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INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ - 7 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 8 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 07.03 wyniosły ok. 11 tys. ludzi, ponad 

290 czołgów, 1454 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego oraz 114 jednostek. 

lotnictwo (samoloty i śmigłowce). Wojska rosyjskie koncentrują swoje główne wysiłki na 

okrążeniu Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Sumów, Mariupola i Mikołajowa. Agresor 

kontynuuje naloty rakietowe i artyleryjskie oraz wykorzystuje sieć lotnisk Republiki Białoruś 

do nalotów na Ukrainę. 

Kijów i obwód kijowski:  

W Makarowie agresor uderzył pociskiem na terenie Piekarni Makarowa. Państwowe 

Pogotowie Ratunkowe Ukrainy uratowało z gruzów 5 osób, 13 zginęło. 

W osadzie Myla w obwodzie kijowskim oddział wojskowych Kadyrowców ostrzeliwał ludność 

cywilną. 

Mieszkańcy miasta Irpin znaleźli się pod ostrzałem podczas ewakuacji: są zabici i ranni. 

Około 20:15 pilot ukraińskich sił powietrznych zestrzelił pocisk manewrujący Calibre w 

pobliżu Obuchowa. Również dwa rosyjskie samoloty zostały zestrzelone na niebie nad 

Kijowem przez obronę powietrzną. 

 

Północ: 

Grupa agresora działająca w niektórych rejonach Konotopu i Ochtyrki straciła do 50 proc. 

swojego personelu. Aby kontynuować ofensywę, wojska rosyjskie muszą się przegrupować 

i uzupełnić zapasy. 

W pobliżu miasta Pryłuki w obwodzie czernihowskim siły zbrojne rozbiły duży konwój 

ciężarówek z paliwem armii Federacji Rosyjskiej. 

7 marca około godziny 20:20 nalot spowodował w Żytomierzu pożar czołgu o pojemności 

10 metrów sześciennych. Nie ma poprzednich ofiar. W gaszeniach pożaru wzięło udział 20 

osób i 4 jednostki wyposażenia Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy. We wsi 

Czerniachów zapaliły się dwa do połowy puste czołgi. Mieszkańców ewakuowano z 

pobliskich prywatnych domów. 

 

Południe: 

Ukraińska marynarka wojenna zniszczyła 30 śmigłowców wojskowych na lotnisku 

Czarnobajewka pod Chersoniem, gdzie Siły Zbrojne Rosji zdecydowały się rozmieścić 

swoją flotę. Kolejny rosyjski śmigłowiec Mi-24 został zestrzelony w pobliżu Wozniesienska. 

Około południa Siły Zbrojne Ukrainy dokonały ataku w kierunku lotniska Mykołajów. W 

wyniku ataku lotnisko zostało wyzwolone, a wojska rosyjskie poniosły duże straty. W tej 

chwili Siły Zbrojne Rosji wycofują się do reorganizacji, ale wojska ukraińskie kontynuują 

ofensywę na konsolidację na lotnisku. 
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Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany ostrzał osiedli Mykołajów ze Smercza MLRS, 

w wyniku, którego doszło do 5 pożarów w sektorze mieszkaniowym i obiektach 

przemysłowych (Zoria - Maszproekt). Również siły zbrojne Federacji Rosyjskiej 

przeprowadziły atak rakietowy na port Olwia (Mykołajew). Nikt nie został ranny. Dotknięty 

obszar należy do katarskiej firmy QTerminals Olvia. 

W Mykołajowie wieczorem wojska rosyjskie podczas ataku rakietowego uderzyły w pocisk 

manewrujący Calibre w okolicznych koszarach. W wyniku eksplozji zginęło 8 żołnierzy, 

kolejnych 8 zaginęło, a 19 osób zostało rannych. 

W kierunku Mariupola Pułk Azowski Sił Zbrojnych Ukrainy uderzył na wojsko rosyjskie. W 

szczególności bojownicy weszli do bitwy z batalionem czołgów armii rosyjskiej na czołgach 

T-72B3 i pokonali go. 

W godzinach popołudniowych wojska rosyjskie próbowały przeprowadzić atak rakietowy na 

dzielnicę mieszkalną jednej z osad regionu Odessy. Ukraińska obrona powietrzna 

zestrzeliła wszystkie pociski. Nikt nie został ranny ani zabity. 

 

Charków i obwód charkowski:  

Podczas próby zajęcia wsi Izyum rosyjskie siły zbrojne poniosły straty i wycofały się. 

Rosyjskie wojska terroryzowały miasto, ostrzeliwując cywilne domy i infrastrukturę. 

