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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 3-4 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 

Bucza, Irpień, Motyżyn. Ta wojna sprawiła, że niektóre ukraińskie miasta stały się znane całemu światu. Niestety nie z 
powodu ich piękna czy historii, ale z powodu dokonywanych tam okrucieństw. Bucza, Irpień, Motyżyn - to nazwy, które w 
weekend krążyły we wszystkich światowych serwisach informacyjnych. Trzy miasta, niektóre mniej niż 30 km od Kijowa. 
Pomyśl przez chwilę o przedmieściach swoich stolic w odległości mniejszej niż 30 minut jazdy. W 2022 roku, w ciągu 
zaledwie miesiąca, prawie 400 osób zostało zamordowanych niecałe 30 km od europejskiej stolicy. Niektórzy nazywają to 
„zbrodnią wojenną”, „masakrą” lub „ludobójstwem”. Prawda jest taka - ci ludzie byli czyimś członkami rodzin, przyjaciółmi, 
sąsiadami i kolegami. Prawdziwi ludzie zostali zabici. Nie ma słów, by opisać ten ból. Więcej bólu nadejdzie, gdy prawda o 
Mariupolu lub innych tymczasowo okupowanych miastach wyjdzie na jaw. 
  
W sobotę wszyscy dyskutowali o wyzwoleniu obwodu kijowskiego. Można by pomyśleć, że będzie to okazja do 
świętowania. Jednak jest odwrotnie - wycofanie się wojsk rosyjskich ujawniło zbrodnie popełnione przez nich w ciągu 
miesiąca okupacji. Zastrzeleni ludzie leżeli na poboczach dróg, obok swoich domów, wewnątrz schronów. Wielu miało 
związane ręce. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Obraz masowego grobu z blisko 280 osobami, które potwierdziły zdjęcia 
satelitarne. W niedzielę wieczorem Prokurator Generalny Ukrainy poinformował o skierowaniu do zbadania 410 ciał. 
  
Rosja jednoznacznie zaprzecza tym faktom, nazywając to prowokacją i wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do zbadania 
„prowokacji ukraińskich radykałów”. Rosja twierdzi, że za morderstwa odpowiedzialne są wojska ukraińskie, które po 
odwrocie wojsk rosyjskich ostrzeliwały miasto. 
  
Prezydent Zełenski w swoim codziennym przemówieniu nazwał sytuację „ludobójstwem, zniszczeniem narodu i ludzi – 
wszystko z powodu niechęci Ukrainy do podporządkowania się polityce rosyjskiej”. Minister Spraw Zagranicznych Dmytro 
Kuleba wezwał misję Międzynarodowego Trybunału Karnego do przybycia do Buczy w celu zebrania dowodów. „Wzywam 
Międzynarodowy Trybunał Karny i organizacje międzynarodowe do wysłania swoich misji do Buczy i innych wyzwolonych 
miast oraz wsi regionu kijowskiego w celu zebrania wszelkich dowodów rosyjskich zbrodni wojennych we współpracy z 
ukraińskimi organami ścigania” – powiedział. 
 
Przywódcy UE wyrazili szok z powodu okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie w Buczy i innych, niedawno 
wyzwolonych, obszarach Ukrainy. 
 
Jak zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej, kolejne sankcje zostaną wprowadzone. Wstrzymanie rosyjskiego 
gazu pozostaje na liście najbardziej krytycznych i oczekiwanych sankcji. Nadal jednak brakuje jednolitego stanowiska w 
UE. Minister obrony Niemiec powiedział, że Unia Europejska musi rozmawiać o zakazie importu rosyjskiego gazu, jednak 
reszta niemieckich władz jest mniej otwarta na pomysł niezależności energetycznej. Na środę zapowiedziana jest piąta 
runda sankcji. 
  
„Nie możemy tego normalizować. Tak wygląda rzeczywistość każdego dnia, tak długo jak trwa agresja Rosji wobec Ukrainy” 
— amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. 
  
