
Za 02.03.2022 od 10:00 03.03.2022 

 

SYTUACJA OPERACYJNA 

02.03. Grupa operacyjno-taktyczna „Wschód” poinformowała, że z otrzymanych informacji 

wiadomo, że dokumenty planistyczne na wojnę z Ukrainą zostały zatwierdzone 18.01.2022, a 

operacja zdobycia Ukrainy musi nastąpić w ciągu 15 dni, czyli od 20.02. do 06.03. 

W ciągu dnia do trzydziestu myśliwców naruszyło przestrzeń powietrzną Ukrainy, głównie z 

Republiki Białorusi i zbombardowało ludność cywilną. Głównymi celami strategicznymi 

rosyjskich okupantów pozostają Kijów, Charków, Mariupol, pod Chersoniem toczą się też 

zacięte walki, a Wozniesieńsk przygotowuje się do walk ulicznych. 

 Kijów i obwód kijowski: 

Rankiem 2 marca okupanci przeprowadzili dwa naloty na miasto Irpin. Pociski uderzyły w 

budynki mieszkalne. Uszkodzony gazociąg, wyjaśniane są informacje o ofiarach wśród 

ludności cywilnej. 

 Około 17:50 14-sta specjalna brygada zmechanizowana im. księcia Romana Wielkiego 

i 95-ta samodzielna brygada szturmowa wyzwoliły kijowski rejon Makariv i wzmocniły tam 

obronę. 

 Ostrzal trwa w Buczy. Ludność są w schronach przeciwbombowych. W rejonie 

Boryspol funkcjonariusze organów ścigania zbierają informacje o osobach przemieszczających 

się w kierunku Browarów lub Boryspola. 

 Około 21:30 rosyjscy okupanci rozpoczęli atak rakietowy w pobliżu Dworca 

Południowego. Obrona powietrzna działała doskonale i zneutralizowała rosyjski pocisk 

manewrujący, ale niestety wróg uszkodził dużą magistralę grzewczą. Ponadto, według urzędu 

dróg kolejowych Ukrzaliznytsia, rosyjscy terroryści rozpoczęli nalot na Dworzec Południowy 

w Kijowie, skąd ewakuowane są tysiące ukraińskich kobiet i dzieci. Budynek stacji stawiał 

opór i doznał niewielkich zniszczeń. Wyjaśniane są informacje o ofiarach. 

 

Północ: 

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły rosyjskie stanowisko dowodzenia we wsi Dytiatki koło 

Czarnobyla. Szef sztabu 36 Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego generał dywizji Siergiej 

Nirkow uciekł do miasta Mozyrz na Białorusi, pozostawiając personel zniszczony przez naszą 

armię. 

W Korosten o godzinie 15.00 jeden z punktów kontrolnych został ostrzelany i zniszczona 

została wieża telewizyjna Korosten Media. W mieście nie ma transmisji telewizyjnych.  

Około godziny 11:30 burmistrz Konotopu Artem Semenichin poinformował, że wkraczające 

do miasta wojska rosyjskie postawiły miejscowym władzom ultimatum. Według niego, jeśli 

mieszkańcy stawiają opór, miasto zostanie pokryte artylerią. Zapytał obecnych mieszkańców, 

czy będą walczyć o Konotop. Zgodzili się. 

 

Południe: 

Około godziny 11:00 rosyjskie siły zbrojne zbliżyły się do przedmieść Energodaru, gdzie 

znajduje się elektrownia jądrowa Zaporoże – największa elektrownia jądrowa w Europie. 

Mieszkańcy miasta zbierają się razem, blokując wejścia do miasta punktami kontrolnymi i 

przygotowując się na spotkanie z uzbrojonym okupantem. Utrata ZNPP może grozić katastrofą 

wywołaną przez człowieka dla całej Europy. 

Jednak walki trwają w rejonie Wozniesieńska, niedaleko południowoukraińskiej elektrowni 

atomowej. Wysadzono bułgarski most na rzece Mertvovod. Miasto posiada obronę. 

