
A więc wojna! 
 

Stało się. W czwartek, 23 lutego 

doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło 

całą Europą. To moment, który raz na 

zawsze zmieni oblicze Wschodniej Euro-

py. Federacja Rosyjska wypowiedziała 

wojnę Ukrainie. Sytuacja zmienia się     

z godziny na godzinę. Rosyjskie wojska 

bez przerwy atakują ukraińskie pozycje. 

Doszło do inwazji, której z obawą przy-

gląda się cały świat. 

Pierwsze oznaki konfliktu wi-

dzieliśmy w 2014 roku, kiedy to Rosja 

bezprawnie zaanektowała Krym. Od te-

go czasu rozpoczął się konflikt, który 

trwa od 8 lat. Niedługo po tym, obwód 

Doniecki i Ługański ogłosiły się samo-

zwańczymi republikami kozackimi, któ-

re de facto przeszły na stronę najeźdźcy. 

W tym roku doszło do gwałtownej eska-

lacji sporu, siły rosyjskie rozmieściły 

swoje wojska na granicy z Ukrainą, pró-

bowali ataków hakerskich i siania fake 

newsów, aż w końcu doszło do zerwania 

stosunków dyplomatycznych pomiędzy 

tymi narodami. Wojna wydawała się   
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Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi sy-

tuacji, jaka panuje w Ukrainie. To teksty napisane przez Wa-

szych kolegów z klas drugich. 

nieunikniona, aż w końcu zapukała do drzwi 

naszego bratniego sąsiada. 

 

Ukraina dzielnie się broni 
 

Wojna zbiera ze sobą śmiertelne żniwo. Wraz z nadej-

ściem konfliktu, pojawiły się pierwsze poważne zniszczenia i ofia-

ry. Agresorzy nie patrzą na los cywilów, brutalnie przedzierają się 

ze wschodu, północy, południa i z Białorusi, by tylko dopiąć swój 

cel. Wszystkie ważne ukraińskie miasta są nieprzerwanie ostrzeli-

wane przez rosyjskie wojska. Uzurpatorzy pozostawiają po sobie 

gruz i zniszczenia, płonące samochody, martwych ludzi. Tymi 

sposobami chcą poskromić ukraińskiego ducha, który mimo prze-

ciwności losu, nadal stawia opór. 

Pomimo przewagi liczebnej, technologicznej i sprzętowej, 

armia ukraińska wciąż stawia opór na lądzie, w powietrzu i na mo-

rzu. Od początku wojny na Ukrainie obowiązuje stan wojenny. 

Cały zaatakowany naród pokazuje swoją ofiarność na każdym 

centymetrze frontu. Kijów - perła Ukrainy, nadal pozostaje           

w ukraińskich rękach i nie złoży broni bez walki. Jeszcze żaden 

naród nie pokazał tak swojego patriotyzmu w tym stuleciu, co wła-

śnie robi dziś Ukraina. Za swą ojczyznę gotowi są zginąć wszyscy, 

od młodzieży po zawodowych żołnierzy. Władze na czele z pre-

zydentem Wołodymyrem Zełenskim poprzysięgli bronić swoją 

ojczyznę, choćby za cenę życia. Najeźdźcy nie spodziewali się tak 

wielkiego oporu. Heroizm obrońców swej ojczyzny nigdy nie bę-

dzie zapomniany. 



 

Pomoc dla Ukrainy nadciąga z całego świata 

 

Nikt nie pozostawił Ukrainy samej sobie. 

Pomoc nadciąga z całego globu. Polska zaoferowa-

ła pomoc humanitarną, przyjęcie ofiar wojennych i 

wysłała duży konwój z amunicją w kierunku nasze-

go wschodniego sąsiada. Stany Zjednoczone nało-

żyły potężne sankcję dla państwa rosyjskiego i roz-

poczęto prace nad odcięciem federacji od systemu 

SWIFT, które zada ogromny cios dla gospodarki 

agresora. Wszystkie międzynarodowe wydarzenia 

ze świata sportu, które miały odbyć się w Rosji 

zostały anulowane. Nawet w państwie rosyjskim 

dochodzi do manifestacji solidarności      z Ukra-

iną, które są brutalnie tłumione przez służby. Ta-

kich gestów wobec obrońców pojawi się jeszcze 

więcej, ponieważ każde wsparcie w tym czasie jest 

na wagę złota.   

Nikt nie jest pewien, jak potoczą się losy 

Ukrainy, ale każdy ma nadzieję, że koniec w końcu  

wszystko będzie dobrze. Cały obrót spraw ukaże 

się w ciągu następnych dni.  

 

Slava Ukrajini! 

