
09.04.2022 - https://sharethetruths.org/  

 

Wojna na Ukrainie. Codzienna aktualizacja. 10:00, 9.04.2022. 

„Drogi Wołodymyrze, moje dzisiejsze przesłanie jest jasne: Ukraina należy do rodziny 

europejskiej. Wysłuchaliśmy Twojej prośby, głośno i wyraźnie. A dzisiaj jesteśmy tutaj, aby 

udzielić pierwszej, pozytywnej odpowiedzi. W tej kopercie, drogi Wołodymyrze, jest zawarty 

ważny krok w kierunku członkostwa w UE. Ankieta ta jest podstawą naszej dyskusji w 

nadchodzących miesiącach. Tu zaczyna się wasza droga do Unii Europejskiej. Będziemy do 

waszej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pracować na tych wspólnych 

zasadach” 

Prezydent Ursula von der Leyen w Kijowie, 8 kwietnia 2022 r. 

W piątek 8 kwietnia Ukraina otrzymała od UE kwestionariusz dotyczący uzyskania statusu kraju 

kandydującego do UE. Kwestionariusz służy jako punkt wyjścia do przygotowania decyzji o 

członkostwie. Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego i 1 marca 

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą państwa członkowskie UE do podjęcia działań 

na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego. Dokument został przekazany Ukrainie 

na zakończenie wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen oraz 

Wysokiego  Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepa Borrella na 

Ukrainie. Podczas wizyty przywódcy UE spotkali się z prezydentem Zełenskim, a także odwiedzili 

Buczę, aby omówić sytuację na miejscu oraz ocenić skalę zbrodni. 

Przewodniczący Rady Europejskiej zapowiedział zbliżające się posiedzenie Rady Europejskiej w 

dniach 30 i 31 maja w Wersalu. Program spotkania obejmie obronność UE, energetykę i Ukrainę. 

Kramatorsk. Około południa, 8 kwietnia, rosyjska rakieta uderzyła w dworzec kolejowy 

Kramatorsku, w obwodzie donieckim. Zginęło około 52 osób, w tym 5 dzieci, ponad 100 zostało 

rannych, a liczba ta rośnie. Burmistrz miasta poinformował, że w tym czasie na dworcu 

zgromadziło się około 4000 osób. Po ostrzale stacji kolejowej rozpoczęto ewakuację wszystkich 

mieszkańców Kramatorska transportem publicznym i prywatnym. Stacja kolejowa została trafiona 

pociskiem balistycznym krótkiego zasięgu „Tochka-U” zawierającym amunicję kasetową, która 

eksplodowała w powietrzu, rozrzucając małe śmiercionośne bomby na większym obszarze. 

Amunicja kasetowa jest zakazana na mocy konwencji genewskiej z 2008 roku. 

Władze rosyjskie, o czym donoszą rosyjskie media, odmówiły odpowiedzialności za atak, 

przenosząc odpowiedzialność na wojska ukraińskie. W szczątkach rakiety znajdował się 

odręczny napis „За детей” („Dla dzieci”) rzekomo napisany przez ukraińskich żołnierzy. 9 

kwietnia „Ukrzaliznytsia” poinformowała, że stacja kolejowa Kramatorsk zawiesza pracę z 

powodu zniszczeń, a ewakuacja ludności cywilnej z obwodu donieckiego będzie kontynuowana 

ze Słowiańska, Pokrowska i Nowozołotarówki. 

Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał atak w Kramatorsku umyślnym atakiem na ludność 

cywilną. Kramatorsk jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w obwodzie donieckim, 

zapewniającym ewakuację ludności cywilnej z regionu. W ostatnich tygodniach lokalne władze 

wzywały ludność cywilną do natychmiastowego opuszczenia regionu w obliczu zbliżającej się 

ofensywy z Rosji. 

Miasta atakowane. Regiony Doniecka i Ługańska pozostają pod ciągłym ostrzałem. Kolejny 

blok mieszkalny w Siewierodoniecku został trafion w wyniku ostrzału rakietowego o północy. W 

Rubiżnym wojska rosyjskie siłą deportują ludność cywilną do Rosji, podają lokalni mieszkańcy. 

Sytuacja w Mariupolu pozostaje bez zmian – miasto jest nieustannie ostrzeliwane i okrążane 

przez wojska rosyjskie. Tymczasem siły rosyjskie zbierają zwłoki z ulic, aby usunąć ślady 
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okrucieństw. Zwłoki przewożone są do mobilnego krematorium w przemysłowej strefie 

magazynów. Miejsce kremacji jest objęte wzmocnioną ochroną, co w rzeczywistości uniemożliwia 

uzyskanie wizualnego potwierdzenia od wewnątrz. W regionie Chersonia sytuacja pozostaje 

krytyczna, ponieważ BM-21 Grad ostrzeliwują z przedmieść Chersonia. Dostęp do żywności i 

leków pozostaje niski, zwłaszcza we wsiach w całym regionie. O torturach i porwaniach informują 

lokalni działacze. Uderzenie rakietowe w infrastrukturę w Myrhorodzie w obwodzie połtawskim. 

