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Donbas – krótkoterminowy priorytet rosyjskich działań 
wojennych 

Głównym celem obecnych działań zbrojnych Rosji na Ukrainie będzie kontrola 

nad terenami obwodów donieckiego i ługańskiego – taki priorytet na specjalnym 

briefingu przedstawił gen. Siergiej Rudskoj, a następnie potwierdzone to zostało 

w kolejnych wypowiedziach rosyjskich dowódców oraz ministra obrony. 

Po miesiącu prowadzenia w wielu regionach Ukrainy „specjalnej operacji”, która 

nie przyniosła założonych pierwotnie rezultatów dla strony rosyjskiej 

(m.in. zajęcie Kijowa i zainstalowanie tam rządu marionetkowego), zaczęto 

prezentować to jako z góry obrany zamysł strategiczny. 

W Rosji głównym źródłem informacji na temat działań militarnych na Ukrainie jest 

Narodowe Centrum Kierowania Obroną Federacji Rosyjskiej (ros. Национальный центр 

управления обороной Российской Федерации) – podległa Sztabowi Generalnemu (SG) 

struktura koordynująca działania rodzajów sił zbrojnych FR. Dotychczas na briefingach 

dla mediów odnoszono się głównie do bieżących działań, powielając jednocześnie 

propagandowe i kłamliwe narracje dotyczące przyczyn oraz przebiegu „specjalnej 

operacji wojskowej”, jak Rosja określa swoją inwazję na Ukrainę. 

Po miesiącu działań wojennych dokonano pewnego podsumowania oraz określenia 

krótkoterminowego priorytetu, jakim ma być przesunięcie głównych zasobów na zajęcie 

pełnego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a tym samym rozszerzenie do 

ich granic administracyjnych tzw. republik ludowych – Donieckiej (DRL) oraz Ługańskiej 

(ŁRL). W opinii rosyjskich wojskowych, siły zbrojne FR jedynie „wspomagają” milicje 

ludowe tzw. DRL i ŁRL. 

Koniec „pierwszej fazy operacji” 
Głównego podsumowania działań wojskowych 25 marca br. dokonał gen. Siergiej 

Rudskoj (ros. Сергей Рудской) dowódca Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu 

Generalnego Sił Zbrojnych FR i jednocześnie zastępca szefa Sztabu. Towarzyszyli mu 

występujący praktycznie codziennie – rzecznik ministerstwa obrony gen. Igor 

Konaszenkow (ros. Игорь Конашенков) oraz gen. Michaił Mizincew (ros. Михаил 

Мизинцев)1. Na briefingu nieobecny był szef SG FR gen. Walerij Gierasimow czy minister 

obrony Siergiej Szojgu. Obaj nie pojawiali się publicznie przez kilkanaście dni, a Szojgu 

miał w połowie marca rzekomo przejść zawał serca i odbywać rekonwalescencję. 

Następnego dnia, 26 marca br., w mediach pojawiło się nagranie ze spotkania na temat 

realizacji państwowych zamówień obronnych, w którym uczestniczyli zarówno Szojgu, 

jak i Gierasimow2.  

W czasie briefingu Rudskoj przedstawił ogólny zarys prowadzonej operacji. Po raz 

pierwszy też wprost potwierdził obecność rosyjskich wojsk na wielu kierunkach działań 

– kontrolę nad terytorium obwodu chersońskiego i dużej części obwodu zaporoskiego 

oraz blokadę Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Sum i Mikołajowa3. Generał przyznał, że 
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społeczeństwo i eksperci zadają pytania o cel obecności rosyjskich SZ w rejonie tych 

miast. Jest to, według jego słów, pochodna wyboru wariantu „pomocy” tzw. republikom 

ludowym, gwarantująca demilitaryzację (w tym uniemożliwienie wsparcia wojskowego 

dla jednostek wojskowych na Donbasie) oraz denazyfikację Ukrainy. Wskazał, że obecnie 

nie ma planów szturmu tych miast, nie wykluczył jednak takiej możliwości w przyszłości. 

