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SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal atakują w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Nie udało 
im się przebić przez obronę jednostek ukraińskich i wejść w przestrzeń operacyjną. W 
pobliżu Charkowa Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły kilka osad. 
Rosyjscy wojskowi nasilają się na południu, koncentrując siły w kierunku Krzywego Rogu; 
uderzając w infrastrukturę Odessy. Wciąż istnieje zagrożenie rosyjską agresją na terytorium 
Mołdawii ze względu na destabilizację Naddniestrza. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał obszarów przygranicznych Ukrainy z własnego 
terytorium. W szczególności ponownie ostrzelano ukraiński punkt kontrolny na granicy 
państwowej w obwodzie czernihowskim. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W wyniku kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy wyzwolone zostały cztery osady pod 
Charkowem. Doprowadziło to do zmniejszenia intensywności ostrzału artyleryjskiego 
miasta. Jednocześnie w wyniku ostrzału 1 maja w rejonie zaginęły 3 osoby, 8 - zostało 
rannych. 
Rosja kontynuuje ofensywę z rejonu Izium (obwód charkowski), próbując wycofać się na 
tyły Sił Zbrojnych Ukrainy w rejon działania Sił Połączonych. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie prowadzą aktywne działania wojenne na całej linii 
frontu w celu zajęcia ukraińskich granic obrony w Rubiżne i Popasna oraz dalszego 
rozwoju ofensywy na Siewierodonieck. Łuskanie prowadzi do znacznych uszkodzeń 
obudowy. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z osiedli w pobliżu strefy działań wojennych. 
Serhij Hajdaj, szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, wzywa ludność, by nie 
zwlekała i opuściła region. 
Incydenty mają miejsce w obiektach wojskowych i infrastrukturalnych w regionach 
przygranicznych Federacji Rosyjskiej. 1 maja w pobliżu Biełgorodu odnotowano pożar 
składu amunicji; zniszczeniu uległ także most kolejowy w obwodzie kurskim. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W obwodzie donieckim wojska rosyjskie kontynuują ofensywę na okrążenie jednostek 
ukraińskich w strefie operacji połączonych sił. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 
donosi o intensywnym ostrzale pozycji ukraińskich w rejonie Lyman na północy regionu, 
gdzie wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Słowiańsk. Trwają naloty na miasto 
Mariupol. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

W wyniku ostrzału w obwodzie donieckim w dniach 30 kwietnia - 1 maja zginęło 4 cywilów, 
a 20 osób zostało rannych (w tym 4 dzieci). 
W wyniku ostrzału w rejonie Zaporoża 1 maja zginęło 2 cywilów, a 4 zostało rannych. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Wojska rosyjskie nadal uderzają w strategiczne przedsiębiorstwa, próbując stworzyć 
niedobór niezbędnych zasobów na Ukrainie. W szczególności Dniepropietrowska 
Obwodowa Administracja Wojskowa poinformowała, że 1 maja rosyjskie rakiety 
wycelowały w składy zboża przedsiębiorstwa rolniczego. 
 
