
 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

19.05 – 22.05.2022 r. 

Stan na 8:00 23 maja 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę, aby zdobyć miasto Siewierodonieck i dotrzeć do 
granic administracyjnych obwodu ługańskiego. Po ponad 2,5 miesiącach walk heroiczna 
obrona Mariupola została zakończona – garnizon ukraiński został wywieziony na tereny 
czasowo okupowane; W ramach wymiany trwają negocjacje w sprawie powrotu ukraińskich 
żołnierzy. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
W dniach 20-22 maja wojska rosyjskie rozpoczęły ostrzał rakietowy miasta Małyn (obwód 
żytomierski). Największe szkody wyrządził pierwszy cios 20 maja, w wyniku którego, według 
burmistrza Aleksandra Sytajla, uszkodzeniu uległo ponad 100 domów i stacja kolejowa; 
według wstępnych informacji 1 osoba zginęła, a 3 inne zostały ranne. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Rosyjskie wojska nadal atakują pogranicze obwodów Czernihowa i Sumy, używając 
moździerzy i MLRS. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Po kilku dniach spokoju wojska rosyjskie wznowiły atak na Charków 19 maja. Trwa ostrzał 
innych osad w obwodzie charkowskim. W szczególności 20 maja uderzenie rakietowe 
zniszczyło dom kultury w miejscowości Lozova. Ostrzał spowodował straty wśród ludności 
cywilnej - jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w obwodzie charkowskim 20 maja. 
W pobliżu Charkowa rosyjskie wojsko koncentruje swoje wysiłki na utrzymaniu 
okupowanych granic. Zamiast tego w rejonie Izium trwa przegrupowanie i uzupełnianie 
jednostek przygotowujących się do marszu w kierunku miasta Słowiańska w obwodzie 
donieckim. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie skoncentrowały swoje wysiłki na ofensywie 
zdobycia miasta Siewierodonieck. Na południowym odcinku frontu w rejonie Popasnej udało 
się osiągnąć pewien sukces. Posuwając się w tym obszarze, próbują odciąć ukraińskie 
jednostki broniące Siewierodoniecka. 
Trwa intensywny ostrzał Siewierodoniecka. 19 maja w mieście zginęło co najmniej 12 
cywilów, a ponad 40 zostało rannych. Następnego dnia wojska rosyjskie ostrzelały szkołę 
w Siewierodoniecku, w której ukrywali się miejscowi; w rezultacie zginęły 3 osoby. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
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W obwodzie donieckim pod Donieckiem trwają aktywne działania wojenne - w rejonach 
Awdijiwka i Marjinka. Na północy regionu wojska rosyjskie przygotowują się do 
kontynuowania ofensywy w kierunku Lymana. Na południu zakończyły się walki o Mariupol. 
Rosyjskie wojsko przeprowadza w mieście działania filtracyjne i próbuje rozminować 
infrastrukturę portową. 
Trwa ostrzał osad w regionie Doniecka. Szczególnie aktywne są uderzenia w Awdijiwce, 
zarówno w zasobach mieszkaniowych i infrastrukturze miasta, jak iw Koksowni Awdijiwka. 
Między 19 a 22 maja w regionie zginęło 20 cywilów, a 32 zostało rannych. 
Ostrzał trwa nadal na linii frontu w obwodzie Zaporoża. Trwają także ataki rakietowe – w 
nocy 22 maja wojska rosyjskie wystrzeliły pocisk na infrastrukturę cywilną jednej z wiosek 
w regionie. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Rosyjskie wojsko nadal prowadzi ostrzał obiektów infrastrukturalnych w obwodzie 
połtawskim. W szczególności 20 maja doszło do ataku rakietowego na miasto Lubny - 
ważny węzeł komunikacyjny. 
W dniu 22 maja armia rosyjska kontynuowała ostrzał rejonu dniepropietrowskiego, a ostrzał 
odnotowano w co najmniej trzech osadach. 
 
Kierunki południowy: 
Rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują południową Ukrainę. Na terenie obwodu odeskiego 
przeprowadzono strajki rakietowe, w wyniku których doszło do uszkodzenia obiektów 
przemysłowych. Trwa również ostrzał osiedli w pobliżu linii frontu, która przebiega w pobliżu 
granicy administracyjnej obwodu Chersońskiego z obwodami Mykołajowskim i 
Dniepropietrowskim. W obwodzie Chersońskim armia rosyjska umacnia swoją pozycję, 
omijając drogi i mosty. Tym samym blokują wyjazd ludności cywilnej na tereny kontrolowane 
przez Ukrainę. 
Rosyjska marynarka wojenna nadal blokuje ukraińskie porty na Morzu Czarnym, grożąc 
ostrzeliwaniem statków cywilnych zbliżających się do wybrzeża Ukrainy. 
 