 

 

  Artykuł przygotował 

 Krystian Sobótko z klasy II b 
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 W tym materiale opowiemy, dlaczego Putin za-

atakował Ukrainę, dlaczego warto znać historię i co nas 

czeka prawdopodobnie w przyszłości. 

 

Dlaczego Putin zaatakował Ukrainę? 
 

 Odpowiedź jest prosta, ponieważ sam rosyjski 

dyktator się z tym nie kryje – chce, aby Rosja terytorial-

nie powróciła do granic Związku Radzieckiego, a do tego 

potrzebuje „wchłonąć” takie państwa jak: Litwa, Łotwa, 

Estonia czy właśnie Ukraina. Pamiętajmy, że państwa 

bałtyckie należą do paktu północnoatlantyckiego 

(NATO)  i tu pojawił się problem dla Putina, dlatego wy-

stosował w grudniu ultimatum, aby NATO cofnęło swoje 

wpływy do roku 1997, co oznaczałoby, że państwa, które 

wchodziły w skład ZSRR (Litwa, Łotwa, Estonia) i Pol-

ska nie byłyby w NATO, co oznaczałoby łatwy kąsek dla 

Putina.  

 Poza tym drugim prawdopodobnym powodem 

może być wybranie na prezydenta USA Joe Bidena, któ-

ry, jak pokazał w Afganistanie, ma inną taktykę na temat 

rozłożenia wojsk Ameryki na świecie. 

 

Wojna, w którą nikt  

nie wierzył… 
Artykuł przygotowany przez Kacpra Wasiaka    

z klasy II b przy współpracy Dominika Jarmuły  

z klasy II b i Filipa Hogi z klasy II a 



 

СЛАВА УКРАЇНІ [SLAWA UKRAJINI]  

ГЕРОЯМ СЛАВА [GHEROJAM SLAWA]  

СЛАВА НІЦІЇ [SLAWA NACJI]  

СЛАВА УКРАЇНІ [SLAWA UKRAJINI]  

УКРАЇНА [UKRAINA]  

ПОНАД УСЕ [PONAD USE]  

 

Przy okazji mam prośbę. 

Jeśli ktoś zbiera "paczkę", to potrzebne są baterie, latarki, leki (bandaże, takie opaski, które się zawiązuje na 

ręku, np. podczas pobierania krwi, rękawiczki) czy opaski uciskowe. 

Z góry dziękuję. 

Zapraszam na wyjątkową  

LEKCJĘ UKRAIŃSKIEGO  
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Dzisiejsza lekcja jest wyjątkowa. Chciałabym Wam zaproponować słownictwo 

związane z Moją Ojczyzną - Ukrainą, która została zaatakowana przez Rosję. 

W nawiasach zapisałam prawidłową wymowę.  

Proszę, wspierajcie UKRAINĘ! 

Ciąg dalszy artykułu Wojna, w którą nikt nie wierzył… 

 I trzeci powodem, który nie jest potwierdzo-

ny, ale prawdopodobny, to że Rosjanie zdobyli 

chwilową przewagę technologiczną nad zachodem – 

prawdopodobnie stworzyli broń hipersoniczną, któ-

ra jest w stanie przenosić głowice nuklearne na od-

ległości 5 tys. km w ciągu zaledwie 6-12. minut!! 

 

Zacznijmy od statystyk wojskowych: 

 Oczywiście nie mamy dokładnych staty-

styk, które wskażą nam dokładną liczbę wojsk pan-

cernych, powietrznych i innych, dlatego przyjrzymy 

się ogólnej liczbie wojsk. W dzisiejszej wojnie 

główną rolę odgrywają siły powietrzne, dlatego za-

cznijmy od nich. Armia Rosyjska posiada ponad 2 

tys. samolotów bojowych i ponad 200 helikopterów 

bojowych, natomiast Ukraina posiada jedynie 800 

samolotów bojowych i zestawy przeciwlotnicze. Ze 

względu na zaskoczenie ze strony Rosji niektóre  

ukraińskie samoloty zostały zniszczone jeszcze na lot-

niskach, wliczając w to też zestawy przeciwlotnicze.   

Z tego względu Rosjanie mogą sobie pozwolić na po-

tężne operacie desantowe, jednak muszą się liczyć, że 

resztki ukraińskich sił powietrznych walczą i mogą 

pokazać „pazurki”. 

Idąc dalej, sprawdźmy wojska pancerne: Rosja – ok. 13 

tys. czołgów, a Ukraina ok. 2 tys., nie licząc pojazdów 

lekko opancerzonych i innych pojazdów należących do 

wojsk pancernych widzimy, że Rosjanie mają miażdżą-

cą przewagę, jednak bierzmy pod uwagę to, że nie cały 

ten arsenał został wysłany na Ukrainę!! 

