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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. Dzień 58 

Przygotowały Sofia Oliynyk i Maryana Zaviyska 

Polityka zagraniczna. Premierzy Hiszpanii i Danii odwiedzili Kijów. Premierzy Danii i Hiszpanii podczas podróży do Kijowa 
, gdzie w geście poparcia spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, zobowiązali się w czwartek do wysłania 
większej ilości broni na Ukrainę. Oprócz wsparcia wojskowego i pomocy humanitarnej duński premier zapowiedział gotowość 
Danii do odbudowy portowego miasta Mikołajów. 

Parlamenty Łotwy i Estonii uznały działania Rosji na Ukrainie za ludobójstwo. Ustawodawcy na Łotwie i w Estonii 
jednogłośnie zagłosowali w czwartek za uznaniem zabójstw ludności cywilnej na okupowanych przez siły rosyjskie terenach 
Ukrainy za akt ludobójstwa. Tymczasem Rosja kontynuuje lustrzane działania w sprawie wydalenia dyplomatów. W czwartek 
Rosja nakazała zamknięcie konsulatów Łotwy, Litwy i Estonii i w ramach odwetu poprosiła ich pracowników o odejście. 

Wg raportów  niemiecki kanclerz Olaf Scholz wyłączył całą broń ciężką z listy pomocy wojskowej dla Ukrainy, redukując listę 
z 48 do 24 stron. Spiegel tymczasem donosi o możliwości „głosowania wotum zaufania” m.in. w sprawie odmowy dostaw 
ciężkiej broni Ukrainie. Wręcz przeciwnie, niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock mówi, że nie ma 
przeszkód w wysyłaniu ciężkiej broni z Niemiec na Ukrainę. 

Prezydent USA zapowiedział kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 mln USD. Kolejna runda pomocy 
wojskowej obejmie systemy artyleryjskie, haubice i amunicję oraz drony taktyczne. Dodatkowe 500 mln USD zostanie 
przekazane w ramach bezpośredniej pomocy gospodarczej. Wraz ze wsparciem wojskowym i gospodarczym USA 
uruchamiają program dla uchodźców „Zjednoczeni dla Ukrainy”. Premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się wczoraj w 
Waszyngtonie z prezydentem USA. Spotkanie koncentrowało się na zapowiedzianej wcześniej pomocy dla Ukrainy i dalszym 
zobowiązaniu do wsparcia. 

Premier Chorwacji Andriy Plenković oświadczył, że zrywa wszelkie kontakty z prorosyjskim prezydentem Chorwacji Zoranem 
Milanoviciem. Wcześniej prezydent Milanović poinformował, że na Ukrainie nie popełniono żadnych okrucieństw” 

Podczas spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego brytyjski minister finansów Rishi Sunak i jego kanadyjska 
odpowiedniczka Chrystia Freeland wyszli z sali, gdy przemawiał delegat Rosji. Podobna akcja protestacyjna miała miejsce 
dzień wcześniej podczas spotkania G20. 

Miasta atakowane. Następuje fala ataków na kolej. Dwa uderzenia rakietowe w Zaporoże. Wybuchowa fala i gruz wybiły 
szyby w czterech wagonach pociągu Zaporoże-Lwów. Trzy uderzenia rakietowe w infrastrukturę kolejową w rejonie 
nowomoskowskim obwodu dniepropietrowskiego - powiedział szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej Walentyn Reznichenko. Obiekty kolejowe zostały znacznie uszkodzone. W Charkowie wojska rosyjskie 
ostrzelały miasto 50 razy w ciągu dnia z MLRS, BM-21 Grad, BM-30 Smerch i artylerii. W obwodzie donieckim 75% ludności 
terytoriów kontrolowanych przez Donieck opuściło region. W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie w ciągu ostatnich 24 
godzin ostrzelały 11 osad. W obwodzie chersońskim wszystkie cztery połączone społeczności terytorialne obwodu 
berysławskiego i niektóre wsie obwodu chersońskiego są na skraju katastrofy humanitarnej. Mariupol. Prezydent Rosji 
„odniósł zwycięstwo” w największej bitwie wojny na Ukrainie, ogłaszając port w Mariupolu „wyzwolonym” po prawie dwóch 
miesiącach oblężenia. Chociaż setki obrońców wciąż kryło się w hucie. Rozważając „udaną” operację, Putin wydał „nakaz, 
by nie napadać na fabrykę, ale nie pozwalać ani jednej osobie na ucieczkę z miejsca. Niezależnie od „rozkazu” wojska 
rosyjskie kontynuowały bombardowanie i ostrzeliwanie terytorium Azowstalu. Zobacz fortecę hutniczą Azovstal Mariupola w 
czasie pokoju, a potem po prawie dwóch miesiącach wojny. Mariupol pozostaje kluczowy dla Rosji w wojnie ze względu na 
położenie jako  zabezpieczenia lądowego korytarza na Krym, a także dla praktycznej realizacji tzw. polityki „denazyfikacji”. 

