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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 13 kwietnia 2022 r., godz. 10. 

 
Miasta pod ostrzałem. 40% bloków mieszkalnych w Mariupolu jest całkowicie zniszczonych – informuje szef 
Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko. Według działaczy społeczeństwa obywatelskiego, 
wojska rosyjskie nadal terroryzują wsie w obwodzie chersońskim - poszukują byłych weteranów ATO lub osób o 
aktywnej pozycji proukraińskiej, sprawdzając osoby pod kątem tatuaży, które mogłyby mieć związek z armią 
ukraińską. Ludzie są przywożeni i torturowani na obrzeżach Nowej Kachowki i Chersonia. Brakuje żywności i środków 
medycznych, okupanci kradną też maszyny rolnicze. Około 100 miejscowości regionu Chersonia pozostaje bez prądu 
i wody. Dwa ataki rakietowe wymierzone były w Myrgorod w regionie Połtawy, niszcząc krytyczną infrastrukturę. 
Pocisk uderzył w obiekt infrastrukturalny w mieście Chudniw w obwodzie żytomierskim. Sytuacja w obwodzie 
ługańskim jest nadal intensywna – wojska rosyjskie strzelają do wszystkiego, bez różnicowania infrastruktury cywilnej 
czy krytycznej (woda, gaz, elektryczność itp.). Według gubernatora obwodu ługańskiego, od początku rosyjskiej 
inwazji w mieście Siewierodonieck w pobliżu frontu we wschodniej Ukrainie, pochowano około 400 cywilów. Kostnice 
są przepełnione ciałami, a do cmentarza nie można dotrzeć ze względu na ciągły ostrzał, dlatego miejscowi grzebią 
ciała na podwórkach budynków. W obwodzie charkowskim, z powodu ciągłego ostrzału, 17 osób zostało rannych, a 
1 zabita. Rosyjski pocisk uderzył w drogę kolejową w środkowej Ukrainie, powodując 3 godzinne  opóźnienia w 
rozkładzie jazdy. Dziś 13 korytarzy humanitarnych nie mogło zostać uruchomionych, ponieważ wojska rosyjskie 
zablokowały autobusy ewakuacyjne w obwodzie zaporoskim. Trwa także stały ostrzał w obwodzie ługańskim. 
  
Polityka zagraniczna. Ukraina odrzuciła wizytę prezydenta Niemiec Steinmeiera w Kijowie. Informacje po raz 
pierwszy pojawiły się w niemieckiej gazecie Bild, jednak później potwierdził ją sam Steinmeier. Prezydent planował 
w środę udać się do Kijowa z prezydentami Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Jego prośba o spotkanie została jednak 
odrzucona przez prezydenta Ukrainy. Rzekomym powodem odmowy wizyty są jego bliskie związki z Rosją i poparcie 
dla Nord Stream 2. Ambasador Ukrainy w Niemczech poinformował, że Kijów przywita za to niemieckiego kanclerza 
Scholza. 
  
Tymczasem prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Polski są w drodze do Kijowa. Jak stwierdził prezydent Litwy, jedzie 
do Kijowa, aby pokazać „mocne przesłanie politycznego poparcia”. 
 
Prezydent USA publicznie oskarżył Putina o popełnienie ludobójstwa w Ukrainie. Działania Putina wskazują na 
dążenie do zniszczenia samej idei Ukrainy – powiedział Biden. „Pozwolimy prawnikom decydować na arenie 
międzynarodowej, czy kwalifikuje się, czy nie, ale dla mnie zapewniacie to tak wygląda”. Prezydent Zełenski 
pogratulował prezydentowi USA nazwania rzeczy po imieniu. 
  
Ukraina rozpoczęła prace nad wypełnieniem przekazanego w ubiegły piątek prezydentowi Zełenskiemu 
kwestionariusza o status kandydata do UE. Premier Szmyhal oświadczył, że oczekuje, iż Ukraina będzie mogła 
otrzymać taki status najpóźniej w czerwcu br. Tymczasem grupa EPL w Parlamencie Europejskim wezwała do 
natychmiastowego przyznania statusu kandydata. 
  
Bezpieczeństwo energetyczne. Europa zaczęła pomagać Ukrainie w odbudowie infrastruktury energetycznej. Do 
Ukrainy dotarła pierwsza dostawa sprzętu ratunkowego. Sprzęt pomoże w naprawie infrastruktury zniszczonej 
podczas trwającej wojny. Dostawę wspierał Sekretariat Wspólnoty Energetycznej. Kolejna partia zostanie 
przygotowana na podstawie listy potrzeb Ministerstwa Energetyki Ukrainy na pilne wnioski firm będących operatorami 
krytycznej infrastruktury energetycznej. 
  
Wspierana przez Rosję grupa hakerska, znana jako Sandworm, próbowała odłączyć ukraińską sieć energetyczną. 
Według wtorkowego oświadczenia ukraińskiego zespołu reagowania na incydenty komputerowe, grupa starała się 
uszkodzić podstacje elektryczne wysokiego napięcia, komputery i sprzęt sieciowy. Napastnicy włamali się do sieci 
dostawcy energii „nie później niż 22 lutego”, zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa, i planowali odcięcie 
zasilania w regionie ukraińskim 8 kwietnia. Ukraińska sieć energetyczna była dwukrotnie wyłączana wcześniej, w 
2015 i 2016 roku, powodując powszechne przerwy w dostawie prądu. Planowany atak może pozbawić prądu  nawet 
2 mln osób. 
 