Kierunek zachodni: 
21 maja wystrzelono pocisk w obiekt infrastruktury wojskowej znajdujący się w obwodzie 
rówieńskim. W wyniku uderzenia zostało rannych 6 osób. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Trwa blokada rozprzestrzeniania się rosyjskiej propagandy w Internecie. W szczególności 
YouTube usunął ponad 70 000 filmów i 9 000 kanałów związanych z wojną na Ukrainie, w 
tym te, które nazwały rosyjską inwazję wojskową na Ukrainę „misją wyzwolenia”. 
Rosyjskie wojsko przygotowuje dezinformację o wydarzeniach w Mariupolu. Próbują 
uzyskać fałszywe dowody od okolicznych mieszkańców, że miasto zostało zniszczone przez 
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ukraińskie siły zbrojne. Dostarczenie takiego dowodu jest warunkiem rejestracji w celu 
uzyskania odszkodowania za utratę mieszkania lub członków rodziny dla miejscowej 
ludności cywilnej. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka według stanu na 20 maja 
liczba ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – od początku inwazji 
rosyjskiej na dużą skalę – wynosi 8189 osób (3838 zabitych i 4351 rannych). 
Do rana 22 maja w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rannych zostało 
ponad 662 dzieci. Według oficjalnych danych zginęło 232 dzieci, a ponad 430 zostało 
rannych. 
Według burmistrza Mariupola Wadyma Bojczenko, miasto doświadcza jednej z 
największych katastrof humanitarnych i największego ludobójstwa w Europie od czasów II 
wojny światowej. Mariupol jest praktycznie zniszczony - zniszczone domy, infrastruktura, 
szkoły, szpitale, firmy. W zablokowanym mieście pozostaje około 100 000 cywilów; prawie 
40 000 osób zostało deportowanych do Rosji oraz niektórych obwodów donieckiego i 
ługańskiego (ORDLO). 
Rzecznik Ludmiła Denisowa zapowiedziała kontynuację przymusowej mobilizacji na 
terytorium ORDLO, co stanowi naruszenie art. 51 Konwencji Genewskiej dotyczącej 
ochrony osób cywilnych w czasie wojny. Rosyjskie wojsko przeprowadza także inspekcje 
ludności tymczasowo okupowanego Mariupola. Prawie 4000 mężczyzn z miasta znajduje 
się w „obozach filtracyjnych”. Są w strasznych warunkach, poddawani torturom i 
maltretowaniu. 
Światowy Program Żywnościowy (ŚPŻ) ostrzegł, że blokowanie ukraińskich portów na 
Morzu Czarnym nadal zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Według 
dyrektora wykonawczego ŚPŻ, Davida Beasleya, trwająca wojna doprowadzi do głodu i 
destabilizacji narodów. Jednocześnie rosyjskie wojsko nadal nielegalnie eksportuje zboże z 
czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Obecnie wiadomo o grabieży ponad 400 tys. ton 
tych płodów rolnych. 
Na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy nadal pogarszają się 
warunki humanitarne dla ludności, która traci dostęp do podstawowych potrzeb. Burmistrz 
Chersonia powiedział, że za dwa tygodnie w mieście skończą się lekarstwa; również 
ograniczone zaopatrzenie w tlen. Władze regionalne zgłosiły przerwy w dostawie prądu i 
wody, problemy z komunikacją oraz braki żywności w niektórych miejscach. Wzywa do 
stworzenia bezpiecznych korytarzy do ewakuacji ludności cywilnej i dostarczania pomocy 
humanitarnej. Jednak w wyniku działań rosyjskiego wojska mieszkańcy mają ograniczoną 
swobodę poruszania się po regionie, a wolontariusze z pomocą humanitarną mają zakaz 
wjazdu na jego terytorium. 
Wojska rosyjskie nadal niszczą infrastrukturę cywilną. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) zgłosiła 235 ataków na placówki służby zdrowia na Ukrainie, w których zginęło co 
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najmniej 75 osób. Takie działania pozbawiają ludzi pilnie potrzebnej opieki, zagrażają 
pracownikom służby zdrowia i podważają funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 
Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że podczas wojny na pełną skalę zniszczono już 
1873 placówki oświatowe na Ukrainie. 
Według danych zebranych przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców z Ukrainy do krajów sąsiednich wyjechało ponad 6,4 mln osób (53%, w tym 
Polska). Zamiast tego Rzecznik Ludmiła Denisowa poinformowała o deportacji do Rosji 
ponad 1,3 mln Ukraińców. 
 
