
 

Daily Digest  

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

 

3 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 4 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal atakują infrastrukturę cywilną oraz bazy magazynowe paliw i 
smarów. Główne wysiłki skupiają się na przygotowaniach do wznowienia działań 
ofensywnych i ustanowieniu kontroli nad terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłasza zakończenie odwrotu wojsk rosyjskich z 
terenu obwodu kijowskiego. Ukraińscy spadochroniarze opanowali odcinek granicy 
ukraińsko-białoruskiej w pobliżu Prypjati. 
Dowództwo lotnicze „Centrum” poinformowało, że na miasto Wasylkiw (obwód kijowski) 
doszło do ataku rakietowego. Niektóre pociski zostały zestrzelone przez systemy obrony 
powietrznej. Według wstępnych danych kilka osób zostało rannych. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Trwa wycofywanie wojsk rosyjskich z rejonów Czernihowa i Sumy. Ukraińskie wojsko 
wyzwoliło osady Koliczówka, Jahidne, Iwanówka w obwodzie czernihowskim, gdzie 
znajdują się węzły na autostradzie Kijów-Czernihów. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W kierunku Charkowa najgorsza sytuacja jest w okolicach Izium, gdzie wojska rosyjskie 
nadal atakują pozycje ukraińskie. W pobliżu miasta został zestrzelony rosyjski samolot. 
Nadal trwa ostrzał Charkowa. 3 kwietnia szef Charkowskiej OAW, Oleg Sinegubow, 
powiedział, że w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie uderzyły 21 razy z artylerii, 
moździerzy i czołgów w mieście i wokół niego. Wieczorem 3 kwietnia armia rosyjska 
ostrzelała budynki mieszkalne w Charkowskim rejonie Słobidzkim. Według wstępnych 
informacji podczas ostrzału zginęło 7 osób, a 34 zostało rannych (w tym 3 dzieci). 
Ponadto szef Charkowskiej OAW poinformował o ostrzale konwoju, który miał ewakuować 
ludzi ze zniszczonego szpitala w tymczasowo okupowanej Balaklii. Według wstępnych 
danych zginął kierowca jednego z autobusów. 
Szef Ługańskiej OAW Serhiy Hajdaj informuje, że Siły Zbrojne Ukrainy zajmują stanowiska 
w niektórych dzielnicach miast Rubiżne i Popasna. Trwa ostrzał Siewierodoniecka, 
Rubiżnego i Łysyczańska. W wyniku działań wojennych w Rubiżnem zginęła 1 osoba; 3 
osoby (mieszkańcy Łysyczańska i Nowodrużeska) zostały ranne. Dwóch ukraińskich 
ochotników zginęło w ataku moździerzowym w Nowodrużesku. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
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Wojska rosyjskie w dalszym ciągu próbują przejąć pełną kontrolę nad Mariupolem. Walki 
trwają w innych częściach frontu. W wyniku ostrzału w Awdijewce, Georgijewce i Marjince 
rannych zostało 5 osób. 
Według rzecznika Zaporoskiej OAW Iwana Arefiewa, nadal trwa ostrzał spokojnych wsi i 
miast w rejonie Pologi w obwodzie zaporoskim. Armia rosyjska rozmieszcza broń i sprzęt 
wojskowy w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury mieszkaniowej osiedli, a także 
prowadzi działania filtracyjne na terenach czasowo okupowanych. 
 
 
Kierunki południowy: 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy walka o Ołeksandrywkę obwodu 
mykołajowskiego toczy się w kierunku Południowego Bugu. Wojska rosyjskie dążą do 
uzyskania pełnej kontroli nad regionem Chersoniu. 
Na Mykolaev dokonywane są ataki rakietowe. Przewodniczący Mykolaevskiej OAW Witalij 
Kim poinformował, że w wyniku ataków na miasto ucierpiało około 11 osób, 1 osoba zginęła. 
Ostrzelano też miasto Oczaków, są tam zabici i ranni. 
Jak poinformował rzecznik odeskiej OAW Serhij Bratchuk, w nocy z 3 na 4 kwietnia wojska 
rosyjskie rozpoczęły kolejny atak rakietowy na jeden z obiektów w Odessie. 
 