Miasta pod okupacją. Wojska rosyjskie dążą do całkowitego odizolowania okupowanych osiedli od Ukrainy. Dlatego nie 
pozwalają na ewakuację na Ukrainę ani na przyjazd ochotników z pomocą, grożąc im natychmiastową śmiercią. Obecnie w 
obwodzie mikołajowskim znajduje się około 20 okupowanych wsi. W obwodzie charkowskim pod okupacją znajdują się 
22 połączone wspólnoty terytorialne. W obwodzie chersońskim samozwańcze władze okupacyjne ogłosiły mobilizację 
wszystkich mężczyzn z terenów czasowo okupowanych terytoriów. Dodatkowo, przygotowując tzw. „referendum”, wojska 
rosyjskie przeprowadzą „spis ludności”. Tymczasem miejscowym mieszkańcom zabroni się przemieszczania się między 
osadami. W Popasnej w obwodzie ługańskim w wyniku rosyjskiej inwazji zginęło ponad 100 cywilów. Miasto wciąż liczy 
ponad 2500 mieszkańców. Obecnie wojska rosyjskie kontrolują połowę miasta, a z okupowanej części miasta ludzie są 
deportowani do Pierwomajska. Satelita wykrył masowy grób w okupowanej przez Rosjan wsi Manhush w obwodzie 
donieckim - niecałe 20 kilometrów od Mariupola. Jest to rów o długości ponad 300 metrów. Rosja zakazała również wjazdu i 
wyjazdu z nielegalnie anektowanego Krymu, aby zabezpieczyć wiosenny pobór - wg raportów Sztabu Generalnego 
półwyspu. 

https://www.reuters.com/world/europe/spains-pm-sanchez-denmarks-pm-frederiksen-visit-kyiv-2022-04-21/
https://www.reuters.com/world/europe/latvian-estonian-parliaments-say-russia-committed-genocide-ukraine-2022-04-21/
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-wie-kanzler-scholz-mit-waffenlisten-trickste-79826290.bild.html#fromWall
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd
https://www.reuters.com/world/europe/no-taboos-weaponry-ukraine-says-german-foreign-minister-2022-04-21/
https://twitter.com/POTUS/status/1517167525708111873
https://twitter.com/POTUS/status/1517177592645922816
https://twitter.com/POTUS/status/1517182626183929857
https://twitter.com/POTUS/status/1517161729490395138
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/croatias-pm-plenkovic-cuts-ties-with-president-milanovic-for-his-pro-russian-stance-articleshow.html
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/president-milanovic-no-war-atrocities-committed-in-ukraine/
https://www.reuters.com/world/uk-canada-walk-out-imf-meeting-russia-speaks-2022-04-21/
https://t.me/dnipropetrovskaODA/699
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-okupanti-50-raziv-obstrilyali-harkiv-novini-ukrajini-50235930.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/leading-putin-ally-predicts-mariupol-victory-thursday-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/leading-putin-ally-predicts-mariupol-victory-thursday-2022-04-20/
https://www.nytimes.com/2022/04/20/world/europe/mariupol-azovstal-steel-mill.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDmwaiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6BmZABZSUprIb5FkUH46XwZ5Fquzn7cjv-b-5l2Ly0ux_BbGbsWKGP130-cwpuoo9icVn7xScNlP3aR-dx29R_3PcrAJwpVi5AMHfRx4TgCxt0PdqCbh7W-1N2D7kfAWeP6Ibav7EQcwxSCkbESWd_4Qs_69BfOtARNcXvPkJqOZq-0fhKVDsefMr-DIYxRoPUi7xtrbXOzBSMw8K3zPg8f75GruUggiDmBzyKply7RZyZmA&smid=tel-nytimes
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-ruined-port-city-that-russia-says-it-has-liberated-2022-04-21/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rf-proti-ukrajini-rf-izolyuye-okupovani-naseleni-punkti-ta-rozstrilyuye-ukrajinskih-volonteriv-50235721.html?utm_source=telegram)
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rf-proti-ukrajini-rf-izolyuye-okupovani-naseleni-punkti-ta-rozstrilyuye-ukrajinskih-volonteriv-50235721.html?utm_source=telegram)
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/21/7341198/
https://t.me/denisovaombudsman/5308
https://twitter.com/Hromadske/status/1517177179322388482
https://twitter.com/ukraine_world/status/1517377761643532334?s=21&t=kZh6c3zsETRdUdvFjBdY-g
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Prawa człowieka. Ukraina żąda od Rosji korytarza humanitarnego z zakładu Azowstal w Mariupolu. Obecnie ewakuacji 
wymaga około 1000 cywilów i 500 rannych żołnierzy. 

