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Atak Putina na Ukrainę 

Nad ranem 24 lutego br. rosyjska telewizja wyemitowała przemówienie 

Władimira Putina, w którym ogłosił „specjalną operację wojenną” na Donbasie. 

Chwilę potem w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia 

o wybuchach w różnych miejscach na terytorium Ukrainy, w tym w Kijowie, 

Charkowie i Dnieprze, na południu w Odessie, Mariupolu, Mikołajowie 

i Berdiańsku. Ukraińskie władze poinformowały później, że nastąpił atak 

na granicę ukraińską z Rosji, Białorusi i z okupowanego Krymu oraz ataki 

rakietowe na infrastrukturę wojskową w całym kraju. Rosyjska technika 

wojskowa przekroczyła granicę w obwodzie czernihowskim, sumskim, 

ługańskim i charkowskim. Rosja realizuje scenariusz rozbicia ukraińskich sił 

zbrojnych, a następnie kapitulacji i doprowadzenia do zmiany władz. Władze 

w Kijowie Putin nazwał „neonazistami”, którzy wzięli kraj jako zakładników 

i przez ostatnie osiem lat dopuszczają się ludobójstwa.   

Władimir Putin w swoim wystąpieniu stwierdził, że konfrontacja zbrojna Rosji 

z „nacjonalistycznymi siłami” na Ukrainie jest nieunikniona i jest ona kwestią czasu. 

Stwierdził, że Rosja będzie dążyła do „denazyfikacji” i „demilitaryzacji” Ukrainy i nie 

dopuści do pojawienia się na Ukrainie broni jądrowej. Dodał, że Rosja nie planuje okupacji 

Ukrainy. Wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni, gdyż składali przysięgę 

narodowi, a nie „juncie”. Zagroził, że jeśli jakiekolwiek „zewnętrzne siły” spróbują 

przeszkodzić Rosji, spotka je natychmiastowa odpowiedź, jakiej jeszcze nie było w ich 

historii. Można to uznać za groźbę nawet ataku jądrowego. 

Początkowe informacje o ataku 
− Pierwsze informacje zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Mowa 

była o wybuchach w Kijowie, w okolicach lotniska Kijów-Boryspol, Charkowie 

(lotnisko w Czugujewie, arsenały broni), Odessie (brygada zmechanizowana), 

Kramatorsku, Mariupolu, Browarach, Mikołajowie, Berdiańsku, Kachowce 

niedaleko od Chersonia, Dnieprze, bazie lotniczej w Wasylkowie. Kolejne 

informacje mówiły o desancie rosyjskim w Odessie i na wybrzeżu Morza 

Azowskiego w okolicach Mariupola, a także od północy w stronę Charkowa. 

Później jednak informacja o desancie została zdementowana przez Sztab 

Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy (SG SZU). Szef mikołajowskiej administracji 

obwodowej poinformował, że na terenie obwodu nie ma sił lądowych FR, ale są 

ostrzały.  

Pierwsze reakcje 
− Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba poinformował, że Rosja rozpoczęła 

inwazję na pełną skalę, ostrzeliwując ukraińskie miasta. Zapowiedział, że Ukraina 

będzie się bronić i wezwał świat do powstrzymania Putina. Prezydent Wołodymyr 

Zełenski zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, na 

którym zapadła decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego na całym terytorium 
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Ukrainy (dzień wcześniej ogłoszono stan nadzwyczajny). Zełenski zwrócił się 

przez media społecznościowe do obywateli, wezwał do spokoju i pozostaniu 

w domach. Poinformował, że Rosja dokonała ataku na infrastrukturę wojskową 

oraz jednostki przygraniczne. Zapewnił, że cały sektor bezpieczeństwa i obrony 

pracuje. Poinformował, że wprowadzono stan wojenny na całych terytorium. 

− Sztab Generalny SZU około 6.30 poinformował, że Rosja o 5.00 rozpoczęła 

intensywny ostrzał pozycji ukraińskich sił na wschodzie, dokonała ataków 

rakietowych i bombowych na lotniska w Boryspolu, Ozernem, Kulbakino, 

Czuhujewie, Kramatorsku, Czornobajiwce oraz obiekty wojskowych sił zbrojnych. 

