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Broń chemiczna - to środki 

walki, których rażące działa-

nie polega na wykorzystaniu 

toksycznych właściwości bojo-

wych środków trujących 

(BST).  

BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU 

BROŃ CHEMICZNA NA DNIE MORZA BAŁTYCKIEGO  
Pierwotnie większość niezużytej amunicji ze 

środkami chemicznymi III Rzeszy planowano 

zniszczyć poprzez jej zatopienie na Atlantyku 

na głębokości 4000 m. Jednak w końcu zwycię-

skie mocarstwa zdecydowały, że chemicznym 

śmietniskiem zostanie znacznie bliższy (ale  

o wiele gorzej dobrany ze względu na warunki 

oceanograficzne) Bałtyk. Podstawą prawną 

zrzutów po zakończeniu wojny były ustalenia 

konferencji w Poczdamie z 2 VIII 1945 roku 

dotyczące demilitaryzacji i rozbrojenia armii 

niemieckiej. 

W latach 1945-1948 zatopiono w różnych 

rejonach Morza Bałtyckiego od 42 000 do  

65 000 ton amunicji chemicznej wyproduko-

wanej w Niemczech do zakończenia II Wojny 

Światowej. W Bałtyku zatapiano głównie: amu-

nicję artyleryjską, granaty, bomby lotnicze, 

beczki zawierające bojowe środki  (BST) oraz 

inne materiały wojenne. 

Wynalezienie i użycie po raz pierwszy w historii na masową skalę broni chemicznej jako nowe-

go środka walki  nastąpiło w okresie I wojny światowej. Była stosowana przez obydwie strony 

konfliktu, mimo, że została zabroniona przez konwencję haską z 1907 roku. 

Po zakończeniu I wojny światowej traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku nakła-

dał na Niemcy zakaz prowadzenia badań nad bronią chemiczną. Mimo, tego Niemcy kontynuo-

wały badania pod pozorem prac nad środkami owadobójczymi. Efektem prowadzonych prac było 

opatentowanie w 1923 r. owianego złą sławą „Cyklonu B”, czyli cyjanowodoru HCN. Wielki wkład 

w rozwój niemieckiej broni chemicznej w okresie miedzy wojennym miał utworzony w 1925 roku 

koncern chemiczny I.G. Farbenindustrie AG. W 1936 roku w wyżej wymienionej instytucji otrzy-

mano substancję o niezwykle wysokiej toksyczności zwanej tabunem. Wraz z wynalezionym dwa 

lata później sarinem  stanowiły nową jakość wśród Bojowych Środków Trujących (BST) jaką posia-

dały Niemcy. 

Na początku II wojny światowej, zarówno Niemcy jak i  alianci przewidywali, że broń chemicz-

na będzie wykorzystywana na polu walki. Szybkie tempo działań wojsk niemieckich nie dawało 

okazji do zastosowania broni chemicznej. Przez cały okres trwania II wojny światowej Niemcy 

prowadzili systematyczne badania nad środkami paralityczno – drgawkowymi, co doprowadziło  

w 1944 roku do odkrycia somanu. Zakłada się, że gdyby w końcowym etapie II wojny światowej 

na dużą skalę Niemcy użyli środków z rodziny paralityczno – drgawkowych (sarin, soman) prowa-

dziłoby to  do szybkiej śmierci żołnierzy przeciwnika, gdyż ówczesne maski przeciwgazowe nie 

chroniły przed tą grupą gazów bojowych. 

Rozbudowana na dużą skalę produkcja broni chemicznej  

w Niemczech doprowadziła w końcowym etapie II wojny świa-

towej do sytuacji, że powstały tam ogromne zapasy tej broni 

w postaci   BST o działaniu paralityczno – drgawkowym,  

ogólnotrującym i duszącym oraz parzącym. 

 Po zakończeniu II wojny światowej  wojska okupujące 

obszar byłej III Rzeszy Niemieckiej znalazły na jej terytorium 

ponad 311 000 ton amunicji chemicznej rozmieszczonej  

w poszczególnych strefach okupacyjnych w tym 11 976 ton 

tabunu i około 60-400 ton sarinu. 

