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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę w celu ustanowienia kontroli nad terytoriami 
obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie oraz zapewnienia lądowego korytarza do 
czasowo okupowanego Krymu. Rosyjskie wysiłki zmierzają do zniszczenia infrastruktury 
lotniskowej, aby zapobiec działaniom ukraińskich samolotów na wschodniej Ukrainie iw 
strefie operacyjnej Morza Czarnego. 
Zamiast tego ukraińskie siły zbrojne przystąpiły do kontrataku w kierunku Charkowa i 
rozpoczęły intensywne ataki na rosyjskie pozycje na wyspie Zmiiny na Morzu Czarnym, 
używając bezzałogowych statków powietrznych i samolotów. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Pomimo wycofania wojsk rosyjskich z rejonów Czernihowa i Sumy ostrzał rakietowy trwa w 
tych rejonach. W szczególności Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że 
8 maja wojska rosyjskie zaatakowały przygraniczne wsie z terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Ostrzał uszkodził także cmentarz żydowski w Głuchowie. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W obwodzie charkowskim trwa kontrofensywa ukraińskich sił zbrojnych, wypychająca 
wojska rosyjskie z regionalnego centrum. Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad 
kilkoma osadami na wschód i północ od Charkowa. Wojska rosyjskie próbują powstrzymać 
ukraińską ofensywę. W szczególności 5 maja próbowali odzyskać utraconą ziemię w pobliżu 
wsi Stary Saltiv. Wojska rosyjskie wysadziły także trzy mosty drogowe w obwodzie 
charkowskim, aby opóźnić natarcie ukraińskich sił zbrojnych. 
W kierunku Izium wojska rosyjskie przygotowują się do kontynuowania ofensywy w celu 
wycofania się do jednostek ukraińskich w rejon operacji Sił Połączonych. 
Nadal trwa ostrzał rejonu Charkowa, ale z mniejszą intensywnością. Co najmniej 7 osób 
zginęło, a 13 zostało rannych w regionie w dniach 5-8 maja. Zabytki kultury są niszczone - 
uderzenie rakietowe zniszczyło muzeum ukraińskiego filozofa XVIII wieku Grzegorza 
Skoworody. 
Walki trwają w obwodzie ługańskim. Najbardziej zaciekłe starcia mają miejsce w miastach 
Rubiżne i Popasna, które rosyjskie wojsko stara się zająć w celu dalszego ataku na 
Siewierodonieck. Ukraińskie wojsko w rejonie Popasny przeniosło się na nowe pozycje, 
lepiej przygotowane do obrony. Również 6 maja Ługańska Obwodowa Administracja 
Wojskowa poinformowała, że wojska rosyjskie próbują sforsować rzekę Siewierskij Doniec 
w pobliżu wsi Kreminna. 
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Ponadto na całej linii frontu trwają masowe naloty rakietowe i powietrzne. Tak więc 
wieczorem 7 maja doszło do nalotu na szkołę w Biłogorovci. W efekcie, według wstępnych 
informacji, zginęło ponad 60 osób ukrywających się w szkole. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W obwodzie donieckim walki toczą się na całej linii frontu. Na północy regionu wojska 
rosyjskie nadal atakują Lyman. Na południu regionu wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują i 
szturmują fabrykę „Azowstal” w Mariupolu. W ostatnich dniach w obwodzie donieckim 
zginęło co najmniej 9 cywilów, a co najmniej 20 zostało rannych. 
Według Zaporiskiej OAW wojska rosyjskie zintensyfikowały artylerię i naloty w regionie. 
Najbardziej dotkliwa sytuacja występuje we wschodniej części regionu, w rejonie Huliajpolia 
- w pobliżu granic administracyjnych obwodu donieckiego. Rzecznik OAW Iwan Arefjew 
powiedział, że wojska rosyjskie próbują powstrzymać działania Sił Zbrojnych Ukrainy i 
zniszczyć ukraińskie jednostki artylerii. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Rosyjskie wojska nadal atakują w środkowej Ukrainie, aby zniszczyć infrastrukturę 
krytyczną. Tak więc 7 maja rozpoczęli atak rakietowy na obiekt infrastruktury w obwodzie 
połtawskim. 
 
Kierunki południowy: 
Ostrzał trwa w kierunku Mykołajów i Krzywy Róg. Na działania Rosji ukraińskie wojsko 
odpowiada za pomocą artylerii i bezzałogowych statków powietrznych na południu. W 
szczególności w rejonie Mykołajewa Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły magazyn wroga z 
amunicją i około 20 jednostkami sprzętu wojskowego. 
