru/1301572/izvestiia/odinnadtcatyi-den-spetcoperatcii-nadonbasse-tekstovaia-transliatciia

W. Putin i E. Macron przeprowadzili rozmowę telefoniczną
źródło: IZ
https://iz.ru/1301752/2022-03-06/putin-i-makron-proveli-telefonnyi-razgovor

Korespondent Izvestii opowiedział o ostrzale
źródło: IZ
https://iz.ru/1301742/2022-03-06/korrespondent-izvestii-rasskazal-oposledstviiakh-obstrela-dokuchaevska

W centrali „Prawego sektora" znaleziono laptopa z danymi wywiadowczymi i
oznaczeniem NATO
źródło: IZ
https://iz.ru/1301757/2022-03-06/v-shtabe-pravogo-sektora-nashli-noutbuk-srazveddannymi-i-markirovkoi-nato

ROSJA: M. Zacharowa mówi, że wzywa

USA

na „rozmowy" z Rosją

źródło: IZ
https://iz.ru/1301743/2022-03-06/zakharova-rasskazala-o-vyzove-ssharossiian-na-besedy
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5.III
Oblężenie Mauriupola: Nowe ataki ze strony Rosjan wywołały chaos podczas
ewakuacji

Blok mieszkalny w Mariupolu, o którym lokalni mieszkańcy mówią, że został
prawie całkowicie zniszczony po rosyjskim ostrzale

Rosyjski siły ostrzeliwały ukraińskie miasto Mariupol w sobotę pomimo
ustaleń w sprawie rozejmu kilka godzin wczesniej - powodując chaos wśród
cywilów, którzy mieli być ewakuowani
„Jestem teraz w Mauriopolu na ulicy, słyszę ostrzał co trzy - pięć minut" mówi Aleksander 44-letni inżynier oraz mieszkaniec miasta. Zielony korytarz
dla mających być ewakuowanych nie działa , powiedział. „Widzę ludzi, którzy
próbowali uciec ale wracają
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60629851
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/05/zelenskiy-lashes-out-at-natoover-no-fly-zone-as-russian-attacks-intensify

Rosja kontynuuje atak na pełną skalę mieszkańcy są uwięzieni
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60532634
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Wojna na Ukrainie: tysiące ludzi maszerują w Chersonie przeciwko

okupantom

źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60632587

Wojna na Ukrainie: Mieszkańcy opuszczają miasto Irpin - domy zostały
zniszczone
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60632974

Wojna na Ukrainie: W. Zelensky krytykuje NATO za odmowę wprowadzenie strefy
zamkniętej dla ruchu lotniczego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60629175
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/05/zelenskiy-lashes-out-at-natoover-no-fly-zone-as-russian-attacks-intensify

Wojna na Ukrainie: Tysiące prorosyjskich Serbów maszerują w Belgradzie
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-60630351

Ukraina może zwyciężyć, uważa USA
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/05/ukraine-claims-battlefieldsuccesses-as-mariupol-evacuation-falls-apart-russia
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Polska ruszyła na pomoc uchodźcom z Ukrainy
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-toaid-ukraine-refugees-russia-war

Wojna Rosja-Ukraina co wiadomo - dzień dziesiąty
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/05/russia-ukraine-war-what-weknow-on-day-ten-of-the-russian-invasion

Jak przebiegały protesty i rewizje u obrońców praw człowieka. Kronika
bieżących represji.
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/05/z-v-rossii

NATO: „Nie jesteśmy stroną tego konfliktu"
Sojusz nie pójdzie na terytorium Ukrainy. Ale jak najbardziej pomoże
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/05/nato-my-ne-storona-etogokonflikta

W Czelabińsku pochowano majora Głuszkowa, wojskowego, który zginął podczas
walk na Ukrainie
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/05/mama-pochemu-tak-zabrali
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Ostatnia wolna gazeta w Rosji: „Musimy przestać publikować"
źródło: WP
https://ksiazki.wp.pl/ostatnia-wolna-gazeta-w-rosji-musimy-przestacpublikowac-6743978130766432a

4.III
Czy ukraińskie elektrownie atomowe są bezpieczne podczas ataków na Ukrainę?

