


Temat: Obłoki śmierci - Bolimów 1915
Autor: Miłosz Hrycek, XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

Czas trwania: 2 x 45 minut + projekcja filmu

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ: Ukazanie rzeczywistości wojennej w pierwszych miesiącach
działań wojennych na terenach ziem polskich. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:
• zna przyczyny wybuchu I wojny światowej;
• zna przebieg działań wojennych I wojny światowej;
• charakteryzuje sytuację w pierwszych miesiącach wojny;
• poznaje uzasadnienie użycia gazów bojowych;
• poznaje skutki użycia gazów bojowych;
• dokonuje oceny decyzji o użyciu gazów bojowych.

Metody pracy: wykład, pogadanka, dyskusja.
Formy pracy: praca indywidualna, praca całą klasą, praca ze źródłem. 
Środki i materiały dydaktyczne: film Obłoki śmierci - Bolimów 1915, w reżyserii
Ireneusza Skruczaja

Słowa kluczowe: wojna, broń chemiczna, chlor, ofiary. 

PRZEBIEG LEKCJI

Rozpoczęcie zajęć
Na początku lekcji po podaniu celów, nauczyciel w kilku zdaniach przedstawia sylwetkę 
reżysera i informuje uczniów o genezie powstania filmu.

Ireneusz Skruczaj – urodził się w 1985 r. w Bolimowie. Montażysta telewizyjny, filmowy
i medialny. Wychował się w Bolimowie i uważa się za lokalnego patriotę. Od wielu lat 
planował nakręcić pierwszy, oryginalny projekt poświęcony tragicznej historii związanej
z użyciem gazów bojowych w I wojnie światowej właśnie w miejscu swojego urodzenia. 
Wynikiem tych założeń jest film: Obłoki śmierci - Bolimów 1915.

Bolimów to wieś leżąca w samym środku Polski w połowie drogi między Łodzią
a Warszawą. W tym właśnie miejscu na ziemiach polskich w 1915 roku, po raz pierwszy
użyto gazu bojowego.

1. 



Obłoki śmierci – Bolimów 1915 to fabularyzowany film dokumentalny ukazujący historię 
niemieckich ataków gazowych nad Rawką i Bzurą w trakcie Wielkiej Wojny, który odkrywa 
przed nami nieznaną historię Polski. Podczas I wojny światowej w bitwie pod Bolimowem 
zginęło niemal 100 tysięcy ludzi – żołnierzy niemieckich i rosyjskich a także wielu Polaków
i cywilów.

Następnie zaprezentowane zostaje tło historyczne tego okresu (może to zrobić uczeń,
w formie referatu lub prezentacji multimedialnej). Nauczyciel wcześniej wyznacza dwóch 
uczniów (ewentualnie kilku), którzy przygotowują w domu krótkie wystąpienia na wybrany 
niżej temat. 
W zależności od potrzeb można zrealizować więcej niż jedno z poniższych zagadnień.

Przykładowe tematy:
a) sytuacja na froncie wschodnim w latach 1914 -1915
b) przebieg działań na froncie wschodnim w 1915 r.
c) gazy bojowe i ich użycie w trakcie działań I wojny światowej

2. 

Rozwinięcie lekcji
W kolejnym etapie lekcji nauczyciel podsumowuje zaprezentowaną wiedzę:
Wbrew potocznej opinii, to Francuzi, a nie Niemcy jako pierwsi użyli broni chemicznej  
w sierpniu 1914 r. Były to granaty z gazem łzawiącym. Jednak to Niemcy sięgnęli jako 
pierwsi po chlor w czasie drugiej bitwy pod Ypres 22 kwietnia 1915 r. Na okopy 
przeciwnika wypuszczono łącznie 168 ton chloru. Straty aliantów szacuje się na około 
kilka tysięcy zabitych.
W grudniu 1915 r. użyto najbardziej toksyczny gaz bojowy – fosgen. Natomiast
w 1917 r. Niemcy wprowadzili nowy rodzaj gazów bojowych – iperyt zwany też gazem 
musztardowym.
Łącznie w czasie pierwszej wojny wszystkie walczące strony dokonały około 400 
ataków gazowych, w których zginęło prawie sto tysięcy żołnierzy.
Na froncie wschodnim chloru użyto w bitwie nad Bzurą i Rawką w okolicach Bolimowa 
w maju 1915 r., w sierpniu 1915 r. pod twierdzą Osowiec, koło Włodawy, pod 
Baranowiczami, Tarnopolem, Tobołami. Historycy oceniają, że broń gazowa miała 
bardziej znaczenie psychologiczne niż militarne. Od ataków gazami bojowymi ginęło 
stosunkowo niewielu żołnierzy, ale widok konających w potwornych cierpieniach mógł 
wpłynąć negatywnie na morale poszczególnych oddziałów. Drugi atak w rejonie 
Bolimowa został przerwany, gdyż żołnierze niemieccy, widząc koszmarne cierpienia 
konających Rosjan, zaprzestali ataku i zaczęli pomagać swoim ofiarom.

