
Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademia Sztuki Wojennej 

Analiza 23 | Marzec 2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Zespół OSPP  

 

Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 

Tel.: 26 181 33 25 

E-mail: ospp@akademia.mil.pl 

 

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są  
oficjalnym stanowiskiem Akademii Sztuki Wojennej 

 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 23 | 16.03.2022 

| 1 

Sytuacja społeczno-polityczna na okupowanych terenach 
południa Ukrainy 

Trwające protesty społeczne w okupowanych miastach południa Ukrainy 

powodują coraz brutalniejsze metody działania rosyjskich sił okupacyjnych. 

Zaczęły się represje wobec przedstawicieli władz lokalnych i aktywistów, którzy 

odmawiają pójścia na współpracę. Jednocześnie tworzone są równoległe organy 

władzy okupacyjnej, rekrutujące się wśród prorosyjskich organizacji.  

Na południu Ukrainy rosyjskie siły zbrojne zajęły część regionu bez większych walk. 

Wynikało to najprawdopodobniej ze specyfiki terenu tego stepowego obszaru, który jest 

trudny do obrony. Jeszcze 24 lutego br. wojska rosyjskie weszły do Nowej Kachowki 

i Geniczeska. Kierując się na wschód od Krymu, 26 lutego br. siły rosyjskie wkroczyły do 

Melitopola, a 28 lutego br. okupowały Berdiańsk, port nad Morzem Azowskim. Następnie, 

kierując się na zachód, 1 marca br. Rosjanie wkroczyli do Chersonia. Zdecydowany opór 

napotkały w okolicach Mariupola, którego nie udało się dotychczas przełamać, mimo 

trwającej od 3 marca br. blokady i intensywnych ataków powietrzno-rakietowych. 

Wejście rosyjskich wojsk do obwodu chersońskiego, zaporoskiego i wcześniej 

nieokupowanej części obwodu donieckiego rozpoczęło nowy etap funkcjonowania 

w warunkach okupacji. Większość władz lokalnych, jak i społeczeństwa na tym obszarze, 

demonstruje nadal swoje proukraińskie stanowisko, odmawiając współpracy. Postawa 

taka coraz częściej spotyka się z brutalną reakcją okupanta. 

Chersoń: proukraińskie manifestacje i przeciwdziałanie ogłoszeniu republiki 
ludowej 
Wojska rosyjskie, które zajęły Chersoń 3 marca, spotkały się z wrogością ze strony 

mieszkańców. Otoczono budynki administracji regionalnej, Służby Bezpieczeństwa 

Ukrainy (SBU) i policji. Miasto jest okrążone przez Rosjan. Po żywność i leki ustawiają się 

kolejki, lecz, pomimo trudności z dostawami, można je kupić. Mer Chersonia Ihor 

Kołychajew przyznał, że 3 marca prowadził rozmowy z „uzbrojonymi przedstawicielami” 

sił okupacyjnych o funkcjonowaniu miasta. Nie wskazał z kim konkretnie rozmawiał. 

Ustalił z nimi, że w mieście obowiązywać będzie godzina policyjna. W związku z tym, ruch 

wjazdowy do miasta będzie odbywać się tylko za dnia i dotyczyć będzie samochodów 

przywożących artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne do funkcjonowania miasta. 

Przywrócono transport miejski dla pracowników przedsiębiorstw infrastruktury 

krytycznej, sklepów, piekarni, aptek itp. Mer wezwał mieszkańców miasta do 

nieprowokowania żołnierzy. W zamian pozostawiono ukraińską flagę na budynkach 

miejskich. W swoich wypowiedziach Kołychajew niezmiennie podkreśla, że Chersoń to 

Ukraina.  