Rosyjski pocisk uderzył w obcy statek. Administracja portów morskich Ukrainy 

poinformowała, że statek „Banglar Samriddhi” (flaga Bangladeszu), który stoi na nalocie na 

port „Olbia”, został uszkodzony. Rakieta uderzyła w nadbudówkę. Na statku wybuchł pożar. 



Rosyjskie statki wymagają, aby cywilny statek HELT wszedł w niebezpieczną strefę Morza 

Czarnego, aby okupanci mogli osłonić się cywilnym statkiem jako ludzką tarczą, w 

przeciwnym razie rosyjskie statki otworzą ogień do statku HELT. 

 

Charków i obwód charkowski: 

2 marca około 08:10 w Charkowie w wyniku uderzenia rakietowego w budynek SBU w 

obwodzie charkowskim, GU MIA w obwodzie charkowskim i budynek Charkowskiego 

Uniwersytetu Narodowego. VN Karazin wcześniej ranił 3 osoby. 

O 13:30 rosyjscy okupanci uderzyli w kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Charkowskiej 

Obwodowej Administracji Państwowej. Rakiety uderzyły w centralną część miasta: gmach 

Rady Miejskiej, gmach Pałacu Pracy, wieżowce. 

Pocisk okupantów uderzył w katedrę Wniebowzięcia NMP w Charkowie. Ludzie schronili się 

w katedrze. Na szczęście nikt nie został ranny. 

 

Wschód: 

Rosjanie stracili swoje ludzkie cechy. Obecnie trwa ostrzał przedmieść Siewierodonieck i 

Łysychańsk. Podczas ostrzału uszkodzona została wieża telewizyjna w Łysychańsku, 

odnotowano bezpośrednie trafienia w budynki mieszkalne i place zabaw. W Siewierodoniecku 

okupanci ostrzelali przedszkole. Uszkodzony został dach przedszkola i zerwana sieć 

ciepłownicza. W piwnicy jest około 10 osób (8 dzieci). Podejmowane są działania mające na 

celu ich ewakuację. Wojska rosyjskie ostrzelały Awdijewkę z wyrzutni rakiet Tornado. Pod 

ostrzałem znajduje się również Toretsk. 

Dziś wojska ukraińskie ruszyły w kierunku Gorłówki, wyzwoliły miasto od okupantów iz 

powodzeniem się tam osiedliły. 

 

Tymczasem wojna informacyjna w Internecie trwa. Uruchomiono ukierunkowaną reklamę o 

rzekomej „kapitulacji Kijowa”, rozpowszechnianiu dezinformacji na Twitterze, Facebooku, 

Instagramie i innych portalach społecznościowych. 

Kanał NachShtabu istnieje od około czterech lat i pozycjonuje się jako kanał telegramowy 

publikujący informacje o siłach bezpieczeństwa i problemach armii ukraińskiej. 02.03. okazało 

się, że ten zasób jest moderowany przez rosyjskie IPSO, a wojsko zostało wezwane, aby nie 

dostosowywać ognia wroga.  

Wróg stworzył kanał telegramowy „Rada Najwyższa”, który wprowadza w błąd obywateli 

Ukrainy i publikuje fałszywe informacje. Władze niezwłocznie zareagowały na prowokację i 

wezwały obywateli do przeglądania informacji wyłącznie z oficjalnych i zweryfikowanych 

źródeł. 

Rosyjscy okupanci rozpoczęli masowe tworzenie fałszywych stron ukraińskich jednostek 

wojskowych. Na przykład 93. ombre, 81. itd. Wróg prowadzi strony po ukraińsku. 

Publikowane treści (straty naszych jednostek, ofiary cywilne, negatywy o armii ukraińskiej 

itp.) mają na celu wywołanie paniki i niezadowolenia z dowództwa (dowództwa). 

Rosyjscy okupanci rozpoczęli nową operację informacyjno-psychologiczną. Tworzone są 

zduplikowane konta oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy, po których rozprzestrzeniają się w 

społecznościach komentarze paniki i nieufność wobec kierownictwa Ukrainy i Sił Zbrojnych 

Ukrainy. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

2 marca - siódmy dzień rosyjskiej inwazji w różnych częściach Ukrainy cywile, karetki 

pogotowia, sierocińce, szpitale i osiedla zostają pod ostrzałem i nalotami. 

