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INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ - 6 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 7 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 06.03 wyniosły około 11 tysięcy ludzi, 

ponad 280 czołgów, 1270 jednostek pojazdów opancerzonych i ponad 90 jednostek 

samolotów (samolotów i śmigłowców). Rosyjskie siły zbrojne kontynuują ofensywę, mimo 

znacznych strat kadrowych i sprzętowych. Trwają dostawy paliw i innych surowców 

materialnych z terytorium Republiki Białorusi przez Czarnobylską Strefę Wykluczenia. 

 

Agresor łamie zasady międzynarodowego prawa humanitarnego: 

• strzelają do „zielonych korytarzy”; 

• biorą kobiet i dzieci jako zakładników; 

• rozmieszczają sprzęt i amunicję w dzielnicach miejskich; 

• sztucznie prowokują kryzys humanitarny. 

 

Kijów i obwód kijowski:  

Najniebezpieczniejszymi miejscami docelowymi są autostrada Żytomierz, Bucha-Irpin-

Gostomel, Makariv, na północ od rejonu Wyszgorod. Wojska rosyjskie próbują przebić się 

na wschodnie przedmieścia Kijowa przez obwody Browary i Boryspol. 

 

Północ: 

Trwa operacja obrony Czernihowa. W regionie Sumy trwają walki. W innych obszarach 

prowadzona jest operacja stabilizacyjna. Wojska rosyjskie poniosły ciężkie straty w rejonach 

Nova Basan i Skripali i przenoszą dodatkowe siły w celu uzupełnienia siły roboczej i sprzętu. 

 

Południe: 

Armia rosyjska spróbowała zaatakować Mykołajew i przesunąć się w kierunku 

południowoukraińskiej elektrowni jądrowej. Ostrzał miasta z granatników o napędzie 

rakietowym wroga spowodował pożary w budynkach mieszkalnych. Siły Zbrojne Ukrainy 

skutecznie odparły ofensywę wojsk rosyjskich, zniszczyły jednostkę artylerii. Na potrzeby 

armii ukraińskiej skonfiskowano baterię artylerii złożoną z haubic D-30. 

Rosyjskie oddziały w kierunku północno-wschodnim przesuwały się wzdłuż rzeki Ingul i 

zajęły wieś Kaszpero-Mykołajewka. 

Wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy z morza w pobliżu wsi Tuzla, obwód 

biełgorodsko-dniestrzański, obwód odeski. Cios zadano w obiekty infrastruktury krytycznej. 

 

Charków i obwód charkowski:  

Rosyjski agresor wystrzelił z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych „Grad” na terenie 

Narodowego Centrum Badawczego „Charkowski Instytut Fizyki i Techniki (NCB CIFT). NCB 

CIFT posiada ośrodek badawczy „Źródło neutronów”, w którego rdzeniu znajduje się 37 
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jądrowych ogniw paliwowych. Zniszczenie obiektu jądrowego i magazynów materiałów 

jądrowych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na dużą skalę. 

Walki trwały w pobliżu miasta Izium, które jest ważnym punktem strategicznym z dostępem 

na północ od obwodów donieckiego i ługańskiego. Stamtąd otwiera się bezpośredni cios na 

tyły grupy wojsk ukraińskich. 6 marca toczyły się działania wojenne w mieście Balaklia. 

Ze względu na wielokrotne ostrzał wieży telewizyjnej w Charkowie, region został 

tymczasowo pozbawiony telewizji i radia. Przypomnijmy, że pierwsza próba zniszczenia 

wieży telewizyjnej miała miejsce 2 marca. 

W trakcie działań wojennych Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Czuguiw. W tym samym 

czasie rosyjskie wojsko poniosło znaczne straty osobowe i sprzętowe. 

 

Wschód: 

W kierunku Mariupola wojska ukraińskie kontratakowały i zniszczyły 3 czołgi wroga, 4 wozy 

bojowe piechoty, 2 Tygrysy i około 30 rosyjskich sił zbrojnych. Do niewoli trafiło dwóch 

żołnierzy Federacji Rosyjskiej. 

