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Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 7.04.2022. 

Miasta atakowane. Najbardziej atakowane są regiony Doniecka, Ługańska i Chersonia. Wojska 

rosyjskie ostrzelały punkt dystrybucji pomocy humanitarnej w Wuhledarze w obwodzie donieckim. 

Zginęły 2 osoby. O podobnych przypadkach informowano już wcześniej - wojska rosyjskie otworzyły 

ogień do ludzi stojących w kolejce po chleb lub do urzędu pocztowego. W Mariupolu zauważono 

działające w mieście rosyjskie mobilne krematoria. Po szerokim międzynarodowym rozgłosie 

ludobójstwa w Buczy, w mieście stacjonowały krematoria, które miały niszczyć wszelkie dowody 

zbrodni popełnionych przez armię rosyjską. Rosyjskie wojska i okupanci siłą przesiedlili pacjentów i 

personel szpitala miejskiego nr 4 w Mariupolu na czasowo okupowane terytorium Ukrainy. Według 

wstępnych szacunków w czasie miesiąca blokady w Mariupolu zginęło 5 tys. osób, w tym 210 dzieci – 

informuje burmistrz Mariupola. Podczas ostrzału Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim spłonęło 

10 wieżowców. Społeczność Hirska w obwodzie ługańskim jest ostrzeliwana ze wszystkich rodzajów 

broni. Aktywny ostrzał artyleryjski trwał nadal w Bałaklii w obwodzie charkowskim, w wyniku czego 

zginęły 2 osoby. Dworzec Mikołajów został uszkodzony podczas ostrzału i obecnie nie działa. 

Niedawno wyzwolona Borodianka jest obecnie jednym z najbardziej zniszczonych miast w obwodzie 

kijowskim. Papież Franciszek potępił „rzeź w Buczy” i podniósł ukraińską flagę, która została mu 

wysłana z miasta, w którym rozstrzelano setki cywilów. 

Obecnie władze regionalne i krajowe aktywnie wzywają ludność cywilną do opuszczenia obwodów 

donieckiego i ługańskiego oraz niektórych części obwodu charkowskiego w związku ze zbliżającą się 

eskalacją walk w tych regionach. 

Prawa człowieka. Na okupowanych terytoriach Ukrainy trwają uprowadzenia, tortury i prześladowania 

ludności cywilnej. Iryna Vereshchuk, minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych, 

informowała o częstych przypadkach więzienia ukraińskich cywilów przez wojska rosyjskie. Minister 

poinformowała, że dodatkowym wyzwaniem jest to, że cywile nie mogą być wymieniani na żołnierzy 

zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Uwięzionych żołnierzy rosyjskich można 

wymienić na żołnierzy ukraińskich wziętych do niewoli - co nie stosuje się do przypadku cywilów. 

Polityka zagraniczna. Minister spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE Josep Borrell 

podczas dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat piątego pakietu sankcji wezwał państwa 

członkowskie UE do dostarczenia większej ilości broni Ukrainie.  Borrell zauważył również, że dalsze 

zakupy rosyjskiej ropy i gazu przez UE dawały Rosji znacznie więcej pieniędzy niż pomoc finansowa, 

jakiej blok udzielał Ukrainie. 

Przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w dniach 6-7 kwietnia Jens Stoltenberg 

wskazał na potrzebę wsparcia Ukrainy w perspektywie długoterminowej, ponieważ Sojusz musi być 

przygotowany na długofalową wojnę – od kilku miesięcy do lat . 

Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie głosować 7 kwietnia, czy zawiesić Rosję w Radzie Praw 

Człowieka ONZ w związku z oskarżeniami o okrucieństwa, w tym o mordowanie nieuzbrojonych 

cywilów. Aby zawiesić państwo w Radzie, potrzebna byłaby większość dwóch trzecich głosów 

zgromadzenia. 

Senat USA uchwalił ustawę Lend-Lease, która miała wspierać i uzupełniać zaopatrzenie Ukrainy. Jak 

wiadomo, ustawa „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act” z 2022 r. przyspieszy transfer 

krytycznego sprzętu wojskowego i innych krytycznych dostaw na Ukrainę poprzez ograniczenie  

biurokracji, jak donosi POLITICO. Umożliwiłoby to de facto przekazanie sprzętu w prezencie, z 

zapisami przewidującymi, że kraje-odbiorcy dokonają spłaty USA w późniejszym terminie. Izba 

Reprezentantów ma go jeszcze poddać pod głosowanie w czwartek. 
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Grecja, Norwegia i Austria dołączają do innych krajów europejskich, które wydalają niektórych 

rosyjskich dyplomatów ze swoich krajów. 

Sankcje. Dyskusja na temat piątego pakietu sankcji UE będzie dalej omawiana przed ostatecznym 

głosowaniem. Tymczasem Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły kolejną rundę sankcji. Pakiet 

brytyjski obejmuje sankcje wobec Sbierbanku i ośmiu oligarchów, zakaz inwestycji w Rosji oraz 

porzucenie rosyjskiego węgla i ropy do końca 2022 roku. USA biorą na cel Sbierbank oraz Alfabank, 

dwie dorosłe córki Putina, żonę i córkę rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa , 

oraz wysokich rangą członków rosyjskiej rady bezpieczeństwa, powiedzieli urzędnicy. 

Belgia zablokowała 196,4 mld euro w rosyjskich transakcjach finansowych w następstwie europejskich 

sankcji wobec Rosji. Belgijski rząd federalny również zamroził aktywa o wartości 2,7 miliarda euro, 

według belgijskiego ministra finansów Vincenta Van Peteghema. 

