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21 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 22 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal atakują wschodnią Ukrainę i przeprowadzają ataki rakietowe i 
bombowe na infrastrukturę. Oświadczenia rosyjskiej propagandy o zdobyciu Mariupola są 
nieprawdziwe, ponieważ ukraińskie wojsko nadal kontroluje teren zakładu «Azowstal». 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Według szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeha Synegubowa, w 
nocy z 20 na 21 kwietnia przeprowadzono w Charkowie i regionie około 15 ostrzałów MLRS. 
Ponadto artyleria ostrzelała niektóre obwody Charkowa (Sałtówka, HTZ i Oleksiyivka), 
Derhaczi, Zołoczów i Czuhuiw w obwodzie. Według wstępnych informacji podczas ostrzału 
rannych zostało 5 osób. 21 kwietnia Charków został wystrzelony około 50 razy z artylerii i 
wielu wyrzutni rakiet. Ołeh Sinegubow poinformował o 2 zabitych i 2 rannych cywilach w 
wyniku ostrzału Charkowa. 
Aktywne walki trwają w rejonie Izium, gdzie Rosja skoncentrowała do 25 batalionowych grup 
taktycznych. Wojska rosyjskie posuwają się w kierunku osady Zawody; próbując zdobyć 
przyczółek na obrzeżach Dibrovny. 
Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj zaprzeczył doniesieniom o rzekomym zdobyciu 
Rubiżnoje przez wojska rosyjskie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że na 
terenie miasta trwają walki. Walki toczą się także w obwodach Popasna i Nowotoszkiwskim. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Mimo oświadczeń władz rosyjskich, w pobliżu portu morskiego i zakładu „Azowstal” trwają 
walki w Mariupolu. Wojska rosyjskie dokonują nalotów powietrznych i artyleryjskich na 
terenie strefy przemysłowej. Posuwają się także na północ obwodu donieckiego w kierunku 
Łymanu, przeprowadzając operacje szturmowe w rejonie wsi Zariczne. 
Ostrzał trwa nadal na linii frontu. Według donieckiej OAW w ciągu dnia w obwodzie zostało 
rannych co najmniej 5 cywilów (w Wuhledar, Jampoli, Zariczne i Bachmut). 
Według Iwana Arefjewa, rzecznika Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, 
sytuacja w regionie pozostaje najostrzejsza w kierunku Huliajpole-Pologa, gdzie toczą się 
walki pozycyjne. 
Wojska rosyjskie dokonały dwóch uderzeń rakietowych na Zaporoże. Pociski spadły na 
wyspę Chortytsia. 8 osób zostało rannych. Uszkodzony został również pociąg ewakuacyjny 
Zaporoże-Lwów. 
 
Kierunek Dniprovski: 

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


 

Daily Digest  

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

 

Szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Rezniczenko 
poinformował, że 21 kwietnia w obwodzie nowomoskowskim obwodu dniepropietrowskiego 
doszło do trzech uderzeń rakietowych na kolej. W wyniku ciosów ucierpiało 5 cywilów. 
 