Rosyjscy okupanci nadal gromadzą dużą liczbę żołnierzy i sprzętu w rejonie Kijowa. 

Krytyczna sytuacja jest w mieście Bucza w obwodzie kijowskim. Z pomocą Czerwonego 



Krzyża udało im się przetransportować leki, opatrunki, artykuły higieniczne i żywność dla 

niemowląt. Okupanci rozpoczęli też nalot na Dworzec Południowy w Kijowie, skąd 

ewakuowane są tysiące ukraińskich kobiet i dzieci. Rano w mieście Irpin był ostrzał i 

bombardowanie. Uszkodzone domy. 

 

Na północy doszło do ostrzału. W Sumach doszło do nalotu na szkołę artylerii. Przez całą noc 

palił się pożar. Rosyjscy okupanci ostrzeliwali szpital rejonowy w Czernihowie. Pocisk 

manewrujący uderzył w budynek, jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych. Ponadto, ze 

względu na uszkodzenia sieci, dostawa zimnej wody w domach na ulicy. Olkowicza. W 

wyniku nalotu w Żytomierzu szpital położniczy został bez okien, zniszczonych zostało 10 

domów prywatnych, budynek szpitala miejskiego i dom studenski. Według SES dwie osoby 

zginęły, a trzy zostały ranne. Prawdopodobnie w gruzach zniszczonych domów prywatnych są 

ludzie. 

 

Wskutek okupacji rosyjskiej obwód chersoński znalazł się na skraju katastrofy ekologicznej. 

Obecnie największa ferma drobiu w Europie, Chornobayivska, jest bez prądu, gdzie nie można 

dostarczyć paszy, są 3 miliony kurczaków, których nie można nakarmić ani zutylizować. 

Oznacza to, że jeśli okupanci nie pozwolą rozwiązać tego problemu, za kilka dni rozpocznie 

się plaga ptaków i straszliwa katastrofa ekologiczna. 

 

Tysiące mieszkańców stanęło w obronie największej elektrowni atomowej w Europie - 

Zaporoskiej EJ. W drodze do elektrowni jądrowej Zaporoże rosyjscy okupanci strzelali do 

cywilów, którzy wyszli z ukraińskimi flagami, aby uniemożliwić im wejście do elektrowni 

jądrowej, raniąc dwie osoby. We wsi „Woda” z granatu okupantów raniła dwóch cywilów, 

trafiają do szpitala. 

 

Sytuacja w Charkowie jest nadal trudna, budynki cywilne były ostrzeliwane przez całą noc, 

spłonął jeden z budynków HNU Karazina, znajdujący się obok budynku SBU. Po porannym 

ataku rakietowym wroga na Charków w budynkach administracyjnych trwają akcje ratunkowe. 

Do tej pory z gruzów uratowano 10 osób. Wcześniej 4 zabitych, 9 rannych. Pocisk okupantów 

trafił także w katedrę Wniebowzięcia NMP w Charkowie, w której ukrywali się ludzie. 

 

Według stanu na dzień 2 marca 3 osoby zginęły, a 22 zostały ranne przez wojska rosyjskie w 

obwodzie donieckim. Wśród rannych było dziecko. W ciągu dnia rannych zostało 25 cywilów. 

Okupanci ostrzeliwali domy, dwie szkoły, piekarnię, sklep i media. Wróg uderzył w 17 osad. 

Według wstępnych danych uszkodzeniu uległo co najmniej 36 obiektów. We wsi Stary Krym 

zniszczono szkołę numer 46 i piekarnię. 

Szczególnie dotkliwa jest kwestia ewakuacji ludzi z miast Wołnowacha, Sartana, Talanówka, 

gdzie nadal trwają aktywne działania wojenne. Po ostrzale w Siewierodoniecku uszkodzeniu 

uległ dach przedszkola i zerwana została sieć ciepłownicza. W piwnicy było około 10 osób z 

dziećmi. 

 

W Mariupolu rosyjskie wojsko zaatakowało przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, szkołę 

i sklep w centrum miasta. Podczas nocnego ostrzału zginął mężczyzna. 