Fot. 1. Niemiecki magazyn amunicji chemicznej w St. Georgen w maju 1945 r. Źródło Bureau of Public 

Relations, War Department, Washington. Kindly provided by T.P. Long) 

Zakładając, że bojowe środki trujące stano-

wią średnio ok. 15 % ciężaru amunicji oszaco-

wano, że zatopiono w sumie od 6 000 do  

13 000 ton BST. Pierwszych zrzutów do morza 

bałtyckiego na południe od Małego Bełtu doko-

nały same niemieckie władze okupacyjne  

w Dani, na krótko przed zakończeniem wojny. 

Alianci zatopień broni chemicznej dokonywali 

na północny wschód od Bornholmu, południo-

wy wschód od Gotlandii i w cieśninie Skager-

rak. Broń chemiczna w akwenach obejmują-

cych Polską Wyłączną Strefę Ekonomiczną 

(PWSE) znalazła się w wyniku zatapiania amu-

nicji chemicznej przez weimarskie i hitlerow-

skie Niemcy oraz radzieckie wojska okupacyj-

ne (SMAD – Soviet Military Administration in 

Germany).  

Ogólna masa zatopionej amunicji chemicz-

nej w rejonie PWSE obejmującej sześć akwe-

nów (rejon Bornholmu, Dziwnowa, Kołobrzegu,  
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   Bojowe środki trujące - to 

t o k s y c z n e  s u b s t a n c j e 

chemiczne, które mogą 

oddziaływać na systemy 

f i z j o l og iczn e o r ga n iz m u 

przedostając się do jego 

wn ęt rza  poprzez  d r og i 

oddechowe, pokarmowe, błony 

śluzowe, oczy i skórę. Mogą być 

stosowane na polu walki  

w postaci gazu, par oraz 

aerozoli, substancji stałych  

i ciekłych. BST mogą być użyte 

w celu spowodowania wysokich 

strat  w ludz iach oraz  

do długotrwałego skażenia 

terenu, obiektów i sprzętu 

bojowego. Należy mieć na 

uwadze, że zarówno środki 

nietrwałe, jak i trwałe będą 

miały podobny wpływ na stany 

osobowe. 

Darłowa oraz dwóch małych akwenów w Zato-

ce Gdańskiej) wynosi około 12 000 ton, w tym 

7200 ton iperytu, 2 400 ton związków arseno-

organicznych i 2400 ton innych środków. Ist-

nieją, oficjalnie niepotwierdzone informacje, 

że amunicja chemiczna była zatapiana w Bał-

tyku jeszcze w latach osiemdziesiątych przez 

armię byłej Niemieckiej Republiki Demokra-

tycznej i armię sowiecką. Występują obecnie 

wielkie trudności w dokładnej lokalizacji zato-

pionej amunicji chemicznej wynikające z nie-

pełnej dokumentacji z okresu II wojny świato-

wej  oraz przemieszczania się zatopionych 

ładunków wraz z prądami morskimi. 

 

HELCOM (Komisja Ochrony 

Środowiska Morza Bałtyckiego - 

Komisja Helsińska) jest 

or gan em zarz ądza j ącym 

Kon wenc ją  o  Och ron ie 

Środowiska Morskiego obszaru 

Morza Bałtyckiego, zwaną 

Konwencją Helsińską. W jej 

skład wchodzą: Dania, Estonia, 

Unia Europejska, Finlandia, 

Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, 

Rosja i Szwecja.  

Mimo wielu incydentów  z zatopioną bronią 

chemiczną w Bałtyku praktycznie do 1992 

roku, nie podejmowano żadnych działań mają-

cych na celu rozwiązanie problemu zatopionej 

amunicji chemicznej w Bałtyku. Nie prowadzo-

no nawet inwentaryzacji danych o wypadkach, 

które miały miejsce w skali Morza Bałtyckiego. 

Pierwsze działania związane z amunicją che-

miczną Bałtyku podjęła Komisja Ochrony Śro-

dowiska Obszaru Morskiego Bałtyku (HELCOM) 

jako organizacja międzynarodowa proklamowa-

na przez Konwencję o ochronie środowiska 

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 

(Konwencję Helsińską) po zdarzeniu w 1992 

roku, kiedy to wyłowiono 180 kg bombę  

chemiczną w Dueodde na Bornholmie.  

Efektem tego zdarzenia było powołanie w 1993 

roku Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. 