Łamanie praw człowieka. Dzięki pierwszym raportom dochodzeniowym opublikowanym przez Human Rights Watch 
poznajemy prawdę na temat skali łamania praw człowieka. Raporty przedstawiają dowody na to, że rosyjskie siły zbrojne 
dopuszczają się naruszeń prawa wojennego. W pierwszych trzech tygodniach wojny odnotowano przypadki gwałtów, 
dwóch zbiorowych egzekucji, bezprawnej przemocy i gróźb wobec ludności cywilnej. Żołnierze byli również zamieszani w 
plądrowanie mienia cywilnego, w tym żywności, odzieży i drewna opałowego. Raport przedstawia wyniki wywiadów na 
okupowanych obszarach obwodów czernihowskiego, charkowskiego i kijowskiego. 
  
Miasta pod ostrzałem. Według doniesień, w weekend cały obwód kijowski i obwód czernihowski zostały wyzwolone od 

wojsk rosyjskich. Po miesiącu oporu, Kijów pozostaje pod kontrolą Ukrainy. Zapraszamy do obejrzenia interaktywnej mapy 
ataku Rosji na stolicę. Zdaniem burmistrza Czernihowa, miasto jest zniszczone lub uszkodzone w 70%. Rosyjscy okupanci 
ostrzelali szpital rejonowy w Bałakliji w obwodzie charkowskim, w którym przebywało około 70 pacjentów i personel 
medyczny. Wojska rosyjskie zaatakowały także konwój, który miał ewakuować ludzi ze zniszczonego szpitala. Trwa seria 
ataków rakietowych na infrastrukturę przemysłową. Izium w obwodzie charkowskim, pozostaje jednym z najbardziej 
atakowanych miejsc. Obecnie 80% budynków mieszkalnych jest zniszczonych. W mieście i okolicznych wioskach przebywa 
od 15 do 20 tysięcy osób, które potrzebują pomocy humanitarnej. Wojska rosyjskie ostrzelały budynki mieszkalne dzielnicy 
Charkowa, uszkadzając około dziesięciu domów i zajezdnię trolejbusową. Zginęło 7 osób, 34 osoby zostały ranne, w tym 
3 dzieci. Pocisk uderzył w zakład przemysłowy w pobliżu Szepietówki i Sławuty w obwodzie chmielnickim. W weekend 
atakowane były także miasta portowe Odessa i Mikołajów. Późnym niedzielnym wieczorem do wybuchów doszło w 
Tarnopolu, Równem, Iwano-Frankowsku, Chersoniu. Często dochodzi do zamachów w Ługańsku i Doniecku. Ten sam 
blok mieszkalny w centrum Siewierodoniecka został uderzony po raz trzeci w ciągu tygodnia. W mieście uszkodzony został 
gazociąg, pozostawiając cały obwód ługański bez dostaw gazu. W weekend w mieście Konotop w obwodzie sumskim 
znacząco wzrosła liczba rosyjskich żołnierzy. Podobno tworzą korytarze dla wycofania wojsk rosyjskich, jednak w 
międzyczasie nadal trwają ostrzały. Najeźdźcy wysadzili most na rzece Sejm łączące miasto Putywl z miastem Sumy. 
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Trwa opór w południowych regionach Ukrainy. Mieszkańcy przyłączyli się do pokojowych wieców przeciwko rosyjskiej 
okupacji w Enerhodarze, Kachowce i Chersoniu. W Enerhodarze słychać było wybuchy, a w Kachowce strzelano do 
protestujących. Po wiecu, czterech działaczy zostało zatrzymanych przez siły rosyjskie. Obecnie nie ma informacji o 
miejscu ich przetrzymywania. Sprawdź mapę aktualnej sytuacji na Ukrainie. 
  
Polityka zagraniczna. W sobotę grecki minister spraw zagranicznych przyjechał wraz z pomocą humanitarną do Odessy. 
Celem wizyty było również ponowne otwarcie konsulat, który ma wspierać działania humanitarne, a także zapewniać pomoc 
dla greckiej społeczności zamieszkującej południowe rejony kraju. Wcześniej w Mariupolu mieszkała znaczna liczba 
przedstawicieli greckiej mniejszości, jednak aktualnie Odessa wydaje się kolejnym możliwym obszarem do przeniesienia. 
Brytyjskie Ministerstwo Obrony ostrzega, że Mariupol jest jednym z kluczowych celów strategicznych Rosji, ponieważ 
zapewnia on lądowy korytarz na Krym. Rada Bezpieczeństwa ONZ spotka się we wtorek, aby rozpatrzyć rosyjskie zbrodnie 
wojenne popełnione w Buczy i innych miastach. 
 