Doszło do znacznych szkód, dwie osoby zostały ranne. Energodar, obwód zaporoski, wojska 

najeźdźców zajęły tereny państwowego operatora telekomunikacyjnego „Ukrtelekom”. Firma 

zabezpiecza połączenia telefoniczne i internetowe. W związku z zagrożeniem odcięto 

mieszkańcom kanały komunikacyjne. Zobacz pełną mapę wydarzeń wojennych na Ukrainie. 

Kolejne zbrodnie sa ujawniane po wycofaniu wojsk rosyjskich z osiedli ukraińskich. W Makarowie 

w obwodzie kijowskim w ciągu miesiąca okupacji rozstrzelano 132 osoby. Rzeczniczka praw 

obywatelskich Liudmyla Denisova poinformowała o odnotowanych przypadkach gwałtów na 

dzieciach dokonywanych przez rosyjskie wojsko. W Czernihowie w walkach zginęło 700 osób, 

zarówno cywilów, jak i żołnierzy. 

Polityka zagraniczna. W piątek UE przyjęła piąty pakiet sankcji. Po dniach dyskusji pakiet 

zawiera zakaz węglowy, sankcje finansowe, ograniczenia transportowe, celowy zakaz eksportu i 

importu, wyłączający Rosjan z dostępu do unijnych zamówień publicznych. Japonia wydaliła w 

piątek ośmiu rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie, w tym 

zabójstwa ludności cywilnej. Przygotowywane są kolejne sankcje wobec Rosji. Kanclerz Austrii 

Karl Nehammer odwiedzi Kijów i Buczę w sobotę, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy, 

premierem i burmistrzem Kijowa. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba wzywa do 

zawieszenia udziału Rosji w OBWE, ponieważ jej działania naruszają podstawowe zasady Aktu 

Helsińskiego. 

Bezpieczeństwo energetyczne. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich pojawiły się informacje o 

sytuacji na terenie elektrowni. Gromadzone przez lata archiwum elektrowni jądrowej w 

Czarnobylu zostało zniszczone i wyrzucone do śmietnika. Wszystkie powierzchnie biurowe w 

pomieszczeniach na terenie strefy czarnobylskiej są znacznie zniszczone i ograbione. 

Sondaże. Grupa socjologiczna „Rating” opublikowała wyniki ósmego ogólnoukraińskiego 

sondażu. W ciągu ostatniego miesiąca 1,5-krotnie wzrósł udział respondentów, którzy uważają, 

że przywrócenie przyjaznych stosunków między Ukraińcami a Rosjanami jest niemożliwe 

(z 42% do 64%). Około 10% przewiduje takie pojednanie w okresie do 15 lat. Nawet w 

południowych i wschodnich regionach Ukrainy ponad połowa respondentów nie wierzy w 

przywrócenie przyjaźni między dwoma narodami. 41% respondentów straciło pracę w czasie 

wojny (53%  w marcu). Obecnie nadal pracuje 58% osób, które miały pracę przed wojną (w 

marcu ten odsetek wynosił 46%). Rośnie poparcie dla idei zerwania przez Ukraiński Kościół 

Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego związków z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. 

74% popiera tę inicjatywę (63% na początku marca). 

Kącik do czytania. 

● Ukraiński „żelazny generał” jest bohaterem, ale nie jest gwiazdą – POLITICO – „Poznaj 

naczelnego dowódcę ukraińskich sił zbrojnych Walerija Załużnego, który po cichu prowadzi walkę 

z najeźdźcami z Rosji”. Artykuł o osobie odpowiedzialnej za strategię obronną Ukrainy. 

● Odbudowa Ukrainy: UE musi przygotować się do przewodzenia powojennej odbudowie – 

Rada Atlantycka – „Odbudowa Ukrainy zapowiada się jako jedno z najtrudniejszych i najbardziej 

ambitnych przedsięwzięć XXI wieku. Stojące przed nami zadanie wymaga kompleksowego 
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podejścia, które wykracza daleko poza finansowanie odbudowy zdewastowanej infrastruktury i 

zrujnowanych miast Ukrainy. Finansowanie odbudowy Ukrainy to moralny dług Zachodu”. 

● Opinia | Jak Niemcy stały się aktywatorem Putina – The New York Times (nytimes.com) 

2 kwietnia podzieliliśmy się historią Wołodymyra Sylwestrowa, kijowskiego kompozytora, który z 

powodu wojny uciekł z Ukrainy. Walentyn Sylvestrov skomponował ten piękny utwór w drodze z 

Kijowa, z którego musiał wyjechać. Sprawdź to przez weekend. 

Statystyka: 

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

dzień 10 rano, 9 kwietnia 2022 r.: personel – ok. 19 100, czołgi ‒ 705, APV ‒ 1895, systemy 

artyleryjskie – 335, MLRS – 108 , systemy przeciwlotnicze – 55, stałopłaty – 151, śmigłowce – 

136, pojazdy – 1363, łodzie i lekkie łodzie motorowe – 7, cysterny paliwowe – 76, BSP poziomu 

operacyjno-taktycznego – 112, wyposażenie specjalne – 25, mobilny system SRBM – 4. Śledź 

też interaktywny licznik strat rosyjskich. 

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

● Wesprzyj Ochmadyt, największy kijowski szpital dziecięcy, który opiekuje się rannymi 

dziećmi. 

● 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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