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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 27-28 marca 2022 r., godz. 10.00 

Polityka zagraniczna. Prezydent USA przybył do Polski w piątek, aby spotkać się z amerykańskimi żołnierzami, 
uchodźcami z Ukrainy i urzędnikami, w tym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i ministrem obrony. W niedzielny 
wieczór wygłosił oficjalne przemówienie w Warszawie, którego głównym przesłaniem było: „To, co dzieje się w Ukrainie, 
zmieni XXI wiek. To nie jest wojna Rosji z Ukrainą, to wojna tyranii przeciwko całemu światu. Stany Zjednoczone będą 
wierne Ukrainie we wszystkim, aż do zwycięstwa Ukrainy. Nic nie zmusi Stanów Zjednoczonych do odwrócenia się od 
Ukrainy i osłabienia poparcia, przeciwnie, będzie tylko zacieśnieniem więzi między dwoma krajami. Nie będzie szybkiej 
wygranej. Musimy jasno powiedzieć: ta bitwa również nie zostanie wygrana w ciągu dni ani miesięcy. Musimy 
przygotować się na nadchodzącą długą walkę”. Jednak niekonwencjonalna uwaga Bidena, że Putin „nie może pozostać 
u władzy” wywołała dyskusje nawet w bliższych kręgach. Wielu urzędników wyjaśniło później, że ani USA, ani UE nie 
chcą narzucić zmiany reżimu w Rosji. Tymczasem prezydent USA zapowiedział kolejne sankcje - zamknięcie portów 
amerykańskich i europejskich dla rosyjskich statków. Stanowisko Ukrainy pozostaje niezmienione: wraz z sankcjami 
potrzebna jest większa ilość broni, aby zapobiec kolejnym nalotom i atakom rakietowym. 

Miasta pod ostrzałem. Według Ministerstwa Obrony, w sobotę okupanci oddalili się od Kijowa o 35-70 km. Regularne 
ataki artyleryjskie są jednak kontynuowane. Najpierw rosyjskie siły zbrojne zaatakowały w sobotę miasto Sławutycz i 
zajęły tamtejszy szpital miejski. Podczas lokalnego wiecu pokojowego, wojska rosyjskie obrzuciły protestujących 
granatami. Uprowadzili również burmistrza miasta, który został po kilku godzinach uwolniony. Później w ciągu dnia 
pojawiła się informacja, że miasto jest pod kontrolą Rosji. Jednak po przeszukaniu czy w mieście jest broń, wojska 
rosyjskie przegrupowały się i zajęły wszystkie posterunki przy wjazdach do miasta. W weekend Rosja wystrzeliła kilka 
pocisków wymierzonych w rafinerie ropy i gazu. We Lwowie pociski manewrujące uderzyły w rafinerię ropy naftowej i 
gazu należącą do Kolei Ukraińskich i jedną z miejskich fabryk. Pociski te zostały wystrzelone z Sewastopola. Państwowe 
Służby Ratunkowe ugasili pożar w zakładzie po blisko 16 godzinach. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło atak na 
Lwów. Ostrzał we Lwowie zbiegł się w czasie z wizytą prezydenta Bidena w przygranicznym polskim mieście, gdzie tuż 
przed swoimi późniejszymi spotkaniami w Warszawie, spotykał się z ukraińskimi uchodźcami. Tego samego dnia pocisk 
trafił w rafinerię ropy naftowej w Dubnie koło Równego. Zakład został całkowicie zniszczony. Podobny atak uderzył w 
Łuck w niedzielę - pociski wystrzelone z Białorusi trafiły tam również w rafinerię ropy naftowej. W niedzielny wieczór silne 
wybuchy zarejestrowano niemal w tym samym czasie w Łucku, Kijowie, Równem, Charkowie i Żytomierzu. W 
Czernihowie, jak donoszą lokalne władze, łatwiej jest policzyć nieuszkodzone domy, ponieważ większość miejskiej 
infrastruktury jest albo uszkodzona albo zniszczona. Ośrodek badań jądrowych w Charkowie po raz kolejny został 
zaatakowany. Trwają ciężkie walki o kontrolę nad Iziumem w obwodzie charkowskim. W pobliżu Awdijiwki w obwodzie 
donieckim Rosjanie podobno używają zakazanej amunicji fosforowej. 

Mariupol. Rada miejska Mariupola informuje, że rosyjscy okupanci wypędzili ze Szpitala Miejskiego lekarzy i pacjentów, 
a także ukrywających się przed ostrzałem w piwnicy.  Łącznie jest to około 700 osób. Tymczasem burmistrz miasta 
informuje, że z miasta ewakuowano 50% ludności (z ogólnej liczby 540 tys., dane przed wojną), w tym ok. 60 tys. osób, 
które wyjechały korytarzem humanitarnym na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Według wstępnych szacunków na 
tereny okupowane lub do Rosji deportowano 20-30 tys. obywateli Mariupola. 90% infrastruktury miast zostało 
uszkodzonych lub zniszczonych. Korytarze humanitarne i ewakuacyjne nie będą działać w poniedziałek 28 marca, 
ponieważ ukraiński wywiad ostrzega przed prowokacjami rosyjskich wojsk. 

Wyzwolenie. Trościaniec w obwodzie sumskim został wyzwolony spod okupacji. W rejonie zaporoskim, jednostki obrony 
terytorialnej wyzwoliły od najeźdźców dwie wsie — Połtawkę i Malinówkę. 

