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22 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 23 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

W nocy 22 marca Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że miasto Makariv (obwód 

kijowski) zostało wyzwolone z rąk rosyjskich wojsk. 

Prokuratura Generalna poinformowała, że wojska rosyjskie ostrzeliwały z artylerii miasto 

Browary w obwodzie kijowskim. Pocisk spadł na teren jednej z fabryk, uszkadzając 7 

autobusów i budynki gospodarcze. Podczas ostrzału Browarów w obwodzie kijowskim 

zniszczono magazyn warzywny i sklep z kiełbasami. 

Rosyjskie wojsko splądrowało i zniszczyło najnowsze Centralne Laboratorium Analityczne 

w Czarnobylu. Poinformowała o tym Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą 

Wykluczenia. 

Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy informuje, że w wyniku ostrzału zapaliła się 

ciężarówka i dwa budynki w kijowskiej dzielnicy Obolonskyi. 1 osoba zginęła, a 3 inne 

zostały ranne. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

W mieście Trostyanets w regionie Sumy wybuchł pożar na dużą skalę i nadal trwają walki 

uliczne. Poinformował o tym w przekazie wideo szef Obwodowej Administracji Wojskowej 

Sumy Dmytro Żywycki. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Rankiem 22 marca szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg 

Sinegubow poinformował o niepowodzeniu rosyjskich prób posuwania się w kierunku 

Charkowa. Według niego, ostatniej nocy w obwodzie charkowskim przeprowadzono 84 

różnego rodzaju bombardowania. 

Według burmistrza Lozowej w obwodzie charkowskim Serhija Zełenskiego, miejskie 

przedsiębiorstwa przemysłowe zadano 4 ciosy. W wyniku ostrzału zniszczonych zostało 

około 20 prywatnych domów. 1 osoba zginęła, a 9 innych zostało rannych. 

Według szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaia, rosyjscy 

żołnierze ostrzeliwali supermarket w Siewierodoniecku, w którym przebywali ludzie. 

Wyjaśniana jest liczba zabitych i rannych. Ponadto według Gajdaia w obwodzie ługańskim 

wojsko Federacji Rosyjskiej zniszczyło przez wiele dni 15 domów. Rosjanie skoncentrowali 

prawie cały ostrzał na Rubiżne, Łysyczańsk i Siewierodonieck. Siergiej Gajdai powiedział 

również, że wojska rosyjskie strzelały z samolotu w rafinerii w Łysyczańsku. 

 

Kierunek Dniprowski: 

Według szefa administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandra Wilkula w nocy z 21 na 

22 marca w obwodzie Krzywego Rogu wojska rosyjskie ostrzelały miasto Zelenodolsk i wieś 

Mała Kostromka na przedmieściach od Gradiwa . W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległy 4 

wieżowce mieszkalne. Według wstępnych danych nikt nie zginął. 
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Szef Dnipropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Reznichenko o 

godzinie 18:20 poinformował o ataku rakietowym na miasto Pawlograd. Dworzec kolejowy 

Pawłograd-2 został zniszczony, wykolejono 15 wagonów towarowych. 1 osoba zmarła. 

 

Kierunki południowy: 

Siły Zbrojne Ukrainy po raz kolejny zaatakowały wojska rosyjskie stacjonujące na lotnisku 

w Czarnobajewce pod Chersoniem. 

SES Ukrainy rano poinformował, że w wyniku ataku Rosjan na stację benzynową w 

Mykołajowie, który miał miejsce w ostatnich dniach, 3 mężczyzn zginęło, a 1 kobieta 

ucierpiała. 

W Administracji Portów Morskich poinformowano, że w nocy z 21 marca na 22 marca wojsko 

rosyjskie zadało cios w porcie Mykołajew. Według wstępnych informacji infrastruktura 

portowa została poważnie uszkodzona i nikt nie został ranny. 

Żołnierze 80-tej oddzielnych brygad desantowo-desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy zgłosili 

zniszczenie rosyjskiego pocisku manewrującego na niebie nad rejonem Nikołajewa. Rakieta 

została skierowana w stronę Kropywnyckiego. 

 

Kierunek Podilski: 

Szef Winnicy Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Borzow opublikował zdjęcie 

rosyjskiego pocisku zestrzelonego w obwodzie winnickim. 

 

Kierunek zachodni: 

Według szefa Równego Obwodowej Administracji Wojskowej Witalija Kowala wieczorem w 

obwodzie rówieńskim wojska rosyjskie trzykrotnie uderzyły w obiekt infrastruktury 

wojskowej. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Stowarzyszenie hakerów Anonymous włamało się do bazy danych jednej z największych 

światowych firm spożywczych, Nestle, ze względu na jej stanowisko w sprawie 

kontynuowania pracy w Rosji pomimo wojny z Ukrainą. 

Strony internetowe Kremla i rosyjskiego rządu po raz kolejny zostały zhakowane i 

zawieszone. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Wicepremier ds. reintegracji ziem okupowanych Iryna Wierieszczuk poinformowała, że 

przedstawiciele tzw. „DNR” przejęli konwój autobusów ewakuacyjnych jadących 

uzgodnionym korytarzem humanitarnym z Mariupola. Według Vereshchuka: „Co najmniej 

100 i więcej tysięcy (osób) chce i nie może odejść. W rzeczywistości nie ma korytarza jako 

takiego. A te, które są, są przeznaczone tylko dla samochodów i dla tych, którzy potrafią 

chodzić. Mariupol pozostaje pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich, a ludzie od tygodni nie 

wychodzą z ukrycia. W mieście zabrakło żywności, artykułów pierwszej potrzeby, wody, 

lekarstw. Brak gazu, prądu, ogrzewania. 
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Komisarz Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa oświadczyła, że w 

Czernihowie nie ma elektryczności, wody ani gazu. Nie da się tego wszystkiego naprawić z 

powodu ciągłego ostrzału. W mieście pozostaje ok. 130 000 osób, w tym chorzy i niedołężni. 