Powtórzył także, że operacja jest prowadzona „zgodnie z zatwierdzonym planem” 

i właśnie kończy się jej „pierwszy etap”. 

 
Grafika 1. Briefing ministerstwa obrony FR z 25 marca br.  
Źródło: Брифинг Министерства обороны РФ о текущих результатах проведения специальной 
военной операции на Украине, Yandex; https://zen.yandex.ru/video/watch/623df9f4f0c9cb0661663479 
[dostęp: 26.03.2022]. 

Jego rezultatem ma być, według rosyjskich SZ, znaczące zmniejszenie potencjału 

bojowego, w tym praktycznie pełne unicestwienie ukraińskiego lotnictwa i elementów 

systemu obrony powietrznej oraz likwidacja sił morskich. Przewagę w powietrzu, według 

Rudskiego, rosyjska armia zdobyła już drugiego dnia działań. Rosyjskie dowództwo 

zakomunikowało liczbowe i procentowe spadki zdolności ukraińskiej armii (stan 

faktyczny jest jednak w tej kwestii niemożliwy do zweryfikowania)4. 

Rudskoj krytycznie odniósł się do militarnej pomocy, jaka jest udzielana Ukrainie przez 

państwa zachodnie (rzekomo ma to być powodem przeciągania się konfliktu 

i zwiększania liczby ofiar przy braku możliwości odwrócenia jego wyniku). Zasugerował, 

że dostawy broni mają wciągnąć Ukrainę w długotrwały konflikt „do ostatniego 

Ukraińca”. Zagroził również, że SZ FR będą reagować zdecydowanie (bez określenia 

konkretnych kroków), gdyby Ukraina miała możliwość otrzymania samolotów, systemów 

przeciwlotniczych czy uzyskania poparcia dla strefy zakazu lotów.  

Pod koniec „pierwszej fazy operacji” pod kontrolą milicji tzw. ŁRL znajduje się 93 proc. jej 

administracyjnego terytorium, a tzw. DRL – 54 proc. Zastępca szefa SG podał także nowe 

dane na temat strat SZ FR – oficjalnie mają wynosić 1351 zmarłych oraz 3825 rannych 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 28 | 01.04.2022 

| 3 

żołnierzy, po stronie ukraińskiej zaś 14 tys. zmarłych oraz 16 tys. rannych (strona 

ukraińska na dzień 31 marca br. szacuje rosyjskie straty osobowe na 17,5 tys. – łącznie 

zmarłych, rannych oraz jeńców; własnych strat nie podaje).  

Bieżący priorytet – Donbas 
Rudskoj zakomunikował, że Rosja przystępuje do „drugiej fazy operacji”, która skupi się 

na przejęciu terytorium administracyjnego obwodów donieckiego i ługańskiego. Nie 

powiedział jednak, że jest to etap finalny. Na koniec swojego wystąpienia generał wskazał, 

że „operacja wojenna” będzie prowadzona aż do zrealizowania zadań postawionych przez 

rosyjskiego prezydenta (bez dokładniejszego ich sprecyzowania). 

Wyzwaniem dla sił rosyjskich ma być przełamanie obrony silnie ufortyfikowanego 

ukraińskiego frontu na Donbasie, co wymaga silnego rażenia ogniowego. Rosyjska armia, 

według słów zastępcy szefa SG, miała w pełni odciąć ukraińskie jednostki od dostaw 

amunicji, paliwa i żywności. Zdobyte na tym terenie sprzęt i uzbrojenie jest z kolei 

przekazywane do dyspozycji milicjom tzw. republik5. Formalnie to one prowadzą 

natarcie, przy wsparciu sił rosyjskich. Rosyjski generał podkreślił, że obywatele FR 

chętnie zgłaszają się, żeby uczestniczyć w „operacji”, a ponadto zadeklarowało to około 

23 tys. osób z 37 państw trzecich. Rosyjski Sztab Generalny miał rekomendować przyjęcie 

ich pomocy, jednak tzw. ludowe milicje zdecydowały o „samodzielnej obronie swoich 

ziem”.  