W celu rozpowszechniania przekazu propagandowego o przyjmowaniu Rosjan przez 

mieszkańców ukraińskich miast z otwartymi ramionami, wojska rosyjskie przygotowały 

własne konwoje humanitarne. Jednocześnie nie wpuszczały konwojów organizowanych 

przez władze ukraińskie. Jednak rosyjska „pomoc humanitarna” została zbojkotowana 
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przez mieszkańców Chersonia. Jak donoszą lokalne media, dla potrzeb przekazu 

medialnego wykorzystano kilkanaście osób przywiezionych z Krymu. 

W mieście od początku okupacji trwają protesty. Najliczniejsza akcja odbyła się 13 marca. 

Protestujący szli wzdłuż kolumny wojsk, słychać było strzały: według niektórych 

doniesień Rosjanie strzelali gumowymi kulami. Protestowali także mieszkańcy 

mniejszych miejscowości obwodu chersońskiego. Mobilizacja spowodowana była 

pogłoskami o planowanym referendum proklamującym Chersońską Republikę Ludową 

(ChRL). Rada obwodowa, aby przeciwdziałać takiemu scenariuszowi, na nadzwyczajnym 

posiedzeniu przyjęła rezolucję skierowaną do władz ukraińskich i obywateli, w której 

odrzuciła możliwość powołania ChRL i podkreśliła, że Chersoń to nieodłączna część 

Ukrainy. Deputowani rady obwodowej otrzymywali wcześniej telefony z propozycjami 

współpracy z siłami okupacyjnymi.  

Jak donoszą ukraińskie media, rosyjskie wojska zajęły areszt śledczy w Chersoniu, który 

będzie wykorzystywany do tłumienia oporu mieszkańców. W tym celu skierowano m.in. 

Rosgwardię, w tym siły szybkiego reagowania SOBR. Sztab Generalny Sił Zbrojnych 

Ukrainy 9 marca informował, że okupant zatrzymał ponad 400 obywateli Ukrainy. 

Lokalne media informują także, że FSB i Rosgwardia prowadzą przeszukania 

w mieszkaniach patriotycznych działaczy miasta. Według dziennikarzy lokalnych 

mediów, Rosjanie posiadają listy osób otwarcie demonstrujących przeciw okupacji. 

Pierwszy publiczny mityng zwolenników Rosji w Chersoniu pokazał jak niewielka jest 

skala poparcia społecznego dla rosyjskiego scenariusza, zwłaszcza na tle kilkutysięcznego 

protestu w centrum miasta. Udział w zgromadzeniu wzięło kilkadziesiąt osób, znanych od 

dawna ze swoich prorosyjskich poglądów, obecnie uznawanych za postaci marginalne. 

Powiewały na nim flagi Związku Sowieckiego, co pokazuje, że odbiorcami mają być 

nostalgicznie nastawieni do czasów sowieckich mieszkańcy starszego pokolenia. Wśród 

uczestników byli wieloletni mer Chersonia Wołodymyr Saldo (w latach 2002–2012), były 

członek Partii  Regionów nie kryjący prorosyjskich poglądów, oraz ludzie z jego otoczenia. 

Niektórzy już  wcześniej byli oskarżani o zdradę przez SBU1. 

Trwają naciski na władze lokalne w całym regionie. Dla przykładu, w Geniczesku do 

dymisji podał się mer Ołeksandr Tułupow. Ponadto Rosjanie zamykają ukraińskie media 

lokalne. 

Melitopol: porwanie mera i instalowanie władz okupacyjnych 
Melitopol w obwodzie zaporoskim jest okupowany od 26 lutego, od tego czasu w mieście 

organizowane są proukraińskie protesty. Wojska okupacyjne 11 marca br. porwały mera 

miasta Iwana Fedorowa. Odmawiał on pójścia na współpracę z siłami okupującymi 

miasto. Kilka dni wcześniej Fedorow został nagrodzony przez prezydenta Wołodymyra 

Zełenskiego orderem za męstwo. Około 2 tys. mieszkańców domagało się uwolnienia 

mera. Prokuratura tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej ogłosiła, że prowadzi wobec 

