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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 1 kwietnia 2022 r. 

 
Polityka zagraniczna. W czwartek szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że rosyjskie jednostki nie wycofują się, ale 
jedynie przenoszą. Rosja stara się przegrupować, uzupełnić zapasy i wzmocnić swoją ofensywę w Donbasie. Jednocześnie 
wywiera presję na Kijów i inne miasta. Wcześniej również urzędnicy amerykańscy i brytyjscy potwierdzili tę informację. 
 
Rozszerzenie mandatu Specjalnej Misji Obserwacyjnej (SMM) OBWE na Ukrainę zostało zablokowane przez Rosję - 
informuje oficjalne oświadczenie. SMM OBWE, na wniosek rządu ukraińskiego oraz na mocy konsensusu podjętego przez 
wszystkie 57 państw członkowskich, jest obecny jako międzynarodowy obserwator na terytorium Donbasu od 2014 r. „Misja 
odgrywa kluczową rolę, dostarczając obiektywnych informacji na temat bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej na miejscu 
oraz niestrudzenie pracuje nad złagodzeniem skutków konfliktu dla ludności cywilnej” – powiedział przewodniczący OBWE 
Rau. 
 
Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, jest w drodze do Kijowa. Będzie pierwszą szefową instytucji 
unijnych odwiedzającą Ukrainę od początku wojny. Szczegóły wizyty nie są ujawniane, jednak rzecznik potwierdził, że 
„przekaże przesłanie poparcia i nadziei w imieniu Parlamentu Europejskiego”. 
 
Na Węgrzech, we Francji i w Serbii zbliża się weekend wyborczy. Wojna w Ukrainie wpłynęła na rozwój kampanii wyborczych. 
We Francji prezydent Macron wykorzystuje francuską prezydencję w Radzie UE (każde państwo członkowskie sprawuje 
prezydencję Rady UE na zasadzie rotacji przez sześć miesięcy – przyp. red.) do prowadzenia własnej kampanii. Próbował 
również kierować próbami procesu pokojowego z Putinem, pozostając ostatnim kanałem komunikacji z Rosją. Węgry i 
Serbia, niezależnie od powiązań obu prezydentów z Rosją, najprawdopodobniej pozostaną na swoich miejscach. Dowiedz 
się więcej o sytuacji wyborczej na Węgrzech i w Serbii. 
 
Przeniesienie a wycofanie. Prezydent Zełenski w swoim nocnym orędziu zwracał uwagę na trudną sytuację na południu 

Ukrainy i w Donbasie. Ostrzegał również przed gromadzeniem rosyjskich sił w pobliżu oblężonego Mariupola. W świetle 
trwających przegrupowań i przygotowań do przerzutu wojsk, polski premier ostrzegł w wywiadzie udzielonym CNN, że Rosja 
dąży do zajęcia ⅓ terytorium Ukrainy w celu wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Hanna Maliar, wiceminister obrony 
Ukrainy, stwierdziła, że Rosjanie dążą do przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim, a także próbują 
przejąć obwód charkowski. Aktywny jest ruch wojsk rosyjskich w pobliżu Homla na Białorusi, tam przenoszone są bowiem 
kolejne systemy rakietowe. 
 
Miasta pod ostrzałem. Dwa rosyjskie pociski uderzyły w bazę wojskową w obwodzie dniepropietrowskim. W wyniku ataku 

2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. W Charkowie podczas ostrzału uszkodzony został gazociąg, pozostawiając 34 tys. 
mieszkańców bez gazu. Wojska rosyjskie zaatakowały skład ropy w Fastowie w obwodzie kijowskim. Ciężki ostrzał dotknął: 
Siewierodonieck, Rubiżne, Lisiczańsk, Kreminnę. Uszkodzonych zostało 20 obiektów infrastruktury, w tym 9 bloków 
mieszkalnych i 9 domów prywatnych.  
Wojska rosyjskie nasiliły ostrzał Charkowa - pocisk trafił w centralną część miasta. Wyzwolony Trościaniec w obwodzie 
sumskim wzywa pomoc, ponieważ 90% miasta pozostaje bez ogrzewania, wody i elektryczności.  
Wszyscy dyrektorzy szkół w Melitopolu złożyli rezygnacje, aby nie współpracować z najeźdźcami - mówi burmistrz, Iwan 
Fiodorow. Rosyjscy okupanci skonfiskowali 14 ton żywności i lekarstw, które Ukraina wysłała mieszkańcom Melitopola. 
Ukraińscy urzędnicy, Międzynarodowy Czerwony Krzyż oraz rosyjskie agencje informacyjne poinformowały, że w piątek w 
Mariupolu może zacząć działać korytarz humanitarny.  
Ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 11 osiedli w obwodzie chersońskim, 5 w obwodzie zaporoskim i 2 w obwodzie 
czerniowieckim. 
 
