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9 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 10 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 08.03 wyniosły około 12 tysięcy ludzi, 

ponad 317 czołgów, 1552 jednostki sprzętu pancernego i samochodowego oraz 130 

jednostek lotnictwo (samoloty i śmigłowiece). Agresor nadal koncentruje swoje wysiłki na 

okrążeniu Kijowa, zajęciu miast Sumy, Charków, Mariupol i Mikołajów. Republika Białoruś 

wspiera Federację Rosyjską w zapewnieniu dostaw paliw i smarów, wykorzystaniu 

infrastruktury kolejowej i sieci lotnisk. 

 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Od 9 marca elektrownia atomowa w Czarnobylu i miasto Sławutycz zostały całkowicie 

odcięte w wyniku działań wojsk rosyjskich. Ze względu na ciągłą intensywność toczącej się 

bitwy wszystkie obiekty jądrowe są pozbawione prądu i obecnie nie można rozpocząć prac 

remontowych. Grozi to uwolnieniem radioaktywnych gazów i oparów, które mogą 

rozprzestrzenić się nie tylko na Ukrainę, ale także na Białoruś i Rosję. Działania wojsk 

rosyjskich podlegają art. 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu aktów terroryzmu 

jądrowego oraz art. 7 Konwencji o ochronie materiałów jądrowych (Rosja jest stroną tych 

konwencji), co powinno skutkować surowymi sankcjami ze strony społeczności 

międzynarodowej. 

Na terenie osad Borodyanka i Makariv Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły operacje 

ofensywne. Atak wyrządził znaczne szkody rosyjskim siłom zbrojnym. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Walki trwają w regionie Czernihowa. Wojska rosyjskie zwolniły, ale nadal próbują wznowić 

ofensywę. W tym samym czasie Siły Zbrojne Ukrainy zadały rosyjskiemu wojsku znaczne 

straty w personelu i sprzęcie; zdarzają się przypadki dezercji wśród wroga. 

W nocy 10 marca wojska rosyjskie ostrzelały przedmieścia Sum i Ochtyrki; ucierpiały 

dzielnice mieszkaniowe i infrastruktura transportowa miast. W mieście Trostyanet 

ostrzelano dawną fabrykę Elektrobutprilad; w wiosce Mala Pavlivka wojska rosyjskie 

uderzyły w PJSC Ukrnafta, w wyniku czego zapalił się zbiornik z ropą. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły bazę wroga w pobliżu wsi Dergaczi, z której ostrzeliwały 

dzielnicę mieszkalną Charkowa. Wojska rosyjskie zostały zmuszone do wycofania się ze 

swoich pozycji poza granicami z Rosją w celu uzupełnienia rezerw i odbudowy sił. 

Grupa dywersyjno-rozpoznawcza wojsk rosyjskich zaatakowała punkt kontrolny 

Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w pobliżu wsi Andriyivka w obwodzie charkowskim. 

Pokonani rosyjscy dywersanci wycofali się. 

W dniach 8 i 9 marca doszło do masowego ostrzału w Siewierodoniecku, Łysiczańsku, 

Rubiżnym, Popasnej, Kreminnej i Metolkinie. W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie 
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ługańskim znajdowały się 63 uszkodzone lub całkowicie zniszczone domy. Zginęło co 

najmniej 10 cywilów. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Mariupol znajduje się pod ciężkim ostrzałem wojsk rosyjskich, którego celem jest całkowite 

zniszczenie infrastruktury cywilnej, a także wyrządzenie maksymalnych strat ludności 

cywilnej. W wyniku ostrzału zniszczony został szpital położniczy №2. 17 osób zostało 

rannych, brak danych o zabitych. Po ostrzale nalot lotniczy przeprowadziły rosyjskie siły 

powietrzne, które celowo zbombardowały szpital dziecięcy. W wyniku nalotu budynek 

placówki medycznej został doszczętnie zniszczony. 

 

Kierunki Mykołajewa i Chersoniu: 

Wojska rosyjskie zajmują areszt przedprocesowy w tymczasowo okupowanym Chersoniu. 

W mieście i pobliskich osadach Siły Zbrojne Rosji próbują ustanowić reżim policyjny. 

Wywiad Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie chersońskim znalazł żołnierzy Sił Zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej, przebranych w cywilne ubrania i posuwających się w kierunku 

Mykołajowa. 