Bezpieczeństwo energetyczne. Od początku kwietnia Litwa całkowicie zaprzestała importu gazu z Rosji, stając się 
pierwszym krajem UE, który zdecydował się na taki krok. W ślad za ich decyzją poszły kolejne kraje - Łotwa i Estonia. 
Ukraiński think-tank przygotował przegląd przestępstw i zagrożeń energetycznych popełnianych przez Rosję. Wśród 
kluczowych - częstotliwość ataków na krytyczną infrastrukturę gazową i naftową, pozostałe zagrożenia dla elektrowni 
jądrowych. przerwy w dostawie prądu po ostrzałach. 
  
Bezpieczeństwo cyfrowe. W niedzielę Anonymous ujawnił dane osobowe 120 000 rosyjskich żołnierzy walczących na 
Ukrainie. „Wszyscy żołnierze biorący udział w inwazji na Ukrainę powinni zostać postawieni przed trybunał ds. zbrodni 
wojennych”.  
Informacje pojawiły się po doniesieniach o masakrze dokonanej przez wojsko rosyjskie w rejonie Kijowa.  
  
Media. Po długich poszukiwaniach fotoreportera Maxa Levina, który zaginął 13 marca, policja odnalazła jego ciało w pobliżu 

wsi Guta Meżhirska w obwodzie kijowskim. Fotoreporter został zabity dwoma strzałami z broni krótkiej. Był jednym z 
wybitnych fotografów wojennych relacjonujących wydarzenia z Donbasu, wspierając i fotografując lokalne inicjatywy 
społeczne. Jeden z jego projektów - „AfterIlovaysk” poświęcony był tragedii w Iłowajśku i utrwalania o niej pamięci. 
Reporterzy bez Granic informują, że jest to szóste potwierdzone zabójstwo przedstawiciela mediów od początku wojny. 2 
kwietnia w Mariupolu zginął słynny litewski reżyser i dokumentalista Mantas Kvedaravičius. Był autorem filmu 
dokumentalnego „Mariupolis” przedstawiającego życie strategicznego miasta portowego. 
 
Lista lektur: 

● Ukraińscy filmowcy nie mogą chwycić za broń, jednak służą im za nie kamery | Daria Bassel | The Guardian 
● Nie każda krytyka jest rusofobiczna: o dekolonialnym podejściu do kultury rosyjskiej | Lia Dostlieva, ukraiński 

artysta, antropolog kultury i Andrii Dostliev, ukraiński artysta, badacz 
● Co sprawia, że broń biologiczna jest tak niebezpieczna i czy Rosja ją posiada? | Economist 

 
Statystyki: 

● 158 dzieci zginęło w Ukrainie w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Około 258 zostało rannych. 
● Ministerstwo Finansów Ukrainy podaje, że kraj wydaje na działania wojenne około 10 mld UAH miesięcznie. 
● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 4 kwietnia 2022 r.: 

żołnierze– ok. 18 300, czołgi ‒ 647, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1844, systemy artyleryjskie – 330, wyrzutnie – 
107, systemy przeciwlotnicze – 54, samoloty bezzałogowe  – 147, śmigłowce – 134, pojazdy nieopancerzone – 
1273, jednostki pływające – 7, cysterny– 76, systemy operacyjno-taktyczne – 92, wyposażenie specjalne – 25, 
mobilny system SRBM - 4. Śledź również interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Podziel się informacjami o zbrodniach w Buczy, Mariupolu, Charkowie i innych ukraińskich miastach. 
● Pomóż Ukrainie: Pomoc humanitarna dla Ukrainy, Darowizna dla Ukraińców (ukraine-helpers.com) — 

skonsolidowane źródło informacji o tym, jak możesz wesprzeć Ukrainę z zagranicy. 
● Podziel się tymi aktualnymi informacjami o sytuacji w Ukrainie w mediach społecznościowych, mediach lokalnych 

lub rozpowszechniając tę krótką aktualizację. 
● 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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