Kierunki południowy: 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o próbach podejścia wojsk rosyjskich do 
Mykołajewa. Nadal trwa ostrzał miasta. Według podanych danych, w wyniku nocnego ataku 
z 20 na 21 kwietnia w Mykołajewie zginęła 1 osoba; 2 osoby zostały ranne. Wojska rosyjskie 
prowadzą również walki rozpoznawcze na linii frontu w pobliżu granicy obwodów 
chersońskiego i dniepropietrowskiego na prawym brzegu Dniepru. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w kilku osadach na czasowo 
okupowanym terytorium obwodu chersońskiego Rosjanie zapowiedzieli mobilizację 
mężczyzn, a także nadal planują tzw. „referendum” i „spis spisowy”. Miejscowi nie mogą 
przemieszczać się między osadami regionu. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk powiedziała, że 
korytarz humanitarny z Mariupola, zaplanowany na 21 kwietnia, nie zadziałał z powodu 
ostrzału w pobliżu punktów zbiórki. Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko poinformował, 
że do Zaporoża przyjechały autobusy ewakuacyjne z 79 mieszkańcami Mariupola, którym 
20 kwietnia udało się opuścić miasto. 
Według szefa administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandra Wilkuła zakłócony został 
również korytarz humanitarny z obwodu chersońskiego. Ponadto do niewoli dostał się 
koordynator kolumny ewakuacyjnej - przewodniczący Nowoworoncowskiego OTG Marczuk 
W.W.  
Nastąpiła nowa wymiana więźniów. W efekcie zwolniono 10 ukraińskich żołnierzy (w tym 2 
oficerów) i 9 cywilów. 
Na koniec dnia, 20 kwietnia, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka odnotowało 5264 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy w wyniku rosyjskiej 
agresji (2345 osób zginęło, a 2919 zostało rannych). 
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że na Ukrainie rannych zostało ponad 584 dzieci. Do 
rana 21 kwietnia zginęło co najmniej 208 dzieci, a 376 zostało rannych. 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że ponad 7,7 mln Ukraińców zostało 
wysiedlonych w wyniku rosyjskiej agresji. Za granicę wyjechało prawie 5 mln osób. 
Katastrofa humanitarna w Mariupolu nasila się wraz z dalszymi bombardowaniami i 
blokowaniem pomocy humanitarnej przez rosyjskie wojsko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski informuje, że w mieście jest obecnie zablokowanych ponad 400 rannych żołnierzy; 

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


 

Daily Digest  

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

 

