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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 20-21 marca 2022 r., godz. 10.00 

Miasta pod ostrzałem. Rosyjski okupant pozostaje bez znaczących osiągnięć militarnych. Ataki na infrastrukturę cywilną są 
prowadzone codziennie. Rosja podejmuje regularny ostrzał miast i ludności cywilnej jako jeden ze sposobów utrzymania władzy w 
okupowanych miastach. 
 
Mariupol. W weekend rosyjscy okupanci zrzucili bomby na szkołę artystyczną, w której schronie ukrywało się ok. 400 mieszkańców. 
Budynek został zniszczony, a ludzie pozostają uwięzieni. Zobacz film z drona pokazujący widok miasta z ostatnich dni. Armia 
rosyjska wezwała władze ukraińskie do poddania Mariupola, aby uniknąć katastrofy humanitarnej. Ukraina odrzuciła to żądanie. Z 
relacji urzędników miejskich i świadków wynika, że siły rosyjskie rozszerzyły bombardowanie strategicznego portu i siłą deportowały 
tysiące mieszkańców. Ostrzał trwał również w obwodzie ługańskim, gdzie wojska rosyjskie atakowany: Siewierodonieck, Lisiczańsk, 
Hirśke, Kreminna, Prywilla i Zołote. Uszkodzonych zostało ponad 19 bloków mieszkalnych, 19 domów oraz 2 obiekty infrastruktury 
ochrony zdrowia. 56 osób zginęło podczas ostrzału domu opieki w Kreminnie. Przeżyło 15 osób, które zostały przymusowo 
wywiezione do regionalnego centrum geriatrycznego do okupowanego Swatowe. Od początku inwazji wojska rosyjskie uszkodziły 
lub zniszczyły w Charkowie ponad 600 obiektów - są wśród nich budynki mieszkalne, zabudowania administracji wojewódzkiej, 
rady miejskiej, policji, służb oraz zabytki. W weekend zginęło 5 osób, w tym 9-letnie dziecko, które straciło życie podczas ostrzału 
dzielnic Charkowa. W obwodzie iwano-frankowskim armia rosyjska przyznała się do użycia broni hipersonicznej, której celem miał 
być składów broni. Informacje te nie zostały jeszcze potwierdzone.  
 
Obwód kijowski. W weekend rakiety uderzyły w budynki mieszkalne oraz centrum handlowe w Kijowie. W wyniku nalotu na 
Makarów zginęło 7 osób, a 5 zostało rannych. Już w pierwszych dniach wojny wojska rosyjskie zburzyły część zapory na kijowskim 
zbiorniku wodnym i rzece Irpince. Z jednej strony uniemożliwia to Rosji przedostanie swoich wojsk bliżej stolicy. Z drugiej, woda 
przedziera się do pobliskich wsi uniemożliwiając dostarczanie pomocy humanitarnej i ewakuację ludności. W Mikołajowie po 
piątkowym nalocie na koszary zginęło ponad 40 marines. W poniedziałek rano w Równem 2 rakiety uderzyły w poligon. W rejonie 
Sum wojska rosyjskie ostrzelały zakład energetyczny i chemiczny „Sumyhimprom”. Doszlo do wycieku amoniaku, a obszar skażenia 
znajdował się w promieniu 2,5 km. Sytuacja została opanowana w ciągu 2 godzin. 
 
Zobacz mapę stworzona przez grupę Bellingcat z udokumentowanymi zniszczeniami i stratami wojennymi. 
 
Porwanie działaczy. Rosyjskie wojska cały czas biorą na cel lokalnych aktywistów. W mieście Enerhodar na Zaporożu rosyjscy 
okupanci porwali pierwszego zastępcę burmistrza Iwana Samoidiuka. Ponad 20 ukraińskich aktywistów zostało „aresztowanych” 
przez wojska rosyjskie . W mieście Wołnowacha. Wiele zachodnich mediów donosiło, że zostali oni „zabici lub wysłani do obozów”. 
  
Deportacje. Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko poinformował, że wojska rosyjskie zmuszają ludzi do wyjazdu z Ukrainy do 
Rosji. W ciągu ostatniego tygodnia kilka tysięcy mieszkańców zostało wywiezionych do obozów filtracyjnych, gdzie sprawdzano ich 
telefony i dokumenty. Po kontroli część mieszkańców została skierowana do odległych miast w Rosji, los innych pozostaje nieznany. 
  
