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11 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 12 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 11.03 wyniosły około 12 tysięcy ludzi, 

ponad 353 czołgi, 1723 jednostki pojazdów opancerzonych i 140 pojazdów. lotnictwo 

(samoloty i śmigłowce). Od początku wojny 31 batalionowych grup taktycznych wojsk 

rosyjskich ze 111 stacjonujących na terenie Ukrainy utraciło zdolnośćbojową. Głównymi 

kierunkami dla armii rosyjskiej pozostają Kijów i Mariupol oraz posuwanie się od południa w 

kierunku Krzywego Rogu, Krzemieńczuka, Nikopola i Zaporoża. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Rankiem 11 marca wojska rosyjskie wystrzeliły pociski Iskander na Baryszówkę, 

uszkadzając 5 budynków mieszkalnych i 10 domów prywatnych. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Siły oporu działające w rejonie Czernihowa wyzwoliły od wojsk rosyjskich 5 osad. Siły 

Zbrojne Ukrainy przejęły również 2 trofeum BWP. 

Ogień w Czernihowie ze strony jednostek Sił Zbrojnych FR nie ustał w ciągu dnia. W wyniku 

ostrzału stadion w Czernihowie został zniszczony; zniszczeniu lub poważnym 

uszkodzeniom uległy również domy z sąsiedniego sektora mieszkalnego. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Wojska rosyjskie ostrzelały szkołę psychoneurologiczną w Oskilu, w której mieściło się 330 

osób. 

W mieście Izjum w obwodzie charkowskim w ciągu dnia toczyły się zacięte walki. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Rano rosyjskie lotnictwo przeprowadziło nalot na miasto Mariupol. Po raz pierwszy 1000-

kilogramowa bomba TNT została zrzucona przez samoloty Sił Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej. Bomba została zrzucona w centrum miasta w celu zniszczenia infrastruktury 

cywilnej i uniemożliwienia ewakuacji ludności cywilnej ze strefy działań wojennych. 

11 marca wojska rosyjskie uprowadziły burmistrza Melitopola Iwana Fiodorowa, który został 

sklasyfikowany jako zbrodnia wojenna na mocy konwencji genewskich i protokołu 

dodatkowego, zakazującego brania zakładników cywilnych podczas wojny. 

 

Kierunki Mykołajewa i Chersoniu: 

Pod Mykołajewem, wokół wsi Guriewka rejonu Nowoodeskiego wieczorem toczyły się 

aktywne działania wojenne między siłami zbrojnymi Ukrainy a oddziałami Sił Zbrojnych 

Federacji Rosyjskiej, wojska rosyjskie zostały pokonane. 

W Mykołajewie agresor ostrzelał miasto z ciężkiej artylerii, zaatakowano szpital 

onkologiczny. 

 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

2 
 

Kierunek centralny: 

Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy poinformowało, że około godziny 06:10 w 

Dnieprze odbyły się trzy naloty na miasto, w tym w pobliżu przedszkola, budynku 

mieszkalnego i fabryki obuwia. 

 

Kierunek zachodni: 

Bombowce strategiczne Tu-95MS wykorzystywały pociski manewrujące z powietrza na 

obiektach (lotniska wojskowe) w miastach Łuck i Iwano-Frankiwsk. Miasto Łuck zostało 

ostrzelane po raz pierwszy, a Iwano-Frankiwsk po raz drugi. 

 

Opór 

Mieszkańcy Zaporoża nadal prowadzili wiece przeciwko tymczasowej rosyjskiej okupacji ich 

miast. Według lokalnych zasobów internetowych w ciągu dnia protesty miały miejsce w 

Primorsku, Melitopolu i Berdiańsku. 

 

Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Haidai powiedział, że 

najeźdźcy na okupowanym terytorium Ługańska rozpędzają strzałami pokojowe protesty. 

 

Konfrontacja informacyjna 

O 14:30 rosyjskie samoloty wystartowały z granicy białoruskiej i uderzyły w wojska 

ukraińskie. Wsie Horodychi i Tumen (obwód rówieński, na granicy z Białorusią), po czym 

zawrócili i zniszczyli ogień osadzie Kopani (Białoruś). Prowokację tę przeprowadzono w celu 

zaangażowania Sił Zbrojnych Republiki Białorusi w wojnę z Ukrainą. Dowiedział się również 

o ostrzale n.p. Buhlychi i Verkhniy Terebezhiv, położone w pobliżu białoruskiej strony 

granicy. 

 

Rządowy zespół reagowania na incydenty komputerowe, ukraiński CERT-UA, wykrył 

rozsyłanie fałszywych wiadomości e-mail w imieniu ukraińskich agencji rządowych z 

instrukcjami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa informacji. Uruchomienie pobranego 

pliku w wiadomości e-mail powoduje uszkodzenie komputera przez szkodliwy program 

Cobalt Strike Beacon. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Mariupol i Wołnowacha pozostają całkowicie zablokowane. W ciągu 12 dni oblężenia miasta 

i nieustannego ostrzału dzielnic mieszkaniowych wojska rosyjskie zabiły w Mariupolu 1582 

cywilów. Ponadto w meczecie w Mariupolu ukrywa się 86 obywateli Turcji, w tym 34 dzieci. 