Tymczasem chińskie rafinerie państwowe honorują istniejące rosyjskie kontrakty na ropę, ale unikają 

nowych - pomimo znacznych rabatów. Dominuje ostrożność w związku z sankcjami Zachodu. Wg 

Reutersa państwowe firmy boją się być postrzegane jako reprezentanci chińskiego rządu i „żadna z 

nich nie chce być wyróżniona jako nabywca rosyjskiej ropy”. 

Bezpieczeństwo żywieniowe. Prezydent Zełenski przemawiał w irlandzkim parlamencie 6 kwietnia. 

W przemówieniu podkreślono rosyjskie próby użycia „głodu jako broni” w tej wojnie. W ciągu ostatnich 

kilku tygodni siły rosyjskie konsekwentnie stawiają sobie za cel niszczenie magazynów paliw, centrów 

dystrybucji produktów, maszyn rolniczych  oraz tworzenie pól minowych. Jak zauważył prezydent 

Zełenski, a wcześniej informował WFO - niedobory żywności dotkną wiele krajów, ponieważ Ukraina 

jest znaczącym producentem żywności. Ukraina pozostaje jednym z kluczowych producentów 

pszenicy, kukurydzy i jęczmienia oraz oleju słonecznikowego. Powiedział, że Rosja celowo prowokuje 

kryzys żywnościowy, który wywoła zawirowania polityczne i zwiększy liczbę uchodźców. 

Bezpieczeństwo energetyczne: Minister Polityki Energetycznej ogłosił listę najważniejszych szkód i 

strat infrastruktury energetycznej od początku wojny. Obejmuje ona elektrociepłownię  Ługańsk, która 

obecnie znajduje się w okupowanym mieście Szczastia. Elektrociepłownię Ochtyrka (została 

doszczętnie zniszczona, gdy trafiły w nią dwie bomby lotnicze), Elektrociepłownię Czernihów również 

została wielokrotnie trafiona podczas ostrzału. Elektrociepłownia Kachowka znajduje się obecnie na 

czasowo okupowanym terytorium. Sytuacja w elektrowni Zaporizhzhya pozostaje bez zmian. Na 

terenie stacji obecnych jest 11 przedstawicieli Rosatomu wraz z 300-500 wojskowymi i około 50 

jednostkami ciężkiego sprzętu. 

Kultura. Ministerstwo Kultury uruchomiło interaktywną mapę z uszkodzoną lub zniszczoną 

infrastrukturą. Według wstępnych szacunków na dzień 1 kwietnia 2022 r. ponad 150 różnych 

zabytków i obiektów kultury zostało częściowo lub całkowicie zniszczonych. Wcześniej Ministerstwo 

uruchomiło stronę internetową, na której każdy może zgłosić i przedstawić dowody na zniszczoną  

zniszczoną infrastrukturę kulturalną. Po weryfikacji zgłoszone obiekty są widoczne na mapie. 

Kącik czytelniczy. 

- W Mikołajowie osiedla są coraz bardziej zagrożone - The New York Times (nytimes.com) - reportaż 

o sytuacji na terenie portowego miasta Mikołajów, które stawia aktywny opór wobec rosyjskiej okupacji 

i jest pod ostrzałem. 

- Kaja Kallas o zbrodniach na Ukrainie | The Economist - Premier Estonii o ludzkiej cenie wojny, 

rosyjskich ambicjach imperialistycznych i przyszłości polityki bezpieczeństwa. „Kreml wysyła swoją 

młodzież na śmierć, morduje niewinnych ludzi i masowo ostrzeliwuje ich domy. A po co? Ze względu 

na imperialistyczne ambicje Władimira Putina. Do tej pory stało się całkowicie jasne, że chociaż 

Związek Radziecki upadł, jego imperialistyczna ideologia nie upadła”. 
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- Rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie: tyle o „nigdy więcej” – POLITICO 

Obejrzyj krótki film animowany „Dusza” przedstawiający wszystkich, których dusze pozostaną w 

zniszczonych ukraińskich domach. 

Statystyka: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 

dzień 10 rano 6 kwietnia 2022 r.: personel – ok. 18 900, czołgi ‒ 698, APV ‒ 1891, systemy 

artyleryjskie – 332, MLRS – 108 , systemy przeciwlotnicze – 55, stałopłaty – 150, śmigłowce – 135, 

pojazdy – 1358, łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7, cysterny paliwowe – 76, UAV poziomu 

operacyjno-taktycznego – 111, wyposażenie specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4. Śledź też 

interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Oznacz swój kalendarz #StandUpForUkraine: 𝟴 Kwietnia — Globalny cyfrowy wiec w celu zebrania 

funduszy dla uchodźców na Ukrainie i na całym świecie; 𝟵 kwietnia - Globalna uroczystość w 

Warszawie zwołana przez Prezydent Ursulę von der Leyen i Premiera Kanady Justina Trudeau, z 

udziałem Global Citizen i z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

● Wspieraj Park Narodowy Askania Nova. Teraz zarówno park zoologiczny, jak i ogród botaniczny 

Askania Nova nie mają dostępu do swoich kont budżetowych i muszą utrzymać rezerwat własnymi 

środkami. 

● Podziel się aktualnymi informacjami o sytuacji na Ukrainie w mediach społecznościowych, 

lokalnych mediach 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! Slava Ukraini! Chwała Ukrainie! 
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