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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 12.04.2022. 

Mariupol. Burmistrz Mariupola poinformował, że od początku wojny w mieście zginęło około 10 000 cywilów. 
Władze ukraińskie, a także batalion Azow walczący w Mariupolu, poinformowały, że późna noca rosyjski dron 
zrzucił toksyczną substancję na cywili w Mariupolu. Trzy osoby z Batalionu Azow miały zatruć się jakąś 
substancją chemiczną. Substancja powodowała trudności w oddychaniu i poruszaniu się. Prezydent Zełenski 
mówi, że prawdopodobnie rosyjskie wojska używają broni chemicznej. Wiceminister obrony poinformował o 
trwającym dochodzeniu w sprawie substancji, aby wyjaśnić, czy była to bomba fosforowa, czy coś innego. 
Brytyjski wywiad donosi, że Rosja może użyć pocisków fosforowych do zbombardowania Mariupola po 
wcześniejszych próbach ich użycia. 

Miasta atakowane. Charków znalazł się w poniedziałek pod ciężkim ostrzałem – ostrzelano osiedla 
mieszkaniowe, park Gorkiego i obiekty infrastruktury, zabijając osiem osób, w tym jedno dziecko. W 
tymczasowo okupowanym Chersoniu rosyjskie wojsko zajęło centrum dystrybucji pomocy humanitarnej 
zorganizowane przez personel medyczny. W obwodzie Ługańskim trwają aktywne ostrzały - 12 domów 
mieszkalnych zostało poważnie uszkodzonych. Najbardziej dotknięte są osiedla Rubiżne, Łysychańsk, 
Siewieredonsk i Nowodrużesk. W Łysychańsku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W obwodzie 
chmielnickim został trafiony rakietą obiekt infrastruktury krytycznej. 

Kolejny masowy grób został znaleziony we wsi Buzova pod Kijowem - po miesiącu okupacji rosyjskiej. 
Obecnie gromadzone są i wysyłane do identyfikacji ciała cywilów. New York Times opublikował swoją analizę 
śledczą dotyczącą miesiąca terroru w Buczy. 

Brytyjskie Ministerstwo Obrony donosi, że rosyjskie ataki nadal koncentrują się na pozycjach ukraińskich w 
pobliżu Doniecka i Ługańska, z dalszymi walkami wokół Chersonia i Mikołajowa oraz ponownym naporem na 
Kramatorsk. 

Polityka zagraniczna. Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w poniedziałek z Władimirem Putinem. 
Spotkanie tet-a-tet odbyło się za zamkniętymi drzwiami bez wspólnej konferencji prasowej. Kanclerz 
Nehammer poinformował, że celem było poinformowanie o aktualnej sytuacji, w tym o własnych obserwacjach 
z Buczy, a także o dalszych sankcjach. Jednak rozmowa była „bardzo bezpośrednia, otwarta i twarda” i nie 
doprowadziła do większego przełomu. Kanclerz Austrii był pierwszym międzynarodowym przywódcą, który 
osobiście spotkał się z Putinem od początku wojny Rosji na Ukrainie. 

Premier Litwy Ingrida Simonyte odwiedziła Ukrainę. Razem z premierem Ukrainy odwiedzili Borodiankę, 
obwód kijowski, który przez miesiąc był okupowany przez siły rosyjskie. Nie ma tam ani jednego nietkniętego 
budynku. 

Chorwacja wydala 18 rosyjskich dyplomatów i 6 pracowników administracyjnych. Tymczasem Francja odsyła 
sześciu rosyjskich agentów pracujących pod przykrywką dyplomatyczną, po wcześniejszym wydaleniu już 35 
rosyjskich dyplomatów. 

Francja wysłała zespół 17 żandarmów technicznych i naukowych do zbadania rosyjskich zbrodni wojennych 
na Ukrainie. Ekipa przybyła do Lwowa w poniedziałek i pojedzie dalej do Kijowa. 

Polska oskarżyła Rosję o odpowiedzialność za tragedię smoleńską. Oskarżenie wysunięto w 12. rocznicę 
katastrofy smoleńskiej, w której zginęło blisko 90 polskich najwyższych urzędników. 

UE omawia dalsze sankcje. Ministrowie spraw zagranicznych UE omawiają dalsze sankcje wobec Rosji. 
Zakaz importu rosyjskiej ropy pozostaje jednym z najgorętszych tematów na stole. Po doniesieniach o 
okrucieństwach w Buczy i Kramatorsku pojawia się coraz więcej wezwań do zakazu importu rosyjskiej ropy 
naftowej. Propozycja włączenia ropy na listę kolejnego pakietu sankcji pochodzi od ministrów spraw 
zagranicznych Irlandii, Litwy i Holandii. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Z powodu wojny PKB Ukrainy spadnie w 2022 r. o 45,1% — prognozuje 
Bank Światowy. Skala skurczenia się gospodarki zależeć będzie w dużej mierze od czasu trwania wojny, a 
także od skali zniszczeń. Potencjalnie obejmuje to blokadę portów Morza Czarnego na południu Ukrainy i 
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spustoszenie w przemyśle na wschodzie. W związku z obowiązującymi sankcjami w 2022 r. PKB Rosji 
spadnie o 11,2%. Kijowska Szkoła Ekonomiczna oszacowała łączne straty gospodarcze z wojny na nawet 600 
miliardów dolarów. Do tej pory bezpośrednie straty ukraińskiej gospodarki w wyniku wojny wzrosły do około 80 
mld dolarów. 

