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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 15 marca 2022 r., godz. 10.00 

Negocjacje – runda 4. Kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją odbyła się w formie 
wirtualnej. Priorytety pozostają niezmienne – pokój, zawieszenie broni, natychmiastowe wycofanie 
wojsk i gwarancje bezpieczeństwa. Dzień zakończył się przerwą techniczną i dzisiaj negocjacje 
zostaną ponownie wznowione. 
  
Miasta pod ostrzałem. Trwa ostrzał infrastruktury cywilnej. Już drugi dzień pociski uderzyły w trzy 
bloki mieszkalne w różnych częściach Kijowa. Wojska rosyjskie ostrzelały 15 gmin w obwodzie 
donieckim. Zginęły co najmniej 2 osoby, a co najmniej 37 obiektów infrastruktury cywilnej zostało 
zniszczonych. Od początku wojny Rosja zniszczyła w Charkowie około 600 budynków 
mieszkalnych. Trwają pokojowe wiece w obwodzie chersońskim - w poniedziałek obywatele 
Biłozerki udali się na pokojowe manifestacje przeciwko rosyjskim okupantom. W Rubiżnym w 
obwodzie ługańskim okupanci zniszczyli szkołę dla dzieci, szpital miejski, zabijając 4 osoby. W 
wyniku nalotu na wieżę telewizyjną i radiową niedaleko Równego zginęło 19 osób. 
  
Nadal trwają prześladowania i porwania funkcjonariuszy publicznych przez wojska rosyjskie. 
Wczoraj podpalono dom sekretarza rady chersońskiej. Rosyjskie wojsko uprowadziło księdza 
cerkwi Ukraińskiego Patriarchatu Prawosławnego bezpośrednio z jego domu w okupowanym 
Berdiańsku. Został aresztowany i przewieziony w nieznanym kierunku. Porwany wcześniej 
burmistrz Melitopola jest przetrzymywany jako zakładnik w okupowanym Ługańsku. 
 
Sytuacja humanitarna: Rosjanie zaczęli wypuszczać ludzi z Mariupola i wreszcie uruchomiono 
„zielony korytarz” – mówi doradca burmistrza Mariupola. Około 160 prywatnych pojazdów zdołało 
wyjechać z miasta. Pomoc humanitarna nie dotarła jednak ponownie do miasta, zablokowana w 
Berdiańsku. Od początku wojny zginęło ponad 2100 osób. Jednak nieoficjalne liczby mówią, że 
jest to blisko 20 000, ponieważ dokładne dane są niemożliwe do obliczenia z powodu trwającego 
ostrzału. Ponad 400 osób zostało ewakuowanych z Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim. 
Korytarz humanitarny zostanie ponownie uruchomiony w regionie Sumy. 
  
Polityka zagraniczna: Premierzy Polski, Litwy i Ukrainy podpisali Wspólną Deklarację. „Warszawa 
i Wilno podkreślają, że Ukraina musi natychmiast uzyskać status kraju kandydującego do UE i stać 
się członkiem UE w trybie przyspieszonym” – napisano w oświadczeniu. Przewodniczący Sejmu 
Łotwy wystosował list poparcia do Ukraina potwierdzając w nim poparcie dążeń kraju do 
członkostwa w UE. Parlament Estonii przyjął decyzję wzywającą państwa członkowskie ONZ do 
zamknięcia ukraińskiego nieba przed rosyjskim agresorem. Jest to pierwsza decyzja parlamentu 
kraju, który jest członkiem UE i NATO. Izrael wyraził gotowość do podjęcia roli mediatora między 
Ukrainą a Rosją - powiedział Andrii Yermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości ogłosi swoje postanowienie w sprawie tymczasowych środków w 
sprawie wojny Rosji z Ukrainą w środę 16 marca. 
 
Granica polsko-białoruska: Od weekendu działacze społeczności ukraińskiej w Polsce 
rozpoczęli blokadę transportu towarów do Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Celem akcji jest 
zawieszenia działalności w obu tych krajach firm eksportujących. W wyniku protestu na granicy 
polsko-białoruskiej utworzyła się ponad 15-kilometrowa kolejka ciężarówek z rosyjskimi i 
białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. 
  
Bezpieczeństwo energetyczne: wojska rosyjskie zagrażają bezpieczeństwu jądrowemu. Dzień 
po zakończeniu prac remontowych w elektrowni jądrowej w Czarnobylu wojsko rosyjskie ponownie 
uszkodziło linie energetyczne zasilające elektrownię i miasto Sławutycz. Późnym wieczorem MAEA 
poinformowała, że ponownie przywrócono zasilanie. Z powodu zmęczenia po nieprzerwanej pracy 
przez prawie trzy tygodnie, pracownicy elektrowni nie mogą kontynuować prac konserwacyjnych. 
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Wojska rosyjskie wysadziły część amunicji na terenie zdobytej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. 
Wybuchy miały miejsce w pobliżu ośrodka szkoleniowego i bloku energetycznego. Przeczytaj 
więcej o zagrożeniach nuklearnych w komentarzu ukraińskiego eksperta ds. energii. 
  