Porwania i deportacje. W Melitopolu wojska rosyjskie zebrały prezesów wspólnot mieszkaniowych i poprosiły o 
wskazanie mieszkań, „w których mieszkają faszyści”. Dotyczy to wszystkich tych, którzy są w opozycji do sił rosyjskich i 
okazują wsparcie władzom ukraińskim. Grupa ochrony praw człowieka, Euromaidan SOS, informuje, że od początku 
wojny uprowadzono lub zniknęło co najmniej 36 osób. Organizacja apeluje o wsparcie w uwolnieniu zaginionych osób, 
ponieważ wciąż trwają ataki na aktywistów i opozycję. 

Iryna Wierszczuk, minister czasowo okupowanych terytoriów, poinformowała, że wojska rosyjskie planują deportację 
etnicznych Ormian, Azerów i Turków z okupowanego przez Rosję Chersoniu na tymczasowo okupowany Krym. 

Bezpieczeństwo energetyczne. CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, zawiesza udział swoich 
naukowców we wszystkich komitetach naukowych instytucji zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej i Republiki 
Białorusi i odwrotnie. Ponadto zawiesza wszystkie nadchodzące wydarzenia, a także nowe umowy związane z Rosją 
lub Białorusią. 
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Dowiedz się więcej o (nie)zależności Europy od rosyjskiego gazu w naszym nowym zestawieniu. 

Media. Od początku wojny zginęło 12 dziennikarzy, a 10 zostało rannych – informuje prokurator generalna Iryna 
Venediktova. Rosja dopuściła się 148 przestępstw przeciwko dziennikarzom i mediom. Ponad 70 ośrodków medialnych 
zostało zmuszonych do zamknięcia z powodu napadów na  redakcje, gróźb i tymczasowej okupacji. Odnotowano 6 
przypadków uprowadzenia i torturowania dziennikarzy. 

Międzynarodowe media znalazły się pod ostrą krytyką, m.in. CNN i Sky News, które kontynuowały transmisję na żywo 
ostrzału Lwowa z lokalu w pobliżu którego dochodziło w sobotę do wybuchów. Obecnie istnieją ograniczenia dotyczące 
zgłaszania, zamieszczania zdjęć lub transmisji na żywo z ataków rakietowych, ponieważ mogą one pomóc w 
dostosowaniu celu i umożliwieniu powtórnych ataków. 

Prezydent Zełenski udzielił wirtualnego wywiadu rosyjskim mediom opozycyjnym – „Zygar”, „Dożd”, „Medusa”, 
„Kommiersant” i „Nowaja Gazeta”. Po wywiadzie rosyjski regulator Roskomnadzor wezwał media do powstrzymania się 
od publikacji wywiadu. Dziennikarze spoza Rosji i tak ją opublikowali. Główne przesłania to: 

● Gwarancje bezpieczeństwa są priorytetem negocjacji. 
● Ukraina jest gotowa na wymianę jeńców i poległych. Rosja nie wykazuje jednak zainteresowania odebraniem 

ciał swoich żołnierzy: „To przerażające. Jeśli taki jest stosunek do swoich – jaki musi być do innych”. 
● Putin zhańbił język rosyjski w Ukrainie, a Ukraińcy wstydzą się go używać. Stosunek do Rosjan 

bezprecedensowo się pogorszył. Doszło do globalnego, historycznego, kulturowego rozłamu, który jest znacznie 
gorszy niż wojna. 

● Wizja zwycięstwa Ukrainy — jak najbardziej zmniejszyć liczbę ofiar, skrócić czas trwania tej wojny. Rosja musi 
wycofać swoje wojska, tak jak to było przed 24 lutego, przed dniem ataku. 

Kultura. W wyniku ostrzału został uszkodzony pomnik Holokaustu w Drobyckim Jarze pod Charkowem. Według 
Archiwum Państwowego w Charkowie rozstrzelano tam od 16 000 do 20 000 osób. To drugi ostrzelany pomnik Shoa — 
1 marca rosyjskie pociski uderzyły w Babi Jar w Kijowie. Rząd Ukrainy utworzył bazę danych o prawdopodobnych 
zbrodniach wojennych przeciwko dziedzictwu kraju, aby można było rejestrować szkody – a ci, którzy ich dokonali, 
zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Przeczytaj, jak kuratorzy muzeów i wolontariusze w Ukrainie próbują 
przenieść lub chronić dzieła sztuki, artefakty i pomniki w miarę rozwoju rosyjskiej inwazji. 

Negocjacje. Kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją odbędzie się 29 marca w Turcji. Punkty agendy Ukrainy 
pozostają niezmienione – gwarancje bezpieczeństwa, integralność terytorialna i suwerenność państwa. 

Statystyki: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 28 marca 2022 
r., godz. 6.00: żołnierze – ok. 17 000, czołgi ‒ 586, Bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1694, systemy artyleryjskie 
– 302, wyrzutnie – 95, systemy obrony przeciwlotniczej – 54, samoloty bezzałogowe – 123, śmigłowce – 127, 
pojazdy nieopancerzone – 1150, jednostki pływające – 7, cysterny – 73, systemy operacyjno-taktyczne – 66, 
sprzęt specjalny – 21. 

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

● Podziel się informacjami o sytuacji w Ukrainie w mediach społecznościowych, lokalnych lub rozpowszechniając 
tę krótką aktualizację. 

● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej. 
● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie! 
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