Kryzys humanitarny. Wojska rosyjskie uniemożliwiają dotarcie pomocy humanitarnej do ludności cywilnej. Z powodu głodu 
umierają mieszkańcy Manhuszu i Melekine w pobliżu Mariupola. Miasto Czernihów jest od tygodni odcięte od prądu, ogrzewania, 
wody, a korytarze humanitarne jeszcze nie działają. Wojska rosyjskie nie wpuściły w rejon Chersonia 14 ciężarówek z pomocą 
humanitarną. 14 ciężarówek z żywnością i lekarstwami, w tym insuliną dla pacjentów, wyjechało z regionu Dnipro do regionu 
Chersonia. Okupanci nie pozwolili na przepuszczenie transportu. Pomoc humanitarna nie może także dotrzeć do miejsc, w których 
trwają działania wojenne w obwodach ługańskim, donieckim i kijowskim. Pozbawienie ludności cywilnej żywności i lekarstw to nic 
innego jak tortury i bezpośrednie naruszenie Konwencji Genewskiej dotyczącej ochrony osób cywilnych w czasie wojny, 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
 
Społeczność międzynarodowa. Prezydent Biden przyjedzie w tym tygodniu do Europy. W poniedziałek planuje także odbyć 
rozmowę z przywódcami Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W czwartek pojedzie do Brukseli, a następnie uda się do 
Warszawy na zaplanowane na piątek spotkanie z prezydentem Polski. Wizyta w Ukrainie nie jest przewidziana. ONZ zaprzeczyła 
twierdzeniom Rosji o rzekomym istnieniu programów broni biologicznej w Ukrainie. Informacja ta została przekazana podczas 
posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.  
Szwajcaria, zgodnie z oświadczeniem prezydenta, gotowa jest pełnić rolę mediatora w negocjacjach między Ukrainą a Rosją. Iryna 
Venediktova, prokurator generalny Ukrainy, poinformowała, że już 6 krajów wszczęło sprawy karne w związku z rosyjskimi 
zbrodniami wojennymi. Są to: Estonia, Litwa, Niemcy, Polska, Słowacja i Szwecja. Wielostronny zespół ds. rosyjskich elit, ich 
przedstawicieli i oligarchów, Komisja Europejska, Australia, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Japonia, Wielka Brytania i USA 
zgadzają się na zwiększoną współpracę ukierunkowaną na namierzanie rosyjskich aktywów. Nowo uruchomiony zespół 
Departamentu Sprawiedliwości USA, powołany 2 marca br. przez Prokuratora Generalnego, KleptoCapture będzie wspierał ten 
międzynarodowy wysiłek. Ponadto Sekretarz Skarbu USA oferuje nagrody do maksymalnej kwoty 5 000 000 $ za informacje.  
Ukraina, apeluje do Grecji o dostarczenie systemów obrony przeciwlotniczej. 
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Białoruś. W sobotę ostatnia grupa 11 białoruskich dyplomatów opuściła Ukrainę. Jako powody wyjazdu wymieniono m.in. 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Choć oficjalnie Białoruś twierdzi, że nie będzie angażować się w wojnę, ukraińskie służby 
bezpieczeństwa twierdzą, że ryzyko białoruskiej interwencji pozostaje wysokie. Tymczasem ruch partyzancki niszczy połączenia 
kolejowe, uniemożliwiając pociągom z zaopatrzeniem wojskowym dotarcie do oddziałów znajdujących się na granicy z Ukrainą. W 
weekend na przejściu granicznym Kozlovychi-Kukuryky na granicy polsko-białoruskiej aktywiści odnowili blokadę ciężarówek 
wracających z Europy na Białoruś i do Rosję. To nie pierwszy dzień „blokady”. O ile w miniony weekend stawiło się kilkunastu 
aktywistów, teraz było ich ok. kilkuset. 
 
Ukryta mobilizacja. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał dekret „O zaangażowaniu członków wojskowo-patriotycznego 
ruchu Junarmia w działania operacji specjalnej w Ukrainie”. Junarmia to radykalna organizacja wojskowa podlegająca rosyjskiemu 
Ministerstwu Obrony, której członkami są dzieci od 8 roku życia. Dekret zakłada wcielenie do armii młodzieży w wieku 17-18 lat. 
Zaangażowanie nieletnich ma być odpowiedzią na braki osobowe. Kreml planuje także przedstawienie propozycji ich szkolenia. 
Sprawą kieruje szef naczelnego wydziału wojskowo-politycznego Sił Zbrojnych Rosji Giennadij Żidko. 
  
