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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 6 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 

Miasta pod ostrzałem. W Rubiżnym w obwodzie ługańskim, Rosjanie trafili w czołg z kwasem azotowym - lokalne władze 
wezwały okolicznych mieszkańców do pozostania w domu. W ciągu nocy w obwodzie ługańskim zostało zniszczonych 11 
domów. Z miasta Izium w obwodzie charkowskim, lokalni obywatele są przymusowo deportowani do Rosji. Według 
rzeczniczki Denisovej, okupanci tworzą obozy filtracyjne i korytarze, którymi Ukraińcy są deportowani do Rosji. Podobne 
akcje odnotowano już wcześniej w Mariupolu, skąd wywieziono tysiące osób.  
W obwodzie dniepropietrowskim, Rosja ostrzeliwała magazyn ropy i jedną z fabryk. Skład paliw został zniszczony. 
Ratownicy wciąż próbują opanować pożar w zakładzie. 
Feldman Econopark w Charkowie został zniszczony do tego stopnia, że przeżycie pozostających tam zwierząt jest 
zagrożone. Zwierzęta zostaną ewakuowane do miasta Dniepr. W nocy w Koziatynie w obwodzie winnickim podczas 
ostrzału rakietowego zniszczono obiekty infrastrukturalne. W regionie chersońskim większość osiedli znajduje się na skraju 
katastrofy humanitarnej z powodu prowadzonych walk i braku zapasów żywności. 
  
Masakra w Buczy. Według Ministerstwa Obrony Ukrainy rosyjscy żołnierze, którzy popełnili zbrodnie wojenne w Buczy, 
mają wrócić do Ukrainy. 64. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych zostanie ponownie przerzucona przez rosyjskie 
dowództwo, bez rotacji, na linię frontu. Raport wskazuje, że decyzja została podjęta w celu „wyeliminowania” 
niepotrzebnych świadków. Ewentualne przesunięcia na odcinek frontu, gdzie nie będą mieli szans na przeżycie, 
uniemożliwia składanie zeznań w przyszłych sądach. Slidstvo.Info, niezależna ukraińska organizacja pozarządowa, 
sygnalizuje, że co trzeci rosyjski żołnierz rozmieszczonych w Buczy walczył wcześniej w Syrii. 
 
Łamanie praw człowieka. Według burmistrza miasta w wyzwolonym Hostomelu w obwodzie kijowskim wciąż brakuje 
około 400 cywilów. Jak donosi Ukrinform, komisarz ukraińskiego parlamentu ds. praw człowieka, Liudmyła Denisowa, 
uwolnione z niewoli ukraińskie kobiety były torturowane i maltretowane przez rosyjskich żołnierzy. Ewakuacja 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz konwój pomocy humanitarnej są blokowane przed wjazdem do 
Mariupola. 
 
Polityka zagraniczna. ONZ. Prezydent Zełenski przemawiał na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 5 kwietnia 2022 
r. W swoim wystąpieniu ostro wyraził się o niepowodzeniu w podjęciu przez Radę Bezpieczeństwa jakichkolwiek działań w 
celu zakończenia rosyjskiej agresji. „Usuńmy Rosję jako agresora i źródło wojny, aby nie mogła zawetować decyzji 
dotyczących własnej agresji, własnej wojny, a potem zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zaprowadzić pokój. Jeśli 
nie, to wskażcie jak możemy się zreformować lub zmienić, rozwiązać i pracować na rzecz pokoju”. Wskazał, że Ukraina 
jest gotowa do zorganizowania globalnej konferencji na temat dalszego globalnego systemu bezpieczeństwa. Wielka 
Brytania i USA zgłaszają pomysł wykluczenia Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ. Dyskusja na ten temat będzie 
kontynuowana dzisiaj. 
  
UE rozpoczyna proces cięcia funduszy Węgier w świetle ciągłych naruszeń praworządności. Węgry są pierwszym krajem, 
w którym toczy się postępowanie pod nowymi rządami. Decyzja zapadła kilka dni po wynikach ostatnich wyborów i jest 
tłumaczona odpowiedzią Fideszu oraz bliskich kręgów bezpośrednio korzystających z unijnych funduszy. 
  
W dwa dni po ujawnieniu zabójstw w Buczy, unijni sojusznicy wydalili 200 rosyjskich dyplomatów. Od czasu inwazji 
wydalono ponad 325 dyplomatów i pracowników ambasad. We wtorek W łochy, Szwecja, Dania, Hiszpania, Portugalia, 
Rumunia dołączyły do krajów wydalających dyplomatów. Łotwa zamknęła dwa rosyjskie urzędy konsularne w Daugavpils 
i Lipawie, a Estonia zamknęła rosyjski konsulat w Narwie. 
 
Przewodnicząca UE von der Leyen i Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell odwiedzą w piątek Kijów, aby spotkać się z 
prezydentem Zełenskim. Wizyta odbędzie się dzień przed wydarzeniem StandUpForUkraine organizowanym w Warszawie 
9 kwietnia. Do przywódców UE dołączy także prezydent Polski i premier Kanady. Wydarzenie będzie okazją dla światowych 
liderów oraz korporacji do zwiększenia finansowania pomocy humanitarnej dla cywilów dotkniętych konfliktem oraz dyskusji 
nad globalnymi priorytetami humanitarnymi.  
Po rozmowie telefonicznej z prezydentem Zełenskim, kanclerz Austrii zapowiedział wizytę w Ukrainie. 
  