Zaporizhzhia (Zaporoska) jest największą elektrownią nukleraną w Europie

Atak na Zaporoską elektrownię atomową w Ukrainie - największą w Europie
wywołał międzynarodowy niepokój o bezpieczeństwo tych obiektów w kraju

System energetyczny jest bardzo zależny od energii atomowej - kraj posiada
4 elektrownie z 15 reaktorami, które produkują prawie połowę prądu. W
piątek (4.03) prezydent Volodymyr Zelenskiy powiedział, że ostrzał
artyleryjski może doprowadzić do takich zniszczeń jak sześć elektrowni
Chernobyl (do której awarii doszło w 1986 roku). Obecnie zdaniem ekspertów
zagrożenia atakiem jest małe, gdyż Rosja też byłaby jego ofiarą
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źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/04/how-safe-ukraine-nuclearpower-plants-russian-attacks-zaporizhzhia

Putin najechał na Ukrainę dzień dziewiąty - wiadomości usunięte
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/04/putin-nastupaet-na-ukrainu-dendeviatyi-onlain

"O mój Boże, kiedyś miałam życie, żyłam i kochałam"
Relacja Heleny Kościuchenko z Odessy oczekującej na szturm
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/04/bozhe-moi-u-menia-kogda-tobyla-zhizn-ia-ee-zhila-i-liubila

Operatsiia-adaptatsiia - wiadomości usunięte
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/04/operatsiia-adaptatsiia

Ukraina wspiera plan aby spróbować postawić W. Putina przed trybunałem
międzynarodowym za agresję na Ukrainę
źródło: BBC
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/04/ukraine-backs-plan-forinternational-tribunal-to-try-putin-for-of-aggression

Wojna na Ukrainie: „Moje miasto jest pod ostrzałem ale moja mama mi nie
wierzy"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60600487

Wojna na Ukrainie: Rodziny szukają schronienia podczas gdy Rosja bombarduje
Chernihiv
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60616946

PAKISTAN: W wyniku ataku bombowego kilkadziesiąt osób zginęło w meczecie w
Peszewarze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-asia-60617108

3.III
Obawa przed ogromnym rosyjskim konwojem wojskowym zbliżającym się do Kijowa
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Południowy koniec konwoju znajdującego się nieopodal
- 28 luty

Ivankowa na Ukrainie

Rośnie obawa w związku z konwojem wojsk rosyjskich zbliżających się do
Kijowa.

Przedstawiciel obrony USA poinformował, że konwój „zatrzymał się",
spekuluje się że 15 000 żołnierzy przegrupowuje się i prawdopodobnie czeka
na wsparcie logistyczne przed atakiem na Kijów
źródło: BBC
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/03/concern-mounting-hugerussian-military-convoy-outside-kyiv-ukraine

Putin zaatakował Ukrainę dzień ósmy. 5 marca Novya gazeta usunęła
informacje w których relacjonowała wojnę dzień po dniu najprawdopodobniej
na skutek działań rządu rosyjskiego.
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NG ma siedzibę w Moskwie i na mocy nowego prawa każdy kto przekazuje
nieprawdziwe informacje na temat wojny może zostać skazany na 15 lat
pozbawienia wolności
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/03/putin-nastupaet-na-ukrainu-denvosmoi-onlain

Wojna na Ukrainie: Putin wywołuje obawę, że „najgorsze jeszcze ma nadejść"
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/03/ukraine-war-refugee-exodushas-reached-a-million-says-un-as-russia-takes-over-kherson

Zajęto jeden z jachtów rosyjskiego oligarchy
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/business-60604206

Oblężenie Mariupola: „Jesteśmy kompletnie odcięci"
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60601235
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Mapy ukraińskie: Rosjanie zajmują elektrownię atomową ale postęp w kierunku
Kijowa zwalnia
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

