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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 14.04.2022. 

Polityka zagraniczna. Prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Polski odwiedzili Kijów 13 marca. Na Ukrainie prezydenci 
odwiedzili Borodiankę - miasto prawie całkowicie zniszczone podczas rosyjskiej okupacji. We wspólnym oświadczeniu 
prezydenci zaapelowali o zwiększenie wsparcia militarnego dla Ukrainy oraz o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności 
za jej działania. 

Premier Kanady Trudeau w ślad za prezydentem USA nazwał działania Rosji na Ukrainie „ludobójstwem”. Tymczasem 
prezydent Francji Emmanuel Macron odmówił nazywania rzeczy po imieniu, apelując o ostrożność w używaniu tak 
mocnego określenia w odniesieniu do „braterskich” narodów. Rzecznik ukraińskiego MSZ Oleg Nikolenko potępił 
oświadczenie, mówiąc, że „bratni” ludzie „nie zabijają dzieci, nie strzelają do cywilów, nie gwałcą kobiet, nie okaleczają 
osób starszych i nie niszczą domów innych „bratnich” osób” . 

Prezydent Joe Biden w środę zatwierdził 800 milionów dolarów nowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pakiet obejmuje 
artylerię i śmigłowce, które mają wzmocnić obronę Ukrainy przed wzmożoną ofensywą rosyjską na wschodzie kraju. 

OBWE/ODIHR nie uważa Białorusi za część międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Kraj udostępnia swoje terytorium 
jako platformę startową dla rosyjskich rakiet wymierzonych w Ukrainę, jednak „sam nie dopuszcza się aktów przemocy 
ani innych aktów, które stanowiłyby bezpośredni udział w działaniach wojennych osób powiązanych z Białorusią”. 

ONZ. Rosja straciła swoje miejsce w czterech organach ONZ. Rosja nie została również wybrana na członka Komitetu 
ds. Organizacji Pozarządowych, Rady Wykonawczej ONZ ds. Kobiet, Rady Wykonawczej UNICEF i Stałego Forum ds. 
Kwestii Ludności Rdzennej. Ponieważ Rosja nie jest już członkiem Stałego Forum Ludów Rdzennych, Ukraina zastąpi ją 
swoim przedstawicielem Tatarów Krymskich. 

Miasta atakowane. W ciągu ostatnich dni ostrzał Charkowa znacznie się nasilił, mówi burmistrz Charkowa. 
Infrastruktura cywilna pozostaje jednym z głównych celów wojsk rosyjskich. Odnotowano intensywne ataki artyleryjskie na 
Piwnichną Sałtówkę, osiedle 602, ChTZ, wieś Żukowski. W rezultacie zginęły 4 osoby, a 10 zostało rannych. Lokalne 
władze ostrzegały ludzi, aby pozostawali w schronach, gdy alarm przeciwlotniczy był wyłączony, ponieważ w mieście 
trwała strzelanina. Trwają ciężkie walki o miasto Izium w obwodzie charkowskim, które Rosja postrzega jako strategiczne. 
Pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach bombami fosforowymi w obwodzie zaporoskim. Władze regionalne 
informują, że we wsi Nowodanylówka w rejonie Połogowskim w wyniku ostrzału artyleryjskiego z amunicji fosforowej 
doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Pocisk uderzył w wielopoziomowy budynek mieszkalny w Czerkaskich w 
obwodzie donieckim. Co najmniej siedem osób zostało rannych w ataku rakietowym rosyjskich okupantów na Czerkasy w 
obwodzie donieckim. W ciągu dnia 34 budynki zostały uszkodzone lub zniszczone w obwodzie donieckim, w tym 22 
mieszkalne. Tymczasem oddziały partyzanckie w okupowanym Melitopolu skutecznie stawiają opór – podobno z 
„nieznanych” przyczyn zginęło 70 rosyjskich żołnierzy. 

Mariupol. Wojska rosyjskie przygotowują paradę na Dzień Zwycięstwa 9 maja w Mariupolu. W tym celu oczyszcza się 
śródmieście z gruzu i trupów. Rada Miasta Mariupol informuje, że Rosja celowo doprowadza do katastrofy humanitarnej, 
niszcząc wszystkie przygotowane autobusy ewakuacyjne i uniemożliwiając ludziom opuszczenie miasta. W ciągu 
ostatniego miesiąca Rosja znacznie zacieśniła uścisk wokół Mariupola, dzieląc go na trzy części. 

Tymczasem w Mariupolu zauważono 13 mobilnych krematoriów, które oczyszczały ulice z ciał zmarłych cywilów. 
Najeźdźcy poprzez obozy filtracyjne próbują zidentyfikować wszystkich potencjalnych świadków okrucieństw i ich zabić. 
Wywiad wojskowy Ukrainy wielokrotnie odnotowywał użycie mobilnych krematoriów w obwodzie czernihowskim, w 
Nowoajdar w obwodzie ługańskim. Rosyjskie Siły Zbrojne wykorzystują również mobilne krematoria do niszczenia ciał 
własnych żołnierzy, aby ukryć rzeczywistą liczbę ich ofiar. 

Ściganie zbrodni wojennych. Rozpoczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na 
Ukrainie. Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wraz z Prokuratorem Generalnym Ukrainy 
odwiedzili ukraińskie miasto Bucza. Prokurator MTK wspomniał „Ukraina to miejsce zbrodni. Jesteśmy tutaj, ponieważ 
mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że popełniane są przestępstwa podlegające jurysdykcji MTK”. 

