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Broń chemiczna: od Legnicy do Halabjah
Michał Laskowski*

Kiedy powstała i czym jest 
broń chemiczna? 
Dzieje ludzkości wskazują, 
że największym motorem 
rozwoju nauki jest potrzeba. 
Niestety, jedną z pierwszych 
potrzeb człowieka było po-
zbycie się sąsiada. Dlatego też 
zastosowanie różnorodnych 
związków chemicznych jako 
broni ma bardzo długą oraz 
bogatą historię. Znaczne wy-
korzystanie broni chemicznej, 
zwłaszcza podczas obydwu 
wojen światowych, przyczy-
niło się do stwierdzenia, że 
wiek XX był wiekiem wojny 
chemicznej. 
Czym zatem jest broń che-
miczna? Najprostsza defini-
cja z encyklopedii PWN głosi: 
„…broń masowego rażenia, 
którą stanowią bojowe środki 
trujące oraz środki ich przeno-
szenia”.  Nie sposób jest jed-
nak podać bardziej szczegó-
łowej, a zarazem powszechnie 
stosowanej definicji. Dzięki
temu każde państwo może 
zachować swoistą płynność 
w interpretacji przepisów re-
zolucji międzynarodowych. 
Sama broń chemiczna najczę-
ściej jest silnie toksycznym ga-
zem lub łatwo parującą cieczą 
oraz środkiem przenoszenia 
umożliwiającym dostarczenie 
na pole bitwy np. w formie 
bomby lotniczej lub głowicy 
rakietowej. Podział broni che-
micznej jest oparty na rodza-
ju wywoływanych efektów. 
Mamy więc: środki duszące, 
paralityczno-drgawkowe lub 
usypiające. Z racji tajemnicy 

Rycina przedstawiająca bitwę pod Legni-
cą. Źródło:http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e2/Legnica.JPG

wojskowej informacje na te-
mat broni chemicznej doty-
czą środków które wyszły już 
z użycia. Jednakże nawet ich 
skuteczność oraz skala zasto-
sowań nie napawają opty-
mizmem. Przegląd chrono-
logiczny zastosowania broni 
chemicznej można zacząć już 
od czasów starożytnych.

Prehistoria chemii wojennej
Podobnie jak w przypadku 
broni palnej, w dziedzinie 
zastosowania broni chemicz-
nej, pionierami byli starożyt-
ni Chińczycy. W klasycznym 
dziele wojskowym p.t. „Sztuka 
Wojenna” Sun Tzu zaleca uży-
cie broni gazowych i zapalają-
cych. Inne starożytne chińskie 
źródła zalecają palenie gor-
czycy i innych trujących roślin 
w celu utworzenia gryzącego 
dymu. Podczas rewolty chło-
pów w roku 178 opisana jest 
„mgła zjadająca dusze”, zawie-
rająca związki arsenu. Spad-
kobiercami chińskiej techniki 
wojennej byli Mongołowie. 

Podczas bitwy pod Legnicą 
europejscy rycerze zostali za-
skoczeni innym, niehonoro-
wym stylem walki. Obejmował 
on użycie gazów bojowych. W 
opisie bitwy Jana Długosza 
zawarty jest następujący frag-
ment:
„Była tam w ich (mongolskim) 
wojsku między innymi chorą-
gwiami jedna ogromnej wielko-
ści. (...) na wierzchołku jej drzew-
ca tkwiła postać głowy wielce 
szpetnej i potwornej z brodą, 
kiedy więc Tatarzy o jedną staję 
w tył się byli cofnęli i zabierali 
do ucieczki, chorąży niosący ów 
proporzec począł tą głową z ca-
łej siły machać, a natychmiast 
buchnęła z niej jakaś para gę-
sta, dym i wiew tak smrodliwy, 
że za rozejściem się między woj-
skami tej zabójczej woni Polacy 
mdlejący i ledwo żywi ustali na 
siłach i niezdolnymi się stali do 
walki”
O przewadze, jaką daje zasto-
sowanie wynalazków, prze-
konali się również Arabowie 
oblegający Bizancjum w roku 