Prowokacje. Rosyjskie służby specjalne przygotowują się do zorganizowania serii zamachów terrorystycznych w 
Rosji i na okupowanym Krymie w celu wywołania antyukraińskiej histerii. W ciągu ostatniego tygodnia, rosyjskie 
władze ogłosiły zwiększone ryzyko ataków terrorystycznych w czterech sąsiadujących z Ukrainą regionach oraz na 
okupowanym Krymie. W szczególności w obwodach biełgorodskim i kurskim, władze lokalne informowały o kopaniu 
okopów w celu przygotowania się na wypadek ofensywy rzekomych ukraińskich batalionów ochotniczych i grup 
dywersyjnych. 
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Dezinformacja. Putin wygłosił przemówienie na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę wraz z białoruskim towarzyszem. 
Putin powiedział, że Moskwa „nie ma innego wyjścia”, jak tylko interweniować w obronie separatystów, pokonać 
neonazistów i „pomóc ludziom”. Cel operacji specjalnej w obronie Donbasu jest szlachetny i zostanie osiągnięty. 
Prezydent Rosji zauważył też, że Kijów publicznie odmówił przestrzegania porozumień mińskich „i nie można było 
kontynuować ludobójstwa”. Jego kampania ma teraz na celu zdobycie większego terytorium w imieniu separatystów 
w dwóch wschodnich prowincjach, regionie znanym jako Donbas. Obejmuje port Mariupol, który pod oblężeniem 
rosyjskim stał się pustkowiem. 
  
Piąta kolumna Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy aresztowała czołowego sojusznika Putina, Wiktora 
Medwedczuka. Medwedczuk jest liderem Platformy Opozycji – Za Życie, prorosyjskiej partii politycznej w Ukrainie, a 
także ojcem chrzestnym córek Putina. W lutym uciekł z aresztu domowego, a wczoraj został przyłapany na próbie 
ucieczki z Ukrainy w mundurze Armii Ukraińskiej. Prezydent Zełenski zaproponował, że wymieni go jako jeńca 
wojennego na ukraińskich żołnierzy i cywilów, którzy zostali schwytani przez Rosjan. 
 
Kościół „poza” polityką. Watykan planował zaprosić Ukrainkę i Rosjankę do wspólnego niesienia krzyża podczas 
papieskiego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum 15 kwietnia. Pomysł ten jednak oburzył 
społeczność ukraińską, ponieważ uznano go za wezwanie do „pojednania” z Rosją. Dyplomaci i arcybiskup 
Ukraińskiego Kościoła Katolickiego zwrócili się już do papiestwa o ponowne rozważenie tego pomysłu. Arcybiskup 
Szewczuk nazwał ten pomysł „niespójnym, a nawet ofensywnym, zwłaszcza w kontekście spodziewanego drugiego, 
jeszcze bardziej krwawego ataku wojsk rosyjskich na nasze miasta i wsie”. 
  
Lektury: 

● W którym momencie rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie kwalifikują się jako ludobójstwo? | Atlantic Council 
– Bohdan Vitvitsky, były radca prawny w ambasadzie USA w Kijowie i specjalny doradca prokuratora 
generalnego Ukrainy, uważa, że przyznanie, że w sercu Europy toczy się ludobójcza kampania, wywołałoby 
wszelkiego rodzaju geopolityczne alarmy i wywołałoby apele do działania w całej społeczności 
międzynarodowej. 

● Dlaczego rosyjska propaganda telewizyjna ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wojny w Ukrainie – CNN 
– zobacz, jak rosyjska propaganda kształtuje obraz wojny w rosyjskim dyskursie publicznym. 

● Czy możemy być godni Ukrainy? - The Atlantic - George Packer uważa, że obok wojny w Ukrainie, 
Amerykanie muszą leczyć to, co dolega demokracji, wyzbywając się rozpoczynającej się rusyfikacji. 

  
Podcasty: 

● Posłuchaj wykładu „Ukraiński filozof o tym, czego Putin nigdy nie rozumiał na temat Ukrainy” – Wołodymyr 
Jermolenko omawia na The Ezra Klein Show, jak rosyjska inwazja przekształciła ukraińską tożsamość. 

● Posłuchaj rozmowy ekonomisty z premier Litwy Ingridą Simonyte „Czy dzisiejsza Rosja zagraża krajom 
bałtyckim? 

 
Statystyki: 

● W czasie wojny z Ukrainą wystrzelono 1540 rosyjskich pocisków. 
● Ponad 870 000 ludzi, którzy uciekli za granicę po inwazji Rosji, wróciło na Ukrainę. Obecnie codziennie wraca 

od 25 do 30 tysięcy Ukraińców. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 13 kwietnia 

2022 r., godz. 10: żołnierze – ok. 19 800, czołgi ‒ 739, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1964, systemy 
artyleryjskie – 358, wyrzutnie – 115, systemy przeciwlotnicze – 64, samoloty bezzałogowe – 158, śmigłowce 
– 143, pojazdy nieopancerzone – 1429, jednostki pływające – 7, cysterny – 76, system operacyjno-taktyczne 
– 132, wyposażenie specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Wesprzyj ComeBackAlive.ua i Fundację Prytula. Podczas gdy Ukraina apeluje do międzynarodowych 
partnerów o dostarczenie broni, dwa największe fundusze pozyskują wszelki możliwy sprzęt i wyposażenie 
dla ukraińskiej armii oraz jednostek obrony terytorialnej. 

● 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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