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17 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 18 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

W ciągu trzech tygodni wojny wojska rosyjskie próbują kontynuować strategiczną ofensywę 

przeciwko Ukrainie. Główne wysiłki Federacji Rosyjskiej mają na celu promocję w obwodach 

ługańskim i donieckim. Ponadto utrzymuje się trend ataków rakietowych i bombowych na 

infrastrukturę cywilną na obszarach, na których nie ma aktywnych działań wojennych. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Według Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy w wyniku ostrzału w rejonie 

Światoszyńskim w Kijowie zapalił się magazyn i dwa samochody, zabijając co najmniej dwie 

osoby. 

17 marca ciężka artyleria ostrzelała domy we wsi Novi Petrivtsi w obwodzie kijowskim, 

zabijając dwuletnie dziecko i raniąc cztery inne. 

Osady w obwodzie Browarskiem zostały uderzone rakietami. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Wojska rosyjskie nadal częściowo blokują miasto Czernihów i prowadzą ostrzał artyleryjski 

miasta. W ciągu ostatnich 24 godzin zginęły 53 osoby. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Co najmniej 27 domów zostało podpalonych w mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim w 

nocy z 16 na 17 marca - poinformował szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej 

Serhij Haidai. Co najmniej pięć kolejnych pożarów miało miejsce w Popasnej i jeden w 

Siewierodoniecku. Późnym wieczorem w Siewierodoniecku wojska rosyjskie ostrzelały 

schronisko dla matek z dziećmi. W rezultacie w Rubieżnomu wojska rosyjskie mogły wyjść 

poza swoje pozycje, aby okrążyć Siewierodonieck. 

W nocy z 17 na 18 marca Siewierodonieck i Rubiżne zostały ostrzelane. W 

Siewierodoniecku zginęły dwie osoby, a cztery inne zostały ranne. 

Według przewodniczącego gminy Merefianskoj Veniamina Sitova w miejscowości Merefa w 

obwodzie charkowskim rankiem 17 marca w wyniku ostrzału została zniszczona szkoła i 

dom kultury, a sąsiednie domy zostały uszkodzone. W wyniku ostrzału zginęło 21 osób, a 

25 zostało rannych, z czego 10 w stanie krytycznym. 

Rosyjskie wojska wystrzeliły bomby kasetowe na miasto Kozacha Lopan (obwód 

charkowski), powiedział burmistrz Dergaczowa Wiaczesław Zadorenko. Co najmniej sześć 

osób zginęło. 

W wyniku ostrzału Charkowa na targu Barabaszowo wybuchł pożar. Zginął jeden pracownik 

Państwowego Pogotowia Ratunkowego - poinformował burmistrz Charkowa Igor Terechow. 

 

Kierunki południowy: 

W wyniku ostrzału Wozniesienska, w którym przechowywano broń, został uszkodzony 

magazyn, powiedział burmistrz Jewhen Wieliczko.  

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 
 

W wyniku kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy wyzwolona została wieś Posad-Pokrovsky 

w obwodzie chersońskim przy autostradzie Mykołajów-Chersoń. W ten sposób na ostatnie 

dni odblokowano autostrady do Mykołajewa. 

 

Kierunek centralny: 

W nocy z 16 na 17 marca wieś Maryanske w obwodzie dniepropietrowskim została 

ostrzelana z Gradiwa – powiedział Ołeksandr Vilkul, szef administracji wojskowej Krzywego 

Rogu. 

Dowództwo Lotnictwa Wschodniego poinformowało, że obrona powietrzna zniszczyła dwa 

wrogie pociski nad regionem dniepropietrowskim. 

 

Konfrontacja informacyjna: 

Przy pomocy walki elektronicznej, w radiu wyemitowano audycję wezwań do złożenia broni 

do wojsk rosyjskich. 

Rozpowszechnianie się rosyjskiej fałszywej narracji o istnieniu broni biologicznej na 

terytorium Ukrainy trwa. Szef sił ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej rosyjskich 

sił zbrojnych przeprowadził odprawę na temat amerykańskich biolabów na Ukrainie, które 

rzekomo zarażały ptaki wirusami i badały sposoby ich migracji do Rosji. 

Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 

Ukrainy informuje, że w Internecie pojawiły się fałszywe informacje, jakoby władze 

ukraińskie rzekomo porzuciły Mariupol. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

17 marca uruchomiono 8 z 9 planowanych korytarzy humanitarnych. Jednak podczas 

ewakuacji w dzielnicy Bucza kolumny ewakuacyjne zostały ostrzelane czołgami. W 

rezultacie jeden policjant zginął, a inny został ranny. Ta sama sytuacja miała miejsce w 

Irpen, kiedy grad trafił w radiowóz. 

Mariupol jest oblężony od 16 dni. W ostatnich dniach jedynie około 30 000 osób mogło 

ewakuować się z miasta własnymi pojazdami. 

Nadal trwają uprowadzenia przedstawicieli ukraińskiego samorządu miejskiego. Ze swojego 

urzędu uprowadzony został Wiktor Tereszczenko, przewodniczący wspólnoty terytorialnej 

Velykoburlutsky w obwodzie charkowskim. 

Podczas wojny na Ukrainie zginęło 108 dzieci. Ponad 120 dzieci zostało rannych w wyniku 

ostrzału i ataków rakietowych. Dane są na ranek 17 marca. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

17 marca prezydent Ukrainy W. Zełenski wygłosił przemówienie wideo do niemieckiego 

Bundestagu. W swoim przemówieniu Zełenski podkreślił, że Ukraina potrzebuje wsparcia 

Europy, a zwłaszcza Niemiec w zakończeniu wojny ze strony Rosji. 

 

17 marca Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem 

Macronem, podczas których szczególną uwagę zwrócono na kontynuowanie pokojowego 

dialogu. 
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Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba przeprowadził rozmowy z przebywającym z 

wizytą na Ukrainie ministrem spraw zagranicznych Turcji Mevlutem Cavusoglu. Minister 

podkreślił gotowość Ankary do kontynuowania działań mediacyjnych w celu zakończenia 

wojny Rosji z Ukrainą. 

 

Parlament Litwy jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą ONZ do podjęcia 

natychmiastowych działań w celu zapewnienia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Zostało to 

ogłoszone 17 marca przez służbę prasową Sejmu. Tę samą decyzję podjął Sejm Łotwy. 

 

Okazało się również, że Komitet Ministrów Rady Europy zapowiedział zerwanie wszelkich 

stosunków z Białorusią w związku z jej aktywnym udziałem w agresji Rosji na Ukrainę. 

 

17 marca Kanada zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów i operatorów statków 

powietrznych z Białorusi, ponieważ wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, poinformowało 

Ministerstwo Transportu Kanady. To ograniczenie jest częścią serii środków ekonomicznych 

wymierzonych w bezpośrednich zwolenników Rosji. Ponadto kraj rozszerzył pakiet sankcji 

wobec 22 wysokich rangą urzędników Ministerstwa Obrony Białorusi. Od teraz ich majątek 

w Kanadzie będzie zamrożony, a ci ludzie nie będą mogli wjechać do kraju. 

 

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) odmówiła współpracy z Roskosmosem w celu 

opracowania ExoMars, wspólnego programu eksploracji Marsa. 

 

Minister Europy i Spraw Zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian poinformował, że 

Francja udzieliła Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 300 mln euro. Francuski minister 

zdecydowanie potępił militarne działania Rosji przeciwko ludności cywilnej i osiedlom na 

Ukrainie, łamiące międzynarodowe prawo humanitarne. 

 

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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