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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 30 marca 2022 r.  

Negocjacje. Delegacje ukraińska i rosyjska spotkały się na kolejnej rundzie negocjacji. Według doniesień to najbardziej 
produktywne spotkania od początku wojny, ponieważ ogłoszono pewne jasne stanowiska. Szybkie zakończenie wojny 
nie jest jednak możliwe, a negocjacje toczą się dalej. Ukraińskie środowisko eksperckie pozostaje bardzo ostrożne z 
oceną.  
  
Rosja poszła na ustępstwa i zapowiedziała zmniejszenie swojej obecności pod Kijowem i na północy kraju. 
Oznaczałoby to przemieszczenie wojsk na wschodnią Ukrainę, czyli przejęcie władzy w Donbasie. Wczoraj wieczorem 
na przedmieściach Kijowa ponownie rozległy się głośne eksplozje, a Czernihów był pod ciężkim ostrzałem przez całą 
noc. Eksperci i dyplomaci uważnie obserwują faktyczne wycofanie wojsk z regionu, ponieważ Rosja może tymczasowo 
tego dokonać tylko w celu przegrupowania. 
  
Ukraina wezwała do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i zapowiedziała możliwość ustępstw. Ukraina podniosła 
kwestię neutralności – w tym nieprzystąpienia do sojuszu NATO czy zaproszenia wojsk zachodnich – w zamian za 
międzynarodowe „gwarancje bezpieczeństwa”. Gwarancje bezpieczeństwa powinny obejmować państwa 
członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ (Wielka Brytania, USA, Chiny, Rosja, Francja), a także Turcję, Niemcy, 
Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael. Gwarancje nie miałyby być stosowane do okupowanego Donbasu i Krymu. Kwestia 
Krymu powinna stanowić odrębną klauzulę przyszłej umowy. Miałaby zapewniać mu specjalny status, ustalony przez 
Ukrainę i Rosję w dwustronnych rozmowach obejmujących okres najbliższych 15 lat. W tym czasie na półwyspie nie 
powinny być prowadzone żadne działania wojenne. Decyzja o gwarancjach bezpieczeństwa powinno zostać poddana 
pod publiczne referendum. Jeśli chodzi o akcesję Ukrainy do UE, gwarancje bezpieczeństwa nie powinny odmawiać 
ukraińskiej woli przystąpienia do UE, ale raczej pomagać w jej dążeniu. 
 
Polityka zagraniczna. Polski rząd planuje zakazać dostaw węgla z Rosji i zamiast tego szukać dostaw z takich krajów 
jak Australia, Kolumbia i USA. Luksemburg, egzekwując unijne sankcje, zamroził aktywa o wartości 2,5 mld euro. Dania 
proponuje zwiększenie swojej obecności wojskowej w trzech krajach bałtyckich poprzez wysłanie 800 dodatkowych 
żołnierzy pod dowództwem NATO. 
 
  
Od początku wojny kraje europejskie wydaliły z rosyjskich ambasad około 100 osób. Wczoraj Holandia ogłosiła, że 
wydali 17 oficerów rosyjskiego wywiadu, a Belgia powiedziała, że usunie 21 za szpiegostwo. Macedonia Północna 
również uznała 5 dyplomatów za persona non grata. Czechy, które w zeszłym roku wydaliły  dziesiątki Rosjan z 
ambasady w Pradze, powiedziały we wtorek, że domagają się wyjazdu kolejnego. Niemcy również  rozważają 
wydalenie podejrzanych o szpiegostwo. Spotkanie V4 w Budapeszcie zostało odwołane z powodu wycofania się z 
niego Polski i Czech. Powodem jest polityka Węgier wobec Ukrainy. Z jednej strony Węgry opowiedziały się za 
pakietem unijnych sankcji, z drugiej strony - sprzeciwiły się zakazowi importu rosyjskiej energii. 
  
Miasta pod ostrzałem. Trzy ataki rakietowe uderzyły w rejon chmielnicki. Podczas jednego z nich, pocisk spadł na 
lotnisko w Starokonstantynowie, całkowicie niszcząc bazę naftową.  
Rada miasta Mariupol informuje, że około 70 członków personelu i pacjentów zostało przymusowo usuniętych ze 
Szpitala Położniczego nr 2. W rejonie nowomoskowskim rakieta uderzyła w teren gospodarstwa rolnego, maszyny 
zostały uszkodzone, a jedna osoba została ranna. W Pawłohradzie uderzono w wiadukt, co spowodowało zawieszenie 
ruchu drogowego. Ciężkie walki artyleryjskie trwają w obwodach kijowskim, czernihowskim, charkowskim, 
chersońskim, donieckim i ługańskim. Ataki rakietowe uderzyły w gminy w obwodach ługańskim i donieckim. Rosyjscy 
okupanci starają się wprowadzać ruble na nowo okupowane tereny. Wcześniej o takich przypadkach wspominali 
urzędnicy w Chersoniu. Wczoraj Narodowy Bank Ukrainy potwierdził, że do takich sytuacji dochodziło w obwodach 
zaporoskim i chersońskim. 
 
Rosyjskie wojska nadal porywają lokalnych przywódców. Burmistrz Hoła Prystań w obwodzie chersońskim został 
wczoraj porwany. Do zdarzenia doszło po zorganizowaniu przez okolicznych mieszkańców pokojowego wiecu 
przeciwko okupacji. Zaporoska dziennikarka Iryna Dubczenko została uprowadzona przez wojska rosyjskie i 
przymusowo przewieziona do Doniecka. 
 
