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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 19.04.2022. 

Bitwa o Donbas. „Teraz możemy stwierdzić, że siły rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się 
szykują” – powiedział prezydent Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu. Oświadczenie to było następstwem 
poprzedniego raportu sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, wskazującego, że ofensywa 
ruszyła niemal na całej linii frontu. Szczególną eskalację zaobserwowano w kierunku obwodów charkowskiego, 
ługańskiego i donieckiego. Po dwóch tygodniach przegrupowania wojsk ofensywa w Donbasie ma być jedną z 
najbardziej zaciekłych bitew. Zełenski poinformował, że po przegrupowaniu wojska rosyjskie są bardziej czujne w 
kolejnych krokach i działają bardziej strategicznie. Pojawiają się doniesienia, że w ciągu jednego dnia wojska rosyjskie 
zaangażowały jednocześnie wszystkie rodzaje różnych rodzajów broni, aby dalej posuwać się naprzód. Miejskie pole 
bitwy zmieni się głównie na równiny i otwarte pola. Teraz potrzebna jest cięższa broń - jak nigdy dotąd. 

Miasta atakowane. Trwają intensywne walki o Mariupol, wokół jednej z największych hut  - „Azovstal”. Na teren 
zakładu zrzucono bomby o dużej masie. W podziemnych schronach huty przebywa co najmniej 1000 cywilów. 
Przeważnie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Dowódcy batalionów obecnych w Mariupolu wezwali do uruchomienia 
korytarzy humanitarnych, aby przynajmniej ludność cywilna mogła opuścić miasto. Jak donosi burmistrz Mariupola 
Petr Andriuszczenko, rosyjscy żołnierze nadal ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, do których cywile mogli wrócić 
wcześniej. W obwodzie ługańskim trwają główne walki o Rubiżne, Łysyczańską, Siewierodonieck – informuje 
gubernator obwodu. Ciężkie, ciągłe walki toczyły się w poniedziałek w Kreminnie w obwodzie ługańskim. Po 
ofensywie wojsk rosyjskich Kreminna jest czasowo okupowana. Cztery osoby zostały zastrzelone przez wojska 
rosyjskie podczas próby opuszczenia miasta. Rubiżne i Popasna to kolejne główne cele w regionie. W obwodzie 
donieckim bitwy toczyły się wokół Lymana, Marinki, Kramatorska, Torecka. W obwodzie charkowskim najcięższe 
bitwy toczą się w rejonie Izium. Tylko w ostatnim dniu 15 osób zostało rannych, a 5 osób zginęło. Osady w rejonie 
krzyworoskim w obwodzie dniepropietrowskim zostały ostrzelane z BM-21 Grad. Aktywne walki trwają w Hulaypole 
w obwodzie zaporoskim. Mijescowość jest ostrzeliwana nie tylko przez artylerię, ale także zakazane bomby 
fosforowe. W Irpinie policja odnotowała, że rosyjscy okupanci zabili 269 cywilów. Na obrzeżach miasta odnaleziono 
dziesiątki nowych grobów. Dziś wieczorem w Mikołajowie słychać było kilka eksplozji. 

Oto aktualna mapa sytuacji na froncie. 

Prawa człowieka. Dzieci z okupowanych terenów są dalej deportowane do Rosji. Rzeczniczka Ukrainy donosi o 
kolejnych 13 sierotach, dzieciach pozbawionych opieki rodzicielskiej, nielegalnie wywiezionych do Rosji. Sześcioro 
dzieci z rodzinnego sierocińca zostało przewiezione z Mariupola do Rostowa nad Donem w Rosji. Jednemu z dzieci z 
sierocińca udało się dostać do Zaporoża i zgłosiło ono, że dzieci są wywożone do Rosji. 

W obwodzie zaporoskim odnotowano około 155 przypadków uprowadzenia ludności cywilnej. 

 

Korytarze humanitarne z terenów działań wojennych i terytoriów czasowo okupowanych zostały przez dwa dni z 
rzędu udaremnione z powodu ciągłego ostrzału i również dzisiaj nie będą mogły funkconować. 

Polityka zagraniczna. 16 ambasad wznowiło pracę w Kijowie, w tym delegatura UE, ambasada Francji, Włoch, Łotwy, 
Litwy, Estonii, Polski, Turcji, Czech, Słowenii, Watykanu, Mołdawii, Gruzji, Iranu, Kazachstanu, Tadżykistanu i 
Turkmenistanu. . 

Bezpieczeństwo środowiskowe. Wyciek chemikaliów (amoniaku) spowodował 163 krotne przekroczenie norm w 
rzece Ikwa, po tym, jak pozostałości rosyjskiej rakiety uszkodziły zbiornik z nawozami mineralnymi w obwodzie 
tarnopolskim. Wrak rakiety spowodował wyciek do rzeki Ikwa, która przepływa przez obwody tenropolski, równenski 
i lwowski. Po zauważeniu martwych ryb w rzece na terenie Dubna w obwodzie rówieńskim, 6 kwietnia Państwowa 
Inspekcja Ekologiczna Ukrainy pobrała próbkę, a następnie potwierdziła przestępstwo przeciwko środowisku. 