Ukraińskie wojsko przypuściło kilka ataków na rosyjskie pozycje na wyspie Zmiiny. Z 
pomocą bezzałogowych statków powietrznych trafiono rosyjski statek desantowy i dwa 
systemy rakiet przeciwlotniczych „Thor”. Ukraińskie samoloty również zaatakowały wyspie  
Zmiiny. 
Wojska rosyjskie nie są w stanie wykorzystać potencjału strategicznie położonej wyspy u 
ujścia Dunaju bez odpowiedniego wsparcia przeciwlotniczego. Jednak Ukraińskie Siły 
Zbrojne również nie mogą kontrolować wyspy, gdyż w tym przypadku staną się łatwym 
celem rosyjskich ataków. 
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał w rejonie Odessy. 6, 7 i 8 maja wystrzelili pociski w 
region, uszkadzając infrastrukturę cywilną i domy. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na dzień 
6 maja liczba ukraińskich cywilów w wyniku zakrojonej na szeroką skalę inwazji rosyjskiej 
wyniosła 6802 (3330 zabitych i 3493 rannych). Rankiem 8 maja na Ukrainie rannych zostało 
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ponad 638 dzieci. Według oficjalnych danych zginęło 225 dzieci, a ponad 413 zostało 
rannych. 
Według ONZ do 6 maja z Ukrainy wyjechało ponad 5,8 mln uchodźców. Do Polski wyjechało 
ponad 3 mln Ukraińców; ponad 800 000 do Rumunii; ponad 400 tysięcy - do Republiki 
Mołdawii; ponad 500 000 - na Węgry; ponad 1 milion - do innych stanów. 
Mimo ogromnych trudności ewakuowano ludność cywilną z huty „Azovstal” i okolic 
Mariupola. Operacja, koordynowana z Organizacją Narodów Zjednoczonych i 
Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, rozpoczęła się 29 kwietnia. Według 
stanu na 6 maja ze strefy działań wojennych ewakuowano około 500 osób. Wojsko rosyjskie 
podczas tej operacji nie przestrzegało zawieszenia broni, w efekcie podczas ewakuacji 
zginęło 3 żołnierzy pułku „Azow”, którzy pomagali ludności cywilnej. Obecnie Ministerstwo 
Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych wzywa międzynarodową organizację medyczną 
„Lekarze bez Granic” do zorganizowania misji ewakuacyjnej mającej na celu uratowanie 
obrońców Azovstalu. Warunki, w jakich znajduje się wojsko, brak dostępu do opieki 
medycznej oraz pogorszenie ich stanu fizycznego i psychicznego stanowią naruszenie art. 
55 art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych. 
6 maja w wyniku kolejnej wymiany więźniów z niewoli rosyjskiej wypuszczono 28 ukraińskich 
żołnierzy i 13 cywilów. W sumie zwolniono już ponad 360 Ukraińców, z których 72 to cywile. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział przymusową deportację ok. 500 tys. 
Ukraińców do odległych regionów Rosji. Rzecznik Ludmiła Denisowa poinformowała o 
przymusowej rejestracji obywatelstwa tzw. „LDNR” dla Ukraińców na terytoriach 
okupowanych. Ludziom grozi, że jeśli je porzucą, stracą wszelkie środki do życia i będą 
represjonowani. Również w obwodzie chersońskim administracja okupacyjna próbuje 
wprowadzić do obiegu rosyjskie paszporty i zastąpić ukraińskie symbole państwowe 
własnymi. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że liczba cywilnych ofiar działań 
wojennych w Mariupolu może sięgnąć 20 tys. Według pułku „Azow” w masowych grobach 
na obrzeżach samego miasta może leżeć ponad 10 000 zabitych. Według premiera Denisa 
Szmygala ponad 95% budynków w Mariupolu zostało zniszczonych w wyniku rosyjskiej 
agresji. 
