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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10.00, 16.03.2022. 

Mariupol. Dobra wiadomość - z Mariupola wyjechało 2000 samochodów z ewakuowanymi. 

Mniej więcej tyle samo aut jest wciąż na wyjeździe z miasta – donosi Rada Miasta Mariupol. 

Około 20 000 osób opuściło Mariupol korytarzem humanitarnym własnymi samochodami.  

Zła wiadomość - lekarze i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Intensywnej Terapii w Mariupolu 

zostali wzięci jako zakładnicy przez rosyjskich okupantów. Przedstawicielowi personelu 

medycznego udało się wysłać wiadomość: „Nie można wyjść ze szpitala. Strzelanie i ostrzał. 

Przebywamy w szpitalnej piwnicy. Żaden samochód nie może podjechać pod szpital, a ta 

sytuacja nie zmieniła się od dwóch dni. Płoną wielopiętrowe domy wokół szpitala… Rosjanie 

przygnali do szpitala ponad 400 osób z najbliższej okolicy. Nie wolno nam wyjść”. Również w 

ciągu dnia wojska rosyjskie rozpoczęły atak od strony morza. Rosyjskie okręty stacjonowały 

w pobliżu wsi Bilosaraiska Kosa, skąd rozpoczął się atak. Dodatkowo pomoc humanitarna 

nie może dotrzeć do miasta - ciężarówki próbujące opuścić Berdiańsk zostają zablokowane 

w drodze do Mariupola, a potem wracają. 

Atakowane miasta. Wczoraj wojska rosyjskie zaatakowały lotnisko w Dnieprze. Kontynuują 

swoją strategię niszczenia lotnisk i lotnisk w całej Ukrainie. Kolejny 12-piętrowy blok 

mieszkalny został ostrzelany w Kijowie. Po raz pierwszy rosyjscy okupanci zbombardowali 

cele cywilne w Zaporożu, w tym jedną ze stacji kolejowych. Ciężkie bitwy miały miejsce w 

Rubiżnym w obwodzie ługańskim. Naloty uderzyły w Berdyczów w obwodzie żytomierskim i 

Marhalivkę w obwodzie kijowskim. W Chersoniu przez całą noc słychać było eksplozje. Od 

wielu dni okupanci ostrzeliwali niemal wszystkie dzielnice Charkowa. W obwodzie 

mikołajowskim działacz Witalij Szewczenko został porwany przez wojska rosyjskie po 

zorganizowanym przez niego pokojowym wiecu. W obwodzie kijowskim wolontariusze i 

pracownicy administracji Buczy zostali wzięci jako zakładnicy przez okupantów, według 

informacji z rady miejskiej. W Winnicy rosyjscy okupanci ostrzeliwali wieżę telewizyjną. 

Sytuacja humanitarna. 15 marca otwarto siedem z dziewięciu korytarzy humanitarnych i 

ewakuowano prawie 29 000 osób - mówi minister Vereshchuk. Sytuacja w regionie 

Chersonia pogarsza się. W osiedlach, zwłaszcza małych, sytuacja jest katastrofalna. 

Ludziom brakuje środków medycznych i żywności. Jest też problem z zaopatrzeniem w prąd, 

gaz i wodę. We wtorek ewakuowano 320 oddziałów ze szkoły z internatem w Oskilky, a 

władze liczą na „zielony korytarz” z Izyum, aby kontynuować dalszą ewakuację. 

Polityka zagraniczna. Wizyta premierów. Premierzy Polski, Czech i Słowenii udali się do 

Kijowa na spotkanie z Zełenskim. „Celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego 

poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz 

przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego” – 

napisał polski rząd. Są pierwszymi zachodnimi przywódcami, którzy odwiedzili Ukrainę od 

początku wojny. Po spotkaniu Zełenski w swoim codziennym przemówieniu do Ukraińców 

wyraził wdzięczność za wizytę i wezwał „wszystkich przyjaciół Ukrainy do odwiedzenia 

Kijowa. Tu może być niebezpiecznie, to prawda. Ponieważ nasze niebo nie jest jeszcze 

zamknięte dla rosyjskich pocisków i samolotów”. 

Rada Europy. Rosja oficjalnie wystąpiła z Rady Europy - na krótko przed jej oficjalnym 

wydaleniem. To drugi kraj, który opuścił grupę od czasów II wojny światowej. W praktyce 

decyzja oznacza nieobowiązywanie  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Rosji: 

obywatele rosyjscy nie będą mogli wnosić spraw do Europejskiego Trybunału Praw 
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Człowieka, a rząd rosyjski może ponownie wprowadzić karę śmierci. Jednak de jure 

członkostwo Rosji wygaśnie z końcem roku budżetowego, czyli 31 grudnia. Tymczasem, po 

decyzji Rosji o opuszczeniu Rady Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy  oficjalnie 

uznało Naddniestrze za  strefę rosyjskiej okupacji. 