Fedorowa postępowanie związane ze wsparciem finansowym, jakiego miał udzielać 

„organizacji nacjonalistycznej Prawy Sektor”. Rosyjska propaganda niezmiennie 

odwołuje się do nieistniejących już w ukraińskiej rzeczywistości „batalionów 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 23 | 16.03.2022 

| 3 

nacjonalistycznych”, które są uzasadnieniem dla inwazji i „denazyfikacji” Ukrainy. Takie 

komunikaty nie przekonują mieszkańców Melitopola, którzy wybierali mera w wyborach 

bezpośrednich.  

Na miejsce Fedorowa Rosjanie wyznaczyli deputowaną rady miejskiej Melitopola 

z ramienia prorosyjskiej partii Blok Opozycyjny Halynę Danylczenko. W opublikowanym 

12 marca br. nagraniu wezwała mieszkańców, by jak najszybciej „zaczęli żyć na nowo”. 

W tym celu władze lokalne mają się dostosować do sytuacji. Ogłosiła powołanie Komitetu 

Ludowych Przedstawicieli, do którego zaprosiła innych deputowanych rady miejskiej2. 

Ma on zajmować się wszystkimi sprawami administracyjnymi Melitopola i jego 

okolicznych miejscowości. Danylczenko stwierdziła, że są jeszcze w mieście ludzie, którzy 

próbują „destabilizować sytuację” i wzywają do „działań ekstremistycznych”.  

Jednak 13 marca br. deputowani rady miejskiej Melitopola zebrani na nadzwyczajnej sesji 

rady przyjęli uchwałę, w której wezwali Zełenskiego do podjęcia działań mających na celu 

uwolnienie Fedorowa, a prokuraturę generalną do wszczęcia postępowania w sprawie 

zdrady państwowej dotyczącej próby utworzenia administracji okupacyjnej w Melitopolu 

przez przedstawicieli partii Blok Opozycyjny3.  

Po mieście jeździ pojazd oznakowany literą Z, który przez głośniki podaje informacje 

o zakazie zgromadzeń. Powołuje się na decyzję „wojskowo-cywilnej administracji 

Melitopola”. Ukraiński Sztab Generalny informował, że w obwodzie chersońskim 

prowadzone są działania mające na celu powołanie systemu komendantur/dowództw dla 

zapewnienia porządku, a faktycznie zapewnienia podporządkowania społeczeństwa 

okupantom.  

We wsiach obwodu chersońskiego Rosjanie prowadzą kontrole i zastraszają sołtysów. 

Protestują mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi regionu. Represje wobec władz 

lokalnych szybko objęły kolejne osoby. Dla przykładu, 13 marca br. zatrzymano także 

przewodniczącego rady powiatowej w Melitopolu. Tego samego dnia został porwany 

również mer Dniprorudnego w obwodzie zaporoskim.  

Przejmowanie kontroli nad przestrzenią medialną 
W Chersoniu i Melitopolu jeszcze 4 marca br. Rosjanie przejęli kontrolę nad wieżami 

telewizyjnymi i zaczęli nadawanie programów rosyjskiej telewizji. Z kolei w Berdiańsku 

rosyjscy żołnierze 8 marca br. zajęli lokalną rozgłośnię radiową (Azowska Fala), a także 

holding medialny PRO100, który obejmuje telewizję Południe, rozgłośnie radiowe 

Azowska Fala i Wiadomości Berdiańska. Szef Związku Dziennikarzy Serhij Tomilenko 

poinformował, że rosyjscy żołnierze przetrzymywali dziennikarzy holdingu, żeby zmusić 

ich do współpracy. Po odmowie, dziennikarze zostali wypuszczeni. Przekaz medialny 

skierowany na terytoria okupowane powiela rosyjską propagandę na rynek wewnętrzny. 

