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13 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 14 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 13.03 wyniosły około 12 tysięcy ludzi, 

ponad 374 czołgi, 1826 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego oraz 160 

jednostek. lotnictwo (samoloty i śmigłowce). Federacja Rosyjska rekrutuje dużą liczbę 

najemnych bojowników z innych krajów, takich jak Syria i Serbia, aby odrobić straty. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Rosjanie przypuścili ostrzał artyleryjski na psychoneurologiczną szkołę z internatem w 

miejscowości Puszcza-Wodycia pod Kijowem. Personel i oddziały zostały wcześnie 

ewakuowane. 

13 marca dwóch amerykańskich dziennikarzy znalazło się pod ostrzałem wojsk rosyjskich 

na punkcie kontrolnym w Irpen. Jeden z nich, dokumentalista Time, Brent Reno, zmarł, a 

drugi, fotoreporter Juan Arredondo, trafił do szpitala z obrażeniami. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Czernihów nadal znajduje się pod ciężkim ostrzałem armii rosyjskiej. O 11:50 ugaszono 

pożar w dziewięciopiętrowym akademiku w Czernihowie spowodowany nalotem. 

W rejonie Czernihowa Siły Zbrojne Ukrainy pokonały kolumnę pancerną armii rosyjskiej, 

która chciała przebić się do Kijowa. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

W Siewierodoniecku, Łysyczańsku i Rubiżnym ostrzał uszkodził około 60 budynków, w tym 

22 bloki mieszkalne. Zidentyfikowano 1 zabitego i rannego. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Oblężony Mariupol jest stale pod ciężkim ostrzałem. W ciągu 24 godzin odbyły się co 

najmniej 22 naloty bombowe. W sumie na Mariupol zrzucono już około 100 bomb lotniczych. 

Wojska rosyjskie nadal gromadzą rezerwy, aby atakować Wugledar i zadawać ostrzał 

artyleryjski na dzielnice mieszkalne miasta. 

Wojska rosyjskie ostrzelały Koksownię Awdijewka, zamykając elektrociepłownię, która 

zaopatruje miasto w ciepło i ciepłą wodę. 

Przewodniczący obwodu zaporoskiego Aleksander Starukh poinformował o porwaniu 

burmistrza miasta Dnieprorudnego Jewgienija Matwiejewa. Dowiedział się również o 

porwaniu przewodniczącego rady rejonowej Melitopol Serhiy Priyma. Najeźdźcy celowo 

porywają funkcjonariuszy i działaczy organów ścigania. 

 

Kierunki Mykołajewa i Chersoniu: 

13 marca wojsko rosyjskie ostrzeliło szkołę w jednej z osad obwodu Mykołajowskiego – 

Zelenyi Hai, w wyniku czego zginęły cztery osoby, a trzy inne zostały ranne. 

 

Kierunek centralny: 
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Rosyjskie wojsko od początku dnia skoncentrowało swoje wysiłki na posuwaniu się w 

kierunku Krzywego Rogu. 

 

Kierunek zachodni: 

Burmistrz Iwano-Frankiwska poinformował, że w nocy 13 marca rosyjscy okupanci odpalili 

drugi w ciągu trzech dni atak rakietowy na tamtejsze lotnisko. 

Na porannej konferencji prasowej szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej 

mówił o nocnym ataku rakietowym Federacji Rosyjskiej na poligon Jaworów w obwodzie 

Lwowskim. W szczególności, według niego, wróg wystrzelił w ten obiekt 30 pocisków 

manewrujących. Poinformowano również o uruchomieniu ukraińskiego systemu obrony 

powietrznej, który zestrzelił szereg pocisków. W ataku zginęło 35 osób, a 134 innych zostało 

rannych. 

W obwodzie rówieńskim w wyniku nalotu 14 marca rano uszkodzona została wieża 

telewizyjna. 

 

Opór 

Na Zaporożu, pomimo zakazu wieców i demonstracji w Melitopolu, który słychać z głośników 

sprzętu wojskowego okupantów, miejscowi nadal wychodżą na proukraińskie wiece. 

Mieszkańcy Berdiańska na Zaporożu również organizują liczne antyrosyjskie wiece. 

Mieszkańcy Chersonia nadal organizują wielotysięczny wiec w nieskończoność przeciwko 

rosyjskim okupantom, mimo że są tam dziesiątki uzbrojonych rosyjskich żołnierzy i dużo 

sprzętu. Według wstępnych danych w akcji wzięło udział około 10 000 mieszkańców 

Chersoniu. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Rosja nadal przygotowuje i rozpowszechnia propagandę. Aby zwiększyć ilość materiałów, 

Federacja Rosyjska przygotowała „podręczniki” tworzenia podróbek. Ten podręcznik 

wyraźnie zawiera instrukcje, jak wprowadzać ludzi w błąd i wyjaśnia tę lub inną technikę, 

odwołując się do wiedzy „psychologii ukraińskiej”. 