Ukraina-NATO. Prezydent Zełenski w swoim przemówieniu do przywódców Połączonych Sił 

Ekspedycyjnych dowodzonych przez Brytyjczyków dał znak, że nie spodziewa się w 

najbliższym czasie przystąpienia Ukrainy do NATO. „Przez lata słyszeliśmy o tym, jak 

rzekomo otwierają się drzwi (do członkostwa w NATO), ale teraz słyszymy, że nie możemy 

wejść. I to prawda i trzeba to uznać” – powiedział. „Cieszę się, że nasi ludzie zaczynają to 

rozumieć i polegają na sobie i naszych partnerach, którzy nam pomagają” – dodał 

WTO. „Unia Europejska we współpracy z krajami G7 i innymi podobnie myślącymi 

partnerami (Albania, Australia, Islandia, Republika Korei, Mołdawia, Czarnogóra, Nowa 

Zelandia, Macedonia Północna, Norwegia) przestanie obejmować  Rosję klauzulą 

najwyższego uprzywilejowania w ramach WTO, od dzisiaj”, mówi wiceprzewodniczący 

Komisji Europejskiej Dombrovskis. Decyzja pozbawi Rosję priorytetowych i korzystnych 

warunków handlowych. Teraz kraje będą mogły pobierać własne opłaty celne lub zakazać 

rosyjskiego importu towarów. 

Negocjacje – Runda 4. Negocjacje trwają, jednak oba zespoły zrobiły sobie przerwę do 

dzisiaj i kontynuują pracę w podgrupach. „Będziemy kontynuować jutro. Bardzo trudny 

proces negocjacyjny. Istnieją zasadnicze sprzeczności. Ale z pewnością jest miejsce na 

kompromis. W przerwie kontynuowane będą prace w podgrupach…” – mówi doradca szefa 

Kancelarii Prezydenta Ukrainy. 

Środowisko naturalne. Minister obrony Rosji Szojgu skierował do Putina osobisty list z 

prośbą o wycięcie ukraińskich lasów na terenach obronnych. Drewno będzie 

wykorzystywane przede wszystkim do celów wojskowych, o ile nie jest potrzebne, wówczas 

zostanie sprzedane, a cały zysk zostanie przeznaczony na cele wojskowe. Przede 

wszystkim może to dotyczyć terytoriów obecnie okupowanych przez Rosję. 

Bezpieczeństwo cyfrowe. Anonimowi udało się przeprowadzić nowy cyberatak na rosyjskie 

strony rządowe, w tym FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). 

Włamał się na stronę rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa energii atomowej Rosatom 

i obiecał udostępnić „kilka gigabajtów danych” i informacji o bezpieczeństwo firmy. 

Media. Od początku wojny wojska rosyjskie zabiły co najmniej 3 dziennikarzy. Według 

Lyudmyly Denisovej trzech dziennikarzy zginęło w Mikołajowie, Kijowie i Irpinie. Powiedziała, 

że wielu dziennikarzy zostało celowo ranionych przez siły rosyjskie od 24 lutego. Wczoraj 

pod Kijowem zginęli dziennikarz Fox News Pierre Zakrzewski i ukraińska producentka 

Oleskandra Kuvshynova, a inny dziennikarz został poważnie ranny. Rosyjskie wojska łamią 

wszelkie przepisy i celowo atakują prasę. 

Statystyka. 

 Od 24 lutego Rosjanie wystrzelili na Ukrainie ponad 900 rakiet różnych typów. 

 3500 obiektów infrastruktury zostało zniszczonych przez wojska rosyjskie. Co 

najmniej 28 budynków sakralnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. 
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 Dane z ostatnich sondaży: 56% respondentów uważa, że głównym celem rosyjskiej 

inwazji jest całkowite zniszczenie narodu ukraińskiego i pogląd ten dominuje we 

wszystkich regionach Ukrainy. Poparcie dla przystąpienia Ukrainy do NATO 

nieznacznie spadło z rekordowego 76% do 72% w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 

Głównym powodem jest brak decyzji o zamknięciu nieba nad Ukrainą, czego 

domagało się prawie 90% Ukraińców. 

 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego 

wojska na dzień 6 rano 16 marca 2022 r.: wojska – ok. 13 800, czołgi ‒ 430, APV ‒ 

1375, systemy artyleryjskie – 190, MLRS – 70, systemy przeciwlotnicze – 43, 

samoloty – 84, śmigłowce – 108, pojazdy – 819, lekkie łodzie motorowe – 3, zbiorniki 

paliwa – 60, poziom operacyjno-taktyczny BSP – 11, wyposażenie specjalne – 10. 

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

 Wesprzyj najbliższe centrum pomocy humanitarnej. 

 Udostępniaj aktualne informacje o sytuacji na 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 witrynie. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie! 
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