Rosyjscy i białoruscy sportowcy zawieszeni w zimowej Paraolimpiadzie-2022
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/03/vina-na-vsekh-odna

„To jest ten moment”: Nowa Zelandia boryka się z następstwami, gwałtownych
protestów. Nastąpiła zmiana nastawienie po pierwszych dwóch latach
pandemii, które charakteryzowały się dużym wsparciem dla rządu
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/03/this-is-a-moment-new-zealandreckons-with-aftermath-as-smoke-clears-on-violent-protests

Powodzie w Australii: 500 000 ludzi zostało ewakuowanych
źródło: TG
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/03/nsw-floods-almost500000-people-across-greater-sydney-under-evacuation-orders

2.III
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ONZ głosuje za potępieniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wzywa do
wycofania wojsk. Podczas sesji nadzwyczajnej 141 spośród 193 członków
głosowało za rezolucją, 35 się wstrzymało a pięć było przeciw

Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeważającej większości głosowała za
rezolucją potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę i wezwała do
natychmiastowego wycofania swoich sił, co było wyrazem globalnego
oburzenia, które podkreślało rosnącą izolację Rosji.

Na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 141 ze 193 państw
członkowskich głosowało za przyjęciem rezolucji, 35 wstrzymało się od
głosu, a 5 głosowało przeciw. Jedynymi krajami, które głosowały " nie " za
poparciem Moskwy były Białoruś, Korea Północna, Erytrea i Syria. Długoletni
sojusznicy Kuby i Nikaragui przyłączyli się do Chin.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/united-nations-russiaukraine-vote

Putin najeżdża Ukrainę. Dzień siódmy. Naloty na ukraińskie miasta,
dziesiątki ofiar śmiertelnych, izolacja Rosji
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Centrum Charkowa po nalocie rano 1 marca

Rozpoczął się siódmy dzień ofensywy Putina na Ukraine. W Żytomierzu w
wyniku nalotu "na bazę sił zbrojnych" zginęły cztery osoby, w tym dziecko.
W Chersoniu rosyjskie wojsko zdobyło Port rzeczny, dworzec kolejowy i
budynki administracyjne. Dane ukraińskiego wywiadu informują o wojskach
białoruskich w pobliżu granicy.

Tymczasem USA zamknęły przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii
lotniczych, Apple zawiesiło sprzedaż swoich produktów i ograniczyło
korzystanie z Apple Pay dla Rosjan, a Sber blokuje karty obywateli
Federacji Rosyjskiej, którzy przekazali fundusze ukraińskim funduszom.

„Novaya" monitoruje „wojskową operację specjalną " Federacji Rosyjskiej na
Ukrainie i nadal przedstawia tylko sprawdzone fakty.

Które firmy ogłosiły zakończenie obecności w Federacji Rosyjskiej na tle
wydarzeń na Ukrainie:

* Apple zawiesił dostawy swoich produktów. System płatności Apple Pay
przestał działać.

* Boeing i Airbus zawiesili dostawy części i konserwację rosyjskich linii
lotniczych.
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* Oracle jest największym producentem oprogramowania.

* Amerykańscy producenci procesorów Intel i AMD wstrzymali dostawy swoich
produktów.

* Światowi producenci samochodów wstrzymali dostawy i produkcję: BMW,
Volkswagen, General Motors, Jaguar Land Rover, Chery Automobile, Geely,
Ford, Scania, Volvo, Nissan, Harley-Davidson.
* BBC Studios wycofało licencje na swoje treści.

* Wydawca programów graficznych Insydium zablokował użytkownikom z Rosji
korzystanie z wtyczek do programu Cinema 4D.

* Ericsson zawiesił dostawę sprzętu.
* Firmy transportowe DHL, UPS i FedEx przestały przyjmować paczki do Rosji.

* Producent urządzeń biurowych i laptopów HP zawiesił wysyłkę towarów.