Kierunki południowy: 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie walczą o 
zdobycie przyczółka na granicach administracyjnych obwodu chersońskiego i stworzenie 
dogodnych warunków do ataku na Mykołajów i Krzywy Róg. Główne wysiłki Federacji 
Rosyjskiej koncentrują się w kierunku Krzywego Rogu. 
30 kwietnia na lotnisku w Odessie doszło do ataku rakietowego. Pas startowy jest 
uszkodzony na miejscu. Ostrzał odbył się, kiedy rzecznik Odeskiej OVA oświadczył w 
sprawie odbioru nowych systemów obrony przeciwlotniczej. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Według Państwowej Służby ds. Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy 1 maja 
rosyjskie siły okupacyjne odłączyły obwody chersońskie i zaporoskie od ukraińskich 
dostawców zasięgu komórkowego i internetowego, co wskazuje na próbę Rosji 
zmonopolizowania źródeł, z których ludność otrzymuje informacje w tymczasowo 
okupowanych terytoria. 
„Ukrzaliznytsia” poinformowała o atakach hackerskich na własne usługi internetowe 1 maja. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców poinformowało, że na dzień 29 kwietnia 
z Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji wyprowadziło się 5 468 629 osób. 
Prokuratura Generalna poinformowała, że na dzień 1 maja w zbrojnej agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainie rannych zostało ponad 623 dzieci (219 zginęło, a co najmniej 404 
zostało rannych). 
W wyniku kolejnej wymiany więźniów 30 kwietnia zwolniono 7 ukraińskich żołnierzy i 7 
cywilów. 
Rzecznik Praw Obywatelskich odnotował przymusową deportację mieszkańców obwodu 
charkowskiego do Rosji. 
Wciąż pojawiają się dane dotyczące łamania przez Rosję międzynarodowych standardów 
traktowania jeńców wojennych. Rzecznik Ludmiła Denisowa mówiła o brutalnych torturach 
i zabijaniu ukraińskich jeńców wojennych w Rosji. Tak, jeden z mężczyzn został brutalnie 
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zabity po nadużyciu, po czym matce zmarłego wysłano zdjęcie ciała. Wołodymyr Khropun, 
wolontariusz Czerwonego Krzyża, powiedział, że w obwodzie kijowskim rosyjskie wojsko 
przetrzymywało obywateli Ukrainy w niewoli w piwnicy fabryki, gdzie byli bici i torturowani. 
W rejonie Chersoniu od tortur rosyjskich okupantów zaginął weteran operacji 
antyterrorystycznej Nazar Kagalniak. Policja Obwodu Kijowskiego poinformowała, że 29 
kwietnia na wyzwolonych terenach znaleziono ciała trzech mężczyzn torturowanych przez 
rosyjskie wojsko. Do rana 30 kwietnia śledczy zbadali łącznie 1202 ciała cywilów zabitych 
podczas okupacji terytorium przez rosyjskie siły zbrojne. 
Rozpoczęła się ewakuacja ludności cywilnej z terenu zakładu „Azovstal” w Mariupolu. 30 
kwietnia zastępca dowódcy pułku „Azow” Swiatosław Palamar poinformował o uwolnieniu z 
gruzów zakładu 20 cywilów i przeniesieniu ich do ewakuacji na tereny kontrolowane przez 
Ukrainę. 1 maja ogłoszono zakrojoną na szeroką skalę operację usunięcia ludzi ze strefy 
działań wojennych. Odbywa się z udziałem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
Krzyża. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział rozpoczęcie ewakuacji 
pierwszej grupy ok. 100 osób, które wysłano do Zaporoża. 
W tym samym czasie rosyjskie siły zbrojne wstrzymały ewakuację ludności z miasta 
Popasna w obwodzie ługańskim. Jak poinformował szef regionalnej administracji wojskowej 
Serhij Hajdaj, podczas ewakuacji ostrzeliwano dwa autobusy wiozące cywilów z miasta; 
komunikacja z kierowcami autobusów jest aktualnie utracona. 
Nadal trwa uprowadzanie ludności cywilnej przez rosyjskie wojsko. W aktywnej fazie 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w obwodzie zaporoskim odnotowano 213 uprowadzeń. 
Jednocześnie 88 osób nadal jest zakładnikami. Podobna sytuacja ma miejsce w regionie 
Chersoniu. Społeczność terytorialna miasta Kachowka ogłosiła porwanie dyrektora szkoły 
Wiktora Pendalczuka. Dowiedział się również o porwaniu przez rosyjskie wojsko zastępcy 
rady miasta Nowokachowka Igora Protokowyla. 
Obwodowa Administracja Wojskowa Zaporoża przekazała informacje o 594 domostwach, 
które od początku inwazji na dużą skalę zostały zniszczone lub częściowo uszkodzone w 
wyniku ostrzału rosyjskiego. W 85 miejscowościach obwodu zaporoskiego jest 37 313 
abonentów bez dostaw energii elektrycznej. 
Centralna Agencja Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje o całkowitym 
braku dostępu do podstawowych usług medycznych dla ludności znajdującej się obecnie na 
terenach okupowanych przez wojska rosyjskie (w szczególności w obwodach ługańskim, 
charkowskim, zaporoskim, chersońskim). 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy wydało nakaz zamknięcia 4 morskich portów 
handlowych – Mariupola, Berdiańska, Chersoniu i Skadowska – w związku z zajęciem tych 
miast przez wojska rosyjskie. Porty zostaną zamknięte do czasu odzyskania przez Ukrainę 
kontroli nad tymi terytoriami. 
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Według pierwszego wiceministra ds. polityki rolnej i żywności Tarasa Wysockiego rosyjskie 
wojsko wyeksportowało już kilkaset tysięcy ton zboża o wartości setek milionów dolarów z 
tymczasowo okupowanych terytoriów w obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i 
zaporoskim. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Ukrainie nadal udzielane jest szerokie wsparcie dyplomatyczne i praktyczne ze strony 
kluczowych międzynarodowych partnerów strategicznych. 30 kwietnia do Kijowa przybyła 
delegacja Kongresu Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem przewodniczącej Izby 
Reprezentantów Nancy Pelosi. Spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem 
Zełenskim. Podczas rozmów strony omówiły pomoc makrofinansową, politykę sankcji oraz 
współpracę polityczną między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. 
Prezydent Ukrainy nadal informuje przywódców międzynarodowych o sytuacji na Ukrainie. 
30 kwietnia Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Wielkiej 
Brytanii Borisem Johnsonem. Strony omawiały sytuację na froncie, w szczególności w 
Mariupolu. Premier Wielkiej Brytanii zaznaczył, że Londyn będzie nadal udzielał Kijowowi 
pomocy wojskowej i humanitarnej. W tym samym dniu W. Zełenski rozmawiał z 
prezydentem Szwajcarii Ingacio Cassisem, odnotowując przygotowania do Konferencji 
Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w szwajcarskim mieście Lugano w dniach 4-5 lipca. 
Prezydenci Ukrainy i Francji omówili także kwestie współpracy obronnej i współpracy na 
drodze do integracji europejskiej Ukrainy. 
Wśród krajów międzynarodowej wspólnoty demokratycznej panuje rosnący konsensus co 
do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba 
omówił z Wysokim Przedstawicielem UE Josepem Borrellem kolejną rundę unijnych sankcji 
oraz przeprowadził rozmowy z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem w sprawie 
nałożenia dalszych restrykcji na Rosję. Ponadto Niemcy poparły ideę nałożenia sankcji na 
import uranu z Rosji i innych produktów rosyjskiego przemysłu jądrowego w odpowiedzi na 
rosyjską inwazję na Ukrainę. 
Coraz więcej krajów przyłącza się do Ukrainy w uzbrajaniu się. Dania przygotowuje się do 
przekazania Ukrainie transporterów opancerzonych Piranha III i ciężkich moździerzy M10. 
Premier Japonii Fumio Kishida i premier Wietnamu Pham Ming Chin potępili ataki na 
ludność cywilną na Ukrainie oraz groźby użycia przez Rosję broni masowego rażenia. 
Urzędnicy wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie. 
 
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 
Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 
przypadku fałszywych wiadomości. 
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