Wczoraj miała miejsce kolejna wymiana więźniów. „Dzisiaj wracamy do domu 19 osób, w tym 10 wojskowych (w tym 2 
oficerów) i 9 cywilów” – powiedział Wierieszczuk. 

Rzeczniczka Ludmyla Denisova donosi, że siły okupacyjne nadal przymusowo deportują ukraińskie dzieci do Rosji.  Jednego 
dnia grupa ukraińskich nastolatków w wieku 14-15 lat została przywieziona z regionu Doniecka i Ługańska do jednej z 
fundacji charytatywnych Federacji Rosyjskiej (Władimir). Z dostępnych informacji wynika, że rodzice dzieci zgineli. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przedstawiła swój nowy raport na temat sytuacji osób wewnętrznie przesiedlonych. 
Około 600 000 osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w okresie od 1 do 17 kwietnia. Odsetek wysiedleń wzrósł o 9% od 
ostatniej podobnej oceny w kwietniu, o 19% od połowy marca. Z raportu wynika, że od początku wojny ponad 7,7 mln zostało 
zmuszonych do opuszczenia swoich domów, co stanowi 17% ludności kraju. 60% osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) 
to kobiety. 

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych. Human Rights Watch opublikował szczegółowy raport na temat zbrodni 
wojennych popełnionych przez siły rosyjskie podczas okupacji Buczy, miasta położonego około 30 kilometrów na północny 
zachód od stolicy Ukrainy, Kijowa, od 4 do 31 marca 2022 roku. HRW znalazła obszerne dowody na to, że siły rosyjskie  
wykorzystały szkołę jako stanowisko strzeleckie dla artylerii. Deklaracja Bezpiecznych Szkół, zatwierdzona przez Ukrainę i 
113 innych krajów, ale nie przez Rosję, mówi, że kraje nie powinny wykorzystywać obiektów edukacyjnych do celów 
wojskowych i powinny podejmować inne kroki w celu ochrony edukacji przed atakiem. HRW wzywa rząd Ukrainy do pilnej 
ratyfikacji traktatu MTK i formalnego członkostwa w sądzie. Ukraina nie jest członkiem MTK, ale od listopada 2013 roku 
przyjęła jurysdykcję sądu w sprawie  przestępstw popełnionych na jej terytorium. 

Hiszpania wyśle grupę 39 ekspertów z dziedziny medycyny sądowej i innych ekspertów, aby wesprzeć pracę Prokuratora 
Międzynarodowego Trybunału Karnego nad zbrodniami popełnionymi przez rosyjskich okupantów w obwodzie kijowskim. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Prezes Banku Światowego David Malpass informuje, że koszt fizycznych uszkodzeń 
budynków i infrastruktury na Ukrainie w wyniku rosyjskiej inwazji osiągnął około 60 miliardów dolarów i będzie dalej rósł w 
miarę trwania wojny, mówi Reuters. Ze strony Ukrainy premier Denys Szmyhal powiedział, że PKB Ukrainy może spaść o 
30% do 50%, przy bezpośrednich i pośrednich stratach sięgających dotychczas 560 miliardów dolarów. Według danych 
Banku Światowego, suma ta jest ponad trzykrotnie większa od gospodarki Ukrainy i wyniesie 155,5 miliarda dolarów w 2020 
roku. Ponadto Bank Światowy oblicza około 37% wzrostu cen żywności. 

