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12 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 13 marca 2022 r. 

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 11.03 wyniosły ok. 12 tys. ludzi, ponad 

362 czołgi, 1790 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego oraz 141 jednostek. 

lotnictwo (samoloty i śmigłowce). Utrzymuje się groźba udziału armii białoruskiej w wojnie z 

Ukrainą, na granicę z Ukrainą wysłano 5 grup batalionowo-taktycznych. Głównym celem 

wojsk rosyjskich pozostaje niszczenie infrastruktury cywilnej i zadawanie maksymalnych 

szkód ludności cywilnej. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Około godziny 7:00 lotnisko w Wasylkowie w obwodzie kijowskim zostało doszczętnie 

zniszczone przez uderzenia rakietowe. Zniszczono pas startowy, zniszczono skład amunicji 

oraz skład paliw i smarów. 

W Kijowie w wyniku nalotu w rejonie Podilskim podpalił się budynek Oschadbanku. Pożar 

wywołał rosyjski dron kamikaze „Cube”, który przewoził 1 kilogram materiałów 

wybuchowych (plastydów) z metalowymi kulkami. 

Wojska rosyjskie ostrzeliwują infrastrukturę, która zaopatruje stolicę w żywność - 12 marca 

w Kwietniewemu pod Browarami spłonął magazyn produktów mrożonych, a w Gogoluwi 

sklep rybny. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

W rejonie Czernihowa jednostkom Sił Zbrojnych Ukrainy udało się wyzwolić jeszcze dwie 

osady i uniemożliwić wojskom rosyjskim utworzenie przeprawy pontonowej i powstrzymanie 

zamiarów rosyjskich sił zbrojnych, by posuwać się w kierunku Kijowa. Podczas ofensywy 

skonfiskowano ponad 10 jednostek wyposażenia trofeowego. 

W wyniku nocnego nalotu na Czernihów zniszczony został Hotel Ukraina. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Wojska rosyjskie skupiają znaczne wysiłki, aby zdobyć Siewierodonieck. W wyniku ostrzału 

miasta, szkoły sportowej i gimnazjum zapaliło się mieszkanie w wieżowcu, sklep i garaż. 

Ponadto w mieście trwa ostrzał. 

Rosyjskie wojsko zbombardowało miasto Popasna w obwodzie ługańskim, używając bomb 

fosforowych. 

Ostrzał trwa w Charkowie i Dergaczach. W Balaklii zaobserwowano ruch wyposażenia 

agresora. Kierunek Izyum nadal jest dość trudny, w szczególności ze względu na brak 

produktów dla miejscowej ludności. 

Według burmistrza Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej rosyjski myśliwiec, 

który rozbił się w obwodzie białoruskim Federacji Rosyjskiej, został zestrzelony w Siłach 

Zbrojnych. 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

W nocy 13 marca w mieście Światogorsk w obwodzie donieckim wojska rosyjskie 

rozpoczęły nalot na terytorium Ławry Świętogorskiej Zaśnięcia Najświętszej. W klasztorze 

przebywali mnisi i około 520 uchodźców. Kilka osób zostało rannych w ataku; zniszczeniu 

uległy również pomieszczenia Ławry 
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Straż graniczna odparła atak grupy wroga w Mariupolu, zginęło piętnastu rosyjskich 

żołnierzy, a dwóch dostało się do niewoli. Wojska rosyjskie nadal prowadzą ostrzał 

infrastruktury cywilnej i ludności cywilnej. 

Na szosie między wsiami Nesteryanka i Myrne w rejonie Orichowskim, obwód zaporoski, 

rosyjski czołg wojskowy przejechał samochód Tawrija z cywilami próbującymi opuścić strefę 

zagrożenia - zginęło dwóch dorosłych mężczyzn i jedno dziecko. 

Kierunki Mykołajewa i Chersoniu: 

Rankiem 12 marca siły zbrojne Federacji Rosyjskiej ostrzelały Mykołajów z salw ogniowych 

„Grad” i „Tornado”. Według przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej 

Mykołajewa pociski trafiły w szpital, szkołę z internatem, kotłownię. Ucierpiały również 

obszary mieszkalne i sektor prywatny, który nigdy nie posiadał infrastruktury wojskowej ani 

ważnej infrastruktury. Zginęło 8 osób, zniszczono 11 domów prywatnych, uszkodzono 167 

domów, szpital i 11 placówek oświatowych. 