W komunikatach mowa jest o konieczności rozbrojenia nielegalnych formacji zbrojnych 

i powstrzymania działalności nacjonalistycznych struktur. Jako cel wskazuje się powrót 

do normalnego życia i zjednoczenie Rosji i Ukrainy. Władze ukraińskie informują 

w swoich komunikatach o alternatywnych możliwościach dostępu do ukraińskich 
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mediów, jak telewizja satelitarna czy internet. Dzięki temu całkowite odcięcie od 

informacji dotyczących wydarzeń na Ukrainie będzie bardzo trudne. 

W rosyjskich mediach pojawia się stwierdzenie o konieczności przeformatowania 

świadomości mieszkańców Ukrainy po zakończeniu wojny. Zdaniem rosyjskiej 

propagandy, w celu uniknięcia problemów z walkami partyzanckimi należy na 

„wyzwalanych terenach” przeprowadzić „czystkę”, zwłaszcza we wsiach, tworzyć 

wojskowe komendantury i prowadzić „skrupulatną pracę z miejscową ludnością”. 

Z niepotwierdzonych doniesień ukraińskich mediów wynika, że w Berdiańsku trwają 

przygotowania do wydawania paszportów rosyjskich dla mieszkańców terenów 

okupowanych. Za przyjęcie paszportu obiecano anulowanie długów w opłatach 

komunalnych4. Władze miejskie w Berdiańsku informowały, że dostały propozycję 

kontunuowania swojej działalności pod kontrolą sił okupacyjnych. Odmówiły i opuściły 

budynek administracji. Pracują zdalnie, organizując pomoc dla mieszkańców, w tym 

wydawanie posiłków.  

Media ukraińskie podają, że w Nowej Kachowce siły okupacyjne szukają chętnych do 

pracy w policji. Pokazuje to niechęć funkcjonariuszy ukraińskich resortów siłowych do 

przechodzenia na stronę Rosji. W Doniecku i Ługańsku w 2014 roku na stronę sił 

okupacyjnych przeszło wielu ówczesnych milicjantów i innych funkcjonariuszy. Jeśli 

potwierdzi się ta informacja, będzie to kolejne dowód na to, że rosyjski plan zakładał 

powtórzenie scenariusza z 2014 roku na terenach okupowanych. 

Wnioski 
 Wbrew rosyjskim oczekiwaniom mieszkańcy południowych obwodów Ukrainy 

przyjęli rosyjską okupację z wrogością, którą aktywnie demonstrują mimo prób 

ich zastraszenia. Trwające protesty spotykają się z coraz brutalniejszą reakcją sił 

okupacyjnych, które zaczęły stosować przemoc i prześladować proukraińskich 

polityków i aktywistów. 

 Wojska rosyjskie początkowo podjęły próbę porozumienia się z władzami 

lokalnymi, oferując pozostanie na stanowiskach w zamian za współpracę. 

W większości przypadków oferta ta została odrzucona. Areszty i zniknięcia 

przedstawicieli władz lokalnych, aktywistów oraz dziennikarzy mają za pomocą 

terroru wymusić posłuszeństwo. Rosyjski scenariusz najprawdopodobniej nie 

zakładał takiej postawy, gdyż nie przygotowano odpowiedniej liczby 

kolaborantów gotowych do ustanowienia nowych władz. Oczekiwanie Kremla, że 

uda się powtórzyć scenariusz z Donbasu świadczy o niezrozumieniu zmian 

społecznych, które zaszły na Ukrainie po 2014 roku, w tym również na 

południowym wschodzie kraju. 

 Postawa władz regionalnych utrudnia Rosji realizację scenariusza powoływania 

kolejnych samozwańczych republik ludowych na wzór donieckiej i ługańskiej 

i tworzenia w ten sposób pseudoprawnych podstaw do roszczeń terytorialnych. 

Z tego powodu Rosja będzie używać przemocy w celu przełamania oporu. 
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