The Economist Intelligence Unit opublikował najnowszy przegląd światowego podziału w związku z wojną na Ukrainie. 
Analiza pokazuje, że łącznie 131 krajów nie wspiera Rosji, w tym większość bogatych krajów Ameryki Północnej i Europy. 
⅔ ludności świata mieszka w krajach neutralnych lub skłaniających się ku Rosji, w tym w Chinach, Wenezueli, Birmie itp. 
  
Sankcje. UE ogłosiła piąty pakiet sankcji wobec Rosji. Nadchodzący pakiet dotknie wiele sektorów. Nie dotyczyć jednak 
będzie rosyjskiej ropy, która pozostaje jednym z kluczowych importów UE z Rosji – zobacz wykres. Niemcy, Austria i Węgry 
unikają wspierania zakazu rosyjskiej ropy, uzasadniając to potencjalnym wzrostem inflacji. W związku z tym nadchodzący 
pakiet sankcji będzie zawierał: zakaz importu węgla z Rosji; całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich 
bankach (w tym VTB), zakaz zawijania rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję statków do portów krajów UE; dalsze 
ukierunkowane zakazy eksportu komputerów kwantowych i zaawansowanych półprzewodników, produktów od drewna po 
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cement, od owoców morza po alkohol; zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach UE oraz 
wykluczenie wszelkiego wsparcia finansowego dla rosyjskich organów publicznych. 
Stany Zjednoczone przygotowują kolejną rundę sankcji wymierzoną w rosyjskich urzędników, członków ich rodzin, rosyjskie 
instytucje finansowe i przedsiębiorstwa państwowe. 
  
Nowa Zelandia dołączyła do sankcji. Nałoży 35% cła na cały import z Rosji i rozszerzy istniejące zakazy eksportu na 
produkty przemysłowe ściśle powiązane ze strategicznymi rosyjskimi gałęziami przemysłu. 
 
Media. W Ukrainie pojawiają się coraz większe obawy dotyczące wolności mediów. Narodowy Koncern Radiofonii, Radia 
i Telewizji (RRT) w nocy 4 kwietnia zamknął nadawanie cyfrowe dla kanałów telewizyjnych „Pryamyi”, „Espresso” i „Channel 
5”. Na chwilę obecną dostępne są wyłącznie online na Youtube. Kanały były uważane za tradycyjnie opozycyjne. 
Społeczeństwo obywatelskie i media uważają decyzję ograniczającą wolność wypowiedzi w czasie wojny za 
niedopuszczalną. 
  
Dezinformacja. Rosja przygotowuje nową kampanię dezinformacyjną, aby wybielić się z okrucieństw popełnionych w 
Buczy, twierdzi Jednostka Służby Bezpieczeństwa (SSU). Więcej informacji rozpowszechniają rosyjskie media o 
rzekomych zbrodniach armii ukraińskiej w Mariupolu. Według dostępnych danych SSU, wojska rosyjskie przygotowują się 
do zebrania w jednym miejscu zabitych ciał mieszkańców Mariupola i przedstawienia ich jako masowych ofiar wojsk 
ukraińskich. Pozwoli im to odwrócić uwagę publiczności od „Masakry w Buczy”. W rzeczywistości trwa nieprzerwany ostrzał 
Mariupola, a ewakuacje są często przerywane. 
 
Ostatni sondaż: Według sondażu przeprowadzonego w Ukrainie przez grupę socjologiczną „Rating”, 95% respondentów 
uważa, że kraj będzie w stanie odeprzeć atak Rosji. Jednak nadzieja na szybkie zwycięstwo „w ciągu kilku tygodni” spadła 
z 47% do 35%. Wzrosła za to liczba osób twierdzących, że ta sytuacja potrwa „ponad kilka miesięcy lub nawet rok”.  
Zmniejszył się poziom poparcia dla członkostwa w NATO. W pierwszych dniach wojny, poparcie dla przystąpienia Ukrainy 
do Sojuszu wzrosło z 62% do 76%. Teraz ponownie spadło do 62%. Jednocześnie rośnie poparcie dla akcesji do UE. W 
pierwszych dniach wojny wzrosło z 68% do 86%, następnie utrzymywało się i na koniec marca wyniosło 91% – absolutny 
rekord wśród wszystkich lat badań. 
 
Dowiedz się więcej o Ukrainie: 

● Bezpłatny samouczek historioryczny - Ukraina: historia, kultura i tożsamość | Udemy - krótki wielojęzyczny kurs 
wprowadzający do historii, kultury i społeczeństwa Ukrainy od średniowiecza do współczesności. 

● Ucz się ukraińskiego z Duolingo. Duolingo informuje, że od początku inwazji rosyjskiej liczba chętnych do nauki 
ukraińskiego na świecie za pośrednictwem aplikacji Duolingo wzrosła o 577%. W USA liczba uczących się wzrosła 
o 554%, a w Polsce o 2677% [stan na 20.03.2022]. 

  
Statystyki: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 6 kwietnia 2022 r., 
godz. 10.00: żołnierze – ok. 18 600, czołgi ‒ 684, bojowe pojazdy opancerzone ‒ 1861, systemy artyleryjskie – 
332, wyrzutnie – 107, systemy przeciwlotnicze – 55, samoloty bezzałogowe – 150, śmigłowce – 134, pojazdy 
nieopancerzone – 1324, jednostki pływające – 7, cysterny – 76, system operacyjno-taktyczny – 94, wyposażenie 
specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Obejrzyj film „Mariupolis” niedawno zabitego litewskiego reżysera Mantasa Kvedaravičiusa. 50% sprzedaży biletów 
trafi do lokalnych organizacji pomagających w ewakuacji z Mariupola. 

● 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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