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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 15 kwietnia 2022 r., godz. 10. 

Moskwa na dnie. Kremlowskie media RIA-News podają, że ich krążownik „Moskwa” o wartości 750 milionów 
dolarów, zatonął. W czwartek ukraińskie władze stwierdziły, że dwie wyprodukowane w Ukrainie rakiety „Neptun” , 
uderzyły w rosyjski krążownik „Moskwa”. Symbolika nazwy statku jest szczególna, ponieważ w języku rosyjskim 
brzmi tak samo jak nazwa rosyjskiej stolicy. Rosja na początku zaprzeczała, że statek został uderzony. Jednak w 
czwartek wieczorem potwierdzono, że w wyniku incydentu na pokładzie, doszło do eksplozji amunicji, która 
doprowadziła do uszkodzenia statku. To jak dotąd najdroższa strata Rosji w wojnie z Ukrainą. Analitycy twierdzą, 
że wprawdzie eksplozja nie zakłóci przebiegu wojny, ale z psychologicznego punktu widzenia jest to bolesny 
policzek, był to bowiem okręt ochrzczony na cześć stolicy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że „incydent 
oznacza, że od czasu inwazji na Ukrainę, Rosja ucierpiała w dwóch kluczowych jednostkach morskich. Pierwszym 
z nich było zniszczenie 24 marca, rosyjskiego okrętu desantowego klasy Alligator Saratov. Oba wydarzenia 
prawdopodobnie doprowadzą Rosję do zrewidowania swoich działań morskich na Morzu Czarnym”. 
  
Polityka zagraniczna. Marszałkowie Sejmu RP i Czech odwiedzili Ukrainę. Poza wizytą w Kijowie i spotkaniem z 
przewodniczącym parlamentu Ukrainy, odwiedzili także Irpin, Buchę i Borodyankę. 
  
Komisja Europejska analizuje obecnie zgodność Ukrainy z dwoma podstawowymi kryteriami przystąpienia do UE: 
funkcjonującą demokracją i gospodarką rynkową. „Zamierzamy być gotowi z tą pracą do czerwca” – powiedział 
ambasador UE Matti Masikas. 
  
Podczas gdy Finlandia i Szwecja rozważają przystąpienie do NATO, Rosja wydała ostre ostrzeżenie - Bałtyk nie 
może pozostać „niejądrowy”, jeśli oba kraje zdecydują się przystąpić do sojuszu. 
 
Miasta pod ostrzałem. Nieco ponad tydzień po wycofaniu się i przegrupowaniu wojsk w północnej Ukrainie, 
powróciły wybuchy i ostrzał. W nocy w Kijowie słychać było eksplozję. Dziś rano władze krajowe poinformowały, 
że była to alarm przeciwlotniczy. Władze krajowe ostrzegają, że na powrót do Kijowa jest jeszcze za wcześnie. 
Stolica nadal jest celem ataków rakietowych. Wcześniej odnotowano ostrzał przejścia granicznego i wsi 
przygranicznych w rejonie Czernihowa i Sum. Wieczorem ponownie trwał intensywny ostrzał Charkowa. W 
Dnieprze pocisk trafił w budynek niemieszkalny. W obwodzie ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 
24 ostrzały - 2 osoby zginęły, a 2 zostały ranne. W obwodzie donieckim, ostrzały dotknęły miejscowości: 
Nowosiołce, Zarichne, Vugledar, Kramatorsk i Bachmut. 3 osoby zostały  zabite, a 7 rannych. W Krasnohoriwce w 
wyniku ostrzału spłonął dom mieszkalny. 
  
W Mariupolu wojska rosyjskie próbują tworzyć tzw. getta. Miejscowych mieszkańców zachęca się do noszenia na 
ramieniu wstążki identyfikacyjnej. Biała wstążka służy jako znak rozpoznawczy wojsk okupacyjnych, że są to „ich” 
cywile. Białe wstążki są identyfikatorami armii rosyjskiej na polu walki. Zmuszając cywilów do ich zakładania, czynią 
z nich cel dla armii ukraińskiej. Krąży też informacja o wprowadzeniu przez okupantów przepustek – zezwoleń na 
poruszanie się po mieście – mówi doradca burmistrza miasta. Rada miejska Mariupola informuje, że wojska 
rosyjskie rozpoczęły ekshumację ciał z grobów w mieście. Wojska rosyjskie nie pozwalają także na grzebanie ciał 
zmarłych Ukraińców. Przypuszczalnie rosyjskie wojsko pali ciała zamordowanych Ukraińców w Mariupolu. 
  