674. Dysponując znaczna 
przewagą liczebną, odrzucili 
oni ofertę Kallinikosa, chcące-
go drogo sprzedać coś, co dzi-
siaj nazwalibyśmy „cudowną 
bronią”. Bizantyjczycy przyjęli 
natomiast syryjskiego uczo-
nego z otwartymi ramionami. 
Kallinikos stworzył łatwopal-
na, lepką mieszaninę, nie da-
jącą zgasić się wodą nazwaną 
ogniem greckim. Na tamte 
czasu była to broń rewolucyj-
na. Miotana za pomocą balist 
czy wystrzeliwana z syfonów 
łatwopalna mieszania powo-
dowała spustoszenie w flocie
drewnianych statków. Recep-
tura ognia greckiego oraz 
jego następcy ognia bizantyj-
skiego stanowiła jedną z naj-
większych tajemnic państwo-
wych: jej utrzymanie było na 
tyle skuteczne, że do dziś nie 
znany jest ich skład. Była to 
prawdopodobnie mieszanki 
siarki, soli kamiennej, żywicy, 
ropy naftowej, asfaltu, saletry, 
wapna palonego i innych sub-
stancji. 

Ilustracja z XII wiecznego manuskryp-
tu pokazująca działanie ognia greckiego. 
Źródło: http://www.unf.edu/classes/me-
dieval/med-04.htm
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Pokrywanie strzał trucizną, 
zatruwanie studni czy wrzuca-
nie padliny za mury miast sta-
nowiło również codzienność 
walki Germańskich plemion 
z Rzymianami. Władze Rzym-
skie sprzeciwiały się temu 
rodzaju zachowaniom dekla-
rując: „armis bella non venenis 
geri” (wojnę prowadzi się bro-
nią nie trucizną). Oczywiście, 
deklaracja ta nie znalazła po-
parcia u strony skutecznie ko-
rzystającej z tych metod. [8]
 
I Wojna Światowa 
“GAZ! GAZ!” Słowa te wykrzy-
czane wśród żołnierzy walczą-
cych w okopach I wojny świa-
towej stanowiły zapowiedź
koszmaru wspominanego przez 
lata. Mimo tego broń che-
miczna wykorzystywana była 
wielokrotnie w historii nowo-
żytnej m.in. podczas wojny 
secesyjnej czy oblężenia Se-
wastopola. Dopiero w roku 
1915 pokazała swoja skutecz-
ność w użyciu na dużą skalę. 
Wykorzystanie gazów bojo-
wych obok broni maszyno-
wej i sieci zasieków stało się 
najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem wojny okopowej. 
Wbrew powszechnemu mnie-
maniu to nie wojska niemiec-
kie rozpoczęły użycie broni 
chemicznej. Francuskie woj-
sko próbowało wykorzystać 
gaz łzawiący do osłabienia 
żołnierzy przeciwnika,  jednak 
ze względu na brak sukcesów 
zaniechano  dalszych testów. 
Puszka Pandory otworzona 
została 22 kwietnia 1915 na 
północ od Ypres pod miejsco-
wością Lengemarck. Rankiem, 
gdy delikatny wiatr biegł 
w kierunku pozycji alianc-
kich, otwarte zostało 5730 
zbiorników na odcinku 6 km 

„Pochód ślepców” Brytyjscy żołnierze oślepieni na skutek 
oparzenia oczu gazami bojowymi. Źródło: 2nd Lt. T.L. Ait-
ken Imperial War Museum catalogue number Q 11586.