Pożegnanie partii prorosyjskich. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zawiesiła w stanie wojennym wszelką działalność 

wielu partii politycznych. Należą do nich Blok Opozycyjny na Rzecz Życia, Partia Szariatu, Nashi, Blok Opozycyjny i partie 
socjalistyczne. Partie te przez lata prowadziły prorosyjską działalność w Ukrainie i opowiadały się za integracją kraju z Rosją. 
  
Bezpieczeństwo cyfrowe. W ciągu miesiąca Ukraina doświadczyła ponad 3000 ataków DDoS wymierzonych w krytyczną 
infrastrukturę informatyczną. Hakerzy atakują przede wszystkim zasoby informacyjne organów państwowych, instytucji i firm z 
sektorów finansowego oraz telekomunikacyjnego. Pomimo ataków wszystkie usługi działają i są dostępne dla użytkowników. 
 
Bezpieczeństwo energetyczne. Po 25 dniach udało się doprowadzić do częściowej rotacji personelu elektrowni jądrowej w 
Czarnobylu. Stan zabezpieczeń na miejscu nie uległ zmianie w stosunku do tego zgłaszanego poprzednio. MAEA nadal nie odbiera 
zdalnej transmisji danych ze swoich systemów monitoringu zainstalowanych w Czarnobylu, jednak otrzymuje je z pozostałych 
ukraińskich elektrowni jądrowych. 
  
Wiadomości z Watykanu. Papież Franciszek odwiedził ukraińskie dzieci w Watykańskim Szpitalu Pediatrycznym. Obecnie 
hospitalizowanych jest tam 19 osób przetransportowanych z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Dzieci leczone są z powodu 
chorób nowotworowych i neurologicznych, a także ciężkich obrażeń powstałych w wyniku wybuchów.  
Papież umieścił na Twitterze wiadomość w trzech językach wyrażającą swoje poparcie dla Ukrainy. 
  
Wywiad CNN. W niedzielę prezydent Zełenski rozmawiał z dziennikarzem CNN Fareedem Zakarią o obecnej sytuacji w Ukrainie. 
„Jestem gotowy do negocjacji. Bez negocjacji nie będziemy w stanie zakończyć tej wojny. Musimy wykorzystać dowolny format, 
każdą szansę, aby móc porozmawiać z Putinem. Jeśli te próby się nie powiodą, oznacza to, że jest to trzecia wojna światowa”. 
Podczas wywiadu Zełenski powiedział, że jego naród jest skłonny do zawarcia jedynie ograniczonych kompromisów, ale nie do 
oddania terytorium, o którego utrzymanie walczą jego obywatele. Przeczytaj artykuł z Politico, aby zapoznać się z głównymi 
tematami, które zostały omówione. 
  
Kultura. Europejski przemysł filmowy reaguje na rosyjski atak na Ukrainę. Oto przegląd reakcji świata filmowego, które napływały 
od początku inwazji. Przeczytaj o przestrzeniach Kijowa, które są zagrożone. 
 
Statystyki: 

● Od początku wojny rosyjscy okupanci przeprowadzili na Ukrainę 1403 naloty. 
● Od czasu inwazji wróg dokonał 291 ataków rakietowych, a także użył 459 pocisków ziemia-ziemia i okrętowych pocisków 

ziemia-powietrze. 
● Szacuje się, że ponad 12 milionów ludzi utknęło na obszarach dotkniętych atakami lub nie może opuścić miast z powodu 

podwyższonego zagrożenia, zniszczenia mostów i dróg, a także braku zasobów lub informacji o tym, gdzie znaleźć 
bezpieczne schronienie. 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 21 marca 2022 r., godz. 
6.00: personel – ok. 15 tys., czołgi ‒ 498, APV ‒ 1,535, systemy artyleryjskie – 240, MLRS – 80, bojowe systemy 
przeciwlotnicze – 45, śmigłowce – 121, pojazdy – 969, łodzie motorowe – 3, tankowce – 60, systemy operacyjno-
taktycznego – 24, wyposażenie specjalne – 13. 

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

● Wspieraj Ukraiński Wolontariat, organizację non-profit, która zapewnia wsparcie najsłabszym. 
● Wesprzyj centrum pomocy humanitarnej obok siebie. 
● 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. 
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