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POŁUDNIOWY PACYFIK
JEST Z UKRAINĄ
Rafał Żurmanowicz

24 lutego 2022 Rosja bez wypowiedzenia wojny
dokonała inwazji na Ukrainę.
Tym razem większość naszej cywilizacji czynnie się sprzeciwiła.
Od Bałtyku po Południowy Pacyfik.

Kiedy w czwartek, 24 lutego
2022 usłyszałem w radio, że
Rosja zaatakowała Ukrainę
nie byłem zdziwiony. Od
dłuższego czasu Putin z
Łukaszenką rozlokowywali
dziesiątki tysięcy żołnieży i
sprzętu przy granicy ze swoim
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sąsiadem. Spodziewałem się,
że to tylko kwestia czasu
kiedy ją najadą. Łudziłem się
jednak, że Putin przyjdzie
tylko po Donbas. Uznałem, że
skoro w 2014 roku świat
pozwolił mu zająć Krym a w
Donbasie stworzyć jakąś

dziką republikę to
prawdopodobnie teraz będzie
chciał ją anektować.
Dokładnie tak samo jak zrobił
to z Krymem. Wszak nawet
Ukraina już się pogodziła z tą
stratą. Trudno było myśleć
inaczej skoro wszystko to
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działo się za przyzwoleniem
Zachodu. Przyjaciół sowicie
opłacanych z Kremla ropą,
gazem i przywilejami. Ikonami
tych ostatnich dla mnie stał
się Depardieu, Seagal czy
Schroeder. Seagala zresztą
kiedyś bardzo lubiłem. Był
szczuplejszy, zwinniejszy, miał
swój unikalny styl poruszania
się w walce, którym
imponował. Zamawiał ręcznie
robione buty w Warszawie na
Chmielnej. Putinowska
inwazja z początku nie bardzo
mi się układała w całość.
Brakujących klocków
postanowiłem poszukać w
lekturze. Uświadomiła mnie
ona o jego wcześniejszych
planach odbudowy imperium
na kształt ZSRR, o

kończących się kontraktach
gazowych, o kłopotach z Nord
Stream 2 i jeszcze wielu
innych aspektach. Kropek
przybywało i można było je
coraz łatwiej połączyć a przez
to spodziewać się naprawdę
ciemnego scenariusza.
Zaskoczenie miało dopiero
nadejść i nie były nim
działania wojenne za nasza
wschodnią granicą a reakcja
Zachodu. Jak większość z nas
byłem przyzwyczajony do
tego, że Putin przychodzi jak
po swoje a świat jedynie śle
noty dyplomatyczne z
dezaprobatą. Tym razem
reakcja Zachodu była dla
mnie kompletnym
zaskoczeniem. Sankcje
narastały z dnia na dzień,

„

AUSTRALIA WILL PROVIDE
SIGNIFICANT ADDITIONAL
MILITARY ASSISTANCE
AND EMERGENCY
HUMANITARIAN SUPPORT
TO HELP THE PEOPLE OF
UKRAINE FOLLOWING THE
BRUTAL INVASION BY
RUSSIA.

„

SCOTT MORRISON – PREMIER AUSTRALII

Premier Nowej Zelandii
Jacinda Ardern oświadczyła,
że kraj nie dysponuje
sprzętem wojskowym, który
mógłby wysłać do Ukrainy.
Dlatego skupi się na wsparciu
humanitarnym. Przekazuje 2
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miliony dolarów na potrzeby
Ukrainy za pośrednictwem
Czerwonego Krzyża. Coraz
głośniej wybrzmiewają
również głosy żądające
wydalenia rosyjskiego
ambasadora z Nowej Zelandii

transporty uzbrojenia dla armii
Ukraińskiej ruszyły,
rozpoczęła się organizacja
Legionów Cudzoziemskich a
UE przyjęła z owacjami na
stojąco wniosek o wstąpienie
Ukrainy do UE. Jak dla mnie
Ukraina już wygrała tę wojnę.
Wojnę, której nie
wypowiedziała a w której
jedynie się broni. Oczywistym
jest, że zaoceaniczne Stany
Zjednoczone są
zaangażowane w ten konflikt.
Działają w ramach głównej
siły NATO. Nie spodziewałem
się jednak, że kraje z końca
świata jak Australia i Nowa
Zelandia. również się
zaangażują.

AUSTRALIA
I NOWA
ZELANDIA
PRZECIWKO
PUTINOWI
1 marca 2022 Rząd Australii
wydał oświadczenie. Ukraina
otrzyma od Australii pomoc
wojskową oraz humanitarną.
Wsparcie wojskowe mające
na celu obronę Ukrainy to
m.in. pociski rakietowe i broń.
Wartość wsparcia
wojskowego to 70 milionów
dolarów. Pomoc humanitarna
w wysokości 35 milionów
dolarów ma zaspokoić pilne
potrzeby narodu
Ukraińskiego. Przewidziane
są również ułatwienia wizowe
dla Ukraińców.

i wezwania do kraju
nowozelandzkich dyplomatów
z Rosji.
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Mt Eden Stadium, Auckland, Nowa Zelandia

W wielu miastach dochodzi do
pokojowych manifestacji. Jest
to symbol solidarności
zarówno Australĳczyków jak i
Nowozelandczycy z
Ukraińcami. Jednocześnie jest
to powszechny znak

potępienia dla Rosji i Putina.
W Australii obywatel Rosji na
znak sprzeciwu wojnie spalił
publicznie swój rosyjski
paszport. Ze sklepów
usuwane są rosyjskie
produkty. Ponadto na

„

EXPELLING AN
AMBASSADOR IS A
SERIOUS DIPLOMATIC
MOVE, BUT IT’S CLEAR
THAT PRESIDENT PUTIN
HAS NO INTENTION OF
ENGAGING
CONSTRUCTIVELY
THROUGH DIPLOMATIC
CHANNELS. THE TIME FOR
DIPLOMACY WAS LAST
WEEK.

„

GERRY BROWNLEE
NATIONAL’S FOREIGN AFFAIRS SPOKESMAN.
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masztach urzędów obok flag
narodowych pojawiły się flagi
Ukrainy.

AUSTRALIA
I NOWA
ZELANDIA
ŚWIECĄ DLA
UKRAINY.
NA ULICACH
MANIFESTACJE
POPARCIA
Zarówno w Australii jak i w
Nowej Zelandii symbole
architektoniczne tych krajów
na znak solidarności z
Ukrainą zostały oświetlone w
kolorach jej flagi.
W Sydney w Australii
oświetlono na niebiesko i żółto
Sydney Opera House.
Mieszkańcy będą mogli
spoglądać na nowe barwy
przez tydzień.
W Auckland w Nowej Zelandii
Mt Eden Stadium, Harbour
Bridge, Auckland Museum i
Sky Tower zostały oświetlone
w kolorach ukraińskiej flagi.
Światła będą włączone od 28
lutego do 2 marca 2022.

