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25 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 26 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Podobno w obwodzie kijowskim została wyzwolona wieś Łukjanówka, położona na wschód 

od Kijowa, położona w pobliżu okupowanego odcinka szosy Kijów-Sumy, będącej niegdyś 

punktem obronnym wojsk rosyjskich. W ten sposób rozszerzył się obwód obrony wokół 

stolicy. 

Burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn powiedział, że rakieta trafiła w jedną z jednostek 

wojskowych w mieście. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Szef Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy Dmytro Żywycki informuje o kontynuacji 

walk w obwodach sumskim, konotopskim i ochtyrskim. Po południu rosyjskie samoloty 

zbombardowały miasto Ochtyrka. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow stwierdził, że 

rosyjskie wojsko w ciągu ostatnich 24 godzin dokonało 55 strajków na region charkowski, 

wzmogło aktywność MLRS „Grad” i „Hurricane”, są ofiary. Według niego, wieczorem 24 

marca wojska rosyjskie ostrzelały z MLRS terminal lotniska w Charkowie. Rankiem 25 

marca Sinegubow poinformował, że poliklinika miasta, która niosła pomoc humanitarną, 

została ostrzelana w rejonie Osnowiański z artylerii i Gradiw. W jej wyniku zginęły 4 osoby, 

a 3 zostały ranne. 

Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa informuje, że Siewierodonieck, Rubiżne, 

Lysychansk, Zolote i Shchedryshcheve były ostrzeliwane w ciągu dnia. Uszkodzonych 

zostało 10 domów, zginęły 3 osoby. Również w Siewierodoniecku wojska rosyjskie 

ostrzelały magazyn żywności. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Rankiem 25 marca doniecka policja obwodowa poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 

godzin wojska rosyjskie ostrzeliwały 8 osiedli (Mariupol, Marinka, Krasnohoriwka, 

Awdijewka, Kramatorsk, Nowomychajłowka, Dolina, Pryszib). W wyniku ostrzału zginęło 2 

dzieci, a 3 zostało rannych. 

Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa informuje, że 25 marca wojska rosyjskie 

ostrzelały rejon Awdijewki i Maryjski. W wyniku ostrzału zginęło jedno dziecko; 6 osób 

zostało rannych. 

 

Kierunki południowy: 

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że rankiem 25 marca rosyjski okręt 

marynarki wojennej ostrzelał wioskę Sanzhiyka na wybrzeżu Odessy. 
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Kierunek Podilski: 

25 marca około godziny 16:30 wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na terytorium 

Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy w Winnicy. Według burmistrza Winnicy 

Serhija Morgunowa w wyniku uderzenia rakietowego nie było żadnych ofiar. 

 

Konfrontacja informacyjna 

W drodze z Mariupola, który był blokowany od ponad trzech tygodni, wojska rosyjskie 

otworzyły siedzibę partii «Jedna Rosja». Centrala kolportuje partyjne gazety, prowadzi 

agitację prorosyjską, wydaje karty operatorowi mobilnemu «Fenix», który działa na 

tymczasowo okupowanych terytoriach od 2014 roku. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

25 marca 7331 osób z Mariupola i Melitopola zostało ewakuowanych dwoma uzgodnionymi 

korytarzami humanitarnymi. Prawie 3000 osób przejechało własnymi pojazdami z Mariupola 

do Zaporoża. Kolejne 4000 mieszkańców Mariupola zostało centralnie ewakuowanych 

autobusami z miasta Berdiańsk. 

Biuro Prokuratora Generalnego informuje o śmierci 135 dzieci w czasie wojny; 184 dzieci 

zostało rannych. 

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka odnotowuje, że w miesiącu wojny na 

Ukrainie zginęło 1035 cywilów, a 1650 zostało rannych. 

Jednocześnie Rada Miejska Mariupola poinformowała, że w nalocie na Teatr Dramatyczny 

w Mariupolu 16 marca zginęło około 300 osób. 

Komisarz ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa powiedziała, że Rosjanie nadal 

przymusowo deportują Ukraińców z tymczasowo okupowanych terytoriów do Rosji. 

Obywatele są zmuszani do przechodzenia przez tak zwane obozy filtracyjne w celu 

zidentyfikowania „niewiarygodnych”. „Ukraińcy otrzymują dokumenty zabraniające im 

opuszczania rosyjskich regionów na dwa lata. Nie ma informacji o tych, którzy nie zdali 

wywiadu” - powiedziała Denisova. 

Burmistrz Melitopola Iwan Fiodorow poinformował, że samozwańcza szefowa administracji 

okupacyjnej Halyna Danylchenko wydała osobisty rozkaz zakazujący ludności pomocy 

humanitarnej. 