zawierających 168 ton chloru. 
Kanadyjscy oraz francuscy żoł-
nierze ze zdziwieniem obser-
wowali powoli pełznącą przy 
ziemi, zielonożółtą chmurę. 
Mimo, iż chlor zabił jedynie 
350 żołnierzy, spowodował 
wiele ran oraz powszechną 
panikę. Nie należy jej się dzi-
wić: chlor powoduje przera-
żające oparzenia oraz obrzęk 
płuc prowadzący do bolesnej 
śmierci. Na dodatek, jako gaz 
cięższy od powietrza, groma-
dził się w okopach. W tym cza-
sie nie było jakichkolwiek 
metod ochrony przed nim. 
Pierwszy sukces w użyciu bro-
ni chemicznej nie został do-
brze wykorzystany był, zbyt 
wielkim zaskoczeniem. Chlor 
cechowała zbyt duża zależ-
ność od warunków pogodo-
wych. Tragicznie przekonali 
się o tym żołnierze rosyjscy 
mający przeprowadzić atak na 
pozycje niemieckie. Decyzję 
o otwarciu butli z gazem wy-
dali oficerowie znajdujący się
wiele kilometrów od linii fron-
tu na podstawie nieaktual-
nych danych na temat wiatru. 
Mimo protestu świadomych 
zagrożenia żołnierzy, rozkaz 

został wyegzekwowany (za 
pomocą broni) powodując 
tzw. starty własne. Mimo trud-
ności w wykorzystaniu chloru, 
jego skuteczność przekonała 
obie strony o celowości użycia 
broni chemicznej.
Wyścig zbrojeń przebiegał 
błyskawicznie. Doskonalono 
zarówno metody ataku jak i 
obrony. Pierwszymi środkami 
zabezpieczającymi przed ga-
zami bojowymi były szmatki 
zamoczone w wodorowę-
glanie sodu. Jednak szybko 
zastąpiono je prymitywnymi 
odpowiednikami masek prze-
ciwgazowych. Bardzo często 
były one jednak zawodne, 
nie chroniły też przed opa-
rzeniami. Tworzenie chmur 
gazowych zostało wyparte 
wypełnianiem pocisków arty-
leryjskim środkami bojowymi. 
Również używane związki ule-
gły zmianie. Podstawowym 
kryterium wyboru jest wiel-
kość dawki śmiertelnej. Dla 
chloru stężenie powodujące 
śmierć LC50=4g/m3, natomiast 
dla najszerzej stosowanego 
środka: gazu musztardowego 
LC50=0,15 g/m3. W ciągu całej 
wojny od broni chemicznej 

zginęło ok. 100 tys. osób. Jest 
to zatem jedynie mały ułamek 
zabitych. Niemniej większość 
rannych w wyniku ataku che-
micznego pozostawało kale-
kami do końca życia.

