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22 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 23 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Walki trwają na linii frontu na wschodzie (obwód ługański, doniecki) i na południu (obwody 
chersońskie, zaporożskie) Ukrainy. Rosyjskie dowództwo wojskowe ogłosiło cele 
zorganizowanej ofensywy – ustanowienie „pełnej kontroli nad Donbasem i południową 
Ukrainą”, aby stworzyć lądowy korytarz na Krym i Prydnistrovja. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Trwa częściowa blokada Charkowa. Wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują dzielnice 
mieszkalne miasta. W ciągu dnia zadali 56 ciosów artyleryjskich, MLRS i moździerzy na 
terenie obwodu charkowskiego. W wyniku ostrzału zginęło 2 cywilów, a 19 zostało rannych 
(7 z nich w Charkowie). 
Na południe od Izium armia rosyjska stara się poprawić sytuację taktyczną na terenach osad 
Zavody (kierunek Lozova) i Dibrivne (kierunek Barvinkove). 
Rosyjskie wojska nadal posuwają się w rejonie Rubiżnoje. Ponadto w kierunku Popasny i 
Nowotoszkiwskiego toczą się poważne bitwy pozycyjne. Według szefa Ługańskiej 
Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaia, w dniu 21 kwietnia wojsko rosyjskie 
11 razy strzelało do obwodu ługańskiego (Siewierodonieck, Łysyczańsk, Popasna, Rubiżne 
i Gmina Górska). W rezultacie rannych zostały 4 osoby. Gajdaj powiedział później, że 
rosyjskie wojsko odcięło linię wysokiego napięcia w Siewierodoniecku, przez co miasto 
znów jest całkowicie pozbawione elektryczności. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Walki trwają na całej linii frontu w obwodzie donieckim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych 
Ukrainy informuje, że wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód w kierunku Słowiańska, 
Kurachowa i Awdijiwki. W Mariupolu trwają ostrzał i bombardowanie zakładu „Azowstal”, w 
którym blokowane są jednostki ukraińskie. Na północy regionu wojska rosyjskie koncentrują 
siły w rejonie kontrolowanej przez nich osady Zielona Dolina. W tym kierunku wycofały się 
także wojska ukraińskie ze wsi Łozowa. Walki trwają w obwodzie donieckim koło Marjinki. 
Armia rosyjska ostrzelała regionalny szpital urazowy w Lyman (obwód doniecki). Szef 
Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko informuje, że ostrzał 
przeprowadzono za pomocą „Hurricane” MLRS. 
Szef administracji wojskowej Słowiańska Wadim Liach powiedział, że wojska rosyjskie 
ostrzeliwały miasto w nocy. 
W sumie, według donieckiej OAW, w ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie ostrzelały 
20 osiedli (m.in. Ołeksandrywka, Switłodarsk i Dobropillia). Uszkodzone zostały 34 obiekty 
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cywilne. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej trzech cywilów (w Marjince, Zelenym Polu i 
Nowosilce Drugiej), a siedmiu zostało rannych. 
Rzecznik Zaporoskiej OAW Iwan Arefjew powiedział, że wojska rosyjskie próbują wkroczyć 
w region w kierunku Zaporoża. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o próbie 
ataku w kierunku osady Zelene Pole. Ponadto wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują pobliskie 
wsie w pobliżu Huliajpola. 
 
Kierunki południowy: 
Aby stworzyć sprzyjające warunki do ofensywy w kierunku miasta Mykołajów, wojska 
rosyjskie ostrzeliwały pozycje ukraińskie w pobliżu granicy obwodów chersońskiego i 
mykołajowskiego. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapowiada wzmocnienie 
rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w tym kierunku w związku z rozmieszczeniem baterii 
systemów przeciwlotniczych S-300VM w pobliżu miasta Skadovsk. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
22 kwietnia ze względu na zagrożenie na szlakach korytarze humanitarne nie zostały 
otwarte. 
Na koniec dnia, 21 kwietnia, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 
odnotowało 5381 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji (2435 
osób zginęło, a 2946 zostało rannych). 
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że na Ukrainie rannych zostało ponad 594 dzieci. Do 
rana 22 kwietnia nie zmieniła się oficjalna liczba ofiar śmiertelnych (208), wzrosła natomiast 
liczba rannych (386 dzieci). 
Władze miasta Mariupola otrzymały informację o kolejnym zbiorowym grobie we wsi 
Wynohradne - zbiorowej mogile o wymiarach 45 na 25 metrów, w której mogą być 
pochowani mieszkańcy Mariupola zabici przez rosyjskie wojsko. 
Szef policji obwodowej w Kijowie Andrij Nebytow informuje, że funkcjonariusze organów 
ścigania znaleźli ciała 1084 cywilów na wyzwolonych obszarach regionu. Aż 75% tych osób 
zostało zabitych przy użyciu broni strzeleckiej, co wskazuje na zbrodnie rosyjskiego wojska 
na ludności cywilnej. 
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michel Bachelet zauważył, że istnieje wiele 
dowodów zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie. Obejmują 
one masowe ostrzały, bombardowania osiedli i egzekucje ludności cywilnej na tymczasowo 
okupowanych terytoriach. Prawdziwa skala zbrodni jest wciąż ustalana. Personel ONZ 
podczas misji w Buczy udokumentował zabicie około 50 cywilów. Niemal każdy mieszkaniec 
Buczy, z którym rozmawiali, opowiadał o śmierci krewnego, sąsiada, a nawet nieznajomego. 