Sankcje. Najnowsze sankcje Wielkiej Brytanii wymierzone są w generałów popełniających okrucieństwa na pierwszej linii 
frontu na Ukrainie oraz osoby i firmy wspierające wojsko Putina. Nowy pakiet obejmował kluczowych przywódców armii 
rosyjskiej, celując w dowodzących linią frontu. Również 19 osób na liście jest związanych z sektorem wojskowym i obronnym, 
a także z przedsiębiorcami. 

 
Kącik do czytania. 

 Wpuść Ukrainę - Atlantyk. Ivo H.Daalder, były ambasador USA przy NATO, wyjaśnia, dlaczego NATO musi powitać 
Kijów. 

 Pędząca przeciwko wojnie i czasowi Ukraina trafia na Biennale — The New York Times (nytimes.com). Podczas gdy 
trwa Biennale w Wenecji, zainteresuj się pięcioma artystami z Ukrainy. 

Materiały do obejrzenia: 

 Obejrzyj film dokumentalny „Odległe szczekanie psów”, który opowiada historię 10-letniego chłopca, który mieszkał 
w wiosce niedaleko Mariupola. Rodzina opuściła wioskę 23 lutego i miała bilety z Mariupola do bezpieczniejszego 
miejsca. Rozpoczęła się jednak inwazja rosyjska i nie mogli opuścić miasta. Ostatnia wiadomość od rodziny nadeszła 
17 marca, wtedy łączność z nimi została zerwana. Mamy nadzieję, że żyją. Możesz obejrzeć film i wesprzeć 
ukraińskie dzieci 

Statystyka. 

 1126 Ukraińców, w tym 40 dzieci, zostało zabitych przez wojska rosyjskie w obwodzie kijowskim. 

 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na dzień 10 rano, 22 
kwietnia 2022 r.: personel – ok. 21 200, czołgi ‒ 838, APV ‒ 2162, systemy artyleryjskie – 397, MLRS – 138 , systemy 
przeciwlotnicze – 69, stałopłat – 176, śmigłowce – 153, pojazdy nieopancerzone – 1523, łodzie i lekkie łodzie 
motorowe – 8, cysterny paliwowe – 76, BSP poziomu operacyjno-taktycznego – 172, wyposażenie specjalne – 27, 
mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-receives-19-prisoners-war-russia-deputy-pm-says-2022-04-21/
https://t.me/denisovaombudsman/5314
https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-3-11-17-april-2022
https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
https://ssd.protectingeducation.org/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1156
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3463845-ispania-napravit-v-ukrainu-sudovomedicnih-ekspertiv-dla-rozsliduvanna-zlociniv-rosian.html
https://www.reuters.com/world/world-bank-estimates-ukraine-physical-damage-roughly-60-billion-so-far-2022-04-21/
https://www.bbc.com/news/business-61171529
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-targeting-putins-war-leaders
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/ukraine-join-nato-eu-membership/629619/
https://www.nytimes.com/2022/04/18/arts/design/ukraine-pavilion-venice-biennale.html
https://www.nytimes.com/2022/04/13/arts/design/ukraine-artists-instagram-russia.html
https://www.sharedotdoc.org/video/7/the_distant_barking_of_dogs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3463932-zaraz-vidomo-pro-1126-zagiblih-vid-ruk-rosian-na-kiivsini-zelenskij.html
https://minusrus.com/en
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Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

 Wesprzyj ComeBackAlive.ua i Fundacja Prytula. Podczas gdy Ukraina apeluje do międzynarodowych 
partnerów o dostarczenie broni, są to dwie największe fundacje, które mimo trudności pozyskują wszelki 
możliwy sprzęt i wyposażenie dla ukraińskiej armii i 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! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie! 
 

 

https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