są też ranni cywile. Ponadto, według Zełenskiego, około 95-98% wszystkich budynków w 
Mariupolu zostało zniszczonych. 
Doradca mera Mariupola Petro Andryuszczenko powiedział o kolejnych zbrodniach 
wojennych rosyjskich sił zbrojnych. W szczególności mówimy o organizacji masowego 
pochówku zmarłych mieszkańców Mariupola we wsi Mangusz. Dziennikarze „Radia 
Svoboda” otrzymali zdjęcia satelitarne przedstawiające prawdopodobne miejsce masowego 
pochówku - wykop o długości ponad 300 metrów. Dla porównania długość wykopu 
masowego grobu w Buczy, w którym znaleziono 67 ciał, wynosiła 13,7 metra. 
Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że wszystkie 
okupowane osiedla w rejonie wielkoburłuckim obwodu charkowskiego zostały zablokowane 
przez rosyjskie wojsko. Wyjazd jest możliwy tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Zablokowane są ładunki humanitarne z terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Miejscowi 
zostali ostrzeżeni, że ochotnicy próbujący nieść pomoc zostaną rozstrzelani. 
Delegacja Rosji przy ONZ odrzuciła apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa 
w Wielkanoc, aby ogłosić czterodniową przerwę humanitarną, aby umożliwić cywilom, którzy 
chcą bezpiecznie opuścić strefy wojny i dostarczać pomoc humanitarną do najbardziej 
dotkniętych obszarów Ukrainy. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Wicepremier ds. gospodarki Julia Svyrydenko poinformowała, że rząd opracował plan 
odbudowy Ukrainy po wojnie, który obejmuje przystąpienie Ukrainy do UE w 2024 r., 
niezależność energetyczną, przejście z eksportu surowców na produkty przetworzone oraz 
rozwój techniki wojskowej. 
Premier Ukrainy Denis Szmygal powiedział, że odbudowa Ukrainy po rosyjskiej inwazji 
będzie kosztować 600 miliardów dolarów. Schmigal wezwał członków Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego do przekazania 10% aktywów rezerwowych otrzymanych od MFW 
na wsparcie projektu. 
Prezes Banku Światowego David Malpass powiedział, że fizyczne uszkodzenia 
infrastruktury Ukrainy osiągnęły 60 miliardów dolarów i będą rosły jeszcze bardziej w miarę 
trwania wojny. Szacunek nie obejmuje strat gospodarczych z wojny. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Do Kijowa przybyli premier Danii Mette Frederiksen i premier Hiszpanii Pedro Sanchez. 
Podczas wizyty odwiedzili wyzwoloną spod rosyjskiej okupacji Borodankę w obwodzie 
kijowskim. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim omówiono 
możliwości wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy oraz powojennej odbudowy 
perspektyw integracji europejskiej Ukrainy. 
Po wizycie premier Danii Mette Frederiksen potwierdziła swoją zgodę na propozycję Ukrainy 
kierowania procesem powojennej odbudowy Mikołajowa. Ponadto poinformowała o 
wzroście pomocy wojskowej dla Ukrainy. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że 
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Hiszpania wyśle grupę ekspertów, którzy pomogą zbadać zbrodnie wojenne na Ukrainie. 
Potwierdził też, że na Ukrainę wysyłany jest ładunek hiszpańskiej pomocy wojskowej (200 
ton amunicji i innych materiałów, 20 pojazdów opancerzonych). 
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Ukrainy Denis Shmygal odbył szereg 
spotkań z amerykańskimi politykami i urzędnikami – prezydentem USA Joe Bidenem, 
minister finansów Janet Ellen i przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. 
Podczas spotkań omówiono kwestie rozszerzenia wsparcia finansowego dla Ukrainy, 
wprowadzenia dalszych sankcji wobec Rosji, a także udzielenia pomocy humanitarnej 
Ukrainie. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do portugalskiego parlamentu o 
przekazanie Ukrainie czołgów „Leopard”, transporterów opancerzonych i pocisków 
przeciwokrętowych „Harpoon” w celu ochrony przed rosyjską agresją. Oświadczył także 
potrzebę zwiększenia presji sankcyjnej na Rosję oraz pryncypialną decyzję firm 
europejskich o wycofaniu się z rynku rosyjskiego, a także zamknięcie portów portugalskich 
dla rosyjskich statków. 
Joe Biden wezwał do nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 
milionów dolarów. Pentagon później szczegółowo opisał jego zawartość. W szczególności 
obejmuje haubice kalibru 72 155 mm i 144 000 sztuk amunicji artyleryjskiej; 72 maszyny 
taktyczne do holowania haubic; ponad 121 dronów taktycznych Phoenix Ghost; sprzęt 
polowy i części zamienne. 
Stany Zjednoczone zapewnią również 500 mln USD bezpośredniej pomocy gospodarczej 
dla rządu ukraińskiego. Ponadto Stany Zjednoczone zabraniają rosyjskim statkom 
wchodzenia do portów amerykańskich. 
Wielka Brytania udzieliła Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 500 mln USD w postaci 
gwarancji kredytowych mających na celu złagodzenie ekonomicznych skutków konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego. 
Wielka Brytania nałożyła również nowe sankcje na Rosję, zakazując importu drewna i 
szeregu dóbr luksusowych oraz podnosząc cła na handel z Rosją. Kolejnych 26 rosyjskich 
obywateli i firm, w tym wysokich rangą wojskowych zamieszanych w zbrodnie wojenne na 
Ukrainie, zostało dodanych do listy sankcyjnej. 
Wołodymyr Zełenski przemawiał na konferencji Banku Światowego, gdzie m.in. wezwał do 
wykluczenia Rosji z tej instytucji i wprowadzenia specjalnego „podatku od wojny”, który 
zostanie nałożony na wszelkie transakcje handlowe i finansowe Rosji. Środki z niego 
powinny być wykorzystane na odbudowę Ukrainy. 
Litewski minister obrony Arvidas Anushauskas powiedział, że jego państwo dało Ukrainie 
ciężkie moździerze, MANPADS, broń przeciwpancerną, granaty, amunicję i karabiny 
maszynowe. Całkowity koszt całej przekazanej pomocy wojskowej sięga dziesiątek 
milionów euro. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Berbok stwierdziła, 
że Berlin jest gotowy dostarczyć Ukrainie niezbędnej broni, w tym pojazdów opancerzonych. 
Słowenia jest gotowa przekazać Ukrainie partię czołgów T-72, jeśli utratę tej broni 
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zrekompensują dostawy niemieckich wozów bojowych piechoty i pojazdów opancerzonych 
przez Lublanę. 
Na nadzwyczajnym posiedzeniu parlament estoński jednogłośnie przyjął oświadczenie 
uznające zbrodnie wojenne Rosji na Ukrainie za ludobójstwo. Wraz z Estonią podobną 
decyzję podjął parlament Republiki Łotewskiej. 
 
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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