Podkreśla się, że Bucha nie jest przypadkiem odosobnionym, podobne zbrodnie mogły mieć 
miejsce w innych miejscowościach obwodów kijowskiego, czernihowskiego, charkowskiego 
i sumskiego, które w lutym-marcu znajdowały się pod kontrolą wojsk rosyjskich. 
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Komisarz Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowa powiedziała, że 
ukraińscy jeńcy wojenni zwolnieni podczas wymiany mówili o poniżeniu i nieludzkich 
warunkach przetrzymywania. Przetrzymywano je w miejscu, w którym temperatura była 
poniżej zera, w wyniku czego doznały odmrożeń rąk i stóp; ponadto więźniowie nie byli 
karmieni. 
Minister spraw wewnętrznych Denis Monastyrsky powiedział, że podczas wojny ratownicy 
uratowali z gruzów ponad 1200 osób; zneutralizowało ponad 70 tysięcy urządzeń 
wybuchowych; wraz z władzami i wolontariuszami ewakuowali ponad 300 tys. osób z 
niebezpiecznych rejonów. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie dodatkowej bezpośredniej pomocy finansowej w 
wysokości 500 mln USD. Środki trafią do budżetu państwa w postaci dotacji na stabilizację 
gospodarki i zabezpieczenie wydatków w czasie wojny – pensje, emerytury, świadczenia 
socjalne. 
Według premiera Denisa Szmygala Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) zamierza otworzyć w Kijowie biuro regionalne. 
Według zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Rostislava Szurmy Ukraina praktycznie 
powróciła do przedwojennego poziomu zapasów podstawowych produktów. 
Według statystyk platformy do pracy z otwartymi danymi Opendatabot po 24 lutego 2022 r. 
na Ukrainie zarejestrował ponad 10 tys. osób prywatnych i ponad 1200 firm (stan na 22 
kwietnia). 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Podczas wizyty roboczej w Waszyngtonie premier Denis Szmygal i sekretarz obrony USA 
Lloyd Austin omówili znaczenie dalszego wsparcia wojskowego i finansowego Ukrainy dla 
wzmocnienia zdolności obronnych kraju w obliczu inwazji Rosji. Szef ukraińskiego rządu 
spotkał się z sekretarzem transportu USA Peterem Buttige i omówił możliwość przywrócenia 
ukraińskiej infrastruktury i szlaków logistycznych. Denis Szmygal spotkał się również z 
sekretarz handlu USA Giną Raimondo, podczas której strony rozmawiały o rozwoju handlu 
dwustronnego, zmniejszaniu barier handlowych i zaostrzaniu sankcji wobec Rosji. 
Denis Szmygal spotkał się także z wicepremierem i ministrem finansów Kanady Christią 
Freeland w Stanach Zjednoczonych, dziękując narodowi kanadyjskiemu za pomoc 
finansową i wojskową. Podczas spotkania omówiono dalsze wsparcie Ukrainy w walce z 
rosyjską inwazją. 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba spotkał się z premierem Rumunii 
Nicolae Chuke. Strony omówiły rozwój współpracy handlowej, energetycznej i 
infrastrukturalnej, koncentrując się na sposobach dywersyfikacji ukraińskich szlaków 
eksportowych. 
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Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przeprowadził rozmowę telefoniczną z 
prezydentem Federacji Rosyjskiej. Wezwał Putina do otwarcia korytarzy humanitarnych do 
Mariupola. Podobne wezwanie znajduje się w oświadczeniu Wysokiego Przedstawiciela UE 
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Josepa Borrella. 
Wzrasta militarne wsparcie Ukrainy ze strony partnerów międzynarodowych. Zastępca 
sekretarza stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland powiedziała, że Stany Zjednoczone 
już dostarczają Ukrainie wiele wyrzutni rakietowych (MLRS). Również Kanada wraz ze 
Stanami Zjednoczonymi przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy 4 haubice M777 i amunicję. 
Francja jest gotowa dostarczyć Ukrainie partię pocisków przeciwpancernych Milan i 
jednostek artylerii samobieżnej Cezar. Gotowość dostaw broni deklaruje również Belgia. 
Niemiecka minister rozwoju i współpracy gospodarczej Svenya Schulze poinformowała, że 
Niemcy planują przekazać Ukrainie 37 mln euro na odbudowę zniszczonej infrastruktury i 
domów dla osób wewnętrznie przesiedlonych podczas rosyjskiej inwazji. 
Australia rozszerzyła listę obywateli rosyjskich, wobec których nałożono sankcje. W jej skład 
wchodzi 147 osób (144 senatorów Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji za 
popieranie nielegalnego uznania niepodległości tzw. pseudorepublik w obwodach 
donieckim i ługańskim na Ukrainie oraz córki Władimira Putina i Siergiej Ławrow). 
Szef ukraińskiej delegacji do rozmów z Rosją David Arahamiya potwierdził, że w dniach 21-
22 kwietnia odbyła się on-line nowa runda rozmów między przedstawicielami Ukrainy i Rosji. 
 
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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