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Wojna w Ukrainie. Codzienny raport. 10.00, 19.03.2022. 

Polityka zagraniczna. Prezydent Zełenski poinformował o rozmowie z przewodniczącą KE 
Ursulą von der Leyen: „Konkluzje Rady Europejskiej dot. ubiegania się przez Ukrainę o 
członkostwo w UE będą przygotowane w ciągu kilku miesięcy”. W tym samym czasie premier 
Polski, Mateusz Morawiecki, ogłosił “Tarczę antyputinowską”, która będzie koncentrować się 
na „derusyfikacji” gospodarek Polski i UE, dywersyfikacji źródeł energii, tworzenia nowych 
miejsc pracy i wsparcia dla rolników. 
 
„Niechciani”. Parlament Europejski zakazał rosyjskim i białoruskim dyplomatom wstępu do 
swoich siedzib, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola. Ponadto 
Bułgaria wydaliła 10 rosyjskich dyplomatów, na ten krok zdecydowały się również Estonia, 
Łotwa i Litwa, dając pracownikom przedstawicielstw Rosji 72 godziny na opuszczenie krajów.  
 
USA-Chiny. Prezydent USA Joe Biden, U.S. President Joe Biden odbył dwugodzinną 
wideokonferencję z prezydentem Chin XI Jinpingiem ostrzegając o “skutkach i 
konsekwencjach w wypadku jeżeli Chiny dostarczyłyby Rosji pomoc materiałową”. Chiny 
ponownie zapewniły, że dołączenie do wojny nie jest w ich interesie i zaprzeczyły rozważania 
udzielenia wsparcia Kremlowi. 
 
Putin na scenie. Putin po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę pokazał się 
publicznie. Jego wystąpienie było poświęcone ósmej rocznicy aneksji Krymu przez Rosję i 
wsparcia wysiłku wojennego. Przemówienie było skierowane do dziesiątek tysięcy Rosjan 
zebranych na największym stadionie Moskwy. Autentyczność badań opinii publicznej oraz 
emocji widocznych na piątkowym wiecu poparcia budzi poważne wątpliwości z uwagi na fakt, 
że Rosja posiada dobrze naoliwioną maszynę manipulowania danymi i, że często wywiera 
nacisk na pracowników państwowych przedsiębiorstw do wyrażania poparcia stanowiska 
władz. Jednakże przeprowadzone niedawno badanie wykonane przez niezależne organizacje 
badania opinii pokazuje, że co najmniej 58% ludności popiera decyzje Putina. 

Ataki na miasta. Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie odniosły 
częściowe sukcesy na donieckim kierunku operacyjnym pozbawiając czasowo Ukrainę 
dostępu do Morza Azowskiego. Mariuopol i Bierdańsk są głównymi miastami portowymi z 
dostępem do Morza Azowskiego, łączącego się z Morzem Czarnym i ich utrata byłaby dużym 
ciosem dla Ukrainy. W Charkowie rosyjska rakieta zniszczyła siedzibę Charkowskiego 
Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej 
przy Prezydencie Ukrainy. W Sumach pożar spowodowany ostrzałem artyleryjskim zajął 
magazyny farb i produktów lakierniczych o powierzchni ponad 6000 metrów kwadratowych. W 
Trościańcu (region sumski) rosyjskie siły ostrzelały szpital. W Kijowie, rosyjska ciężka 
artyleria ostrzelała rejon mieszkalny w dzielnicy Światoszyński. Krematorsk (region 
doniecki) pod pozostaje ciężkim ostrzałem. Wiele ofiar odnotowano też w Mikołajowie po 
porannym ostrzale i bombardowaniu z powietrza. Burmistrz Mikołajowa powiedział, że sygnały 
alarmowe nie zdążyły zadziałać, gdyż atak przeprowadzono z bliskiej odległości, z Chersonia 
albo Krymu. 

Przewodniczący gminy Wielkoburlycka został wypuszczony z niewoli przez Rosjan, jednakże 
sekretarz Rady Miejskiej Nowej Kachowki pozostaje drugi dzień pozostaje w niewoli. Jego 
żona poinformowała, że został on poddany torturom i wymuszano na nim deklarację lojalności 
wobec Rosji. 