Dom w Starodubivce został zniszczony. Okupanci przeprowadzili też naloty na gminę Ugledar, 

Żelannoje, a ostrzał odnotowano także na kierunkach Svitłodarsky, Avdiyivsky i Ocheretinsky 

w Kramatorsku. 

 

  



REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

 2 marca świat aktywnie zareagował na agresję Rosji na Ukrainę.  Rosja stoi w obliczu 

gospodarczej i politycznej izolacji od społeczności międzynarodowej, która pogłębia się z 

każdym dniem. 

A więc w szczególności pojawiła się informacja, że: 

- ExxonMobil opuszcza biznes naftowo-gazowy w Rosji. 

- Koncern lotniczy Boeing wstrzymuje konserwację, wsparcie techniczne i dostawy 

podzespołów do samolotów produkowanych w Rosji. 

- Oracle, znany jako największy na świecie producent oprogramowania dla organizacji i 

główny dostawca sprzętu serwerowego, zawiesił działalność w Rosji. 

- YouTube blokuje rosyjskie kanały NTV w ponad 70 krajach, w tym w Europie. 

- Rzeczniczka Twittera Katie Rosbro powiedziała, że   Twitter ograniczy dostęp do rosyjskich 

mediów propagandowych Russia Today i Sputnik. 

- W związku z sankcjami Nokia przestaje dostarczać sprzęt sieciowy i inne komponenty do 

systemów komunikacyjnych w Rosji do MegaFon, MTS, Tele2 i VimpelCom. 

- Firmy logistyczne FedEx, UPD i DHL przestają dostarczać paczki i listy obywatelom i 

firmom rosyjskim. 

Okazało się również, że UE odłączyła od SWIFT siedem rosyjskich banków: „Rosja”, 

„Otkrytie”, „Novikombank”, „Promsvyazbank”, „Sovkombank” i VEB.RF.  Oprócz 

odłączenia się od SWIFT, UE dodatkowo zakazała sprzedaży, dostarczania, przesyłania i 

eksportu banknotów euro do Rosji.  Japonia nałożyła sankcje osobiste na rosyjskiego 

prezydenta Władimira Putina, ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, 

wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa oraz innych rosyjskich 

polityków i urzędników.  Ograniczenia nałożono również na firmy zbrojeniowe i organy 

ścigania.  Kanada nakłada dodatkowe sankcje na 10 kluczowych osób z dwóch ważnych firm 

w rosyjskim sektorze energetycznym - Rosniefti i Gazpromu.  Z kolei była prezydent Litwy 

Dalia Grybauskaitė wezwała Sojusz Północnoatlantycki do przyłączenia się do wojny o 

Ukrainę, która broni swojej niepodległości.  Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson 

stwierdził, że działania prezydenta Federacji Rosyjskiej na Ukrainie są kwalifikowane jako 

zbrodnia wojenna. 

2 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską agresję i 

domagającą się natychmiastowego wycofania wojsk z Ukrainy.  Decyzję tę poparło 141 

krajów, 35 wstrzymało się od głosu.  Przeciw głosowało kolejne 5 krajów - Rosja, Białoruś, 

Korea Północna, Erytrea i Syria. 

W tym samym czasie Biały Dom ujawnił nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi, w tym: 

rozszerzenie rosyjskiej polityki ścisłej kontroli eksportu na Białoruś, posunięcie mające na celu 

zapobieganie przekierowywaniu produktów, technologii i oprogramowania z Białorusi do 

Rosji;  sankcje wobec rosyjskiego sektora obronnego – na liście znajdą się łącznie 22 rosyjskie 

firmy zbrojeniowe;  środki kontroli eksportu sprzętu do produkcji ropy i gazu w Rosji;  sankcje 

wobec struktur wspierających rosyjskie i białoruskie siły zbrojne, służby bezpieczeństwa, 

sektor wojskowy i obronny;  zakaz wlatywania i korzystania przez rosyjskie samoloty z 

krajowej przestrzeni powietrznej USA. 

Świat nadal wspiera Ukrainę w sferze militarnej, logistycznej.  W ten sposób Ukraina 

otrzymała drugą partię systemów przeciwpancernych Javelin dostarczoną przez Estonię oraz 

1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków przeciwlotniczych Stinger z Niemiec. 

 

 


