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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 23 marca 2022 r., godz. 10.00 
 
Miasta pod ostrzałem. Siły ukraińskie spowolniły rosyjską ofensywę na lądzie, jednak w całym kraju nadal 
trwa ostrzał z nieba. Sztab Generalny Ukrainy twierdzi, że jest to m.in. efekt aktywnej kontrofensywy sił 
ukraińskich. Innymi powodami są  przegrupowywanie rosyjskiego wojska oraz ustalanie pozycji na 
tymczasowo okupowanych terenach. W rejonie Kijowa trwają intensywne ostrzały. Okupanci ostrzeliwali 
Browary - uderzyli w jedną z fabryk uszkadzając siedem autobusów i budynki gospodarcze. W okolicach 
Makarowa pożar strawił magazyn największej ukraińskiej firmy farmaceutycznej „Farmak”, powodując straty 
na kwotę 1,5 mld UAH. W magazynie znajdowały się substancje oraz opakowania - trudne będzie 
odbudowanie i kontynuowanie działalności w warunkach ciągłego ostrzału. W ataku przeprowadzonego na 
kijowską dzielnicę Obołoń, w ogniu stanęły ciężarówka i dwa budynki. W Czernihowie wojska rosyjskie 
zniszczyły most prowadzący do Kijowa, który służył do ewakuacji i dostarczania pomocy humanitarnej. 
Burmistrz miasta poinformował o planach odbudowy przeprawy. W Siewierodoniecku w obwodzie donieckim, 
w skutek ostrzału, zapalił się szpital dziecięcy. Ratownicy uratowali 22 osoby, w tym 7 dzieci. Port morski w 
Mikołajowie znajduje się pod ostrzałem. Do poniedziałku był częściowo obsługiwany przez Marynarkę 
Wojenną. Obecnie porty morskie, m.in. w Mariupolu, Berdiańsku, Skadowsku i Chersoniu nie są operacyjne. 
W Rubiżnym w obwodzie ługańskim pocisk uderzył w blok mieszkalny, zabijając 2 dzieci i osobę dorosłą. W 
Chersoniu okupanci użyli gazu łzawiącego, aby przerwać pokojowy wiec. Kolejne dwie bomby zostały 
zrzucone na Mariupol. Tam też kolumna ewakuacyjna wyjeżdżająca z miasta została zablokowana przez 
najeźdźców, bezpośrednio naruszając Konwencję Genewską. Pomimo tego, ok. 1200 osób nadal zdołało 
przedostać się do bezpiecznych miejsc poza miastem. W Trościańcu w obwodzie sumskim obywatele nie 
mogą pochować swoich zmarłych. Siły okupacyjne odmawiają im do tego prawa, prowadząc również 
regularny ostrzał miasta, który czyni każdą zewnętrzną działalność niebezpieczną. 
 
Wiece pokojowe. Ukraińska ludność cywilna w okupowanych przez Rosję miastach nadal protestuje 
przeciwko rosyjskiej opresji. Rosyjskie starania służące podporządkowaniu sobie ludności poprzez 
manipulowanie mediami, szerzenie propagandy i instalowanie marionetkowych prokremlowskich lokalnych 
działaczy, nie powiodły się. Brytyjski wywiad obronny ostrzega, że Rosja prawdopodobnie zareaguje na te 
niepowodzenia stosując brutalne środki w celu stłumienia oporu cywilów. 
  
Uprowadzenie. Trwają porwania reprezentantów  lokalnych władz i działaczy. W obwodzie chersońskim wójt 
wsi Zbur’yivka został uprowadzony przez siły okupacyjne. Napływają też dobre wiadomość - część 
uprowadzonych została uwolniona. Dyrektor Akademickiego Regionalnego Teatru Lalek w Chersoniu został 
wczoraj porwany, a następnie wypuszczony. Przewodniczący rady rejonowej Ochtyrki został zwolniony po 
tygodniu niewoli. Victoria Roshchina, dziennikarka Hromadske, została wreszcie wyzwolona z niewoli. Z kolei 
słynny fotoreporter Maks Levin, który był na linii frontu, zaginął pod Kijowem. Wiadomo, że na terenie, na 
którym pracował, wybuchły intensywne walki. Levin współpracował z Reuters, BBC, TRT World, Associated 
Press, LB, Hromadske. Jego zdjęcia publikowały takie redakcje jak Wall Street Journal, TIME itp. 
Prawdopodobnie mógł zostać zabity lub porwany. 
 
Dochodzenia sądowe. Prokurator Generalny Ukrainy poinformował o pierwszym zgłoszonym i 
zarejestrowanym przypadku gwałtu na kobietach w obwodzie kijowskim. Podejrzany został zidentyfikowany 
na podstawie doniesień. 
  