Wojska rosyjskie zniszczyły oczyszczalnię ścieków w Wasylówce w obwodzie zaporoskim. 
Obecnie wymagana jest gruntowna renowacja konstrukcji i wyposażenia przepompowni ścieków. 
Ścieki z miasta wpływają teraz do Dniepru bez żadnego uzdatniania, co niesie ze sobą poważne 
zagrożenie dla środowiska. 
  
Sankcje. Globalne sankcje wobec Rosji są kontynuowane. UE przedstawiła czwarty pakiet sankcji, 
który dotknie rosyjską stal i żelazo, zakaz eksportu towarów luksusowych, w tym samochodów o 
wartości ponad 50 000 € (55 000$) oraz zakaz inwestycowania w spółki naftowe i sektor 
energetyczny. Wymierzony zostanie w sektor towarów luksusowych m.in.: kawior, niektóre wina, 
cygara, skórzane walizki, diamenty, niektóre artykuły elektroniczne oraz instrumenty muzyczne, a 
nawet sprzęt do gry w bilard i kręgle. 
 
Wcześniej Bank Centralny Bahamów zakazał odpowiedzialnym instytucjom finansowym 
przeprowadzania transakcji z Rosjanami i Białorusinami objętymi zachodnimi sankcjami. 
Amerykański producent obuwia i odzieży Vans zamyka działalność. Niemiecki producent sprzętu 
Bosch oświadczył, że przestał dostarczać produkty do Rosji. 
  
Rolnictwo: Ukraina, często nazywana „spichlerzem Europy”, niezależnie od trwającej wojny 
przygotowuje się do nowego sezonu zbiorów. Potrzeby ukraińskich rolników są zapewnione na 
poziomie 84%, jesli chodzi o środki ochrony roślin – w 55%, a nasiona – w 78%. Krytycznym 
elementem pozostałe niedobór paliwa do maszyn rolniczych, ale sytuacja została już rozwiązana 
na poziomie urzędników – mówi minister rolnictwa. Dalsza podaż jest trudna do przewidzenia, gdyż 
wszystko zależy od sytuacji militarnej w kraju. Głównym zagrożeniem są próby zniszczenia przez 
wojska rosyjskie zarówno infrastruktury cywilnej, jak i maszyn rolniczych. 
  
Obecnie Ukraina importuje do UE 57% kukurydzy, 42% rzepaku i 47% słonecznika. Ale wraz z 
blokadą portu na Morzu Czarnym dalszy łańcuch dostaw staje pod znakiem zapytania. Dlatego też 
UE dyskutuje o możliwych sposobach rozwiązania problemu. 
  
Sprawdź mapę kierunków eksportu ukraińskiego rolnictwa. 
  
Wspieraj zwierzęta. Ogrody zoologiczne w Ukrainie pozostają bez zaopatrzenia niezbędnego dla 
zwierzęta. Zoo w Charkowie jest w stanie krytycznym, miast pozostale pod nieustannym ostrzałem. 
Wolontariusze ryzykują swoim życiem, żeby ratować zwierzęta. Dowiedz się, jak wspierać 
zwierzęta, klikając w link. 
 
Statystyki: 
  

● Szanuje się, że liczba osób dotkniętych wojna w Ukrainie wynosi 18 milionów, z czego 6,7 
miliona to osoby przesiedlone wewnętrznie. Według WHO prawie 3 miliony ludzi uciekło z 
kraju. 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska 
na 15 marca 2022 r., godz. 6.00: wojska – ponad 13 500, czołgi - 404, APV ‒ 1279, systemy 
artyleryjskie – 150, MLRS – 64, systemy przeciwlotnicze – 36, samoloty – 81, śmigłowce – 
95, pojazdy – 640, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki paliwa – 60, bezzałogowy statek 
powietrzny – poziom operacyjno-taktyczny – 9. 

  
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 
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● Wesprzyj centrum pomocy humanitarnej obok ciebie. 
● Dziel się aktualnymi informacjami o sytuacji w Ukrainie w mediach społecznościowych, 

lokalnych mediach lub rozpowszechniając tę krótką notatkę. 
● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i na naszej stronie internetowej. 
● Podziel się prawdą - podziel się informacjami o tej aktualizacji i stronie internetowej. 
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