Ukraiński Instytut Środków Masowego Przekazu odnotował 85 przestępstw popełnionych 
przez rosyjskie wojsko przeciwko mediom i dziennikarzom na Ukrainie. Należą do nich 
zabójstwa, ostrzał dziennikarzy i biur medialnych, groźby, nękanie, porwania dziennikarzy, 
cyberataki na ukraińskie media, niezdolność do pracy i drukowania gazet z powodu 
zniszczenia infrastruktury i inne. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Na Międzynarodowej Konferencji Darczyńców w Warszawie premier Denis Szmygal 
powiedział, że Ukraina otrzymała ponad 12 miliardów dolarów pomocy wojskowej i 
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finansowej od początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę. Powiedział też, że UE aktywnie 
dyskutuje o transferze zajętych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. 
Według Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności, Ukraina obsadziła 7,1 mln ha gruntów 
pod uprawy główne, co stanowi 49,3% z planowanych 14,4 mln ha na bieżący sezon. 
NBU podaje, że w kwietniu rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły o 4%. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Społeczność międzynarodowa nadal wspiera Ukrainę w walce z rosyjską agresją. 
Uzgadniane są nowe formaty pomocy finansowej i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dołączył do spotkania szefów państw G7, które 
odbyło się w formacie wideokonferencji. Z Kijowem skontaktował się wraz z przebywającym 
z oficjalną wizytą na Ukrainie premierem Kanady Justinem Trudeau. Po spotkaniu szefowie 
państw G7 uzgodnili specjalną deklarację zobowiązującą się do dalszego wsparcia 
obronnego, gospodarczego i humanitarnego Ukrainy, zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz 
stopniowego wychodzenia z uzależnienia od rosyjskiej energii poprzez zakaz importu ropy 
z Rosji. 
Rosną ograniczenia nałożone na Rosję i Republikę Białoruś w odpowiedzi na agresję na 
Ukrainę. Przykładowo rząd brytyjski zapowiedział podniesienie ceł na import towarów o 
łącznej wartości 1,4 mld funtów oraz zakaz eksportu towarów o wartości 250 mln funtów. 
Okazując międzynarodowe wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim, europejscy 
urzędnicy rządowi i politycy aktywnie odwiedzają Kijów podczas oficjalnych wizytów. W 
szczególności ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Litwy, Łotwy, premierzy Chorwacji 
i Kanady oraz przewodniczący parlamentu Norwegii spotkali się z przedstawicielami 
Ukrainy, aby omówić pomoc obronną, odbudowę infrastruktury oraz wzmocnienie wsparcia 
bezpieczeństwa Ukrainy. Zełenski przeprowadził też w formacie zdalnym rozmowy z 
premierem Izraela Naftali Bennettem, prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem 
Steinmeierem, 43-m prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem oraz 
przemówił do islandzkiego parlamentu. Ukrainę odwiedziła Pierwsza Dama Stanów 
Zjednoczonych Jill Biden, która spotkała się w Użgorodzie z Eleną Zełenską. W Dniu 
Pamięci i Pojednania Kijów odwiedziła przewodniczący niemieckiego Bundestagu Berbel 
Bass. 
Ukraina nadal otrzymuje pomoc finansową i wojskową od społeczności światowej. 5 maja 
premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował, że Międzynarodowa Konferencja 
Darczyńców na rzecz Pozyskiwania Funduszy dla Ukrainy zebrała 6,5 mld USD. 7 maja 
ogłoszono, że Ukraina otrzyma z Banku Światowego 1,5 mld dolarów, które zostaną 
przeznaczone na zwrot wydatków budżetu państwa na opłacenie pracowników agencji 
rządowych i instytucji budżetowych w dziedzinie edukacji. 
Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ok. 1,6 mld 
USD. 
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Ponadto prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział utworzenie nowej platformy 
wsparcia Ukrainy – United24. Inicjatywa ta umożliwia ludziom z całego świata 
przekazywanie środków na wsparcie Ukrainy (wydatki na obronę i rozminowywanie, opiekę 
humanitarną i medyczną oraz odbudowę państwa). 
Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polski 
uzgodniły niedozwolony format dla przewoźników zajmujących się międzynarodowym 
transportem paliw. Inicjatywa ma pomóc Ukrainie, która może stanąć w obliczu niedoborów 
paliw z powodu rosyjskich ostrzałów na składy i rafinerie ropy naftowej. 
Na prośbę ukraińskich kolegów hiszpańskie organy ścigania zatrzymały znanego 
prorosyjskiego aktywistę i prowokatora blogera Anatolija Shari. Służba Bezpieczeństwa 
Ukrainy uważa, że prowadził nielegalne działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego 
Ukrainy w sferze informacyjnej. 
 
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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