Zatopionej Amunicji Chemicznej Working Group 

on Dumped Chemical Munitions (HELCOM 

CHEMU). Jej zadaniem było zgromadzenie  

i opracowanie danych na temat zatopionej 

amunicji chemicznej, ocena stopnia zagrożenia 

dla środowiska morskiego i zdrowia człowieka 

ze strony zatopionych BST oraz określenie po-

trzeby i kierunków przyszłych badań  

w tym obszarze. W 1994 roku Grupa przedsta-

wiła raport przygotowany na podstawie oficjal-

nych sprawozdań wszystkich Państw Sygnata-

riuszy Konwencji Helsińskiej oraz ekspertów  

z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych  

i Norwegii. W 1995 roku Grupa HELCOM  

CHEMU została rozwiązana, jednak zalecenia 

zawarte w sprawozdaniu stały się impulsem do 

rozpoczęcia badań mających na celu ocenę 

skali zagrożenia ze strony zatopionej amunicji 

chemicznej. Najbardziej aktywnymi krajami były: 

Dania, Rosja i Niemcy, które przeprowadziły 

szereg badań ekotoksykologicznych, geofizycz-

nych i hydrodynamicznych, jednak głównie  

w rejonach własnych obszarów morskich. 

 Kolejnym wielkim przedsięwzięciem badaw-

czym związanych z bronią chemiczną w Bałtyku 

był realizowany w latach 2005 - 2008 między-

narodowy projekt Modeling of Ecological Risk  

of Sea dumper Cemical Weapons (MERCW). 

Głównym jego celem było modelowanie zagro-

żeń oraz ocena bezpieczeństwa ekologicznego 

ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz jego użyt-

kowników. 

For. 2. Miejsca zatopionej amunicji chemicznej. Źródło (Raport na temat broni chemicznej w Bałtyku) 

DZIAŁANIA PAŃSTW NADBAŁTYCKICH W ZAKRESIE  

ZATOPIONEJ BRONI CHEMICZNEJ W BAŁTYKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Beczki z bronią 

chemiczną na dnie Bałtyku. 

Źródło: © Archiwum AMW 

Broń chemiczna w Morzu Bałtyckim pomimo 

wielu lat jakie upłynęły od czasu  jej zatopienia 

stanowi wciąż potencjalne zagrożenie dla życia  

i zdrowia ludzi korzystających z morza, jego stre-

fy brzegowej oraz organizmów żywych dla  

których środowiskiem jest morze. W PWSE  

Morza Bałtyckiego oraz jego strefie brzegowej 

stwierdzano wiele przypadków kontaktu z amu-

nicją chemiczną, w tym kilkanaście, które dopro-

wadziły do porażeń ludzi i skażeń kutrów oraz 

nadmorskich plaż. Podobne przypadki stwierdzo-

no w innych krajach nadbałtyckich. Z informacji 

dostarczanych corocznie przez państwa nadbał-

tyckie wynika, że wypadki te trwają do dziś . 
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UDZIAŁ POLSKI W PRACACH NAD ZATOPIONĄ   

BRONIĄ CHEMICZNĄ W BAŁTYKU 

Tematyka zalegających w Morzu Bał-

tyckim obiektów, do których zaliczyć nale-

ży również wraki, broń chemiczną oraz 

amunicję, podejmowana była, i nadal jest, 

na poziomie międzynarodowym m.in.  

w ramach Konwencji o ochronie środowi-

ska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 

oraz prac Komisji Ochrony Środowiska 

Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska/

HELCOM). Zagadnienie zatopionej broni 

chemicznej, amunicji oraz wraków zalega-

jących na dnie Morza Bałtyckiego jest 

przedmiotem kilku międzynarodowych 

programów i realizowanych w ramach nich 

projektów badawczych. W 2010 roku z ini-

cjatywy Polski powołana została grupa robocza 

pod nazwą HELCOM MUNI. (ad hoc Expert 

Group to Update and Review the Existing Infor-

mation on Dumped Chemical Munitions in the 

Baltic Sea) mającą na celu opracowanie nowe-

go, uaktualnionego o najnowszą wiedzę  

i współczesne rozwiązania w badaniach nauko-

wych raportu oceniającego stan oraz wpływ 

zatopionej amunicji chemicznej na środowisko 

morskie. Na użytek grupy HELCOM MUNI Głów-

ny Inspektorat Ochrony Środowiska we współ-

pracy z ekspertami z polskich instytucji nauko-

wych w 2011 r. opracował polski raport nt. 