Ukraińskie wojsko zestrzeliło dwa rosyjskie helikoptery nad obwodem skadowskim w 

obwodzie chersońskim. 

Kierunek centralny: 

Jednostka Dniepru Przeciwlotniczej Brygady Rakietowej zniszczyła nad Dnieprem dwa 

rosyjskie pociski manewrujące. 

Uderzenie rakietowe miało miejsce także na lotnisku Kanatowe pod Kropywnyckim. 

Kierunek zachodni: 

Rosyjskie samoloty uderzyły w Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa (Pole 

Wojskowe Jaworów) pod Lwowem. Ten poligon był używany do ćwiczeń Sił Zbrojnych i 

Gwardii Narodowej przy pomocy instruktorów wojskowych NATO. 

 

Opór 

Na Zaporoże mieszkańcy tymczasowo okupowanego Melitopola udali się na wiec 

domagając się uwolnienia burmistrza Iwana Fiodorowa, który został schwytany przez 

wojska rosyjskie. Ponadto kilka godzin po rozpoczęciu protestów pojawiły się doniesienia, 

że rosyjskie wojsko uprowadziło w Melitopolu koordynatorkę codziennych protestów Olgę 

Gajsumową. 

Również na Zaporożu mieszkańcy Berdiańska zorganizowali duży wiec proukraiński. 

Pomimo gróźb ze strony wojsk rosyjskich mieszkańcy Chersoniu nadal organizują 

proukraińskie wiece. 

Konfrontacja informacyjna 

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i 

Obrony Ukrainy ostrzega przed potężną falą dezinformacji, która zaczęła się 

rozprzestrzeniać wśród obywateli Chersoniu. Główne tezy to: „rząd opuścił Chersoń”, 

„Ukraina nie potrzebuje Chersona”, „Ukraina opuściła społeczeństwo bez środków do życia”. 

Władze kraju zaapelowały do mieszkańców miasta, aby nie ulegali prowokacji i nie wierzyli 

w podróbki. 

W obwodzie chersońskim wojska rosyjskie przygotowują referendum w sprawie utworzenia 

tzw. „ChRL” (Chersońskiej Republiki Ludowej). Przedstawiciele Sił Zbrojnych FR wzywają 

zastępców chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej, aby znaleźć osoby, które 
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będą gotowe do współpracy i pomocy w zorganizowaniu referendum. Zastępca chersońskiej 

Regionalnej Administracji Państwowej zauważa, że „utworzenie ChRL zamieni region w 

beznadziejną dziurę bez życia i przyszłości”. 

Na portalach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje, że wojska rosyjskie zajęły 

chersoński kanał wodny i kontrolują dostawy wody. Rada Miejska Chersoniu powiedziała, 

że z Vodokanal wszystko jest w porządku i firma działa. 

Zagraniczne media zaczęły rozpowszechniać informację, że izraelski premier Naftali 

Bennett doradził prezydentowi Ukrainy przyjęcie rosyjskich propozycji zakończenia wojny. 

Krótko po ujawnieniu informacji zaprzeczył informacjom Mychajło Podoliak, doradca szefa 

Kancelarii Prezydenta. 

SYTUACJA HUMANITARNA 

W ciągu 16 dni wojny na Ukrainie zginęło już 79 dzieci, a prawie 100 zostało rannych. Do 

tej pory zniszczonych zostało ponad 280 placówek edukacyjnych. Ponadto do dnia 12 

marca ponad 960 000 Ukraińców zostało pozbawionych prądu w wyniku działań wojennych, 

a 260 000 obywateli zostało bez dostaw gazu. 

W rejonie Mariupola i Wołnowacha trwa katastrofa humanitarna. Agresor przetrzymuje w 

niewoli mieszkańców miasta i nie pozwoli tam na pomoc humanitarną. Wojska rosyjskie 

blokują również „zielone korytarze” w celu ewakuacji ludności cywilnej w bezpieczniejsze 

miejsca. 