Jednocześnie rozpoczął się ostrzał artyleryjski terytorium i miejscowości wzdłuż 

granicy. Państwowa Służba Graniczna przekazała, że około godziny 5.00 rano 

zaatakowane zostały granice Ukrainy ze strony Rosji i Białorusi. Atakowane są 

przejścia graniczne i jednostki służby granicznej w obwodzie ługańskim, sumskim, 

charkowskim, czernihowskim i żytomierskim oraz z okupowanego Krymu. 

Działają grupy dywersyjno-zwiadowcze. SG przekazał, że siły powietrzne 

odpierają napad, siły obrony utrzymują pozycje i sytuacja jest kontrolowana. 

SG poinformował następnie o zestrzeleniu w rejonie Operacji Połączonych Sił 

(OPS) na Donbasie pięciu samolotów i jednego śmigłowca rosyjskiego. Rosja 

dotychczas nie potwierdziła tej informacji. 

− Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych potwierdziła pożary składów amunicji 

w obwodzie kijowskim (Olszanyca w powiecie biełocerkiewnym), sztabu Gwardii 

Narodowej w Nowych Petriwcach oraz ostrzelanie jej punkt dowodzenia 

w Meżyhirii. 

− Mer Kijowa wezwał mieszkańców do powstrzymania się od paniki i pozostania 

w domach. Polecił przygotować najpotrzebniejsze rzeczy w razie konieczności 

udania się do schronów. Również mer Dniepra wezwał do spokoju i zapowiedział, 

że szczegółowych informacji udzieli, gdy będzie znał stopień zagrożenia dla 

miasta. Widać pewne oznaki paniki, kolejki na stacjach benzynowych, ruch 

wyjazdowy z Kijowa. Wojskowy bloger Taras Czmut wezwał, by nie poddawać się 

dezinformacji, której celem jest dezorganizacja ludności. Zapewnił, że siły zbrojne 

trzymają obronę, a siły powietrzne bronią nieba. 

− Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że prowadzone jest uderzenie 

z broni precyzyjnej na ukraińską infrastrukturę wojskową, jednostki obrony 

powietrznej, lotniska wojskowe i nic nie zagraża ludności cywilnej. 

− Z najnowszych informacji ukraińskich mediów wynika, że Ukraina utrzymuje 

kontrolę nad portami w Odessie i Mariupolu. Po ataku na jednostki wojskowe 

i punkty graniczne na północnym odcinku granicy rosyjska technika wojskowa 

przekroczyła granicę w obwodach czernihowskim, sumskim, ługańskim 

i charkowskim, trwają walki w obwodzie chersońskim. Trwają intensywne walki 

w Donbasie, w okolicy miejscowości Szczastje w obwodzie ługańskim, intensywnie 
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ostrzeliwanej w ostatnich dniach. Trwają próby forsowania Dońca, który rozdziela 

siły ukraińskie i okupacyjne na Donbasie. Ukraińscy dziennikarze przebywający 

w Donbasie podkreślają bojowego ducha wśród wojskowych oraz wypełnianie 

rozkazów dowództwa. 

 

Wnioski 
− Putin realizuje plan zniszczenia wojskowego potencjału Ukrainy, a następnie 

zmuszenia jej władz do kapitulacji. Z jego wystąpienia wynika, że jego celem będzie 

zmiana władz, które określił „juntą” i „neonazistami”. Putin jak i ministerstwo 

obrony FR deklarują chęć uniknięcia dużych ofiar wśród ludności cywilnej. Celem 

jest szybka operacja, o czym też świadczy atak równocześnie z północy, południa 

i nasilenie walk w Donbasie.  

− Przeprowadzenie ataku zarówno z terytorium Rosji, jak i Białorusi, jest kolejnym 

dowodem na faktyczną aneksję Białorusi przez Rosję. Ataki rakietowe na duże 

miasta ukraińskie, w tym stolicę, były szokiem dla mieszkańców. Formułowane 

przez Putina groźby zmiany władz ukraińskich będą powodować, że liczba 

uchodźców w porównaniu z osobami wewnętrznie przemieszczonymi będzie dużo 

większa niż w 2014 roku. Polska będzie głównym kierunkiem tej migracji. 

− Poza działaniami zbrojnymi nasila się walka informacyjna. Obejmuje ona 

ukraińskie społeczeństwo, a w szczególności ukraińskich żołnierzy. Jej celem jest 

sianie zamętu oraz osłabianie morale wojskowych. Należy oczekiwać 

zintensyfikowania operacji dezinformacyjnych skierowane na zewnątrz, których 

odbiorcą będzie także polskie społeczeństwo.  

 
 
Sygnał z godziny 9.30. 