Burmistrz Oleszki poinformował, że do miasta wkroczyły wojska rosyjskie, a rosyjska flaga zawisła na radzie miasta. 
Oleszki leży około 20 km od okupowanego Chersonia. Do tej pory nie uruchomiono żadnych korytarzy 
ewakuacyjnych. Burmistrz Skadowska poinformował, że wojska rosyjskie zajęły radę miejską i umieściły na 
budynku swoje flagi. Władze lokalne odmówiły współpracy z wojskami okupacyjnymi. Burmistrz Tawrijska w 
obwodzie chersońskim, po zwolnieniu z niewoli rosyjskiej, zrezygnował z urzędu, argumentując to stanem zdrowia. 
  
UNOSAT udostępnił zdjęcia satelitarne skali zniszczeń ukraińskich miast. Z map wynika, że wieś Horenka w 
obwodzie kijowskim została zniszczona w 77%, Irpień -71%, Hostomel - 58%, Bucza - 26%, zachodnie tereny 
Kijowa - 1,4%. 
 
Dezinformacja. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło nową teorię o „amerykańskich laboratoriach biologicznych” w 
Ukrainie. Po doniesieniach, że takie laboratoria opracowują plan zarażania Rosjan groźnymi chorobami z 
powietrza, Rosja dostrzegła teraz zagrożenie wodne. 
  
„Ataki terrorystyczne”. Zaledwie kilka dni temu Rosjanie wprowadzili stan wyjątkowy w czterech sąsiadujących 
z Ukrainą regionach ze względu na potencjalne ataki terrorystyczne ze strony ukraińskich „nacjonalistów”. Wczoraj 
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rosyjskie media i władze lokalne zaczęły rozpowszechniać informacje o wybuchach w przygranicznych wsiach w 
obwodzie białoruskim i briańskim. Wcześniej wszyscy cywile zostali ewakuowani ze wsi Żurawliówka w obwodzie 
biełgordzkim, gdzie zarejestrowano wybuch. Jedna osoba została rzekomo ranna po nalocie lotniczym w regionie. 
W obwodzie briańskim lokalne władze informują, że sześć budynków zostało uszkodzonych, a siedem osób zostało 
rannych. 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy powołały się na przechwycony telefon rosyjskiego żołnierza, w którym informował, 
że ostrzał odbywał się z terytorium Rosji. 
  
Prawa człowieka. Według ONZ około 2,7 miliona osób niepełnosprawnych jest zagrożonych w Ukrainie. Raport 
przedstawiony w Komitecie Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdza, że wiele osób niepełnosprawnych jest 
uwięzionych lub porzuconych w swoich domach, ośrodkach opieki i sierocińcach bez podstawowych artykułów oraz 
leków. 
  
Rada Najwyższa (Parlament Ukrainy) przyjęła uchwałę uznającą działania rosyjskich sił zbrojnych, ich 
przywództwa politycznego i wojskowego, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., jako ludobójstwo narodu 
ukraińskiego. Lekture na ten temat znajdziesz w naszej sekcji „Lektury”. 
  
Cyfrowa linia frontu. Informatyczna armia Ukrainy uzyskała dostęp do danych firmy kurierskiej, za pomocą której 

armia rosyjska wysyłała zrabowane przedmioty z ukraińskich domów. Po wycofaniu się z obwodu kijowskiego, 
rosyjscy żołnierze wysyłali skradzione rzeczy z białoruskiego Mozyrza, rosyjskiego Kurska i Żeleznogorska oraz 
innych przygranicznych miejscowości. Drużyna IT przygotowało mapę z kompletną informacją o armii rosyjskich 
plądrowników - gdzie mieszkają i dokąd wysyłają zrabowane przedmioty. 
 
Kultura. Artists Support Ukraine przygotował, gotową do pobrania, wystawę z pracami ukraińskich artystów. Każdy 
może wydrukować lub opublikować online ekspozycję w swoim mieście. Organizatorzy wzywają do uruchomienia 
w Twoim mieście, galerii, muzeum, festiwalu #ArtistsSupportUkraine poprzez wydrukowanie gotowych plakatów. 
  
Lektury: 

● Dlaczego termin „ludobójstwo” ma znaczenie w wojnie w Ukrainie | AP News 
● Recenzja East West Street autorstwa Philippe Sandsa – ujęcie ludobójstwa w słowa | Książki biograficzne 

| The Guardian  
● East West Street autorstwa Philippe Sandsa | Penguin Random House Kanada 
● Ojciec Andriy Zelinskyy SJ o niepokojących kwestiach moralnych, które ujawnia konflikt | The Economist 
● Autor książek o zbrodniach wojennych na Bałkanach wymienia przyczyny brutalności okupantów / The New 

Voice of Ukraine (nv.ua) 
  
Obejrzyj film popularnego ukraińskiego blogera podróżniczego o tym, jak wolontariusze pomagają w obronie 
Ukrainy. 
  
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Wspieraj wolontariuszy i aktywistów z Iwano-Frankiwska - „Port Frankowsk” dostarczających sprzęt do 
hotspotów, 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! Chwała Ukrainie! 
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