Media. Komitet Wolności Słowa Parlamentu Ukrainy zgłosił 21 udokumentowanych przypadków śmierci 
przedstawicieli mediów od początku wojny. Wcześniej Instytut Reuters przygotował przegląd sylwetek niektórych 
przedstawicieli mediów, którzy zostali zabici. 
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Bezpieczeństwo cyfrowe. Mapy Google odostepniły widok rosyjskiej infrastruktury wojskowej. Zazwyczaj takie 
widoki są rozmyte na mapach lub podawane w gorszej jakości. Jednak teraz można obserwować szczegóły baz 
wojskowych. 

Coroczne cyberwojenne gry, znane jako ćwiczenia Locked Shields, rozpoczęły się 19 kwietnia w Tallinie w Estonii. 
Centrum doskonałości ds. obrony cybernetycznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego organizuje wydarzenie, 
które obejmuje ćwiczenia cyberataków, z którymi zespoły testowe muszą pracować pod presją czasu. W tym roku w 
tym samym zespole uczestniczą eksperci z Ukrainy i z Estonii. „Kraje o podobnym widzeniu swiata muszą 
współpracować, aby się chronić” – powiedziała Anett Numa, doradca ds. polityki międzynarodowej w jednostce ds. 
polityki cybernetycznej w estońskim ministerstwie obrony. 

Bezpieczeństwo energetyczne. Lista do przeczytania. 

● Samotny Anatolij: Ambasador Rosji jest najmniej popularnym człowiekiem Waszyngtonu – POLITICO – „Cel Rosji 
jest znacznie wspanialszy niż powstrzymywanie sąsiada. Chodzi o zapobieżenie dominacji świata przez jeden kraj”. 

● Patriarcha Cyryl popiera wojnę Putina, powodując rozłam w Rosyjskim Kościele Prawosławnym – The Washington 
Post 

Statystyka. 

● UNHCR OHCA donosi, że od 18 kwietnia od 24 lutego zginęło 2072 cywilów, a 2818 zostało rannych. Jednak 
rzeczywiste liczby są potencjalnie wyższe ze względu na obecny brak dostępu do danych na terenach zaciekłych walk. 

● 84,8 miliarda dolarów, podczas gdy całkowita strata sięga 600 miliardów dolarów, to łączna kwota bezpośrednich 
szkód wyrządzonych ukraińskiej infrastrukturze w wyniku wojny rozpoczętej przez Rosję. 

● 91 placówek oświatowych zostało zniszczonych, a 923 zostało uszkodzonych od początku wojny. 

● Szkody w infrastrukturze cywilnej liczą już 270 mld USD, według Ministra Finansów. 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 10.00 19 
kwietnia 2022 r.: personel – około 20 800, czołgi ‒ 802, APV ‒ 2063, systemy artyleryjskie – 386, MLRS – 132 , 
systemy przeciwlotnicze – 67, stałopłaty – 169, śmigłowce – 150, pojazdy nieopancerzone – 1495, łodzie i lekkie 
łodzie motorowe – 8, cysterny paliwowe – 76, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 158, wyposażenie specjalne – 
27, mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 
 
Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Pomóż mieszkańcom Ukrainy dotkniętym wojną rosyjską w uprawie większej ilości żywności w ich prywatnych 
ogrodach.SeedsForUkraine (kse.ua) 
● 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! 

https://sharethetruths.org/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/18/7340423/
https://www.wsj.com/articles/nato-cyber-game-tests-defenses-amid-war-in-ukraine-11650274203?reflink=share_mobilewebshare&fbclid=IwAR3MYKbjiRdl1hz3I-zXWCivSPROD_rd8LhLwVdKw-W85AvnVu2-Zpde3Jw
https://www.politico.com/news/2022/04/18/anatoly-antonov-russia-ambassador-00025744
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/18/russian-orthodox-church-ukraine-war/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/18/russian-orthodox-church-ukraine-war/
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-04/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%2024.00%2017%20April%202022%20UKR.pdf
https://kse.ua/ua/russia-will-pay/
https://hromadske.ua/posts/52-j-den-povnomasshtabnoyi-vijni-rosiyi-proti-ukrayini-tekstovij-onlajn
https://minusrus.com/en
https://seeds.kse.ua/?fbclid=IwAR1EU-ZusVoG9uhv-DtuOIzKS2ikYjA6SExXFpw8Mx33jnnOtV2NLtricno
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/2022/04/19/third-rome-or-the-story-about-the-russian-orthodox-church-as-a-weapon-of-russian-world-and-its-love-of-nuclear-bomb/
https://sharethetruths.org/about/