W Charkowie wojska rosyjskie przypuściły atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną, w wyniku 

czego jeden z domów został częściowo uszkodzony. Identyfikowane są ofiary cywilne. 

Jeden rosyjski myśliwiec został zestrzelony na niebie nad regionem Charkowa. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Rosyjskie media zaczęły rozpowszechniać informacje o zorganizowanych od godz. 10:00 7 

marca korytarzach humanitarnych z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum. Korytarze te 

prowadzą z terytorium Ukrainy na terytorium Federacji Rosyjskiej. W przyszłości 

mieszkańcy, którzy skorzystali z tych korytarzy, mogą posłużyć do stworzenia niezbędnego 

wizerunku w rosyjskich mediach. 

Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 

Ukrainy informuje, że Rosja znacząco zintensyfikowała operacje informacyjne i 

psychologiczne skierowane przeciwko obywatelom Ukrainy. Operacje te mają na celu 

wywołanie paniki wśród ludności ukraińskiej, zasianie wątpliwości i nieufności do 

dowództwa wojskowego i cywilnego. Władze powtórzyły swój apel, aby nie ufać 

nierzetelnym informacjom, które mogłyby być rozpowszechniane w mediach i sieciach 

społecznościowych, aby weryfikować informacje i ufać wyłącznie oficjalnym kanałom 

informacyjnym. 

Wieża telewizyjna Melitopola, podobnie jak wieże radiowe, nadal znajdują się pod kontrolą 

wojsk rosyjskich. Treści rozpowszechniane drogą radiową, a także treści wideo są 

całkowicie pod kontrolą Sił Zbrojnych Rosji. 

Rosyjskie wojska planowały zastrzelić kolejną podróbkę dla rosyjskich mediów w 

Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia i dostarczyły pomoc humanitarną. Personel w 

Czarnobylu kategorycznie odmówił takiej „pomocy”, więc żołnierze rosyjskich sił zbrojnych 

postanowili przebrać swoich żołnierzy w mundury koncernu NOVARKA i usunęli spisek. 
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W Buryniu na Sumach po mieście jeżdżą rosyjscy transporterzy opancerzeni, rozrzucając 

ulotki mówiące, że rosyjski agresor nie jest wrogiem, zasady postępowania z wojskami 

rosyjskimi i raporty o braku oporu. 

 

Opór 

Ludność cywilna wsi Czaplynka w obwodzie chersońskim zorganizowała pokojowy protest 

ponad 3000 osób przeciwko czasowej okupacji osady przez rosyjskie siły zbrojne. Wojska 

rosyjskie otworzyły ogień do ludności cywilnej, dwie osoby zostały ranne. 

Mieszkańcy Berdiańska, Melitopola, Chersoniu, Skadowska, Tokmaku i Nowej Kachowki 

również udali się na tysiące wieców przeciwko czasowej okupacji ich miast przez wojska 

rosyjskie. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Rosyjski agresor kontynuuje ostrzał ludności cywilnej i infrastruktury. W czasie działań 

wojennych na terytorium Ukrainy wojska rosyjskie uszkodziły lub zniszczyły 202 szkoły, 34 

szpitale i ponad 1500 budynków mieszkalnych (w tym apartamentowców); ponad 900 osiedli 

zostało pozbawionych prądu, wody i ogrzewania. 

Według Ministerstwa Energetyki Ukrainy, w wyniku trwających działań wojennych 742 tys. 

cywilów pozostaje bez prądu, a 238 tys. - bez gazu. 

Uciekając przed wojną Ukraińcy podróżują do innych krajów europejskich: ponad milion do 

Polski; 180 tys. - na Węgry; 128 tys. - na Słowację; 83 tys. - do Mołdawii; 79 tys. - do 

Rumunii. 

W Mariupolu obserwuje się katastrofalną sytuację. Miasto było oblegane przez rosyjskich 

okupantów przez 8 dni z rzędu, bez prądu, ciepła, wody i łączności. 

Rosja wysłała list z propozycją tymczasowego zawieszenia broni od godz. 10:00 7 marca i 

otwarcia korytarzy humanitarnych z Kijowa, Charkowa i innych miast do Rosji lub Białorusi. 

Podlega to przymusowej deportacji osób chronionych. Ewakuacja ze względów wojskowych 

może mieć miejsce tylko na terytorium Ukrainy (art. 49 IV Konwencji Genewskiej). To także 

zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Chociaż rosyjskie wojsko jeszcze nikogo 

siłą nie usunęło, ostrzeliwują miasta masową bronią, tworząc trudną sytuację humanitarną. 