 
  
Bezpieczeństwo żywieniowe. Ukraina odgrywa znaczącą rolę na światowych rynkach żywności, będąc jednym z 
kluczowych eksporterów zbóż: pszenicy (8,9%), kukurydzy (16%) i jęczmienia (9,7%) oraz oleju słonecznikowego 
(42%). Niektóre kraje w Afryce i Azji są w dużym stopniu uzależnione od importu oleju słonecznikowego do krajowych 
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dostaw żywności. Raport wskazuje, że zakłócenia w dostawach mogą prowadzić do wzrostu cen żywności. Szczególny 
wpływ może odczuć Bliski Wschód i Afryka Północna, które w dużej mierze opierają się na imporcie pszenicy z Ukrainy 
i Rosji, a także Azji Wschodniej i Europy, które opierają się na kukurydzy. Oto więcej danych o eksporcie zbóż. 
Przedstawiciel Światowego Programu Żywnościowego ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ, że zakłócenia dostaw z 
Ukrainy będą miały globalny wpływ na dostawy żywności, najsilniejszy od czasów II wojny światowej. 
  
Pomimo rosyjskiej inwazji, w 11 regionach Ukrainy rozpoczęło się zasiewanie zbóż - poinformowali członkowie 
Komitetu ds. Polityki Agrarnej i Ziemi. Sezon siewu w Sumach, Czernihowie, Doniecku, Ługańsku, Chersoniu, 
Mikołajowie oraz w niektórych częściach obwodu kijowskiego może być zagrożony, ponieważ działki są często 
zaminowane.  Dodatkowo rosyjskie ataki rakietowe są skierowane na składy ropy, magazyny i parkingi maszyn 
rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że będzie dążyło do zwiększenia skali zasiewu w zachodniej Ukrainie, 
aby zrekompensować ewentualne straty spowodowane trwającą wojną. 
  
Ukraina będzie potrzebować wsparcia z innych krajów, aby zdobyć nawóz i nasiona potrzebne do przywrócenia 
produkcji rolnej i kluczowego eksportu do reszty świata po zakończeniu inwazji Rosji - twierdzi szef Banku Światowego. 
  
Bezpieczeństwo energetyczne. We wtorek dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - Rafael 
Mariano Grossi udał się do Ukrainy na konsultacje dotyczące bezpieczeństwa 15 reaktorów jądrowych w tym kraju. 
Jak powiedział w oświadczeniu, trwająca od miesiąca wojna postawiła „obiekty z materiałami radioaktywnymi w 
bezprecedensowym niebezpieczeństwie”. 
 
Bezpieczeństwo cyfrowe. Anonymous wyłączył serwery rosyjskiej Federalnej Agencji Transportu Lotniczego, 
niszcząc około 65 terabajtów danych. Dane zostały usunięte bez możliwości wykonania kopii zapasowej. Rosyjscy 
urzędnicy nie potwierdzają wypadku, informują jedynie o nieprawidłowym przepływie danych. 
 
Dezinformacja. Trzydzieści krajów europejskich całkowicie lub częściowo wyłączyło rosyjskie kanały z anten z powodu 
szerzenia dezinformacji i mowy nienawiści. Dotyczy to między innymi kanałów Sputnik i Russia Today. UE wcześniej 
nałożyła sankcje na państwowe media RT/Russia Today i Sputnik w UE. Również Google, Apple Inc. zablokowały RT 
i Sputnik w sklepach z aplikacjami w Europie. Liczba krajów, w których nadawane są programy radiowe i telewizyjne 
w języku ukraińskim, stale rośnie. 
 
 
 
Biznes. Ukraińskie instytucje rządowe rozpoczęły międzynarodową kampanię informacyjną „NIE sponsoruj 
morderstwa”, której celem jest pomoc firmom w bojkocie rosyjskich i białoruskich firm, towarów i usług, a także 
prowadzenie w internecie kampanii komunikacyjnych. 
 
Wspieraj Ukrainę. Komisja Europejska i rząd Kanady ogłosiły rozpoczęcie globalnej kampanii mającej na celu 
zebranie funduszy na wsparcie osób uciekających przed inwazją w Ukrainie. Kampania zakończy się 9 kwietnia 
wirtualnym wiecem. Podejmijcie działania i podzielcie się swoimi przemyśleniami, dlaczego popieracie Ukrainę. 
 
Lista lektur: 

● Wołodymyr Zełenski o tym, dlaczego Ukraina musi pokonać Putina - The Economist 
● Ukraina musi wygrać - Atlantyk 
● Przydatni niemieccy idioci Putina – POLITICO 

 
Statystyki: 

● Z Ukrainy uciekło blisko 4 mln osób. Sprawdź analizę sytuacji przygotowana przez Reuters. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 30 marca 

2022 r.: żołnierze – ok. 17 300, czołgi - 605, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1723, systemy artyleryjskie – 305, 
wyrzutnie – 96, systemy przeciwlotnicze – 54, samoloty bezzałogowe – 131, śmigłowce – 131, pojazdy 
nieopancerzone – 1184, jednostki pływające – 7, cysterny – 75, systemy operacyjno-taktyczne – 81, 
wyposażenie specjalne – 21 , mobilny system SRBM - 4. 

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

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