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Informacja prasowa (News Release)  

Pół roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 

 
24 lutego 2022 r. rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Było to wydarzenie, które zmieniło 

oblicze naszego świata i zaszokowało ludzi we wszystkich zakątkach globu. Od tego dnia minęło już pół 

roku, a końca konfliktu nadal nie widać.  Szereg państw zdecydowało się w zdecydowany sposób 

sprzeciwić poczynaniom Rosji m.in. poprzez nałożenie bezprecedensowych sankcji oraz poprzez pomoc 

militarną dla Ukrainy. Choć sankcje osłabiły gospodarkę Rosji, to jednak wywarły negatywny wpływ na 

osłabioną pandemią Covid-19 gospodarkę na całym świecie.  

 

 

 

Wpływy wojny odczuwamy zatem wszyscy, jednak oczywiście najbardziej tragiczny jej wpływ 

był dla mieszkańców Ukrainy. Miliony obywateli tego kraju zostało zmuszonych do opuszczenia swoich 

domów, wielu z nich ze strachu przed wojną musiało uciekać za granicę. Ponad 5,7 milionów Ukraińców 

od rozpoczęcia wojny przekroczyło już granicę Polski. Jest to największa fala uchodźców w naszym kraju 

od czasu II wojny światowej. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci, gdyż ukraińscy 

mężczyźni bohatersko bronią swojego kraju. Rosyjscy żołnierze, podczas najazdu dopuszczają się wielu 

zbrodni wojennych. Bez skrupułów atakują budynki mieszkalne, szpitale, miejsca kultury, a także 

mordują i torturują ludność cywilną. Ponad 70% ataków rosyjskich skierowanych jest na obiekty 

cywilne. Na zajętych przez siebie terenach niszczą infrastrukturę, aby uniemożliwić Ukrainie 

odbudowę. Wiele miast w obwodach donieckim, ługańskim zostało obrócona przez Rosję w morze 

gruzów. 



Pomimo okrucieństw i wielokrotnej przewagi liczebnej wojsk rosyjskich, Ukraina kontynuuje 

walkę z najeźdźcą. Dzięki odwadze i poświęceniu ukraińskich żołnierzy, a także dzięki pomocy 

udzielonej przez jej sojuszników – w tym Polskę i Japonię – udaje jej się stawiać skuteczny opór Rosji. 

Polska, jako sąsiad Ukrainy znajduje się naturalnie na „pierwszym froncie” pomocy Ukrainie. Już od 

pierwszego dnia konfliktu pomagamy przetransportowywać uchodźców czy organizujemy zbiórki 

żywności i przedmiotów codziennego użytku. Szybko zjednoczyliśmy się jako społeczeństwo, by pomóc 

sąsiadowi w potrzebie. Wielu spośród ponad 5 milionów Ukraińców, którzy dotarli do Polski, nadal 

przebywa na terenie naszego kraju, jest ich ok. 2,6 mln osób, a rząd i polscy obywatele robią wszystko 

by ułatwić i dać im możliwość normalnego funkcjonowania. Na terenie Polski nie ma do chwili obecnej 

ani jednego obozu dla uchodźców, co jest ewenementem na skalę światową, a Polacy otworzyli swoje 

serca i swoje domy dla naszych sąsiadów i gości z Ukrainy. Oprócz pomocy humanitarnej dostarczamy 

też wiele sprzętu wojskowego i wspieramy Ukrainę finansowo. Łącznie polski rząd i społeczeństwo 

wsparli Ukrainę kwotą ponad 17 miliardów złotych (ponad 3,5 mld USD). 

Również Japonia w zdecydowany sposób wspiera Ukrainę. Od momentu wybuchu wojny 

udzieliła jej pomocy w wysokości 600 mln USD, a także przyjęła ponad 1700 uchodźców, co mając na 

uwadze odległość geograficzną jest liczbą bardzo dużą. Co istotne, Japonia jest jednym z niewielu 

państw pozaeuropejskich, które w tak zdecydowany sposób potępiły działania Rosji, a także przyłączyła 

się do sankcji Unii Europejskiej i USA. Jesteśmy również pod wielkim wrażeniem i bardzo wdzięczni za 

wzruszające dla nas od samego początku wojny reakcje społeczeństwa japońskiego, a także za pomoc 

kierowaną dla Ukraińców ze strony obywateli Japonii, również dla tych, którzy przybyli tutaj z Europy.  

Napawa nadzieją fakt, że straty po stronie Ukrainy są o wiele mniejsze niż po stronie Rosji. 

Armia ukraińska każdego dnia niszczy czołgi, samoloty, wozy opancerzone i innego rodzaju sprzęt 

rosyjski. Choć dokładne dane dot. strat rosyjskich pochodzące z rożnych źródeł różnią się znaczenie, to 

pewnym jest, że Rosja nie spodziewała się takiego oporu Ukrainy. Atakując ten kraj w lutym planowała 

zakończyć inwazję po kilku dniach, jednak ze względu na heroiczną postawę obywateli Ukrainy, a także 

zdecydowaną postawę świata, konflikt ten nadal trwa, a rosyjski najeźdźca ma coraz mniejsze szanse 

na zwycięstwo. Jak i kiedy dokładnie skończy się ta wojna nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak 

miejmy nadzieję, że Ukraina oraz naród ukraiński podniosą się ze zniszczeń wojennych i będą silniejsi 

niż kiedykolwiek. Polska i inni sojusznicy Ukrainy pozostaną przy niej i będą wspierać na drodze do 

zwycięstwa i odbudowy kraju. 
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