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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 8 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 

 
Miasta pod ostrzałem. 90% mieszkańców Buczy, którzy zginęli podczas okupacji miasta, nie straciło życia pod gruzami, 

ale zostało rozstrzelanych przez rosyjskich okupantów. W wyzwolonej Borodziance w obwodzie kijowskim, pod gruzami 
trzech domów znaleziono ciała 26 mieszkańców. Według Prokuratury Generalnej jest to najbardziej zniszczona 
miejscowość w rejonie Kijowa, gdzie użyto 250-kilogramowych bomb odłamkowo-burzących - Hurricane'ów i Tornad. 
  
W obwodzie ługańskim nie ma ani jednego nieuszkodzonego szpitala. Od początku inwazji, wszystkie placówki 
medyczne w obwodzie były ostrzeliwane – powiedział szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Burmistrz 
Dniepru, Borys Fiłatow zalecił ewakuację z miasta kobiet, dzieci i osób starszych z powodu eskalacji w Donbasie. Pociski 
ponownie trafiają w obiekty infrastrukturalne w Odessie. Rosjanie zbombardowali drogę w obwodzie donieckim, blokując 
pociągi ewakuacyjne ze Słowiańska i Kramatorska. 8 kwietnia od godz. 10 pociągi ewakuowały ludzi na zachód Ukrainy.  
Według prokuratury, podczas okupacji wsi Husarowka w obwodzie charkowskim, rosyjskie wojska torturowały i podpaliły 
ciała trzech okolicznych mieszkańców. Aby ukryć ślady zbrodni, okupanci przed spaleniem zakrywali ciała cywilów 
oponami samochodowymi. 
Z dobrych wiadomość: w rejonie Sum nie pozostają już żadne rosyjskie wojska. 
  
Sytuacja w regionie Chersonia zbliża się do katastrofy humanitarnej, ostrzegają władze. Lokalni działacze informują o 
pogarszającej się sytuacji na wsiach, gdzie ludzie głodują i nie mają niezbędnych środków medycznych. Osobom, 
którym udało się zaoszczędzić trochę zapasów dzięki drobnemu rolnictwu, pozostało trochę zapasów. Ci, którzy wciąż 
mają gotówkę na zakup czegokolwiek, stoją przed dużym ryzykiem i wyzwaniami związanymi z jej uzyskaniem. Nie ma 
tam korytarzy ewakuacyjnych, a wojska rosyjskie otaczają dzielnice przetrzymując ludzi jako zakładników. Występują 
przerwy w dostawie prądu i wody. Burmistrzowie niektórych dzielnic są zmuszeni do wyjazdu z powodu utrzymującego 
się zagrożenia dla ich życia i ścigania. Najbardziej krytyczna sytuacja dotyczy braku leków.  
W czwartek wojska rosyjskie ostrzelały łódź z dziećmi w zbiorniku Kachowka w regionie Chersonia. 14 cywilów, w tym 
3 dzieci, próbowało uciec ze wsi Pierwomajewka w obwodzie chersońskim - podczas ostrzału zginęło 3 dorosłych i 12-
letnie dziecko. 
 
ONZ. „Dzisiaj pociągnęliśmy Rosjan do odpowiedzialności” – powiedziała w czwartek ambasador USA przy ONZ Linda 

Thomas-Greenfield. Niech pojawia się więcej decyzji, które zakończą się tym zdaniem.  
W czwartek Zgromadzenie Ogólne ONZ zawiesiło Rosję w Radzie Praw Człowieka w związku z zarzutami o zbrodnie 
wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Rosja jest drugim krajem, po Libii w 2011 roku, którego prawa 
członkowskie w Radzie Praw zostały odebrane od czasu jej powołania w 2006 roku. Po głosowaniu rosyjski ambasador 
przy ONZ, Giennadij Kuźmin ogłosił, że Rosja zdecydowała się całkowicie opuścić Radę Praw Człowieka. No cóż. 
  
UE. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do dodatkowych środków karnych, w tym „natychmiastowego 
pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu”. Posłowie do PE wzywają również do 
opracowania planu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego UE i dywersyfikacji dostaw, wykluczenia Rosji z G20 
i innych organizacji międzynarodowych, zamknięcia rosyjskich portów, odłączenia wszystkich rosyjskich banków od 
SWIFT oraz zajęcia aktywów rosyjskich urzędników i oligarchów związanych z reżimem Putina. 
  
NATO. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, Sojusz zapowiedział wzmocnienie wsparcia dla 
Ukrainy. Ukraina otrzyma ochronę przed atakiem chemicznym lub biologicznym oraz wsparcie dla cyberbezpieczeństwa 
kraju. Minister Kuleba zwrócił się do zgromadzonych z potrójnym programem „broń, broń, broń” i ostrzegł, że wojna w 
Donbasie będzie jak II wojna światowa. Do tej pory państwa NATO dostarczały coraz większy wybór uzbrojenia, w tym 
pociski przeciwlotnicze, czołgi i drony kamikaze. Jednak nadal odmawiają dostarczenia myśliwców i ustanowienia strefy 
zakazu lotów nad Ukrainą w celu ochrony przed rosyjskimi atakami. 
  
W piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell wraz z premierem Słowacji Eduardem Hegerem odwiedzą Kijów.  
  