W ten sposób Federacja Rosyjska zmusza ludność cywilną do opuszczenia miejsca 

zamieszkania i udostępnia jedynie korytarz na swoje terytorium lub na Białoruś. 

Okupanci strzelają do Mykołajewa z systemów salwy ogniowej, w szczególności z kamienic. 

6 marca 2022 r. w osiedlu mieszkaniowym „Camelot” w Siewierodoniecku rosyjscy okupanci 

ostrzeliwali z gradem lekarzy, którzy byli w drodze, aby zapewnić opiekę medyczną 

mieszkańcom okolicy. 

Miasto Irpin pozostaje pozbawione światła, wody i ciepła przez ponad trzy dni, nie ma 

zapasów żywności i wody, okupanci zabronili obywatelom opuszczania domów. Próby 

zorganizowania humanitarnego korytarza w okupowanych przez Rosję Irpen, Bucha i 

Gostomel spowodowały ewakuację około 2000 osób, ale ponad 4000 nadal wymaga 

ewakuacji z obrzeży stolicy. 

7 marca 2022 r. miało miejsce kolejne zmasowane bombardowanie miasta Charkowa z 

powietrza, w wyniku którego całkowicie lub częściowo zniszczone zostały wielopiętrowe 
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budynki mieszkalne, budynki administracyjne, placówki medyczne, instytucje edukacyjne i 

akademiki. Na dużą skalę doszło również do pożarów na dużą skalę w 21 budynkach w 

centralnej części miasta. Ratownicy uratowali i ewakuowali około 200 osób podczas akcji 

gaśniczej i demontażu. Pod gruzami strażacy znaleźli także ciała 8 osób. Trwają prace nad 

ostatecznymi informacjami na temat zabitych i rannych. 

W nocy 7 marca rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły nalot na dzielnicę mieszkaniową w 

Sumach, zabijając co najmniej dziewięć osób, w tym dwoje dzieci. 

Na Zaporożu rosyjski agresor zabił dwóch pracowników Ukrposhty. Mężczyzna i kobieta 

dostarczali emeryturę i pocztę cywilnym samochodem, gdy na ich spotkanie wyjechał czołg. 

Burmistrz Lwowa Andrij Sadowy powiedział, że możliwości instytucji miejskich w zakresie 

zapewniania mieszkań dla uchodźców wewnętrznych są wyczerpane. Według niego Lwów 

stał się rajem dla 200 tys. osób ewakuowanych z innych miast Ukrainy. 

Rosjanie zablokowali pracę fermy drobiu Czarnobajew w obwodzie chersońskim, w której 

przebywają 3 miliony ptaków. Istnieje zagrożenie masową plagą ptaków. 

 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ rozpoczęła się rozprawa w 

sprawie ukraińskiego pozwu przeciwko Rosji w sprawie o ludobójstwo. 7 marca delegacja 

ukraińska przedstawiła Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ stanowisko 

prawne w sprawie przeciwko Rosji, zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni 

ludobójstwa z 1948 roku. 

Prezydent Francji Emmanuel Macron ostro skrytykował rosyjskiego prezydenta Władimira 

Putina za stanowisko Rosji w sprawie „zielonych korytarzy” dla ukraińskich cywilów w celu 

wycofania się z działań wojennych. Prezydent Francji nazwał hipokryzją propozycję 

Federacji Rosyjskiej, aby zapewnić ochronę ludności cywilnej w celu deportacji tych osób 

na terytorium Rosji. 

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że dostawy energii z Rosji zostały celowo 

wycofane z sankcji, ponieważ nie ma innych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego Europy. Jednocześnie kanclerz zapewnił, że Niemcy z zadowoleniem 

przyjmują wszelkie międzynarodowe wysiłki mające na celu reakcję na rosyjską inwazję na 

Ukrainę daleko idącymi i ukierunkowanymi sankcjami. 

Tymczasem administracja prezydenta USA Bajdena jest gotowa wprowadzić zakaz importu 

rosyjskiej ropy do Stanów Zjednoczonych bez udziału sojuszników w Europie. Bajden 

rozważa złagodzenie sankcji wobec Wenezueli, aby mogła zacząć produkować więcej ropy 

i sprzedawać ją na rynku międzynarodowym. Posunięcie to może mieć na celu zmniejszenie 

globalnej zależności od rosyjskiej ropy. 

Podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem prezydent Litwy Gitanas 

Nauseda powiedział, że jeśli Zachód chce uniknąć III wojny światowej, ważne jest udzielenie 

Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia. Gitanas Nauseda podkreślił, że nieuzasadniona 

zbrojna agresja Rosji na Ukrainę zagraża pokojowi w całej Europie i musi zostać 

powstrzymana zbiorowymi wysiłkami Zachodu. 
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Premier Wielkiej Brytanii Boris Jones powiedział, że Ukraina otrzyma kolejne 175 mln 

funtów, z czego większość zostanie przekazana bezpośrednio ukraińskiemu rządowi. Tak 

więc łączna kwota ogłoszonego obecnie wsparcia brytyjskiego wynosi 400 milionów funtów. 

Polski rząd uchwalił ustawę o utworzeniu funduszu w wysokości 8 mld zł (1,75 mld USD) na 

pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ustawa ma na celu umożliwienie uchodźcom finansowania 

żywności i tymczasowego mieszkania, a także środków, które umożliwią im legalną pracę i 

dostęp do państwowej pomocy medycznej i socjalnej w Polsce. 

7 marca Rumunia i Estonia zgodziły się na bezprawny transport pomocy humanitarnej na 

Ukrainę, w tym tranzytu. Wcześniej taki reżim wprowadziły Austria, Litwa, Łotwa, Słowacja, 

Polska, Niemcy i Węgry. 

Niemcy planują przeznaczyć 38,5 mln euro na ukraińskie służby ratunkowe, a także na 

zakwaterowanie osób wewnętrznie przesiedlonych. Z kolei Słowenia wyśle na Ukrainę do 

5000 satelitarnych stacji odbiorczych Internetu StarLink. 

Już pięć krajów zachodnich, a mianowicie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, 

Australia i Nowa Zelandia, wezwały do zakazu udziału Rosji w Interpolu z powodu jej 

agresywnej wojny z Ukrainą. 

 

Środowisko międzynarodowe nadal izoluje Rosję: 

 • Producent samochodów Nissan dołączył do wielu firm, które zdecydowały się 

opuścić rynek rosyjski. Ponadto producent samochodów tworzy fundusz o wartości 2,5 

miliona euro na wsparcie kryzysu humanitarnego na Ukrainie. 

 • Singapore Exchange Regulation zawiesza obrót akcjami Gazpromu. 

 • Grupa marki Levi Strauss & Co, w skład której wchodzą Levi's, Dockers i Signature, 

opuszcza rynek rosyjski. 

 • Amerykański producent samolotów Boeing zawiesił zakupy rosyjskiego tytanu. 

 • Fińskie firmy mleczarskie Valio i producent kawy Paulig zaprzestają działalności w 

Rosji. 

 • Firma kosmetyczna Sephora zamyka sklepy w Rosji i zaprzestaje sprzedaży 

internetowej. 

 • Europejska Fundacja Edukacji (ETF) poparła Ukrainę i zobowiązała się nie 

prowadzić żadnej działalności na terenie Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. 

 • Platformy edukacyjne Coursera i EdX zrywają współpracę z Federacją Rosyjską. 

 • Duńska firma energetyczna Ørsted nie podpisze nowych kontraktów z Rosją i 

przestanie dostarczać rosyjski węgiel do swoich elektrowni. 

 • Jedna z największych firm audytorskich na świecie, Ernst & Young, ogłosiła 

zamknięcie w Rosji. 

 • Deloitte odrzuca klientów z Rosji i Białorusi. 

 • Duński koncern Arla Foods ogłosił rozpoczęcie przygotowań do zaprzestania 

działalności w Rosji. 

 • Największe singapurskie firmy telekomunikacyjne StarHub i SingTel przestały 

nadawać rosyjskie państwowe media RT. 
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 • Kraje europejskie nadal zamykają rosyjskie kanały propagandowe. Nadawanie było 

ograniczone przez kilka rosyjskich kanałów w Belgii, Holandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, 

Mołdawii, Polsce, Estonii, Litwie i Łotwie. 

 • Angielska Premier League i Angielska Liga Piłkarska (EFL) zamierzają przestać 

transmitować swoje mecze w Rosji 

 • Platforma poszukiwania pracy Upwork zawiesza pracę w Rosji i na Białorusi. 

 • System płatności Payoneer przestaje działać w Rosji. 

 • Firma Apple przestała reklamować się w App Store dla Rosji. 

 • Procter & Gamble zawiesza wszystkie nowe inwestycje kapitałowe w Rosji. 

 • YouTube usunął kanał „Sołowiow LIVE” rosyjskiego propagandysty Władimira 

Sołowjowa. 

 

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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