Kierunek zachodni: 
Wieczorem 3 kwietnia burmistrz Tarnopola Serhij Nadal ogłosił atak rakietowy na miasto. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Państwowa Służba ds. Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji poinformowała, że w ciągu 
miesiąca wojny miało miejsce prawie trzy razy więcej różnego rodzaju ataków hakerskich 
niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najpopularniejsze typy ataków to wiadomości 
phishingowe, dystrybucja złośliwego oprogramowania, ataki DDoS. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Iryny Vereshchuk, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, 
prawie 2700 osób zostało ewakuowanych korytarzami humanitarnymi 3 kwietnia. 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało, 
że od godziny 00:00 3 kwietnia, od początku wielkiej inwazji Federację Rosyjską na 
Ukrainie, odnotowano 3455 ofiar cywilnych (1417 zabitych i 2038 rannych).  Biuro 
Prokuratora Generalnego informuje, że do rana 3 kwietnia przez działania rosyjskiego 
wojska w Ukrainie zginęło 158 dzieci; ponad 258 zostało rannych. 
Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że 410 ciał zabitych cywilów zostało 
wywiezionych do zbadania z terytoriów obwodu kijowskiego które zostałe wyzwoloni w 
ostatnich dniach od rosyjskich wojsk. Reuters opublikował zdjęcia satelitarne, które 
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prawdopodobnie przedstawiają masowy grób w mieście Bucza (obwód kijowski), znajdujący 
się na terenie cerkwi św. Andrzeja Pierwszego Powołanego. 
Międzynarodowa pozarządowa organizacja praw człowieka Human Rights Watch 
opublikowała raport na temat szeregu zbrodni wojennych (gwałt, morderstwo i inne akty 
przemocy) popełnionych przez wojska rosyjskie na ludności cywilnej w tymczasowo 
kontrolowanych przez nich obwodach czernihowskim, charkowskim i kijowskim. 
Szefowa ambasady brytyjskiej na Ukrainie Melinda Simmons oskarżyła armię rosyjską o 
celowe wykorzystywanie gwałtu jako broni wojskowej, jako „umyślnego aktu zniewolenia 
(ludności terytoriów okupowanych)”. 
Komisarz Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa, powołując się na 
lokalne władze Mariupola, poinformowała, że prawie 40 tys. mieszkańców miasta zostało 
deportowanych przez wojska rosyjskie na czasowo okupowane terytoria obwodu 
donieckiego lub do Rosji. 
Minister ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Iryna Vereszczuk poinformowała, 
że od 3 kwietnia kilkuset cywilów było przetrzymywanych w niewoli przez wojska rosyjskie, 
w tym 11 przywódców lokalnych społeczności obwodów kijowskiego, chersońskiego, 
charkowskiego, zaporoskiego, mykołajowskiego i donieckiego. 
Zastępca burmistrza Izium Wołodymyr Matsokin powiedział, że budownictwo mieszkaniowe 
w mieście Izium w obwodzie charkowskim zostało zniszczone w prawie 80%; w mieście nie 
ma prądu, ciepła ani wody. Obecnie nie da się zliczyć ofiar wśród mieszkańców Izium. 
Burmistrz Czernihowa Władysław Atroszenko powiedział, że Czernihów został zniszczony 
w 70%. W mieście odnotowano problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze. Z powodu 
braku prądu mieszkańcom trudno jest przechowywać żywność i przygotowywać posiłki. 
 