Ukierunkowanie rosyjskiej armii na Donbas potwierdził również Szojgu w czasie 

wystąpienia 29 marca br. Powtórzył on w skrócie główne tezy zaprezentowane kilka dni 

wcześniej przez Rudskiego. Zapowiedział także prowadzenie „operacji” do momentu 

realizacji postawionych celów (również bez ich uszczegóławiania).  

Po rosyjsko-ukraińskich negocjacjach, jakie odbyły się 29 marca br. w Stambule, 

wiceminister obrony gen. Aleksandr Fomin (ros. Александр Фомин)  zaanonsował 

zmniejszenie aktywności wojskowej rosyjskich SZ na kierunku kijowskim oraz 

czernihowskim. Zaznaczył, że ma to na celu zwiększenie wzajemnego zaufania oraz 

poprawy warunków prowadzenia rozmów. Szef delegacji, Władimir Medinskij (ros. 

Владимир Мединский) wyjaśnił później, że nie oznacza to jednak zawieszenia ognia. Była 

to swojego rodzaju odpowiedź na wiele krytycznych komentarzy z Rosji na temat 

rzekomej „deeskalacji”. Z apelem o szturm Kijowa publicznie do Władimira Putina zwrócił 

się m.in. szef Czeczenii Ramzan Kadyrow. Spadku intensywności działań na północ od 

Kijowa nie odnotowały ani siły ukraińskie, ani służby państw zachodnich. Rzecznik 

Pentagonu John Kirby wskazał, że ruchy rosyjskich wojsk wskazują na przegrupowanie, 

a nie wycofanie i na dzień 30 marca br. odnoszą się do mniej niż 20 proc. rosyjskich sił 

w tym regionie (za deeskalację USA uznają dopiero powrót jednostek do stałych miejsc 

dyslokacji, a nie na Białoruś)6. Pokreślił również, że to co Rosjanie określają słowem 

„deeskalacja”, USA widzą jako przegrupowanie, przy czym już wcześniej siły rosyjskie 

były w okolicach Kijowa w defensywie7. 

O przegrupowaniu wojsk na kierunku kijowskim oraz czernihowskim mówił także sam 

rzecznik ministerstwa obrony na briefingu 30 marca br. (zaznaczył, jakoby celem tej 
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części „operacji” było wiązanie sił i sprzętu).  Podkreślił ponownie aktywizację działań na 

kierunku priorytetowym, jakim jest Donbas. 

Propagandowa karawana jedzie dalej  
Wypowiedź Rudskiego z 25 marca br. była pełna kłamliwych tez, powielanych przez 

rosyjską propagandę. Utrzymuje on, jakoby SZ FR nie niszczyły w żaden sposób 

infrastruktury cywilnej, a zbrodni dokonywała armia ukraińska. Chociaż 

w przeciwieństwie do Władimira Putina, nie określał jej jedynie wyrażeniem „bataliony 

nacjonalistyczne”, to uznał je za rdzeń wojska. Wskazał ponadto, że zdolność ukraińskich 

sił opiera się jedynie na strachu zwyczajnych żołnierzy przed zemstą rzekomych 

neonazistów, którzy mają swoich reprezentantów na każdym szczeblu sił zbrojnych. 

W codziennych briefingach ukraińscy żołnierze są nazywani przede wszystkim słowem 

„nacjonaliści”.  

Propaganda medialna również nie zmienia znacząco swojej retoryki. W programach 

informacyjnych emitowane są materiały mające dokumentować rzekome zbrodnie strony 

ukraińskiej (z zaprezentowaniem opinii świadków czy zwykłych mieszkańców). Dla 

przykładu, przygotowano obszerny materiał o lotnisku w Mariupolu, które miało od wielu 

lat służyć nie jako port lotniczy, lecz więzienie i miejsce tortur prorosyjskich aktywistów. 