 

Opór 

W obwodzie chersońskim ponownie trwały protesty przeciwko tymczasowej okupacji 

rosyjskiej. Mieszkańcy Skadowska rozwinęli gigantyczną ukraińską flagę na proukraińskim 

wiecu. Ponadto mieszkańcy Chersonia nadal stawiali opór, w związku z czym okupanci 

próbują narzucić reżim administracyjno-policyjny. W szczególności do obwodu 

chersońskiego wprowadzono jednostki Rosgwardii, które bezprawnie zatrzymały ponad 400 

obywateli Ukrainy. 

 

Na Zaporożu mieszkańcy Melitopola, Energodaru i Berdiańska nadal organizują tysiące 

proukraińskich pokojowych akcji. Należy zauważyć, że mieszkańcy Melitopola zignorowali 

groźby otwarcia ognia ze strony okupantów z powodu łamania ograniczeń w poruszaniu się 

tylko po obwodzie dozwolonej strefy. 

 

W rejonie Czernihowa mieszkańcy Grodna zorganizowali także zakrojoną na szeroką skalę 

akcję pokojową przeciwko wojskom rosyjskim. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Aby spróbować zrehabilitować rosyjską inwazję i podnieść „patriotycznego” ducha żołnierzy 

i zwykłych Rosjan, 9 marca rosyjska partia Jedna Rosja rozpoczęła w Rosji kampanię 

propagandową pod nazwą „Obrońcy Ojczyzny”. Istotą akcji jest to, że we wszystkich 

regionach Rosji uczniowie / studenci / pracownicy państwowi / emeryci będą zobowiązani 

do pisania listów / rysowania obrazków do wojska, które obecnie walczą na Ukrainie. 

 

Rankiem 09.03. Władze Charkowa wraz z wojskiem wznowiły nadawanie stabilnego 

sygnału na lokalnej wieży telewizyjnej. 
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W Berdiańsku wojska rosyjskie nadal prowadzą kampanię informacyjną w radiu: lokalni 

mieszkańcy są informowani o możliwości uzyskania rosyjskich paszportów, a także 

umorzenia wszystkich długów za media. 

 

Zgodnie z decyzją Krajowego Centrum Zarządzania Operacyjno-Technicznego Sieciami 

Telekomunikacyjnymi operatorzy zorganizowali dostęp abonentów do Internetu w 

schronach przeciwbombowych. 

 

W tymczasowo okupowanym Doniecku różne organizacje i instytucje edukacyjne otrzymują 

listy z żądaniem nakręcenia krótkiego filmu z podziękowaniami dla Prezydenta Federacji 

Rosyjskiej przy użyciu szablonów i instrukcji. Celem tych działań jest kolejne zniekształcenie 

rzeczywistości i ukształtowanie korzystnego obrazu dla rosyjskich mediów. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Rosja nadal przetrzymuje ponad 400 000 osób jako zakładników w Mariupolu, blokując 

pomoc humanitarną i ewakuując ludność cywilną. Co najmniej 17 osób, w tym personel i 

kobiety w ciąży, zostało rannych podczas nalotu na Szpital Położniczy nr 2 Mariupol. 

Według danych z 9 marca zginęło 1300 cywilów. 

 

W rejonie Bucza w obwodzie kijowskim doszło do katastrofy humanitarnej. 25 osad w tym 

kierunku jest zakładnikami Federacji Rosyjskiej. Na całym terytorium ustawiono rosyjskie 

punkty kontrolne, ostrzeliwane są domy i infrastruktura. Według informacji operacyjnych 

około 4,5 tys. osób w schronach i pod gruzami wymaga ewakuacji. 

 

Dwie trzecie Czernihowa pozostaje bez ciepła i ciepłej wody, straty ludzkie w mieście 

sięgnęły 60 zabitych i 400 rannych. 

 

Za odmowę poddania się rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły oblężenie i nadal niszczą miasto 

Izyum w obwodzie charkowskim. Istnieją doniesienia o setkach ofiar cywilnych. 

 

Liczba ofiar śmiertelnych nalotów wroga w Sumach wzrosła wieczorem 7 marca do 22. 

Oprócz zabitych rannych zostało 8 osób, w tym pięcioletnia dziewczynka. 

 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział przyznanie w związku z wojną na 

Ukrainie tzw. „pakietu zrównoważonego rozwoju” o wartości 2 mld euro. Fundusze dla 

sąsiadów Ukrainy mają pomóc w przybyciu uchodźców, złagodzić skutki wojny i sankcji dla 

ich sektora energetycznego oraz utrzymać płynność finansową dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Kongres USA osiągnął ponadpartyjne porozumienie w sprawie pakietu 

pomocy kryzysowej dla Ukrainy w wysokości 13,6 mld euro. W tym samym czasie Rada 

Dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego poparła decyzję o udzieleniu 

Ukrainie 1,4 miliarda dolarów na finansowanie awaryjne. Należy zauważyć, że wypłata 
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„zapewni krytyczne wsparcie w krótkim okresie i będzie działać jako katalizator finansowania 

od innych partnerów”. 