Podliczając liczbę żołnierzy ogółem, tutaj przewagę ma 

Ukraina jak na razie: Rosja ok. 130 tys. żołnierzy, nato-

miast Ukraina ma ok. 250 tys. Żołnierzy nie licząc po-

borowych z mobilizacji! Niestety, dochodzą zdjęcia      

i filmy, że armia czeczeńska licząca prawdopodobnie 

80 tys. żołnierzy zmierza w kierunku Ukrainy, a także  



a prezydent Wołodymyr 

Zełenski pośmiertnie od-

znaczył ich tytułem boha-

terów Ukrainy. Dodajmy, 

że Wyspa liczy zaledwie 

0,6 kilometrów kwadratowych i jest oddalona o 120 

kilometrów od Odessy.  
 

Zdobycie Czarnobyla (25 luty 2022)  

Dzień po ataku na Ukrainę, Rosjanie wtargnęli do stre-

fy wykluczenia. Po długich i zaciętych walkach            

z Ukraińcami elektrownia Czarnobylska wpadła w ręce 

Rosjan, a osoby z personelu placówki zostali ztrzymani 

jako zakładnicy. Co do podwyższonego skażenia na 

terenie Czarnobyla - jest to prawda, ale stało się to tyl-

ko i wyłącznie przez ciężkie maszyny, które przejeż-

dżając przez strefę wykluczenia, wznieciły bardzo duże 

ilości pyłu, co spowodowało podniesienie promienio-

wania na czujnikach. 
 

Propozycja rokowań (25 luty 2022)  

 Jak wiadomo po wkroczeniu wojsk Rosyjskich 

do Ukrainy obie strony zerwały kontakty dyplomatycz-

ne, natomiast po dniu 

walk, rosyjska strona 

zaproponowała nego-

cjacje. Po kilku godzi-

nach przedstawiciele 

Ukrainy zgodzili się na rozpoczęcie rozmów na neu-

tralnym gruncie, na co strona rosyjska nie chciała się 

zgodzić. 
 

Hakerzy wypowiadają wojnę Rosji (25 luty 2022) 

 W piątek hakerzy wypowiedzieli wojnę Rosji, 

tym samym stawiając się po stronie Ukrainy. Nie trze-

ba było długo czekać na ich działania, bo już następne-

go dnia, 26 lutego, główna strona internetowa Kremla 

została zhakowana, a tak-

że wszystkie kanały tele-

wizyjne w Rosji, które 

nadawały pieśń “Boże 

błogosław Ukrainę”. 
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trzeba pamiętać, że nie zostały użyte jeszcze siły zbroj-

ne Białorusi.  
 

Podjęte działania polityczne: 

 Głównymi działaniami zachodu jest nałożenie 

na Rosję sankcji oraz dostarczenie na Ukrainę m.in. 

broni i hełmów. Sankcje obejmują: zamrożenie akty-

wów oraz zakaz udostępniania funduszy osobom, które 

przyczyniły się do inwazji na Ukrainę. Zakazuje się im 

również podróżowania po terytorium UE. Niektóre 

państwa, w tym Polska, zamknęły przestrzeń po-

wietrzną dla rosyjskich samolotów. Unia Europejska 

jednak nie odcięła Rosji od pakietu SWIFT. 
 

Ogłoszenie mobilizacji (24 lutego 2022) 

 Wieczorem Prezydent Ukrainy Wołodymyr 

Zełenski ogłosił mobilizację wojskową, która ma objąć 

300 tys. mężczyzn (w wieku od 18 do 60 lat). Za zigno-

rowanie tego rozkazu grozi 12 lat więzienia!!! Trzeba 

wspomnieć, że w Polsce prawdopodobnie mieszka po-

nad mln osób objętych tą mobilizacją. Na terenie całej 

Ukrainy wprowadzono także stan wojenny i godzinę 

policyjną. 
 

Fake News w Polsce  

(24 lutego 2022) 

 Po ataku Rosji na 

Ukrainę kurs złotówki 

zaliczył spadek, przez co 

pojawiło się wiele fake 

newsów dotyczących między innymi braku w przyszło-

ści żywności w sklepach czy paliwa na stacji, przez co 

te  musiały wprowadzić ograniczenia!!! Oczywiście 

informacje te są nieprawdziwe. Przypomina się sytu-

acja z początku pandemii... Legendy mówią, że niektó-

rzy jeszcze dojadają swoje zapasy z czasów pandemii.  
 

Wyspa Węży (25 lutego 2022)  

 25 lutego 2022 roku do Wyspy Węży podpły-

nęły dwa rosyjskie okręty wojskowe i zażądały złoże-

nia broni przez 13 ukraińskich żołnierzy. W odpowie-

dzi usłyszeli: "Rosyjski okręcie wojenny, pier***się!". 

Niestety, wszyscy żołnierze zginęli w obronie kraju,  