Rosyjskie wojska wystrzeliły pociski manewrujące na budynki mieszkalne w Kramatorsku, 

zabijając co najmniej dwie osoby i raniąc wiele. 

 

Zachód: 

Międzynarodowy Port Lotniczy Winnica został całkowicie zniszczony przez 8 rosyjskich 

pocisków X-101 o zasięgu 5500 km. Według wstępnych danych wypuszczono ich z Morza 

Czarnego. Należy zauważyć, że z lotniska w Winnicy korzystają zarówno cywile, jak i 

wojsko. Pas startowy lotniska był od dawna w rekonstrukcji, więc na lotnisku nie było 

samolotów. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Strona rosyjska kontynuuje masowe ataki DDoS na ukraińskie zasoby. Od 15 lutego Ukraina 

doznała około 2800 ataków. Rekord dnia - 271 ataków DDoS. 

W sieciach społecznościowych wróg uruchomił dużą sieć botów, próbując zasiać panikę 

wśród ludności Ukrainy. Pojawiają się komunikaty typu „Wszystko stracone!”, „Pomóż 

Kijowowi (Cherson, Czernihów itp., w zależności od sytuacji operacyjnej)”, „Wszyscy 

zostaliśmy porzuceni!” I tym podobne. 

W szczególności wiadomości wysyłane są z nowo utworzonych kont „patriotycznych” z 

symbolami ukraińskimi w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Ze względu na wielokrotne ostrzał wieży telewizyjnej w Charkowie, region został 

tymczasowo pozbawiony telewizji i radia. Pomieszczenia techniczne zostały zniszczone. 

Władze wzywają mieszkańców Charkowa i obwodu, którzy mają taką możliwość, do 

korzystania z alternatywnych kanałów w celu uzyskania obiektywnych informacji. 

 

Opór 

Rankiem 6 marca w Nowej Kachowce, Kałańczaku, Heniczsku, Nowooleksijiwce, obwodzie 

chersońskim, a także w samym Chersoniu rozpoczęły się tysiące demonstracji. Ludność 

cywilna wyszła z ukraińskimi symbolami i skandowała „Ukraina” i „Wracaj do domu”, 
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demonstrując tymczasowo okupującym osadę wojskom rosyjskim, że nikt na nich nie czeka. 

Podczas protestu w Nowej Kachowce wojska rosyjskie otworzyły ogień do ludności cywilnej. 

W Melitopolu miejscowa ludność udała się również na wielotysięczny wiec przeciwko 

okupacji miasta i na rzecz Ukrainy. 

Na granicy z Autonomiczną Republiką Krymu w Chongarze Tatarzy Krymscy zebrali się, 

domagając się uwolnienia Krymu. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Agresor nadal zabija ludność cywilną i niszczy infrastrukturę cywilną. Do 6 marca zginęło 

38 dzieci, a 71 zostało rannych. Setki tysięcy Ukraińców przez tydzień było obleganych w 

obwodach Sumy, Czernihów, Charków, Kijów, Mikołajów, Zaporoż, Chersoń, Ługańsk i 

Donieck i potrzebują korytarzy humanitarnych. Do tej pory korytarze humanitarne z 

Mariupola i Wołnowachy zostały uzgodnione, a następnie zakłócone przez stronę rosyjską. 

Obejmują one ewakuację ponad 200 000 osób. W ciągu 11 dni wojny ewakuacja była tylko 

częściowo przeprowadzona w Volnovakhi. Agresor ostrzeliwują dzielnice mieszkaniowe 

miast. Nie ma ciepła, komunikacji i światła. Mieszkańcy zablokowanych osiedli potrzebują 

jedzenia i wody pitnej. 

Z powodu zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi ponad 956 osiedli (ponad 646 

tys. konsumentów) pozostaje bez prądu (w całości lub w części); około 130 000 

konsumentów zostało bez dostaw gazu. 

Agresor atakuję cywilną, w tym krytyczną, infrastrukturę. W Kijowie nad Szpitalem 

Dziecięcym Ochmatdyt został zestrzelony rosyjski pocisk manewrujący. 