Dyplomaci wracają do Kijowa. Litwa stała się pierwszym krajem, który przywrócił ambasadora w Kijowie. Będzie tam 
pracować sześciu dyplomatów litewskich i kilku innych pracowników. Wkrótce do Kijowa wrócą łotewscy i estońscy 
ambasadorzy. Obecnie prace wznowiły już ambasady Turcji i Słowenii. 
 
Sankcje. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy przedstawił 10 głównych ciosów dla rosyjskiej gospodarki w wyniku 

sankcji nałożonych w ciągu ostatnich trzech dni. Niektóre z nich to: USA, Wielka Brytania, UE i G7 zakazały wszelkich 
nowych inwestycji w Rosji; USA, UE i G7 nałożyły sankcje na największe rosyjskie banki (Sbierbank i Alfabank), które 
stanowią dwie trzecie całego rynku bankowego; 318 rosyjskich dyplomatów zostało wydalonych z 18 państw 
członkowskich UE; sankcje dotknęły też rodziny i sojuszników reżimu Putina, w tym zamrożono części ich aktywów.  
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Kongres USA poparł zakaz importu rosyjskiej ropy i gazu po okrucieństwach w Buczy. Dodatkowo zawieszone są 
obecnie wszelkie stosunki handlowe z Rosją i Białorusią. Kolejną jednogłośną decyzją było pozbawienie Moskwy jej 
preferencyjnego statusu handlowego i zakaz importu rosyjskiej energii do Stanów Zjednoczonych, a także dalsze 
karanie rosyjskiej gospodarki w odpowiedzi na inwazję. W związku z tym mogą zostać nałożone wyższe cła na rosyjskie 
towary, co odpowiednio odetnie znaczący strumień dochodów płynący do Rosji. 
  
Bezpieczeństwo zdrowotne. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje się na potencjalne ataki chemiczne w 

Ukrainie. „WHO rozważa wszystkie scenariusze i tworzy plany awaryjne na różne sytuacje, które mogą mieć wpływ na 
ludność Ukrainy, od masowego leczenia ofiar po ataki chemiczne” – powiedział Hans Kluge, dyrektor generalny WHO 
na Europę. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że ludzie w Ukrainie są narażeni na śmierć z przyczyn, takich jak 
cukrzyca i choroby układu krążenia, a dzieci na odrę, zapalenie płuc i biegunkę, z powodu braku dostępu do 
podstawowej opieki medycznej i pomocy humanitarnej. 
 
Bezpieczeństwo cyfrowe. Microsoft poinformował o niedawno zaobserwowanych atakach wymierzonych w ukraińskie 
podmioty ze Strontium, rosyjskiego podmiotu powiązanego z GRU. W tym tygodniu Microsoftowi udało się zakłócić 
niektóre ataki Strontium, przejmując kontrolę nad siedmioma domenami internetowymi, które były wykorzystywane do 
przeprowadzania tych ataków. Stront wykorzystywał tę infrastrukturę do atakowania ukraińskich instytucji, w tym 
organizacji medialnych. Jego celem były także instytucje rządowe i think tanki zaangażowane w politykę zagraniczną w 
Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. 
  
Grupa ukraińskich hakerów CyberPan Ukraine twierdzi, że znalazła sposoby na zakłócenie nawigacji rosyjskich 
jednostek wojskowych i pracuje nad sposobami zakłócenia ostrzału artyleryjskiego z systemów wykorzystujących 
precyzyjne systemy naprowadzania, donosi Defenceone. 
  
Dezinformacja. Wraz z ofensywą wojskową Rosja prowadzi aktywną kampanię dezinformacyjną. Gwałtowny wzrost 

fake news pojawia się za każdym razem, gdy ujawniane są nowe dowody zbrodni rosyjskich. Nasi eksperci zebrali pięć 
najczęstszych fałszywych informacji marca w naszej nowej ulotce „5 głównych dezinformacji z Rosji o wojnie na 
Ukrainie”. 
 
Do przeczytania: 

● Cały świat skorzystałby na zwycięstwie Ukrainy nad Rosją | Rada Atlantycka 
● Mit o zaginionej cyberwojnie | Sprawy zagraniczne 

  
Po 30 latach przerwy, Pink Floyd wydało nowe nagranie „Hey Hey Rise Up”. Utwór jest przeróbką protest songu „Oh, 
the Red Viburnum in the Meadow” z I wojny światowej, do którego zaproszono ukraińską gwiazdę rocka Andriya 
Khlyvnyuka, zespół Boombox. Dowiedz się więcej o ukraińskiej scenie muzycznej i obejrzyj film o 18 Underground 
Bands From Ukraine. 
  
Statystyki: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 8 kwietnia 2022 
r., godz. 10: żołnierze – ok. 19000, czołgi ‒ 700, opancerzone pojazdy bojowe ‒ 1891, systemy artyleryjskie – 
333, wyrzutnie – 108, system przeciwlotniczy – 55, samoloty bezzałogowe – 150, śmigłowce – 135, pojazdy 
nieopancerzone – 1361, jednostki pływające – 7, cysterny – 76, jednostki operacyjno-taktyczne – 112, 
wyposażenie specjalne – 25 , mobilny system SRBM – 4. Śledź też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Wspieraj i dziel się informacjami o organizacji praw zwierząt UAnimals, która ratuje zwierzęta na Ukrainie. 
● Wspieraj Krovospas - ukraińskiego producenta bandaży hemostatycznych dostarczanych do 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! Chwała Ukrainie!  
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