Aby skonsolidować rosyjskie społeczeństwo wspierające wojnę z Ukrainą, rosyjskie służby 

specjalne planują przeprowadzenie operacji mającej na celu zdyskredytowanie Ukraińców 

mieszkających w Rosji. W ramach operacji specjalnej planowane są działania mające na 

celu „ukrainizację” wieców w Rosji, brutalne prowokacje i działania propagandowe mające 

na celu wyjaśnienie obywatelom Rosji nieuchronności wojny z Ukrainą. 

Informacja o braku możliwości wypłaty gotówki z bankomatów od 12 marca z powodu awarii 

systemu płatności elektronicznych była aktywnie rozpowszechniana na portalach 

społecznościowych i komunikatorach. Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że była to 

fałszywa i wroga prowokacja, mająca na celu destabilizację sytuacji w kraju oraz wywołanie 

paniki i niezadowolenia z obecnych władz. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

13 dnia trwa oblężenie i bombardowanie miasta Mariupol przez wojska rosyjskie. Konwój 

humanitarny, zorganizowany przez stronę ukraińską, po raz kolejny nie dotarł do Mariupola 
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i ewakuował ludzi, gdyż Rosjanie nadal atakują miasto z powietrza. Ambasady Grecji i 

Turcji, misja OSCE i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża również wzywają do 

ewakuacji z Mariupola, wzywając do ratowania swoich obywateli i pracowników. Według 

stanu na dzień 13 marca w rosyjskich nalotach w Mariupolu zginęło 2187 okolicznych 

mieszkańców. Agresor celowo uderza w domy, zatłoczone miejsca, niszczy szpitale 

dziecięce i całkowicie niszczy miejską infrastrukturę. 

Z 14 korytarzy humanitarnych zaplanowanych na 13 marca działało tylko dziewięć. W 

związku z naruszeniem porozumień przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej korytarze 

humanitarne dla pięciu osiedli – Mariupol, Popasna, Szczastia, Gorskoje, Połogi – nie 

działały. 

W nocy z 12 na 13 marca pociąg pasażerski, który miał wykonać lot ewakuacyjny na trasie 

Kramatorsk-Lwów, został uderzony przez wojska rosyjskie w pobliżu stacji Brusyn w 

obwodzie donieckim. W wyniku zniszczenia pociągu przez gruz podczas ostrzału jedna 

osoba zginęła, a druga została ranna. 

W dotychczasowych walkach na Ukrainie zginęło łącznie 85 dzieci. Fundacja 

Sprawiedliwości dla Dziennikarzy (JFJ) udokumentowała co najmniej 35 ataków na 

dziennikarzy na Ukrainie od czasu wybuchu wojny na pełną skalę w Rosji. 

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zgłosiło 2 698 280 

osób, które opuściły Ukrainę do 13 marca. 

 

REAKCJA MIĘDZYNARODOWA 

13 marca prezydent Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowy z premierem Wielkiej 

Brytanii Borisem Johnsonem i premierem Czech Peterem Fialą. 

Tego samego dnia Wołodymyr Zełenski omówił z przewodniczącym Rady Europejskiej 

Charlesem Michelem dalsze negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w UE. Oprócz 

rozmów o członkostwie w UE rozmawiali także o zwiększeniu wsparcia finansowego dla 

Ukrainy i sankcjach na Rosję. 

Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell 

ostro potępił porwanie burmistrzów Melitopola i Dnieprorudnego przez siły rosyjskie. 

Admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, powiedział, że atak Rosji 

na Międzynarodowe Centrum Pokojów i Bezpieczeństwa w Jaworowie w pobliżu polskiej 

granicy był „wyraźnym sygnałem” dla Zachodu w sprawie dostaw broni na Ukrainę. Bauer 

podkreślił jednak, że dostawy broni nie naruszają żadnych zasad międzynarodowych. 

W swoim publicznym przemówieniu 13 marca szef Watykanu papież Franciszek wygłosił 

oświadczenie w obronie Ukrainy. Nazwał „barbarzyńskie” działania armii rosyjskiej podczas 

oblężenia i bombardowania Mariupola. Papież wezwał także agresora do zaprzestania 

ataku na Ukrainę. 

 

Czechy zapewnią Ukrainie dodatkowe materiały wojskowe i broń o wartości co najmniej 725 

mln CZK (31,5 mln USD). Czechy już wysłały na Ukrainę karabiny maszynowe, pistolety 

maszynowe, pistolety maszynowe i amunicję. Ponadto zapewniono wojskową pomoc 

materialną i medyczną. 

Międzynarodowa izolacja Rosji: 
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- Cztery organizacje akredytujące światowe uniwersytety podjęły decyzję o zawieszeniu 

wszelkich działań członkowskich i akredytacyjnych w rosyjskich instytucjach solidarnie z 

Ukrainą. 

W szczególności: 

• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Uniwersyteckich Szkół Biznesu (AACSB); 

• Stowarzyszenie Absolwentów Biznesu (Business Graduates Association); 

• Stowarzyszenie Programów MBA (AMBA); 

• Globalna sieć szkół biznesu, firm i stowarzyszeń zaangażowanych w rozwój 

zarządzania (EFMD). 

 

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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