Na tym etapie lekcji nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się refleksjami na temat 
filmu. Wnioski można zapisać na tablicy. 

Może zadawać pytania pomocnicze: 
a)  dlaczego Niemcy zdecydowali się użyć gazów bojowych?
b)  jaką rolę w przygotowaniu broni odegrał Fritz Haber?
c)  dlaczego Fritz Haber zdecydował się na opracowanie śmiercionośnej broni?
d)  dlaczego żołnierze niemieccy po drugim ataku gazowym pomagali ratować 

Rosjan? 

3. 

4. 



Przechodząc do kolejnego etapu lekcji nauczyciel zadaje uczniom pytanie
czy spotkali się z informacją o użyciu gazów bojowych po I wojnie światowej.
Prosi o podanie takich przykładów.

Po kilku minutach rozdaje im kartki z podstawowymi informacjami (załącznik nr 1).
Następnie zaprasza uczniów do dyskusji i może zadać pytania: 
a) dlaczego użycie broni chemicznej powinno być prawnie zakazane?
b) czy istnieją jakieś przepisy ograniczające używanie broni? 
Do pytania b) nauczyciel może zaprezentować w formie odbitek ksero lub wyświetlić 
dokument w załączniku nr 2 z linkiem i dokumentem konwencji paryskiej z 1993 r.
Dyskusja o używaniu broni chemicznej i przepisach prawnych zakazujących ich 
stosowanie może być podsumowaniem lekcji. 

5. 



ZAŁĄCZNIK NR 1

Udokumentowane przypadki użycia broni chemicznej po I wojnie światowe:

1 Cyt. za Wikipedia, dostęp 07.10.2021; także: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/215875,1,strach-
mial-niebieskie-oczy.read, dostęp 07.10.2021. 

1. 1920-1926 – Francuzi i Hiszpanie użyli gazów bojowych przeciw powstańcom 
w Maroku.

2. 1921 r. – użycie gazów bojowych na rozkaz marszałka Tuchaczewskiego 
podczas tłumienia antybolszewickiego powstania w guberni tambowskiej.

3. 1930 r. – Japończycy użyli gazu musztardowego podczas tłumienia powstania 
aborygenów tajwańskich w Wushe

4. 1936 r. – agresja Włoch na Etiopię i użycie iperytu przeciwko oddziałom 
etiopskim. Z ogólnej liczby 50 tys. poległych Etiopczyków aż 15 tys. zginęło 
od gazów bojowych

5. 1937 r. – Japończycy kilkakrotnie użyli iperytu i fosgenu przeciwko 
Chińczykom.

6. 1957–1975 – wojna w Wietnamie. Wojska amerykańskie używały różnych 
substancji chemicznych

7. 1987 r. – wojna iracko-irańska. Saddam Hussajn rozkazał zrzucić na Teheran 
bomby wypełnione mieszanką sarinu i iperytu

8. 1988 r. – użycie przez armię iracką broni chemicznej przeciwko Kurdom.
9. 20 marca 1995 r. – użycie sarinu przez członków sekty Najwyższa Prawda w 

zamachu 
w tokijskim metrze. Zginęło 12 osób, a ponad 5 tys. zostało rannych

10.21 sierpnia 2013 r. - użycie sarinu podczas wojny domowej w Syrii
11.4 kwietnia 2017 r. - użycie środka o działaniu duszącym i parzącym w mieście 

Chan Szajchun na północy Syrii.1

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/215875,1,strach-mial-niebieskie-oczy.read


ZAŁĄCZNIK NR 2

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-zakazie-prowadzenia-
badan-produkcji-skladowania-i-uzycia-16838264 