Iperyt
Popularnie nazwany gazem 
musztardowym. Jest to ogólna 
nazwa kilku podobnych w bu-
dowie bojowych środków tru-
jących. Pochodzi ona od miej-
scowości Ypres, gdzie były po 
raz pierwszy użyte jako broń 
chemiczna (pod tym miastecz-
kiem użyto też po raz pierw-
szy chloru). Pod nazwą iperyt 
kojarzony jest najczęściej ipe-
ryt siarkowy. Istnieją również  
tlenowe i azotowe wersje 
iperytu. Są one trudniejsze do 
otrzymania, jednakże bardziej 
szkodliwe. Gaz musztardowy 
w warunkach normalnych nie 
jest gazem: jest lepką, brunat-
ną, łatwo parującą cieczą o za-
pachu musztardy lub czosnku. 
Zastosowanie masek przeciw-
gazowych przeciw iperytowi 
jest niewystarczające. W przy-
padku nawet najmniejszego 
kontaktu ze skórą, powoduje  
pęcherze i trudno gojące się 
rany. Działanie oparów ipery-
tu na oczy powoduje ślepo-
tę. Jest też silnie mutagenny 
i kancerogenny, dlatego zatru-
cia nim mogą pojawić się po 
miesiącach lub nawet latach. 
Za szkodliwe właściwości ipe-
rytu odpowiedzialna jest reak-
cja wewnątrz cząsteczkowego 
przegrupowania powodująca 
powstanie reaktywnego cy-
klicznego jonu sulfoniowego, 
zdolnego do reakcji z DNA.
Iperyt, zsyntetyzowany już 
w 1868 roku, stanowi wciąż 
jedno z największych za-
grożeń, pomimo iż dzisiaj są 
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znane setki razy bardziej tok-
syczne związki. Jest to spo-
wodowane łatwością jego 
produkcji i powszechnością 
stosowania jego prekursorów. 
Dla dużych organizacji terro-
rystycznych czy państw pla-
nujących jego wykorzystanie 
zdobycie surowców i aparatu-
ry nie nastręczałoby więk-
szego problemu. Przykładem 
może być wykorzystanie ipe-
rytu przez Irak podczas wojny 
przeciw Iranowi (1983-1988) 
oraz Kurdom w 1988 r. Do-
stawcami surowców do jego 
produkcji (oficjalnie do pro-
dukcji środków uprawy roślin) 
były europejskie firmy[2]. Inną
niebezpieczną właściwością 
gazu musztardowego jest 
jego słaba rozpuszczalność 
w wodzie. Związek ten może 
przeleżeć na dnie zbiorników 
wodnych wiele lat. Dlaczego 
jest to niebezpieczne? Otóż
z racji sposobu pozbywania się 
broni chemicznej po II wojnie 
światowej. Tysiące ton iperytu 
w stalowych zbiornikach oraz 
beczkach zostały wrzucone 

Mechanizm reakcji iperytu siarkowego z DNA. Źródło: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/
Mustard-dna.png

do Bałtyku. Wyławiane przez 
rybaków tajemnicze stalo-
we pojemniki powodowały 
dotkliwe poparzenia każde-
go kto miał z nimi styczność. 
Mimo upływu lat wciąż nie są 
prowadzone właściwie działa-
nia mające na celu rozbrojenie 
tej bomby ekologicznej.[1]

Fritz Haber 
Omówienie historii broni 
chemicznej nie byłoby pełne 
bez  wspomnienia o człowie-
ku nazwanym „ojcem broni 
chemicznej”. Jest to jedna z 
najbardziej kontrowersyjnych 
postaci naukowych. Fritz Ha-
ber był chemikiem niemiec-
kim pochodzenia Żydow-
skiego, urodzonym w Breslau 
(Wrocław). Podczas I wojny 
światowej był jednym z głów-

nych organizatorów produkcji 
i zastosowania chemicznych 
środków bojowych. Osobiście 
nadzorował przebieg ataków. 
Jeden z towarzyszących mu 
w oficerów relacjonuje:
„Po zajęciu wygodnej pozycji 
do obserwacji ataku zapytałem 
profesora, czy nie uważa, że 
atakowanie ludzi w ten sposób 
jest głęboko nie humanitarne? 
Na to profesor odpowiedział mi 
w poważnym, ale lekko pobłaż-
liwym dla mnie tonem >ma pan 
rację ze swego punktu widze-
nia. Ale w tej wojnie, którą to-
czy cały świat, skrupuły moral-
ne nie liczą się. My nie możemy 
postępować inaczej, jeśli chce-
my uratować naszych ludzi<.”
Zaangażowanie w produkcje 
gazów bojowych doprowadzi-
ło do samobójstwa jego żonę 