Poinformowano również o zaminowaniu odlotów z Czernihowa do Kijowa. 

Prokuratura Generalna informuje, że według stanu na dzień 22 marca na Ukrainie zginęło 

117 dzieci, a ponad 155 zostało rannych. 

Przewodniczący rady miejskiej Holoprystanu Ołeksandr Babycz poinformował o porwaniu 

szefa Starej Zburiwki w obwodzie chersońskim i jednego mieszkańca. 

Rosyjskie wojsko wypuściło „hromadske” dziennikarkę Wiktorię Rosczynu. Warunkiem jej 

uwolnienia było nagranie, w którym zaprzeczyła ona swoim roszczeniom do rosyjskich 

służb, które przetrzymywały ją w niewoli, mówiąc, że uratowały jej życie. Po tygodniu niewoli 

zwolniono także przewodniczącego rady rejonowej Ochtyrki Serhija Kiriczko. 

Na terenie strefy czarnobylskiej zarejestrowano 7 ognisk pożarów naturalnych. Pożar był 

prawdopodobnie spowodowany pociskiem lub podpaleniem. 

Roman Prymush, zastępca szefa Państwowego Pogotowia Ratunkowego, informuje, że od 

24 lutego około 3780 budynków mieszkalnych na Ukrainie zostało częściowo 

uszkodzonych, a 651 całkowicie zniszczonych. 

Według ONZ liczba Ukraińców, którzy opuścili Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji, 

wynosi 3 556 924. 

 

Opór 

Mieszkańcy Chersonia nadal protestują przeciwko zajęciu miasta przez wojska rosyjskie. W 

szczególności 22 marca rosyjskie wojsko użyło gazu łzawiącego, aby rozpędzić pokojowy 

wiec w Chersoniu. 

 

SYTUACJA EKONOMICZNA 

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ukraińskie 

banki zwiększyły swoje zyski o 41%. 

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że rząd przekazał ponad 7,6 mld UAH wsparcia 

na pomoc Ukraińcom, którzy stracili pracę w wyniku wojny i znajdują się na terenach, na 

których toczą się najbardziej aktywne działania wojenne. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

22 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do włoskiego parlamentu, 

Senatu i premiera Mario Draghiego. Prezydent zwrócił się do narodu włoskiego, opowiedział 

o sytuacji na Ukrainie po rosyjskiej inwazji i wezwał do zablokowania wszelkich 

nieruchomości, aktywów i kont wpływowych Rosjan we Włoszech. Wołodymyr Zełenski po 

raz kolejny podkreślił konieczność jak najszybszego zakończenia wojny i rozpoczęcia 

odbudowy Ukrainy. 

Tego samego dnia prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Papieżem, w szczególności 

o trudnej sytuacji humanitarnej na Ukrainie i blokowaniu korytarzy humanitarnych przez 

wojska rosyjskie. Prezydent podziękował Papieżowi za wsparcie i modlitwę za Ukrainę. 
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Ponadto Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Kanady Justinem 

Trudeau, omawiając ostrzał infrastruktury cywilnej przez wojska rosyjskie, katastrofę 

humanitarną, zwłaszcza w Mariupolu, oraz kwestię skutecznych gwarancji bezpieczeństwa 

dla Ukrainy. 

Prezydent USA Joe Biden przeprowadził rozmowy z przywódcami Francji, Niemiec, Włoch 

i Wielkiej Brytanii, omawiając działania militarne Rosji przeciwko ludności cywilnej na 

Ukrainie, a także kontynuację pomocy obronnej i humanitarnej dla narodu ukraińskiego. 

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian i sekretarz stanu USA Anthony 

Blinken dyskutowali o potrzebie dalszego zaostrzenia sankcji poprzez kontynuowanie 

rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zwrócili także uwagę na wzmocnienie bezpieczeństwa 

ukraińskich cywilnych obiektów jądrowych, wzmocnienie koordynacji w zakresie 

bezpieczeństwa żywnościowego i sytuacji humanitarnej. 

W Brukseli odbyło się wirtualne spotkanie grupy inicjatywnej nowej sieci 

międzyparlamentarnej «U4U - United for Ukraine» («Zjednoczeni dla Ukrainy»), 

zrzeszającej ponad 110 parlamentarzystów z 28 krajów, którzy aktywnie wspierają Ukrainę 

zarówno we własnych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym. Sieć U4U będzie służyć 

jako międzynarodowa platforma dla demokratycznych prawodawców, którzy zamierzają 

regularnie wymieniać poglądy i koordynować międzynarodowe inicjatywy na rzecz wspólnej 

odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jednogłośnie przyjął deklarację przy 

silnym poparciu Ukrainy, potępiającą militarną agresję Rosji. Deklaracja została przyjęta 

jako dokument końcowy na podstawie wyników debaty na temat sytuacji na Ukrainie na 42-

ej sesji Kongresu w Strasburgu. 

Jak poinformował sekretarz rządu Piotr Mueller, Polska zamroziła już 140 mln zł w ramach 

antyrosyjskich sankcji. Ponadto, według premiera Włoch Mario Draghiego, włoski rząd 

zamroził aktywa rosyjskich oligarchów bliskich prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi o 

ponad 800 mln euro. 

 

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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