Do przeczytania: „Zmęczenie Ukrainy” przejmuje rynki, ale tej wojny nie można ignorować. Bloomberg 
przeanalizował wzrost zainteresowania sytuacją na Ukrainie, a także jej globalny spadek zainteresowania. 
Spadek wynika z braku bezpośredniego zagrożenia poza Ukrainą. Jednak postrzeganie „bezpieczeństwa” 
może być mylące, ponieważ trwały wpływ wojny będzie miał solidny wpływ na gospodarkę światową. 

Prawa człowieka. Obecnie około 1700 żołnierzy i cywilów znajduje sie w niewoli Rosji i prorosyjskich 
separatystów – informuje wicepremier Wereszczuk. Jeńców wojennych stale poddaje się torturom i 
nieludzkiemu traktowaniu. Wierszczuk poinformował również, że duchowni, dziennikarze, działacze, 
burmistrzowie i ogólnie cywile są często więzieni poza Ukrainą - w regionach Rosji, takich jak Kursk, Briańsk, 
Rostów. Rzecznik prasowa Liudmyla Denisova informuje o zdobyciu przez wojska rosyjskie statku 
towarowego SMARTA na terenie Morskiego Portu Handlowego Mariupol. 18 obywateli, w tym 1 obywatel 
Egiptu, wzięto jako zakładników i przeniesiono w kierunku czasowo okupowanego Doniecka. Podczas 
przesłuchania ONZ ukraińska organizacja pozarządowa La Strada, zajmująca się prawami człowieka, 
poinformowała o narastających przypadkach przemocy seksualnej i gwałtach  popełnianych przez rosyjskich 
żołnierzy na Ukrainie. O co najmniej 25 udokumentowanych przypadkach gwałtów w Buczy poinformowała 
również rzecznik praw obywatelskich Denisova. 

Niemile widziani w Rosji. Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji cofnęło rejestrację 15 zagranicznych 
organizacji działających w Rosji. Na liście znalazły się Amnesty International i Human Rights Watch, a także 
dziewięć organizacji niemieckich, a także trzy ze Stanów Zjednoczonych, jedna z Wielkiej Brytanii, jedna z 
Polski i jedna ze Szwajcarii. 

Odważni jak Ukraina. Ukraina rozpoczęła globalną kampanię komunikacyjną Brave. Na stronie dostępne są 
materiały wizualne, takie jak krótkie filmy, układy plakatów, naklejki i gadżety do pobrania, udostępnienia i 
wyświetlenia. #braveUkraine. 

Kącik czytelniczy. 

● Podręcznik rosyjskiego ludobójstwa – Timothy Snyder (substack.com) Kilka tygodni temu RIA Novosti 
opublikowała swój skandaliczny artykuł uzasadniający swoją politykę oczyszczania Ukrainy. Historyk z Yale 
Timothy Snyder analizuje, dlaczego „denazyfikacja” w oficjalnym rosyjskim użyciu oznacza po prostu 
zniszczenie ukraińskiego państwa i narodu. „Z prawnego punktu widzenia ludobójstwo oznacza oba działania, 
które niszczą grupę w całości lub w części, w połączeniu z  zamiarem uczynienia tego. Rosja zrealizowała 
czyn i przyznała się do intencji”. 

● Zełenski: „To nie jest film. To jest prawdziwe życie” – POLITICO 

Rekomendacja podcastów: 

● Badania na Ukrainie: gdzie się podziały? Ukraińscy uczeni w czasie wojny Posłuchaj rozmowy z dr Natalią 
Otriszczenko, socjolożką i badaczką w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie. Przeniosła swoją uwagę z 
kierowania projektem Urban Media Archives „Urban Stories” na pracę nad ustną historią wojny. 

Statystyka: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 10 
rano, 12 kwietnia 2022 r.: personel – ok. 19 600, czołgi ‒ 732, APV ‒ 1946, systemy artyleryjskie – 349, MLRS 
– 111 , systemy przeciwlotnicze – 63, stałopłaty – 157, śmigłowce – 140, pojazdy – 1406, łodzie i lekkie łodzie 
motorowe – 7, cysterny paliwowe – 76, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 124, wyposażenie specjalne – 
25, mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 
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● Wspieraj wolontariuszy i aktywistów z Iwano-Frankiwska „Port Frankowsk” dostarczających sprzęt 
do takich miejsc, jak Mariupol. Byli działacze kultury, artyści i organizatorzy największych imprez rave 
zebrali i dostarczyli wsparcie militarne (m.in. kamizelki kuloodporne, drony, termowizje itp.) na kwotę 
blisko 250 000 USD. 

● Subskrybuj nasze codzienne aktualizacje na Twitterze i naszej stronie internetowej. 

● Możesz wesprzeć nasz projekt darowiznami przez PayPal. Więcej informacji tutaj. 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie! 
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