zatopionej broni chemicznej, który stanowił 

podstawy polskiego wkładu do raportu HEL-

COM. Raport HELCOM MUNI, przyjęty został 

oficjalnie na konferencji ministerialnej HEL-

COM w dniu 3 października 2013 r. w Kopen-

hadze. Raport gromadzi dostępną wiedzę  

o dokonanych w przeszłości działaniach zwią-

zanych z zatapianiem i wyławianiem broni, 

uzupełniony o odnalezione materiały archiwal-

ne oraz o wnioski i ustalenia badawcze z analiz 

tych danych. Niezależnie od powyższego, od 

2011 roku realizowany był międzynarodowy 

projekt CHEMSEA.  W październiku 2013 zain-

augurowany został kolejny projekt dotyczący 

zatopionej broni chemicznej - Monitoring za-

grożeń związanych z zatopioną bronią chemicz-

ną MODUM (ang. Towards the Monitoring of 

Dumped Munitions Threat in the Baltic Sea). 

Projekt finansowany był ze środków NATO. 

Jego realizacja  trwała do  2016 roku. Celem 

projektu było  kontynuowanie oceny aspektów 

ryzyka związanego z zatopioną bronią chemicz-

ną. Projekt pozwolił na rozszerzenie informacji 

zebranych przy realizacji projektów MERCW  

i CHEMSEA. Projekt koordynowany  był  

wspólnie przez polski Instytut Oceanologii PAN 

oraz rosyjski Instytut Oceanologii RAN. Part-

nerami projektu były instytucje i organizacje  

z krajów nadbałtyckich i Kanady.                          

W latach 2014-2020 z udziałem krajów 

nadbałtyckich i kluczową rolą Polski realizowa-

ny był projekt DAIMON (Decision Aid for Mari-

ne Munitions). Zakończony projekt odniósł 

duży sukces w zakresie podnoszenia świado-

mości w zakresie problemu amunicji porzuco-

nej w regionie Morza Bałtyckiego wśród grup 

docelowych projektu, którymi były władze kra-

jowe odpowiedzialne za zarządzanie środowi-

skiem Morza Bałtyckiego, tj. agencje ochrony 

środowiska, administracja morska, wojsko, 

instytucje planowania przestrzennego i straż 

przybrzeżna. Jednak prawidłowe praktyczne 

zastosowanie głównych produktów projektu 

(Decision Support System for marine muni-

tions - DSS) oraz zestaw narzędzi do oceny 

wpływu amunicji na faunę i florę morską Eco-

Tox) wymaga doskonalenia tych narzędzi, usu-

nięcia błędów, szczególnie w oprogramowa-

niu, które pojawiły się podczas jego eksploata-

cji, a których nie przewidziano podczas realiza-

cji projektu. Optymalne wykorzystanie narzędzi 

wymaga także przeszkolenia przyszłych użyt-

kowników DSS i EcoTox. Aby to osiągnąć 2021 

r. rozpoczęto realizację nowego projektu Deci-

sion Aid for Marine Munitions – Practical Ap-

plication – DAIMON 2, w ramach którego za-

mierza się wykorzystać dotychczasowe do-

świadczenia oraz wnioski, a także sugestie 

użytkowników systemu w celu udoskonalenia 

powyższych narzędzi. Obecnie, w Komisji Hel-

sińskiej trwają prace nad aktualizacją Bałtyc-

kiego Planu Działania, który jest regionalną 

strategią wyznaczającą zakres działań Państw-

Stron Konwencji na rzecz ochrony środowiska 

morskiego. W ramach ww. aktualizacji Komi-

sja Helsińska zbierała propozycje dotyczące 

nowych działań/środków, nie ujętych w do-

tychczasowych programach i zobowiązaniach 

HELCOM. Z inicjatywy Strony polskiej grupa 

HELCOM SUBMERGED opracowała propozycję 

nowego działania związanego z opracowaniem 

najlepszych praktyk środowiskowych w zakre-

sie postępowania z amunicją, wrakami i inny-

mi materiałami niebezpiecznymi zanurzonymi 

w Morzu Bałtyckim. Działanie to obejmuje cały 

łańcuch zadań - od badań archiwalnych, po-

przez zwiady, identyfikację i monitoring obiek-

tów, po ocenę ryzyka oraz rekultywację.  