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła już 2882 postępowania karne związane z wojną Rosji z 
Ukrainą. Do sądu trafiło już 29 postępowań karnych, wszczęto 1694 sprawy o naruszenie praw i zwyczajów wojennych. 
Ponadto SBU dokumentuje obecnie fakty masowej eksterminacji mieszkańców Buczy, Irpina, Gostomla, Sumy, 
Czernihowa, Charkowa, Mariupola, Mikołajowa i innych osiedli. Zbrodnie najeźdźców charakteryzują się złym 
traktowaniem ludności cywilnej, torturami i zabójstwami z premedytacją, użyciem nielegalnej broni, ostrzałem i 
niszczeniem infrastruktury cywilnej i krytycznej i nie tylko. 

OBWE wydała swoje pierwsze „Sprawozdanie w sprawie naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw 
człowieka, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Ukrainie od 24 lutego 2022 r.”. OBWE 
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informuje, że znalazła wiarygodne dowody sugerujące, że doszło do naruszeń podstawowych praw człowieka, głównie na 
obszarach znajdujących się pod skuteczną kontrolą Rosji. OBWE szczegółowo przyjrzała się dwóm incydentom, które 
miały miejsce w oblężonym i mocno zniszczonym mieście Mariupol, gdzie uwięzionych jest około 150 000–300 000 
cywilów, żyjących w nie do zniesienia warunkach – ataki na Dom Położniczy i Szpital Dziecięcy Mariupol oraz Teatr 
Dramatyczny w Mariupolu. OBWE konkluduje, że oba incydenty stanowią najprawdopodobniej rażące naruszenie 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, a ci, którzy je nakazali lub wykonali, popełnili zbrodnię wojenną. 

Prawa człowieka. Rzeczniczka praw obywatelskich Liudmyla Denisova poinformowała, że okupowany od miesiąca 
region Chersoń stoi na skraju katastrofy humanitarnej. Jak wcześniej informowano, wojska rosyjskie zajęły centrum 
pomocy humanitarnej i skonfiskowały leki, żywność dla niemowląt i pieluchy. Trwają prześladowania i porywania 
proukraińskich aktywistów. Według prokuratury regionalnej 137 osób, w tym 4 dziennikarzy, jest przetrzymywanych przez 
Rosjan jako zakładnicy. Miejscowi donoszą, że ci, którzy nie zgadzają się z okupacyjnym reżimem, są torturowani. W tej 
chwili ukraińskie kanały informacyjne są zamknięte w regionie, w związku z czym dezinformacja jest kontynuowana przez 
rosyjskie media i sieci społecznościowe. Niemniej jednak tysiące ludzi nadal pozostaje w regionie i nie planuje opuścić 
swoich domów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Rosja rzekomo przygotowuje projekt ustawy o uproszczonej procedurze adopcji uprowadzonych dzieci z Ukrainy i L/DNR. 
W marcu Putin wezwał do zmian legislacyjnych umożliwiających obywatelom Rosji adopcję sierot z Donbasu 
nieposiadających rosyjskiego obywatelstwa. Rzeczniczka praw obywatelskich Liudmyla Denisova poinformowała, że 
ponad 121 000 dzieci opuściło Ukrainę i podobno przygotowała projekt ustawy upraszczającej i przyspieszającej 
procedury adopcyjne dla sierot, a nawet tych dzieci, które mają rodziców i innych krewnych. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne. ONZ w swoim niedawnym raporcie ostrzega, że rosyjska wojna na Ukrainie dotknie 1,7 
miliarda ludzi – ponad jedną piątą ludzkości – generując ubóstwo i głód. Poziom ubóstwa będzie się pogłębiał na całym 
świecie z powodu jednoczesnego kryzysu żywnościowego, energetycznego i finansowego. Od początku 2022 r. ceny 
pszenicy i kukurydzy wzrosły o 30 proc., ceny ropy naftowej wzrosły w ciągu ostatniego roku o ponad 60 proc., a ceny 
gazu ziemnego i nawozów wzrosły ponad dwukrotnie. ONZ wzywa do połączonych wysiłków społeczności 
międzynarodowej, aby zapobiec dalszemu ubóstwu w narażonych krajach. 

Sankcje. Wielka Brytania wprowadziła sankcje wobec 206 osób fizycznych i prawnych z Federacji Rosyjskiej. Szwajcaria 
przyjęła ostatnią rundę sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji i Białorusi i teraz w pełni odzwierciedla listę sankcji UE. 
Dlatego sankcje obejmą kolejne 200 osób i podmiotów, w tym dwie córki prezydenta Rosji Władimira Putina. 

Kącik czytelniczy. 

● Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie przerodziły się w ludobójstwo. Udowodnienie tego może zmienić świat | Europejska 
Prawda (eurointegration.com.ua) 

Sprawdź projekt audio „Posłuchaj głosu Mariupola” – serię opowieści ludzi, którym udało się uciec z oblężonego miasta 
Mariupol. 

Statystyka: 

 Od początku wojny zginęło 197 dzieci, a 548 zostało rannych. 

 Ok. 300 000 km2 terytorium Ukrainy wymaga rozminowania. Sprawdź na stronie SES aktualny status quo działań 
związanych z rozminowywaniem. 

 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 10 rano, 14 
kwietnia 2022 r.: personel – ok. 19 900, czołgi ‒ 753, APV ‒ 1968, systemy artyleryjskie – 366, MLRS – 122, 
systemy przeciwlotnicze – 64, samoloty stałopłaty – 160, śmigłowce – 144, pojazdy nieopancerzone – 1437, 
łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7, cysterny paliwowe – 76, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 134, 

wyposażenie specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4.  

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

 Wspieraj wolontariuszy i aktywistów z Iwano-Frankiwska „Port Frankivsk” dostarczających sprzęt do 
miejsc takich 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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