W wyniku ataku wojsk rosyjskich zniszczonych lub uszkodzonych zostało 211 ukraińskich 

szkół. 

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców powiedział, że ponad 1,5 miliona ludzi zostało 

zmuszonych do opuszczenia Ukrainy do sąsiednich krajów, aby uciec przed wojną z Rosją. 

 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

Dyplomacja ukraińska podejmuje znaczne wysiłki i prowadzi negocjacje ze wszystkimi 

organizacjami międzynarodowymi i państwami w sprawie pomocy finansowej, wojskowo-

technicznej i humanitarnej. 

Premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson oświadczył prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi 

Zełenskiemu, że będzie współpracował z międzynarodowymi sojusznikami w celu dalszego 

dostarczania Ukrainie broni obronnej. 

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do 

zakończenia działań wojennych na Ukrainie i zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa 

ukraińskich obiektów jądrowych. 

Ukraina wzywa świat do dalszego zaostrzenia sankcji wobec Moskwy, w szczególności 

poprzez nałożenie embarga na ropę w związku ze stosowaniem przez Rosję taktyki 

wyrządzenia maksymalnych szkód ludności cywilnej. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken 

powiedział, że Stany Zjednoczone współpracują ze swoimi sojusznikami w Europie, aby 

zbadać zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej. 
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Europejski Instrument na rzecz Pokoju zmobilizował 500 mln euro – 450 mln euro na broń 

śmiercionośną i 50 mln euro na pomoc nieśmiercionośną. Doraźna pomoc humanitarna 

zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów państw członkowskich, które borykają się z 

masowym napływem uchodźców z Ukrainy. Również 6 marca Europejski Bank Inwestycyjny 

podjął decyzję o przekazaniu 639 mln euro z innych projektów do budżetu państwa Ukrainy. 

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Legii Cudzoziemskiej Obrony Ukrainy 

zaciągnęło się prawie 20 tys. cudzoziemców z 52 krajów. 

 

Tymczasem izolacja Rosji nabiera tempa: 

 • Portal społecznościowy TikTok poinformował o czasowym zawieszeniu pracy w 

Rosji po przyjęciu ustawy o odpowiedzialności za podróbki dotyczące armii rosyjskiej. 

 • Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych zawiesił wszelkie projekty związane z 

Rosją i Białorusią w związku z agresją Rosji na Ukrainę. 

 • Francuska radiostacja zatrzymuje swoich dziennikarzy w Rosji. 

 • Polska Agencja Inwestycji zakończyła współpracę z rosyjskimi inwestorami. 

 • Austriacki koncern naftowy OMV odmówił inwestycji w Rosji. 

 • Komitet Organizacyjny Igrzysk Światowych w Birmingham 2022 zabronił rosyjskim 

i białoruskim sportowcom i działaczom udziału w zawodach. 

 • Chilijski rząd wycofał zaproszenia wysłane do rosyjskich firm na udział w wystawie 

broni i sprzętu wojskowego Fidae 2022 (5-10 kwietnia). 

 • Rosja i Białoruś wydalone z Międzynarodowego Związku Kolei. 

 • UEFA postanowiła nie powoływać rosyjskich sędziów na mecze rozgrywane pod 

auspicjami organizacji. 

 • Włoski dom mody Prada zawiesił sprzedaż w Rosji z powodu zbrojnej agresji na 

Ukrainę. 

 • American Express Financial Services Corporation zawiesza wszelkie operacje w 

Rosji i Białorusi z powodu inwazji na Ukrainę. 

 • Amerykańska spółka PVH Corp., do której należą marki Tommy Hilfiger, Calvin 

Klein, Warner's i inne, postanowiła tymczasowo zamknąć swoje sklepy i zawiesić wszelkie 

operacje handlowe w Rosji i na Białorusi. 

 • Spotify zawiesił sprzedaż subskrypcji Premium w Rosji z powodu wycofania się. 

 • Netflix zawiesza działalność w Rosji. 

 

Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 

państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 

Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 

przypadku fałszywych wiadomości. 
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