Trwają uprowadzenia zwykłych obywateli Ukrainy i przedstawicieli samorządu miejskiego. 

25 marca szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Chaus 

poinformował o uprowadzeniu 2 urzędników samorządowych i 11 cywilów na tymczasowo 

okupowanych terytoriach obwodu Czernihowa. W obwodzie kijowskim porwano także 

sołtysa Motyżyna Olgę Suchenko, jej męża i syna. 

Stały przedstawiciel Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Jewhen 

Cymbaliuk na posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

powiedział, że Rosja zniszczyła 548 placówek edukacyjnych na Ukrainie. Wśród nich jest 

220 szkół, 155 przedszkoli, 40 innych placówek, m.in. rehabilitacyjne, sportowe, 

artystyczne, biblioteki. 

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej poinformowało, że podczas wojny na Ukrainie 

zniszczono co najmniej 59 cerkwi w 8 obwodach. 

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/ 

 

3 
 

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców informuje, że ponad 3,7 mln Ukraińców zostało 

zmuszonych do wyjazdu za granicę. 

 

Opór 

W obwodzie chersońskim trwają protesty przeciwko czasowej okupacji regionu przez wojska 

rosyjskie. W szczególności 25 marca kilkuset mieszkańców wsi Nowotroicko wzięło udział 

w proukraińskim wiecu. 

 

SYTUACJA EKONOMICZNA 

Całkowite bezpośrednie straty ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu 

czterech tygodni wojny szacuje się na 80 miliardów dolarów. Takie dane są zawarte w 

wynikach ankiety przeprowadzonej przez Grupę Advanter wspólnie z klubami biznesowymi 

Ukrainy i Centrum Odbudowy Gospodarczej. Przewidują, że w 2022 roku, w związku ze 

spadkiem działalności gospodarczej na Ukrainie, nastąpi spadek Produktu Krajowego 

Brutto o 21%. 

Według analizy Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej, Centrum Strategii Gospodarczej i 

Prozorro. Sprzedaż, łączna kwota zniszczeń infrastruktury Ukrainy w czasie wojny, 24 

marca osiągnęła już 63 miliardy dolarów. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

25 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z 

prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Politycy dyskutowali o wynikach 

szczytu NATO, groźbie kryzysu żywnościowego i sposobach zapobiegania mu, a także 

podzielili się ocenami trwających wysiłków dyplomatycznych nad rosyjsko-ukraińskim 

procesem negocjacyjnym. 

Prokuratorzy generalni państw Trójkąta Lubelskiego podpisali porozumienie o powołaniu 

wspólnego zespołu śledczego do zbadania agresji Rosji i zbrodni wojennych na Ukrainie. 

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Venediktova zaznaczyła, że działania grupy będą miały 

na celu gromadzenie, przechowywanie i szybką wymianę informacji i dowodów rosyjskich 

zbrodni wojennych uzyskanych podczas śledztw. 

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko odbył spotkanie internetowe z prezesem 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Reno-Basso. Strony omówiły wdrożenie 

pakietu pomocy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w odpowiedzi na wojnę na 

Ukrainie, który zapowiedział przeznaczenie 2 mld euro na wsparcie odporności Ukrainy i 

pomoc poszkodowanym krajom. 

Szwajcarski rząd w pełni przystępuje do czwartego pakietu sankcji wobec Rosji, 

wprowadzonego wcześniej przez Unię Europejską. W szczególności ograniczenia będą 

dotyczyć sektora energetycznego, importu z Rosji metali żelaznych, eksportu do Rosji 

towarów luksusowych i sprzętu do nawigacji morskiej. 

Wielka Brytania nałożyła sankcje na 65 osób zaangażowanych w rosyjską inwazję na 

Ukrainę i nałożyła sankcje na rosyjski «Kronsztadt», głównego producenta rosyjskiego 

drona «Orion» i innych bezzałogowców. Działania te mają na celu zaszkodzić rosyjskiemu 

przemysłowi obronnemu i ograniczyć jego zdolność do kompensowania utraty dronów. 
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Prezydent USA Joe Biden złożył wizytę w Polsce i rozmawiał z prezydentem Polski A. Dudą 

o inwazji Rosji na Ukrainę. Biden podkreślił kontynuację międzynarodowych wysiłków na 

rzecz wsparcia Ukrainy. Podczas wizyty prezydenta USA kilka tysięcy osób zgromadziło się 

w Warszawie, wzywając Stany Zjednoczone i innych członków NATO do zwiększenia 

poparcia dla Ukrainy i dostarczenia jej broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. 

 

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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