Opór 
20 maja w tymczasowo okupowanym mieście Energodar na Zaporożu ratownicy straży 
pożarnej zorganizowali protest po tym, jak rosyjskie wojsko uprowadziło szefa oddziału 
ratunkowego Witalija Trojana. Wojska rosyjskie użyły siły przeciwko nim i rozproszyły wiec. 
22 maja w Energodarze nastąpiła eksplozja, raniąc szefa okupacyjnej administracji miasta 
Andrija Szewczyka. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według analityków KSE Institute kwota bezpośrednich szkód w infrastrukturze Ukrainy w 
wyniku inwazji wojsk rosyjskich na dużą skalę sięgnęła 97,4 miliarda dolarów. USA. 
Agencja ratingowa Moody's obniżyła długoterminowy rating kredytowy Ukrainy z Caa2 do 
Caa3 i zmieniła perspektywę na negatywną. 
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Ukraina i Stany Zjednoczone podpisały 
Memorandum o współpracy transportowej. 
21 maja 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy zniósł ograniczenia w ustalaniu kursu, po jakim 
banki sprzedają gotówkę w obcej walucie. Wcześniej odpowiednia stawka nie powinna 
odbiegać od oficjalnej o więcej niż 10%. Według NBU zapobiegnie to wycofywaniu się 
kapitału i ochroni międzynarodowe rezerwy Ukrainy. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Międzynarodowi przywódcy i urzędnicy rządowi nadal wykazują wsparcie dla Ukrainy w 
walce z rosyjską agresją, odwiedzając Kijów. Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził stolicę 
Ukrainy. Przeprowadził rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz 
wystąpił do Rady Najwyższej Ukrainy, przedstawiając inicjatywy zawarcia nowej umowy 
dobrosąsiedzkiej między Ukrainą a Polską oraz umowy dwustronnej o wspólnej kontroli 
granicznej i celnej. 
Ukrainę odwiedzili także przewodniczący izby wyższej i niższej irlandzkiego parlamentu 
Mark Daly oraz Sean O’Farrell, premier Republiki Portugalskiej Antonio Costa. Wołodymyr 
Zełenski wezwał ich do zwiększenia skoordynowanej presji sankcyjnej na Rosję, w 
szczególności w ramach szóstego pakietu sankcji UE, oraz zaprosił Irlandię i Portugalię do 
przyłączenia się do projektów odbudowy Ukrainy. 
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Wołodymyr Zełenski przeprowadził także rozmowy telefoniczne z premierami Wielkiej 
Brytanii Borisem Johnsonem i Włochem Mario Draghim. Mówił o przebiegu działań 
wojennych; Strony omówiły aktualne propozycje wznowienia eksportu ukraińskich 
produktów rolnych oraz importu paliw na Ukrainę w kontekście konfliktu i rosyjskiej blokady. 
Społeczność światowa popiera dążenie Ukrainy do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności 
za agresję. 42 państwa stanęły po stronie Ukrainy w sprawie przeciwko Rosji w 
Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ i ogłosiły zamiar przyłączenia się do 
procesu. 
Partnerzy Ukrainy zwiększają pomoc finansową na wsparcie gospodarki Ukrainy w czasie 
wojny. 
Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o udzieleniu Ukrainie pomocy wojskowej, 
gospodarczej i humanitarnej na łączną kwotę prawie 40 miliardów dolarów. Ponadto Biały 
Dom ogłosił 19 maja, że Ukraina otrzyma dodatkowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 
100 mln USD. 
Kanadyjska minister finansów Christa Freeland zapowiedziała udzielenie Ukrainie pożyczki 
w wysokości 250 milionów dolarów za pośrednictwem konta Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Portugalia zdecydowała się udzielić Ukrainie nawet 250 mln euro wsparcia 
finansowego. 
Finansiści G7, a także przedstawiciele MFW, Banku Światowego i OECD zapowiedzieli 
uruchomienie 19,8 mld USD pomocy finansowej dla Ukrainy w celu przezwyciężenia 
deficytu budżetowego i wsparcia gospodarki kraju. Ministerstwo Finansów Ukrainy 
poinformowało, że państwo otrzymało ostateczną transzę o wartości 600 mln USD. Stany 
Zjednoczone w ramach „nadzwyczajnego” programu pomocy makrofinansowej UE, 
podpisanego przez strony 3 marca 2022 r. Fundusze mają na celu utrzymanie stabilności 
finansowej na Ukrainie w czasie wojny. Parlament Europejski poparł również zniesienie ceł 
importowych UE na wszystkie towary z Ukrainy na okres jednego roku. 
Ważnym sposobem przeciwdziałania agresywnym działaniom Rosji jest zwiększenie 
nacisku na sankcje. W szczególności Wielka Brytania nałożyła nowe sankcje na główne 
rosyjskie linie lotnicze: “Aeroflot”, “Ural Airlines” i “Rosję”. Kanada nałożyła na Rosję 
dodatkowe sankcje: dotyczą one 14 rosyjskich oligarchów i biznesmenów. Oprócz sankcji 
personalnych Kanada zakazała eksportu dóbr luksusowych do Rosji oraz importu szeregu 
dóbr luksusowych z Rosji. 
Europejska giełda energii Nord Pool wstrzymuje handel rosyjską energią elektryczną od 
jedynego importera w krajach bałtyckich - rosyjskiej firmy Inter RAO. Tym samym od 22 
maja 2022 r. Republika Litewska całkowicie wstrzyma import ropy, energii elektrycznej i 
gazu ziemnego z Rosji. 
Ukraina przygotowuje się do długiej konfrontacji z Rosją. Rada Najwyższa przedłużyła stan 
wojenny i warunki powszechnej mobilizacji w kraju do 23 sierpnia. 
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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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