Opór 
Mieszkańcy obwodu chersońskiego kontynuują publiczne protesty przeciwko czasowej 
okupacji regionu przez wojska rosyjskie. Mieszkańcy Chersonia i Kachowki brali udział w 
proukraińskich wiecach. W Kachowce wojska rosyjskie użyły broni i granatów ogłuszających 
przeciwko protestującym. Według wstępnych danych rannych zostały 2 osoby; 4 kolejne 
zostały zatrzymane przez rosyjskie wojsko. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Ministerstwo Gospodarki informuje, że w marcu 2022 r. eksport towarów ukraińskich spadł 
o połowę, a import ponad trzykrotnie. Szczególnie ucierpiał eksport metali i produktów 
rolnych. 
Pierwszy wiceprzewodniczący Ukravtodor Andrij Iwko stwierdził, że w wyniku działań 
wojennych na Ukrainie zniszczono 23 000 km dróg i 273 budowle sztuczne (mosty, wiadukty 
itp.). Łączna kwota strat sięga 874 miliardów hrywien. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
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Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o utworzeniu specjalnego mechanizmu 
wymiaru sprawiedliwości, który miałby badać i ścigać rosyjskie zbrodnie wojskowe na 
Ukrainie. Mechanizm obejmuje wspólną pracę ekspertów krajowych i międzynarodowych 
(śledczych, prokuratorów i sędziów). 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował do Międzynarodowego 
Trybunału Karnego i innych organizacji międzynarodowych o przybycie do Buczy i innych 
osiedli obwodu kijowskiego w celu zebrania dowodów zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Ukrainy skierowało już wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego. 
Kuleba powiedział też, że rosyjska armia celowo zabijała cywilów w Buczy i podkreślił 
potrzebę natychmiastowego nałożenia nowych sankcji przez G7 (embargo na rosyjską ropę, 
gaz, węgiel; zamknięcie wszystkich portów dla rosyjskich statków i towarów; odłączenie 
wszystkich rosyjskich banki z SWIFT). 
Zagraniczni politycy są oburzeni zbrodniami rosyjskiego wojska w Buczy. Przewodniczący 
Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że był zszokowany zdjęciami ze sceny. 
Powiedział, że UE pomoże Ukrainie zebrać dowody, aby postawić Rosję przed wymiarem 
sprawiedliwości w międzynarodowych sądach. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson 
powiedział, że jego kraj zaostrzy sankcje wobec Moskwy, zwiększy pomoc wojskową i 
humanitarną dla Ukrainy po „podłych atakach na ludność cywilną” pod Kijowem. Brytyjska 
minister spraw zagranicznych Liz Trass nazwała działania rosyjskiego wojska obrzydliwymi 
i przypomniała, że jej kraj współpracuje z innymi krajami w celu zebrania dowodów dla 
Międzynarodowego Trybunału Karnego. 
Oświadczenia przywódców Francji i Niemiec w sprawie wydarzeń w Buczy podkreślają 
potrzebę dalszego międzynarodowego śledztwa w sprawie zbrodni rosyjskich wojskowych 
na ludności cywilnej i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości. Niemiecka minister 
spraw zagranicznych Annalena Burbock powiedziała, że Niemcy zaostrzą sankcje wobec 
Rosji. Prezydent Mołdawii Maya Sandu ogłosiła 4 kwietnia dniem żałoby po zabitych na 
Ukrainie. 
Polski premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na wiadomość o rosyjskich 
okrucieństwach militarnych w Kijowie, wzywając do zwołania szczytu UE, a następnie do 
dyskusji na temat nowych sankcji wobec Rosji. Jednocześnie Moravetsky stwierdził, że 
zbrodnie armii rosyjskiej należy nazwać aktami ludobójstwa. Później prezydent RP Andrzej 
Duda, komentując wydarzenia w Buczy, stwierdził pilną potrzebę zapewnienia Siłom 
Zbrojnym Ukrainy dodatkowego uzbrojenia. 
Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias przybył do Odessy z ładunkiem pomocy 
humanitarnej i spotkał się również z burmistrzem Giennadijem Truchanowem. 
 
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 
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Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 
przypadku fałszywych wiadomości. 
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