Podczas próby ewakuacji ze wsi Peremoha (obwód baryszowski, obwód kijowski) wojska 

rosyjskie rozstrzelały konwój cywilów składający się wyłącznie z kobiet i dzieci. Według 

wywiadu w rezultacie zginęło siedem osób, w tym jedno dziecko. Dokładna liczba rannych 

nie jest obecnie znana. 

Ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych reguluje międzynarodowe prawo 

humanitarne, w szczególności czwarta konwencja genewska dotycząca ochrony osób 

cywilnych w czasie wojny. Zgodnie z tymi przepisami celowe ataki na ludność cywilną, która 

nie jest bezpośrednio zaangażowana w działania wojenne, są równoznaczne z zbrodnią 

wojenną. 

Rosyjskie wojsko porwało i wzięło na zakładnika burmistrza Melitopola Iwana Fiodorowa. 

Obecnie wiadomo, że agresor torturuje go, aby zmusić go do nagrania wideo przy wsparciu 

Rosji. 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

Prezydent USA Joe Biden zgodził się udzielić Ukrainie dodatkowej pomocy finansowej w 

wysokości 200 mln USD. Stany Zjednoczone wkrótce przekażą Ukrainie ładunek broni, w 

tym systemów przeciwpancernych i przeciwlotniczych oraz broni strzeleckiej. 

 

Premier Polski Mateusz Morawiecki po raz kolejny powiedział, że Europa musi jak 

najszybciej pozbyć się uzależnienia od rosyjskiego gazu – bo to także „broń” Rosji i „handel 

z przestępcami jest niedopuszczalny”. 

 

Watykan wzywa Rosję do zakończenia agresji i oferuje mediację, aby pomóc zakończyć 

wojnę na Ukrainie. 
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Deutsche Bahn wysłała na Ukrainę pierwszy pociąg kolejowy z pomocą humanitarną. W 15 

pojemnikach - śpiwory, karimaty, pieluchy, konserwy, woda pitna, ciepłe ubrania i żywność 

dla niemowląt, artykuły medyczne. Na Ukrainę trafi 350 ton pomocy humanitarnej. 

 

Społeczność światowa aktywnie reaguje na agresję Rosji, 12 marca szereg dużych firm 

ogłosiło zakończenie współpracy z Rosją. 

 

• Colgate-Palmolive ogłosił ograniczenie wszelkich inwestycji w Rosji, mediów i 

reklamy na rynku rosyjskim, a także zawieszenie importu i sprzedaży w Rosji wszystkich 

swoich produktów, z wyjątkiem produktów niezbędnych dla zdrowia i higieny. 

• Kazachskie linie Qazaq Air odwołały loty do Rosji. 

• Sony Pictures zawiesza działalność w Rosji. 

• Nintendo Gaming Corporation postanowiło zawiesić dostawy konsol i 

oprogramowania do Rosji z powodu wojny z Ukrainą. 

• Międzynarodowa wymiana ruchu internetowego London Internet Exchange 

odłączyła od swojego systemu rosyjskich dostawców Rostelecom i Megafon. 

• Międzynarodowe systemy płatności PayPal będą blokować rosyjskie portfele 

elektroniczne. 

• Niemiecki Commerzbank AG ogłosił, że przestanie robić nowe interesy w Rosji i 

zamknie bieżącą działalność. 

• Platforma eBay zawiesiła wszystkie transakcje z rosyjskimi adresami. 

• Amerykańska firma telekomunikacyjna Motorola Solutions zawiesiła sprzedaż, 

dostawy i usługi w Rosji. 

• Imperva, tworząca oprogramowanie i świadcząca usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, zaprzestaje działalności w Rosji i na Białorusi. Firma wyłączyła 

wszystkie istniejące usługi: bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zapobieganie atakom 

DDoS, buforowanie treści, ochronę przechowywania w chmurze, a także ochronę danych i 

ochronę przed ryzykiem. 

• System płatności MoneyGram zawiesza usługi 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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