Clare, która nie mogła znieść 
obciążenia psychicznego, wy-
wołanego jego pracą. Po woj-
nie pracował przy odbudo-
wie niemieckiego przemysłu 
wojennego. W latach 20. XX 
wieku opracował produkcję 
Cyklonu B, który początkowo 
był przewidziany jako środek 
do dezynfekcji i dezynsekcji. 
Pochodzenie Habera sprawi-
ło, że po dojściu do władzy 
Adolfa Hitlera zmuszono go w 
1934 roku do emigracji, gdzie 
szybko umarł. Albert Einstein 
pisał o nim: „On był tragedią 
niemieckich Żydów, tragedią 
wzgardzonej miłości.”  Podczas 
II wojny światowej Naziści wy-
korzystali jego wynalazek do 
uśmiercania ludzi. Wśród ofiar
znalazła się też jego rodzina.
Fritza Habera nie można jed-
nak oceniać jednostronnie. 
W latach 1905–1910 opra-
cował metodę syntezy amo-
niaku, zwaną syntezą Habera 
i Boscha. Za swoje dokona-
nia został laureatem nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii 
w 1918 r. Synteza ta miała klu-

Następny numer LAB (3/2010) zdominowany będzie tematyką
dotyczącą akredytacji laboratoriów. Na około 20 wydzielonych 
stronach znajdą się merytoryczne artykuły przygotowane 
przez pracowników Polskiego Centrum Akredytacji 
opisujące najnowsze wytyczne z obszaru wyposażenia 
pomiarowego i informatycznego oraz badań biegłości.

Poza tym w numerze znajdą Państwo m.in. wywiad 
z kierownictwem PCA, informacje o szkoleniach, nowych 
kierunkach i obszarach akredytacji, bieżące informacje 
z zakresu współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do lektury
Małgorzata Olczak-Wąsik (PCA)

Marcin Rewerenda (LAB)
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czowe znaczenie przy produk-
cji nawozów sztucznych. Dzię-
ki niej dokonała się „zielona 
rewolucja”, która pozwoliła na 
wyżywienie zwiększającej się 
gwałtownie liczby ludzi. [4]

II wojna światowa 
W okresie międzywojennym 
nie zaprzestano produkcji 
oraz udoskonalania broni che-
micznej. Zwłaszcza Niemcy 
odnieśli na tym polu sukcesy, 
wytwarzając w 1936 roku ta-
bun oraz 1939 sarin. Zarówno 
Niemcy, Wielka Brytania jak 
i ZSSR posiadały wielkie zapa-
sy broni chemicznej. Na szczę-
ście nie doszło do ich wykorzy-
stania w warunkach bojowych 
na szeroką skalę - głównie 
z powodu obawy o kontratak, 
również za pomocą broni 
chemicznej. Niemniej wielo-
krotnie planowano jej wyko-
rzystanie. W przypadku próby 
inwazji Niemieckiej na Wlk. 
Brytanie planowano pokryć 
plaże oraz ich okolice środka-
mi trującymi, uniemożliwiają-
cymi desant morski. W przy-
padku gdyby broń atomowa 
nie spełniłaby pokładanych 
nadziei, wojska USA miały 
przeprowadzić wielokrotnie 
ataki chemiczne na wyspy 
Japońskie: liczbę zabitych 
i rannych szacowano na 5 mi-
lionów osób, a wiele miast nie 
nadawałoby się do zamiesz-
kania przez lata[3]. Mimo nie-
obecności broni chemicznej 
na polach walki, zebrała ona 
znacznie większe żniwo niż 
podczas I wojny światowej. 
Wg szacunków podawanych 
na oficjalnej stronie Muzeum
Auschwitz-Birkenau ofiarą
komór gazowych z cyjanowo-
dorem stało się ponad milion 
ludzi.[2]