Kontynuowany jest temat amerykańskich laboratoriów prowadzących jakoby na Ukrainie 

badania nad bronią biologiczną, do którego dołączane jest obecnie ich powiązanie 

z synem amerykańskiego prezydenta – Hunterem Bidenem.  

W optyce rosyjskiej sukces odnosi również dyplomacja – propozycje strony ukraińskiej 

zaprezentowane w czasie negocjacji w Stambule (rezygnacja ze wstąpienia do NATO, 

gwarancje bezpieczeństwa) są przez Medinskiego prezentowane jako spełnienie żądań 

stawianych przez Rosję przed 24 lutego br. 

Wnioski 
 Rosyjska władza wciąż prezentuje przekonanie, że może na Ukrainie odnieść 

zwycięstwo, niezależnie od faktu, że pierwotne cele nie są obecnie możliwe do 

zrealizowania. Wygląda również, że nie jest istotny koszt realizacji założonego 

planu. Rosjanie nie będą też skłonni do wycofania się z zajętych dotychczas pozycji. 

FR chce tym samym kontynuować politykę faktów dokonanych (m.in. poprzez 

fikcyjne „referenda” czy możliwość przyłączenia podbitych terytoriów do Rosji, 

co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Ukrainy, w tym jej pozycję negocjacyjną).  

 Określenie krótkoterminowego priorytetu, jakim jest zajęcie terenów Donbasu 

wynika z jednej strony z głównego propagandowego przekazu („wyzwolenia 

republik ludowych”), z drugiej – z relatywnych sukcesów na tym kierunku, które 

można w najbliższych tygodniach przekuć w „zwycięstwo” (jest to bardzo ważne 

propagandowo przed 9 maja – Dniem Zwycięstwa). Nie będzie to jednak 

automatycznie oznaczać zakończenia wojny. Dalsze cele będą wskazywane 

w zależności od sytuacji bieżącej (rosyjscy wojskowi wciąż nie wykluczają szturmu 

dużych miast czy stolicy). 
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 Po miesiącu prowadzenia w wielu regionach Ukrainy „specjalnej operacji”, która 

nie przyniosła założonych pierwotnie rezultatów dla strony rosyjskiej (m.in. 

zajęcie Kijowa i zainstalowanie tam rządu marionetkowego), tak szerokie 

zaangażowanie zaczęto przedstawiać jako z góry obrany zamysł strategiczny 

(wiązanie sił ukraińskich, by nie dopuścić do wsparcia jednostek na Donbasie). 

Podział na etapy wynika z konieczności zakomunikowania „sukcesu”, podczas gdy 

realnie rosyjska armia ponosi znaczące straty i nie jest w stanie szybko przełamać 

oporu Ukraińców.  

 Niezależnie od oficjalnych zapowiedzi, należy się spodziewać dalszej aktywności 

rosyjskich sił zbrojnych na wszystkich kierunkach, a także utrzymania 

oddziaływania na całe terytorium Ukrainy m.in. poprzez ataki z powietrza.  

 Rosyjskie działania wojenne nie są mediom prezentowane przez Gierasimowa 

(jest jedynie obecny na niektórych spotkaniach), w małym stopniu komentuje je 

także Szojgu. Służby amerykańskie uznały za prawdopodobny brak wyznaczenia 

głównodowodzącego całą „operacją”, co przyczynia się do jej niepowodzenia8. 

Przedstawienie nowego etapu działań militarnych przez Rudskiego stawia go na 

czele obecnej ofensywy.  

 Rosyjscy dowódcy deklarują prowadzenie działań „do wypełnienia wszystkich 

zadań postawionych przez prezydenta”. Głoszone przez nich propagandowe hasła 

demilitaryzacji i denazyfikacji wprowadzają dużą dowolność w zakresie 

konkretnych działań i możliwości ogłoszenia osiągnięcia ostatecznego celu. Poza 

Donbasem, obwodami chersońskim i zaporoskim, ważnym kolejnym celem mogą 

być również obwody mikołajowski oraz odeski (zwiększenie obecności w basenie 

Morza Czarnego, odcięcie Ukrainy od morskich tras komunikacyjnych, połączenie 

lądowe z Naddniestrzem, kontrola nad żeglugą Dniepru, Dniestru i Dunaju). 