Bezpieczeństwo energetyczne. Światowe Stowarzyszenie Operatorów Jądrowych (WANO) przeniesie wszystkie 

ukraińskie elektrownie jądrowe do paryskiego Centrum WANO. Wcześniej ukraińskie placówki były częścią moskiewskiego 
oddziału. Stowarzyszenie zrzesza operatorów elektrowni jądrowych na świecie i promuje wymianę doświadczeń w ich 
eksploatacji, tak aby członkowie stowarzyszenia mogli wspólnie pracować na rzecz osiągnięcia najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności. 
 
Po ponad miesięcznej okupacji, wojska rosyjskie wycofały się z elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Obecnie na terenie 
elektrowni nie przebywają osoby nieuprawnione — podała Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. 
Burmistrz Sławutycza, pobliskiego miasta i bazy dla wielu pracowników zakładu, poinformował, że wojska rosyjskie od 
pierwszych dni zajęcia zakładu, brały za zakładników żołnierzy ukraińskich Gwardii Narodowej. 
 
Bezpieczeństwo gospodarcze. EBOR alarmuje o nadchodzącym największym szoku podażowym od co najmniej początku 
lat 70. spowodowanym spowolnieniem wzrostu ze względu na inwazje. Trwająca wojna doprowadzi do wzrostu kosztów 
towarów, takich jak żywność, ropa, gaz i metale, co będzie miało głęboki wpływ na gospodarki, szczególnie te w krajach o 
niższych dochodach. Prognozy EBOR zakładają, że w przypadku zawieszenia broni w najbliższych miesiącach, PKB Ukrainy 
na koniec 2023 roku będzie nadal poniżej poziomu sprzed wojny. 
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Sankcje. Nadchodzą kolejne sankcje wobec Rosji. Australia nakłada 35% dodatkowych opłat na cały import z Rosji i 
Białorusi. Wcześniej rząd nałożył sankcje na ponad 500 rosyjskich firm i osób fizycznych oraz zakazał importu rosyjskiej 
ropy. Oprócz sankcji, rząd zapewni pomoc humanitarną, dostawy węgla i tymczasowe systemy ochrony.  
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na 13 Rosjan i 21 podmiotów prawnych zajmujących się badaniami naukowymi 
oraz technologią. Sankcje będą skierowane przeciwko rosyjskim sieciom uchylającym się od sankcji, a także firmom z sektora 
technologicznego. 
 
UE wprowadziła już 4. pakiet sankcji wobec Rosji. Minie jednak trochę czasu, zanim Rosja odczuje ich wpływ. Niektóre 
państwa członkowskie UE wyrażają niechęć do kontynuowania zerwania powiązań gazowych z Rosją. Rosyjski gaz stanowił 
42% europejskiego importu gazu. Wyłączenie dopływów spowodowałoby bolesne skutki gospodarcze dla krajów 
europejskich, które już zmagają się z widmem wysokiej inflacji - pisze POLITICO. Przy 60,1 mld euro w 2020 r., energia 
stanowi około ⅔ europejskiego importu z Rosji.  
Zajrzyj również do naszego najnowszego zestawienia informacji na temat (nie)zależności energetycznej UE. 
 