Czasy współczesne
W związku z niewielkimi wy-
maganiami technologiczny-
mi (w stosunku do np. broni 
atomowej), skutecznością 
działania i efektami psycho-
logicznymi jakie wywołują, 
środki trujące stały się obiek-
tem zainteresowania głównie 
biedniejszych państw oraz 
organizacji terrorystycznych. 
Wielokrotnie podczas wojny 
Iracko-Irańskiej stosowane 
były sarin i iperyt. Ze względu 
na brak środków ochronnych 
łatwiejszym celem ataków 
przy pomocy broni chemicz-
nej są cywile. Zostało to wy-
korzystane w trakcie wojny 
domowej w Jemenie w roku 
1963. Również Irak podczas 
powstania Kurdyjskiego się-
gnął po broń chemiczną. Ga-
zami bojowymi zaatakowano 
miasto Halabjah. Podczas jed-
nego ataku zginęło 5 tys. ludzi, 
w większości kobiet i dzieci. Na 
miejscu znaleziono ślady uży-
cia iperytu, sarinu, somanu, ta-
bunu oraz gazu VX. Wskazuje 
to na jednoczesne testowanie 
skuteczności różnych środków 
do przyszłych zastosowań. [2]
O tym, jak broń chemiczna 
może być groźna w rękach ter-
rorystów, przekonał się świat 
w roku 1996 podczas ataku 
sekty Aum Shinrikyo  („Naj-
wyższa prawda”) na Tokijskie 
metro. Podczas ataku zginę-
ło 8 osób ,a rannych zostało 
około tysiąca. Atak mógł mieć 
straszniejsze skutki, jednak 
z powodu błędów technicz-
nych zamachowców uwolnio-
ny został mały ułamek sarinu. 
Skutkiem tego ataku było 
znaczne zaostrzenie rygorów 
kontroli sprzedaży środków, 
które mogłyby służyć do pro-
dukcji broni chemicznej a tak-

że większego nadzoru na lot-
niskach, stacjach kolejowych 
itd. Obecnie większość linii 
lotniczych z obawy przed ata-
kami chemicznymi ma bardzo 
ścisłe zasady, co do wnoszenia 
płynów na pokład samolo-
tów.[6]
 
Umowy międzynarodowe
Umowy zakazujące użycia 
broni chemicznej mają długą 
tradycję. Niestety, lista podpi-
sanych umów jest równie dłu-
ga, co tych złamanych. Kon-
wencje haskie z 29 lipca 1899 
r. zabraniały używania gazów 
trujących, jednak w tym czasie 
nie stanowiły one ważnego 
środka prowadzenia wojny. 
Po szoku I wojny światowej 
podpisany został Protokół 
genewski z roku 1925 zaka-
zujący całkowicie stosowania 
bojowych środków trujących, 
ale nie rozwijania ich produk-
cji i przechowywania. Jed-
noznaczne rozwiązanie tej 
kwestii nastąpiło w roku 1993 
w Konwencji o zakazie broni 
chemicznej (CWC - Chemical 
Weapons Convention) pod-
pisanej przez 65 państw - do 
roku 2007 zniszczeniu powin-
ny ulec wszystkie laboratoria, 
zapasy, surowce do produkcji, 
a także środki przenoszenia 
broni chemicznej. Mimo tego 
obecnie 12 państw oficjalnie
przyznaje się do posiadania 
i ciągłej produkcji broni che-
micznej. Wśród nich znajdują 
się takie kraje jak: Rosja, Chi-
ny, USA, Wlk. Brytania, Fancja, 
Libia czy Iran.[7] 

Dlaczego? 
Jako najbardziej wymowna 
odpowiedź na to nasuwające 
się pytanie są pewne szacunki 
uzyskane przez Jessice Cor-

dette - wykładowczyni India-
na University [9]. Koszt pro-
wadzenia operacji wojskowej 
o niskim natężeniu na kilo-
metr kwadratowy wynosi:
• 2000$ dla broni konwencjo-
nalnej
• 800$ dla broni jądrowej
• 600$ dla broni chemicznej.
Czy wiek XXI również będzie 
mógł być nazwany wiekiem 
jakiejś broni? Niestety sądzę,
że tak. W powyższym zesta-
wieniu brakuje bowiem broni 
biologicznej, dla której koszty 
prowadzenia, opisanych po-
wyżej, operacji wojskowych 
wynoszą jedynie 5$. 
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