Projekt CHEMSEA. (ang. 

Chemical munitions serach and 

assessment). Celem projektu 

było przeprowadzenie oceny 

r y z y k a  ś r o d o w i s k o w e g o 

związanego z zatopioną bronią 

chemiczną m.in. poprzez 

aktualizację map zatopień  

w rejonie Głębi Gotlandzkiej  

i Głębi Gdańskiej, oszacowanie 

stężenia bojowych środków 

trujących i ich produktów 

degradacji, znajdujących się  

w  o s a d a c h  d e n n y c h 

otaczających znaleziska,  

a także oszacowanie ryzyka 

związanego z przypadkowym 

lub naturalnym uwolnieniem 

tych substancji do toni wodnej. 

Lliderem projektu był Instytut 

Oceanologii Polskiej Akademii 

Nauk.  

Raport HELCOM MUNI 

z a l e c a ł  p r o w a d z e n i e 

dalszych badań nt.: 

 lokalizacji zatopionej broni 

chemicznej; 

 procesów chemicznych 

zachodzących pomiędzy BST 

a środowiskiem i efektu 

e k o l o g i c z n e g o  t a k i c h 

procesów; 

 r ó ż n i c  p o m i ę d z y 

teoretycznymi rozważaniami 

a praktycznymi badaniami 

stanu korozji zatopionej 

broni chemicznej; 

 rozwinięcia wytycznych dla 

bałtyckich rybaków nt. 

postępowania z zatopioną 

bronią chemiczną. 

Jesienią 2013 roku Komisja Helsińska 

utworzyła nową grupę HELCOM SUBMERGED, 

której zadaniem jest aktualizacja wiedzy i oce-

na zagrożenia dla środowiska morskiego Bałty-

ku oraz opracowanie kompleksowego raportu  

uwzględniającego m.in. kwestię minimalizacji 

skutków oddziaływania zatopionych obiektów 

oraz niebezpiecznych substancji chemicznych 

na środowisko morskie Bałtyku. 



Fot.5. Rozpoznanie skażeń  

nieznanej  substancji na plaży 

Morza Bałtyckiego przyrządem 

AP-2C. Źródło www.mw.mil.pl 
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Dotychczasowa działalność wojska  

polskiego związana z zatopioną amunicją 

chemiczną w Bałtyku skupia się na monitoro-

waniu i likwidacji skażeń zdarzeń spowodo-

wanych przypadkowym wydobyciem lub wy-

rzuceniem na brzeg pozostałości zatopionej 

amunicji chemicznej  oraz prowadzeniu reje-

stru incydentów z udziałem ww. środków  

w ramach Systemu Wykrywania Skażeń Sił 

Zbrojnych RP.  

Fot.7. Rozpoznanie skażeń  beczek wyrzuconych  

z morza przez pododdział wojsk chemicznych 

marynarki wojennej. Źródło www.mw.mil.pl 

UDZIAŁ WOJSK CHEMICZNYCH W ZAKRESIE  

ZATOPIONEJ AMUNICJI CHEMICZNEJ W BAŁTYKU 

CO DALEJ Z BRONIĄ CHEMICZNĄ W BAŁTYKU ? 

Pomimo wielu lat  prowadzenia różnego 

rodzaju działań nad amunicją chemiczną Mo-

rza Bałtyckiego brak jest jeszcze odpowiedniej 

ilości danych, by pokusić się dziś o jakiekol-

wiek wnioski, które odpowiedziałyby na pyta-

nia: czy amunicja chemiczna zatopiona w Mo-

rzu Bałtyckim wciąż stanowi poważne zagroże-

nia, czy hipotezy dotyczące zagrożeń są słusz-

ne, czy faktycznie w Bałtyku znajdują się inne 

miejsca, w których zatapiano BŚT.  
Wydobywanie broni chemicznej z dna mo-

rza i przewożenie jej na ląd w celu zniszczenia 

może mieć pozytywne skutki ekonomiczne jak  

twierdzą polscy eksperci. Wielu ekspertów 

twierdzi, że wydobywające się powoli substan-

cje trujące nie mają wpływu na środowisko. 