 

Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace powiedział, że Wielka Brytania bada możliwość 

przekazania Ukrainie rakiet przeciwlotniczych Thales, aby pomóc chronić niebo przed 

rosyjskimi najeźdźcami. W odpowiedzi na zapytania Ukrainy rząd brytyjski zdecydował o 

rozważeniu bezpłatnego przekazania szybkich przenośnych systemów rakiet 

przeciwlotniczych STARStreak. Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział dostawę na 

Ukrainę nowej partii wysokospecjalistycznej broni za 50 mln dolarów. 

 

Sekretarz generalny NATO ostrzegł, że atak Rosji na linię zaopatrzenia państw 

sojuszniczych wspierających Ukrainę bronią i amunicją będzie niebezpieczną eskalacją 

wojny. Stoltenberg podkreślił, że jeśli Rosja zaatakuje jakiekolwiek państwo NATO lub 

terytorium NATO, aktywuje art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 

Rada UE zatwierdziła nowe sankcje sektorowe wobec Rosji i Białorusi za zbrojną agresję 

na Ukrainę. Nakłada się ograniczenia na eksport do Rosji towarów związanych z nawigacją 

morską i radiokomunikacją. Na Białorusi zabroniony jest wwóz euro w gotówce. Wielka 

Brytania ogłosiła nowe sankcje lotnicze, które dają jej prawo do zatrzymania dowolnego 

rosyjskiego samolotu i zakazania eksportu lotnictwa lub towarów kosmicznych do Rosji. 

 

Członkowie Prezydium Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy ds. prawa 

konstytucyjnego, zainicjowali zniesienie prawa Rosji do reprezentacji w komisji. 

 

Estońskie MSZ zapowiedziało, że rozważa wstrzymanie wydawania wiz Rosjanom. 

 

Coraz więcej krajów każdego dnia izoluje Rosję od rynku międzynarodowego: 

 • Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w Davos zamroziło stosunki z Rosją, w tym 

strategiczne partnerstwo z oligarchami. 

 • Discovery zawiesza nadawanie swoich kanałów i usług w Rosji. 

 • Konta korporacyjnych edytorów graficznych Figma dla rosyjskich klientów są 

zamrożone. 

 • Amerykańska marka bielizny Victoria's Secret zostaje zamknięta w Rosji i zamyka 

swoje sklepy stacjonarne i internetowe. 

 • Brytyjska firma Mothercare, specjalizująca się w sprzedaży produktów dla 

przyszłych matek i dzieci, kończy działalność w Rosji. 

 • Marka jubilerska Pandora przestała działać w Rosji i na Białorusi. 

 • Nestle i Philip Morris (Parlament, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next oraz kije IQOS) 

ogłaszają zaprzestanie inwestycji w Rosji 

 • Francuska firma Alstom zaprzestaje dostaw lokomotyw i sprzętu kolejowego do 

Rosji. 

 • Fińska firma drzewna UPM-Kymmene zawiesi zakup drewna w Rosji. 
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 • Amerykańska firma Brown-Forman Corporation, jeden z największych producentów 

napojów alkoholowych, ogłosił zawieszenie działalności handlowej w Rosji. 

 • Amazon wstrzymał wysyłkę towarów do Rosji, a także ograniczył rosyjskim klientom 

dostęp do usługi przesyłania strumieniowego. 

 • WarnerMedia poinformowała o zaprzestaniu nadawania programów telewizyjnych 

w Rosji, zawieszeniu umów licencyjnych na nowe treści oraz planowanych premierach 

filmów i gier wideo. 

 • Szwajcarska firma czekoladowa Lindt zamyka działalność w Rosji. 

 • Apple Pay i Google Pay nie są już dostępne w Rosji. 

 • Sony Interactive Entertainment ogłasza zamknięcie PlayStation Store i dostawy do 

Rosji. 

 • Test języka angielskiego IELTS został odwołany w Rosji. 

 • Włoska grupa Eni zawiesiła nowe kontrakty na zakup ropy i produktów naftowych z 

Rosji. 

 • Międzynarodowa agencja ratingowa S&P Global Ratings zawiesza działalność w 

Rosji. 

 • Duńska firma Vestas, produkująca urządzenia do energii odnawialnej, zdecydowała 

o wstrzymaniu 4 projektów 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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