 Rosyjska propaganda utrzymuje swoje silnie antyukraińskie narracje. 

Kontynuowana jest linia rzekomego neonazizmu ukraińskiej armii oraz zbrodni 

dokonywanych przez nią w regionach graniczących z Donbasem, które obecnie są 

„wyzwalane”. W medialnym przekazie brakuje szerokiego przygotowywania 

gruntu na potrzeby realnych negocjacji pokojowych, w tym jakiegokolwiek 

wycofania się sił rosyjskich z terytorium Ukrainy.  

 Zarówno negocjacje, jak i deklaracje o rzekomej deeskalacji są wykorzystywane 

przez stronę rosyjską w celu oddziaływania na zachodnie elity polityczne 

(w założeniu Rosjan mogące nakłonić Kijów do przyjęcia rosyjskich warunków). 

Warto przypomnieć, że Szojgu 14 lutego br. ogłaszał rzekomy powrót rosyjskich 

żołnierzy spod granicy z Ukrainą do stałych miejsc dyslokacji, a 10 dni później FR 

rozpoczęła pełnoskalową inwazję. Nie należy więc przyjmować żadnej rosyjskiej 

zapowiedzi jako prawdziwej czy ogłaszanej w dobrej wierze.  
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1 Брифинг Министерства обороны РФ о текущих результатах проведения специальной военной 
операции на Украине, Yandex; https://zen.yandex.ru/video/watch/623df9f4f0c9cb0661663479 [dostęp: 
26.03.2022]. 
2 Można je uznać za aktualne głównie ze względu na fakt wspomnienia przez ministra obrony przyjęcia 
nowelizacji nadającej status weterana żołnierzom i funkcjonariuszom innych siłowych służb biorącym 
udział w „operacji” na Ukrainie (rosyjski parlament uchwalił ją 25 marca br.). 
3 Faktyczny obraz odbiegał jednak od tej wypowiedzi – Kijów nie został zablokowany, ograniczone 
możliwości utrzymał również Charków, a w obwodzie chersońskim wciąż aktywne były jednostki 
ukraińskie.  
4 Ukraina miała jakoby stracić 70 proc. zapasów techniki wojskowej oraz paliwa, 85 proc. rakiet systemu 
Toczka, ponad milion ton amunicji, ponad 1,5 tys. czołgów i bojowych wozów opancerzonych (straty na 
poziomie 65 proc.), ponad 600 sztuk artylerii (41 proc.), 112 samolotów (73 proc.), 75 śmigłowców 
(50 proc.), 35 dronów Bayraktar (97 proc.), 148 zestawów S-300 oraz Buk (82 proc.), 117 stacji 
radiolokacyjnych (39 proc.). 
5 Dotyczy to również zachodniej produkcji – Rudskoj poinformował, że przejęto m.in. 113 czołgów 
i pojazdów opancerzonych, 138 pocisków przeciwpancernych Javelin oraz 67 wyrzutni NLAW. 
6 Pentagon Press Secretary John F. Kirby Holds a Press Briefing, March 30, 2022, U.S. Department of Defense, 
30.03.2022; https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2983648/pentagon-press-
secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing-march-30-2022/ [dostęp: 31.03.2022]. 
7 Pentagon Press Secretary John F. Kirby Holds a Press Briefing, March 31, 2022, U.S. Department of Defense, 
31.03.2022; https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2985390/pentagon-press-
secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing-march-31-2022/ [dostęp: 01.04.2022]. 
8 Katie Bo Lillis, Zachary Cohen, Who is Russia's top field commander in Ukraine? The US isn't sure, CNN, 
22.03.2022; https://edition.cnn.com/2022/03/21/politics/us-russia-top-military-commander-ukraine-
war/index.html [dostęp: 31.03.2022]. 

                                                        