Polityka zagraniczna. Prezydent Zełenski, w ramach podejmowanych wysiłków zmierzających do 
zwiększenia międzynarodowego poparcia, zwrócił się do włoskiego parlamentu. Po wystąpieniu premier 
Włoch Mario Draghi powiedział: „Chcemy zbliżyć Ukrainę do Europy. Chcę powiedzieć prezydentowi 
Zełenskiemu, że Włochy są w tym procesie z Ukrainą. Włochy chcą, aby Ukraina przystąpiła do Unii 
Europejskiej”. 24 marca prezydent Zełenski dołączy wirtualnie do szczytu NATO, aby uzyskać 
międzynarodowe poparcie i wezwać do dalszych działań. Rada Europejska i kraje G7 będą dyskutować m.in. 
o kwestiach związanych z uruchomieniem Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy. Dokument dotyczy 
udzielania wsparcia Ukrainie „na jej doraźne potrzeby” oraz „odbudowę demokratycznej Ukrainy”. W 
następstwie spotkań zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja w celu zebrania funduszy na tę 
inicjatywę. 
  
Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka (EFNIL) nadało 
Ukrainie status członka stowarzyszonego. EFNIL to organizacja non-profit zrzeszająca instytucje językowe 
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w Europie. Jego rolą jest m.in. monitorowanie języków urzędowych krajów-członków oraz doradztwo w 
zakresie opracowywanie polityki językowej. 
 
Kryzys żywnościowy. Ukraina jest czwartym największym dostawcą żywności w UE. Unijni politycy 
pozostają ostrożni w twierdzeniu, że Europa jest zagrożona niedoborami żywności, jednak ryzyko pozostaje 
wysokie. Aktualnie wstrzymano eksport zboża z Ukrainy. Human Rights Watch donosi, że kryzys 
żywnościowy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej nasilił się z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. 
45% ukraińskiego eksportu to produkty rolne. Większość produkcji pszenicy koncentruje się na wschodniej 
Ukrainie, gdzie aktualnie prowadzone są najintensywniejsze walki. Światowe ceny żywności wzrosły od 
zeszłego roku o ponad 30%, a wojna w Ukrainie jeszcze bardziej podniosła ceny, które po uwzględnieniu 
inflacji osiągnęły najwyższy poziom od 1974 roku. Gubernator obwodu mikołajowskiego poinformował, że 
niezależnie od wzmożonych działań, rolnicy przygotowują się do sezonu siewnego. Przeczytaj więcej na 
temat bezpieczeństwa żywności. 
  
Cyfrowa linia frontu. Anonymous ujawnił bazę danych największej na świecie firmy spożywczej Nestle, 
która odmówiła wycofania się z rosyjskiego rynku. Wyciek zawierał e-maile, hasła i dane dotyczące operacji 
finansowych partnerów  biznesowych Nestle. 
  
Ukraina utrzymuje zarówno cyfrową, jak i wojskową linię frontu. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej wraz ze 
środowiskiem informatycznym połączyło siły na rzecz cyberodporności. Dowiedz się więcej na temat 
ukraińskiego cyberfrontu w ulotce przygotowanej przez naszych współpracowników Julię Zapławną i Marię 
Serhiiko. 
 
Ochrona zwierząt. W Hostomelu wojska rosyjskie zniszczyły stajnię dla koni, w której znajdowało się 32 
zwierzęta. Ukraińskie ogrody zoologiczne w Charkowie, Mikołajowie, Berdiańsku i Kijowie nawołuje do 
zakupu biletów wstępu, aby wspierać tamtejszych podopiecznych. Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów 
Zoologicznych i Akwariów zebrało 576 tys. EUR na pomoc ukraińskim ogrodom zoologicznym dotkniętym 
rosyjską inwazją. 
  
Lista lektur: 

● Jak błędy Rosji i ukraiński opór zmieniły wojnę Putina (ft.com). Interaktywna mapa oraz przebieg 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę wraz z głównymi błędami strategicznymi. 

● Mniejsze bomby, które mogą zmienić Ukrainę w strefę wojny nuklearnej – The New York Times 
(nytimes.com). Sekretarz prasowy Kremla Pieskow wspomniał wczoraj, że Rosja użyje broni jądrowej 
w przypadku „egzystencjalnego zagrożenia”. Artykuł omawia potencjał nuklearny Rosji. 

● Ukraiński Wołodymyr Zełenski na szczycie rankingu POLITICO 28 jako najpotężniejszy człowiek w 
Europie – POLITICO 

 
Statystyki: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska 23 marca 
2022 r., godz. 6.00: żołnierze – ok. 15 600, czołgi ‒ 517, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1,578, 
systemy artyleryjskie – 267, wyrzutnie – 80, systemy obrony przeciwlotniczej – 47, samoloty 
bezzałogowe – 101, śmigłowce – 124, pojazdy nieopancerzone – 1008, jednostki pływające – 4, 
cysterny – 70, systemy operacyjno-taktyczne – 42, sprzęt specjalny – 15. 

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

● Możesz wesprzeć organizację charytatywną „Kryivka Vilnykh” (Schronisko Wolnych Ludzi), która 
dostarcza pomoc humanitarną i pomaga w ewakuacji z miejsc w regionach Kijowa i Czernihowa. Dane 
do wsparcia. 

● 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. 
● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj. 

 
Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie! 
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