Bezpieczeństwo cyfrowe. Raporty wskazują, że Rosja miała pełny dostęp do sieci węgierskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych, a tamtejszy rząd nie był w stanie ich powstrzymać. Rosyjscy hakerzy przeprowadzili serię ataków na kanały 
komunikacyjne resortu, z których ostatni miał miejsce w styczniu 2022 roku. Pozwoliło to na uzyskanie dostępu do całej 
oficjalnej komunikacji i dokumentów. Tymczasem nic nie wskazuje na to, by rząd Węgier publicznie protestował wobec 
rosyjskiego cyberszpiegostwa. 
 
Pracownicy sektora technologicznego wzywają firmy do przyłączenia się do ukraińskiej cyfrowej blokady Rosji. Chociaż 
Microsoft, SAP, IBM wcześniej zapowiadały ograniczenie swojej działalności w Rosji, nadal utrzymują operacje lub personel 
pomimo apeli Ukrainy. Niewielkie grupy pracowników Microsoft, SAP i IBM wezwały kierownictwo do całkowitego wycofania 
się z Rosji po inwazji na Ukrainę. 
 
Rosyjscy hakerzy próbowali niedawno przeniknąć do sieci NATO i sił zbrojnych niektórych krajów Europy Wschodniej, jak 
podaje w raporcie opublikowanym we środę Grupa Analiz Zagrożeń Google. Chociaż informacje dot. celów ataku są 
niedostępne, jednym z nich miał być phishing danych uwierzytelniających. 
 
Dezinformacja. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej wydało nowe oświadczenie o „broni biologicznej w Ukrainie”. Z 

dokumentów wynika, że zakończyła się działalność „pięciu kijowskich laboratoriów biologicznych”. Ponadto ministerstwo 
twierdzi, że Hunter Biden - syn prezydenta USA, był zaangażowany w prace nad patogenami w Ukrainie. Ukraina rozważała 
możliwość transportu substancji radioaktywnych, biologicznie niebezpiecznych i odurzających za pomocą dronów. 
 
Lista lektur: 

● Bez pokoju, bez gwarancji. Szczegóły i wyniki rozmów wojennych między Ukrainą a Rosją w Stambule | Europejska 
Prawda (eurointegration.com.ua) – wybraliśmy ten artykuł, ponieważ jest to spójna analiza, która reprezentuje 
poglądy wybitnych ekspertów ds. bezpieczeństwa z Ukrainy. Gorąco polecamy poznanie krajowej perspektywy na 
zapisy dokumentu omawiane podczas ostatnich negocjacji między Ukrainą a Rosją w Stambule 

 
Statystyki: 

● OHCHR ONZ odnotował 3039 potwierdzonych ofiar cywilnych na Ukrainie: 1179 zabitych i 1860 rannych (stan na 
28 marca). OHCHR uważa, że rzeczywiste liczby są znacznie wyższe. 

● W obwodzie kijowskim od początku wojny wojska rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły co najmniej 75 placówek 
oświatowych 

● 1300 miasteczek pozostaje bez prądu. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 1 kwietnia 

2022 r.: żołnierze – ok. 17700, czołgi ‒ 625, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1751, systemy artyleryjskie – 316, 
wyrzutnie – 96, systemy przeciwlotnicze – 54, samoloty bezzałogowe – 143, śmigłowce – 131, pojazdy 
nieopancerzone – 1220, jednostki pływające – 7, cysterny – 76, systemy operacyjno-taktyczne – 85, wyposażenie 
specjalne – 24 , mobilny system SRBM - 4. Śledź również interaktywny licznik strat rosyjskich. 

 
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Organizacja pozarządowa „Zgraya” to grupa wolontariuszy, którzy pracowali z wojskiem na wschodzie Ukrainy w 
latach 2014-2015. Powrócili do pracy - pomagają ludności cywilnej, szpitalom, Siłom Zbrojnym Ukrainy oraz obronie 
terytorialnej dostarczając sprzęt, maszyny, leki i żywność. Dowiedz się o nich więcej i wesprzyj. 

● Podziel się tymi aktualnymi informacjami o sytuacji na Ukrainie w mediach społecznościowych, mediach lokalnych 
lub rozpowszechniając tę krótką aktualizację. 

● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej. 
● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj. 

 
Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie!  
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