* Dell i Lenovo ogłosiły zawieszenie dostaw swoich produktów.

* Twórca gier Valve wyłączył główne metody płatności dla użytkowników z
Rosji.

* Kino online Megogo usunęło wszystkie rosyjskie filmy ze swojej platformy.
Disney anulował pokaz wszystkich swoich filmów. Netflix wstrzymał prace nad
rosyjskimi projektami. Warner Bros., Sony i Paramount poinformowały o
zawieszeniu wprowadzania swoich filmów na Rosyjskie ekrany.

* H & M, NIKE, ASOS wstrzymały sprzedaż odzieży.
Macron: „walka z nazizmem na Ukrainie" to kłamstwo obrażające historię

W Moskwie trwają protesty
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Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz postanowił sprzedać angielski klub
piłkarski Chelsea
Ponad tysiąc rosyjskich historyków podpisało list otwarty przeciwko
działaniom wojennym na Ukrainie
Rosyjscy użytkownicy YouTube zgłosili awarię usługi
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/02/putin-nastupaet-na-ukrainu-densedmoi-onlain

Ciemnoskórzy ludzie uciekający z Ukrainy zostali zaatakowani przez polskich
nacjonalistów
źródło: TG
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/02/people-ofcolour-fleeing-ukraine-attacked-by-polish-nationalists

Ukraińskie miasto Mariupol „blisko katastrofy humanitarnej" po
bombardowaniu
źródło: TG
https://www.bbc.com/news/world-europe-60585603

Siódmy dzień operacji specjalnej w Donbasie. Relacja.
źródło: IZ
https://iz.ru/1299170/izvestiia/sedmoi-den-spetcoperatcii-v-donbassetekstovaia-transliatciia

1.III
Potężna opancerzona kolumna nieopodal Kijowa, trwa „barbarzyński" ostrzał
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Zniszczony budynek administracji w Charkowie

Potężna kolumna pancerna zbliża się do Kijowa, rośnie obwa, że Rosja może
zbombardować tereny zamieszkane przez cywilów w podjętej próbie zajęcia
stolicy Ukrainy po tym jak w wyniku ostrzału zginęło co najmniej 18 osób w
drugim co do wielkości mieście kraju. Rosyjski minister obrony we wtorek
przekazał mieszkańcom Kijowa oraz tym, którzy „są zaangażowani w prowokacje
przeciwko Rosji" aby opuścić miasto.
Ponad 70 żołnierzy ukraińskich zostało zabitych w bazie wojskowej w
miejscowości Okhtyrka po rosyjskim ataku rakietowym na bazę wojskową i jest
to największa liczba ofiar na skutek pojedynczego incydentu podczas
trwającej inwazji na Ukrainę.
źródło: TG
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/fears-of-bloody-fight-forkyiv-as-huge-russian-army-convoy-gathers-on-outskirts

Putin atakuje Ukrainę. Dzień szósty
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Zniszczony sprzęt Rosyjski w wyniku walk pod Kijowem 28 lutego 2022

Trwa już szósty dzień ofensywy Putina na Ukrainę. Służby specjalne Ukrainy
poinformowały o rozpoczęciu szturmu na Chersoń, poinformowano o
strzelaninie w rejonie lotniska. Wołodymyr Zelensky zauważył, że w
rozmowach z Rosją nie udało się jeszcze osiągnąć wyniku, który
zorganizowałby Ukrainę. Podczas negocjacji trwał ostrzał terytorium
ukraińskiego.

Japonia nałożyła osobiste sankcje na Władimira Putina, Siergieja Ławrowa,
Siergieja Szojgu, Nikołaja Patruszewa, Dmitrija Miedwiediewa i Walerija
Gerasimowa. Ograniczenia tego kraju znalazły się również w rosyjskim banku
centralnym, Promsvyazbank i VEB.Rosja, a także 49 firm, struktur
państwowych i instytucji, w tym "Suchoj", MIFT, Ministerstwo Obrony i FSB.
„Novaja" monitoruje „wojskową operację specjalną" Federacji Rosyjskiej na
Ukrainie i nadal przedstawia tylko sprawdzone fakty.