Okoliczne wsie na północ od Kijowa, takie jak Iwanków, Sukachi, Spyly, Orane, Dityaky, 

Bolotnya, potrzebują „zielonego korytarza”. W samym Ivankovie około 10 000 osób jest 

obecnie przetrzymywanych jako zakładnicy. W mieście nie ma prądu, wody, żywności, a 

rosyjskie wojsko okrada mieszkańców. 

W Charkowie około 350 domów zostało bez ogrzewania z powodu ostrzału. Od godziny 

18:00 11 marca, od początku aktywnych działań wojennych w regionie charkowskim, zginęło 

łącznie 201 cywilów, w tym 11 dzieci. 
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Rosja udaremniła ewakuację z miasta Izyum w obwodzie charkowskim. Miasto zostaje bez 

prądu, ciepła, wody i komunikacji. 

W Czernihowie sieć wodociągowa została uszkodzona podczas nocnych strajków. 

Ponad 50 000 abonentów pozostaje bez prądu w regionie Sumy, z których 9 000 to 

mieszkańcy dystryktu Sumy. 

 

Według UNICEF, liczba dzieci, które opuściły Ukrainę, aby uciec przed wojną przekroczyła 

1 milion. 

 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone cofają rosyjski status „najbardziej 

uprzywilejowanego narodu”, co zapewnia dalsze normalne stosunki handlowe ze Stanami 

Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone zakazały także importu szeregu towarów z Rosji, w tym 

owoców morza, alkoholu i diamentów. Ogłoszono także zakaz eksportu USA do Rosji. 

Australia stała się czwartym krajem, który zdecydował się nałożyć embargo na rosyjską 

energetykę. Australijski rząd podjął decyzję o zakazie importu ropy naftowej, produktów 

naftowych, gazu ziemnego, węgla i innych źródeł energii z Rosji. 

Do 2027 r. Unia Europejska planuje wycofanie rosyjskiej energii, w tym ropy, gazu i węgla. 

Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na zakończenie 

dwudniowego szczytu UE w Wersalu. Zapowiedziała też czwarty pakiet sankcji UE wobec 

Rosji. Nacisk zostanie położony na zakaz inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, 

pozbawienie Rosji przywilejów handlowych, utrudnienie rosyjskich pożyczek dla Banku 

Światowego i MFW, zakaz importu kluczowych towarów z rosyjskiego sektora 

metalurgicznego oraz eksport towarów luksusowych z UE do Rosji. 

11 marca Wielka Brytania nałożyła sankcje na 386 deputowanych rosyjskiej Dumy 

Państwowej, którzy głosowali za uznaniem niepodległości okupowanych przez Rosję 

terytoriów Donbasu. 

Kanadyjski rząd nałożył sankcje na 32 organizacje i firmy powiązane z rosyjskimi służbami 

wojskowymi i służbami bezpieczeństwa, w tym rosyjską Służbą Wywiadu Zagranicznego. 

Unia Europejska planuje przeznaczyć nową transzę 500 mln euro na pomoc wojskową dla 

Ukrainy, powiedział w piątek europejski minister spraw zagranicznych Josep Borrell. W 

sumie budżet Ukrainy otrzymał w ciągu tygodnia 1,4 mld USD i 700 mln EUR od partnerów 

międzynarodowych. 

 

• Kazachskie linie lotnicze Air Astana podjęły decyzję o zawieszeniu lotów do Rosji. 

• Nestle, największa na świecie firma spożywcza, przestaje dostarczać większość 

swoich produktów do Rosji. 

• Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles i Grupa PSA) zawiesił eksport samochodów z 

Rosji oraz dostawy aut na rynek lokalny z zagranicy. 

• Twórcy oprogramowania antywirusowego Norton i Avast zawiesili sprzedaż w Rosji 

i na Białorusi. 
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• 27 polskich miast rozwiązało jednostronnie dwustronne umowy o współpracy z 29 

miastami rosyjskimi i 4 miastami białoruskimi. 

• JPMorgan, największy bank amerykański, zamyka swoją działalność w Rosji i 

dopełnia dotychczasowych zobowiązań w tym kraju. 

• Usługa Google Cloud przestała rejestrować nowych użytkowników z Rosji. 

• DigiCert zawiesił wydawanie i ponowne wydawanie wszystkich rodzajów 

certyfikatów bezpieczeństwa dla domen związanych z Rosją i Białorusią. 

• YouTube rozpoczyna proces natychmiastowego blokowania rosyjskich kanałów 

medialnych na całym świecie. 

• Amerykański producent oprogramowania GitLab ogłosił wstrzymanie sprzedaży w 

Rosji i na Białorusi. 

• Deutsche bank, największa niemiecka grupa bankowa, kończy działalność w Rosji. 

• Producent tytoniu British American Tobacco opuszcza rynek rosyjski. 

 

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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