Obecnie trudno ocenić jakie mogą być skut-

ki gwałtownego rozszczelnienia się bomb, 

które zawierają BŚT.  Tak więc jest to problem 

wymagający jednak precyzyjnej oceny 

(zarówno z punktu ochrony środowiska i eko-

nomiki wydatkowania środków finansowych). 

Biorąc pod uwagę  ogromne  koszty opera-

cji wydobywania z dna Bałtyku amunicji che-

micznej,  na pewno rozważenia wymagają 

również rozwiązania alternatywne, takie jak: 

pozostawienie jej  w dotychczasowym środowi-

sku morskim (może temu środowisku  wcale 

nie trzeba pomagać) czy odizolowanie jej od 

otaczającej wody i uniemożliwienie wydostania 

się BST do środowiska.  

 Opublikowany 30 maja 2020r. raport Naj-

wyższej Izby Kontroli dotyczący zagrożenia 

ekologicznego, jakie stanowi zalegająca na  

dnie Morza Bałtyckiego amunicja chemiczna 

stwierdza, że grozi nam bezprecedensowa 

katastrofa ekologiczna, której skutkiem może 

być zatrucie Bałtyku na dziesiątki lat i trwałe 

zniszczenie jego ekologicznego oraz ekono-

micznego potencjału.  

  Jedno jest pewne, że broń chemiczna zato-

piona w Bałtyku stanowi wspólny problem 

wszystkich państw nadbałtyckich, który może 

być rozwiązany w ramach zgodnej współpracy 

potrzebnej Bałtykowi, środowisku naturalne-

mu i zdrowiu ludzi korzystających z tego środo-

wiska. 

    

 

   

       

 Parlament Europejski, przyjmując w kwiet-

niu br. rezolucję, potwierdził, że problem broni 

chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku ma 

wymiar międzynarodowy i może zostać rozwią-

zany tylko dzięki współpracy rządów krajo-

wych, Unii Europejskiej i NATO. Potrzebne są 

oczywiście ogromne środki finansowe oraz 

badania nad technologiami bezpiecznego 

usuwania i utylizacji szkodliwych substancji  

z dna morskiego".   

Fot.8. Bałtyk. Źródło https://www.google.pl 

Fot.6. Rozłożony  iperyt na 

plaży. Źródło https:/ 

www.gazeta-mosina.pl 

 

 

 

 

 

 

W  sytuacji wystąpienia skażenia 

(wyrzucenia przez morze, wyłowienia pojemni-

ków, bomb ze  środkiem chemicznym) podej-

mowane są zdecydowane działania polegają-

ce na rozpoznaniu skażeń, pobieraniu prób 

ich analizie oraz  likwidacji ewentualnych 

skażeń. W tych działaniach  uczestniczą pod-

oddziały Centralnego Ośrodek Analizy Skażeń 

oraz Wojsk Chemicznych Marynarki Wojennej. 

Podczas  prowadzonych treningów i ćwiczeń 

pododdziały wojsk chemicznych  rozgrywają 

epizody związane z tego rodzaju zdarzeniami. 

Ponadto przedstawiciele wojskowych jed-

nostek naukowo-badawczych: Akademii Mary-

narki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicz-

nej uczestniczą aktywnie w pracach grup robo-

czych. Byli miedzy innymi współautorami pro-

jektu CHEMSEA i DAIMON. Obecnie  są partne-

r a m i  o p r a c o w y w a n e g o  p r o j e k t u  

DAIMON 2. W 2018 r. z upoważnienia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

został powołany przez Dyrektora Urzędu Mor-

skiego w Gdyni Zespół roboczy ds. zagrożeń 

związanych z zaleganiem na dnie Zatoki Gdań-

skiej wraku niemieckiej jednostki pływającej  

z okresu II wojny światowej t/s Franken.  

W pracach tego zespołu biorą udział przedsta-

wiciele Dowództwa Generalnego RSZ. 

http://feldgrau.pl/rekonstrukcja/artykuly/historia-niemieckiej-broni-chemicznej-w-latach-1914-1945
http://feldgrau.pl/rekonstrukcja/artykuly/historia-niemieckiej-broni-chemicznej-w-latach-1914-1945
http://feldgrau.pl/rekonstrukcja/artykuly/historia-niemieckiej-broni-chemicznej-w-latach-1914-1945
https://forsal.pl/tagi/badania
http://www.chemsea.eu/