USA zamykają przestrzeń powietrzną dla Rosji linii lotniczych, powiedział
Biden podczas przemówienia do Kongresu

Boeing zawiesił obsługę i wsparcie techniczne linii lotniczych w Rosji

Rada najwyższą, powołując się na dane wywiadowcze, podaje, że "wojska
białoruskie są gotowe do walki i znajdują się jak najbliżej granicy z
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Ukraina". Odnotowano również "znaczną aktywność sprzętu lotniczego" w ciągu
ostatniej doby

W mediach społecznościowych opublikowano ogłoszenia o „rekrutacji ludzi do
ochrony na najbliższe zagranice". Wynagrodzenie-od 240 tys. zł

Ford zawiesza działalność w Rosji

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wyznaczył na 7 i 8 marca rozprawę w
sprawie pozwu Ukrainy wobec Rosji

Domy pod ostrzałem w Żytomierzu

Yad Vashem potępił ostrzał Babiego Jaru, w którym pochowano ofiary nazizmu

Sekretarz SN powiedział, że Ukraina zapobiegła zamachowi na Zelenskego

Kadyrow: krewni poległych na Ukrainie wojskowych zapłacą 2 mln zł

Apple zawiesiło sprzedaż swoich produktów i ograniczyło Korzystanie z Apple
Pay w Rosji

Około 40 tysięcy ludzi pozostało bez jedzenia i światła na wschodzie
Ukrainy — w miastach Falowacha, Sartana i Talanovka

Nike tymczasowo zamknęło sprzedaż online w Rosji

Kozyrev wezwał rosyjskich dyplomatów do podania się do dymisji

Ukraińskie media publikują wideo z ostrzałem i eksplozją. Podobno to
Charków

Roskomnadzor zagroził blokadą „Wikipedii"
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Firmy kontenerowe z Danii, Szwajcarii i Francji zatrzymały przyjmowanie
zamówień na transport towarów do Rosji

"Pierwszy dział": „Sbierbank" blokuje karty Rosjanom, którzy przekazali
fundusze ukraińskie

Wielka Brytania nałożyła sankcje na RPP i jego szefa Kirilla Dmitriewa
Sobianin: wszelkie próby tworzenia zamieszek ulicznych zostaną stłumione

Operator „North Stream-2" ogłosił upadłość

Biuro Prokuratora Generalnego zablokowało stronę internetową kanału
telewizyjnego „deszcz" i wyłączyło „Echo Moskwy" z anteny.

Festiwal w Cannes postanowił nie przyjmować oficjalnej delegacji Rosji w
tym roku

Paramount zawiesza produkcję swoich filmów w Rosji

Prokuratura Generalna Polski wszczęła śledztwo w sprawie „ataku" na Ukrainę
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/01/putin-nastupaet-na-ukrainu-denshestoi-onlain

W rosyjskich szkołach i przedszkolach zaostrzają reżim związany z
wydawaniem przepustek, prowadzą „lekcje historii Ukrainy" i zabraniają
uczniom chodzenia na akcje antywojenne
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/01/argumentirovali-krazhei-deteibanderovtsami
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Rosjanie masowo zwalniają z pracy z powodu antywojennej postawy
źródło: NG
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/01/iavnoe-neuvazhenie-kobshchestvu-i-gosudarstvu-rf

Konflikt na Ukrainie: Strach w Kijowie w miarę zbliżania się do miasta
ogromnego konwoju rosyjskiego
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60571884

Pięć osób zginęło po tym, jak Rosja zaatakowała wieżę telewizyjną w
Kijowie, uderzając w pobliskie stacje telewizyjne - twierdzą ukraińskie
władze
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877

Inwazja na Ukrainie: Rosjanie odczuwają skutki międzynarodowych sankcji
źródło: BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-60558731
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