Sytuacja humanitarna. Biuro Prezydenta Ukrainy podało informację o 9145 osobach 
ewakuowanych przez korytarze humanitarne: 4972 z Mariupola, z czego 1124 dzieci. Rzecznik 
Praw Obywatelskich Urainy, Denisowa, powiedziała, że 130 osób zostało odnalezionych w 
ruinach Teatru Dramatycznego w Mariupolu, ponad 1000 pozostaje uwięzionych. Premier 
Grecji zadeklarował gotowość do odbudowy szpitala w Mariupolu. Decyzja ta wynika z faktu, 
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że większość Ukraińców pochodzenia greckiego zamieszkiwała obwód doniecki, szczególnie 
okolice Mariupola.  

Atak na media. Siły rosyjskie kontynuują polowanie na przedstawicieli mediów prowadzących 
relację z pola walki. „Nasza dziennikarka, Wiktoria Roszczyna jest przetrzymywana przez 
rosyjskich okupantów. Prowadziła ona relacje z terenów walk we wschodniej i południowej 
Ukrainie od początku wojny Rosyjsko-Ukraińskiej. Od 12 marca nie mieliśmy kontaktu z 
Wiktorią” przekazała redakcja telewizji Hromadske. Ponadto dziennikarze ukraińskich stacji 
telewizyjnych (ICTV, 1+1, Nasojaszcze Wremia) zostali ostrzelani. Codzienny monitoring 
sytuacji dziennikarzy w Ukrainie możesz znaleść tutaj. 

Biznes. Od początku wojny ponad 220 międzynarodowych koncernów opuściło Rosję. 
Niemniej niektóre globalne koncerny: Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW, 
Mercedes kontynuują swoje operacje. Szczególnie ostra krytyka spadła na Danone i Nestle w 
związku z tym, że zarabiają one na wojnie i jedzeniu dla dzieci. 

Kultura. Od początku wojny kilkoro artystów ukraińskich zostało zabitych przez wojska 
rosyjskie. Ukraiński tancerz Artem Dacyszyn trafił pod rosyjski ostrzał. Ciężko ranny, zmarł 
później w szpitalu. Znana aktorka Oksana Szwec zginęła w ataku rakietowym. 

Dowiedz się więcej o Mariupolu. Ukraińska platforma streamingowa Takflix udostępniła 
4 filmy krótkometrażowe przygotowane przez mieszkańców Mariupola w latach 2017-2021. 
50% dochodu z biletów będzie przekazane Radzie Miasta Mariupola na pilne potrzeby 
humanitarne po inwazji Rosyjskiej. Możesz je obejrzeć tutaj. 

Statystyki:  
● Rosyjskie wojska wystrzeliły ponad 1080 rakiet w kierunku Ukrainy od początku wojny 

– informuje Pentagon;  
● W Kijowie od początku wojny zginęło 222 ludzi, w tym 60 cywilów i 4 dzieci. 889 osób 

zostało rannych, w tym 241 cywilów i 18 dzieci; 
● Prawie 10 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. 

Około 6,5 miliona to uchodźcy wewnętrzni, a 3,2 miliona opuściło kraj; 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o szacunkowych stratach 

rosyjskich: na 6 rano 19 marca 2022: straty w ludziach ‒ 14,400, czołgi ‒ 466, pojazdy 
opancerzone ‒ 1470, systemy artyleryjskie – 213, wyrzutnie rakiet - 72, systemy 
przeciw powietrzne ‒ 44, samoloty – 95, śmigłowce – 115, pojazdy nieopancerzone – 
914, lekkie łodzie – 3, cysterny – 60, bezzałogowe statki powietrzne – 17, specjalne 
jednostki - 11. 

Każde działanie ma znaczenie, żadne nie jest zbyt małe! 

● Przestań kupować od firm, które ciągle działają w Rosji (Nestle, Danone, 
Unilever) – płacąc im wspierasz rosyjską armię i rosyjską inwazję na Ukrainę. 
Wesprzyj lokalnych producentów, będą Ci wdzięczni; 

● Jednym kliknięciem możesz wesprzeć inicjatywy: Miasta Dobra  (wsparcie matek 
i dzieci) Centrum Pomocy Ukrainie, Teatr Lesia Ukrainka we Lwowie (miejsce 
pomocy i wsparcia uchodźców); 

● Wesprzyj najbliższy ośrodek pomocy humanitarnej; 

● Podawaj dalej sprawdzone, aktualne informacje dotyczące Ukrainy dostępne w 
mediach społecznościowych, mediach lokalnych czy poprzez przekazywanie 
dalej tego raportu;  

● Subskrybuj nasze kanały na platformie Twitter i na naszej stronie.  

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Sława Ukrajini! Chwała Ukrainie! 
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