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Historisch-technisches Informationszentrum. 
 
Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936 - 1945 jednym 
z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 
roku udało się tutaj po raz pierwszy na świecie wystrzelić rakietę w kosmos. 
W sąsiednim Zakładzie Doświadczalnym Lotniczych Sił Zbrojnych (Luftwaffe) 
testowano pociski o rewolucyjnej technice. Niestety badania te od początku służyły 
jednemu celowi: zdobyciu militarnej przewagi.  
  
Do budowy ośrodka wykorzystano robotników przymusowych, więźniów obozu 
koncentracyjnego i jeńców wojennych, co spowodowało, że powstał on bardzo 
szybko i szybko też rozpoczął produkcję rakiety na masową skalę. Rakiety, którą 
Goebbels cynicznie nazwał „broń odwetowa 2”. Tysiące ludzi straciło życie podczas 
odbywającej się w nieludzkich warunkach produkcji rakiety oraz podczas obstrzału 
belgijskich, angielskich i francuskich miast tą „cudowną bronią”.  
  

  
Wystawa miedzy innymi dotyczy rozwoju techniki rakietowej po 2 wojnie światowej, 
przede wszystkim wyścigu zbrojeń w czasie „zimnej wojny”, ale także pierwszych 
sukcesów w cywilnych lotach kosmicznych. 
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Znajdują się tam także eksponaty z niedalekiej przeszłości Peenemünde, z okresu 
NRD, jak np. samoloty myśliwskie ze stacjonującego na lotnisku w Peenemünde 9 
pułku lotniczego pilotów myśliwskich, oraz ścigacz rakietowy Narodowej Armii 
Ludowej.  
 

 
 

  



Michał Majewski 

Peenemünde – muzeum 

3 

 

  

 

Ścigacz rakietowy Narodowej Armii Ludowej. 
 

  
Modele makiet. 
 
 
Gigantyczna elektrownia na węgiel kamienny jest jedynym z niewielu w całości 
zachowanych budynków Ośrodka.  
Jest wielkim zabytkiem technicznym. To, jak funkcjonowała i jakość jej urządzeń 
świadczą o wyjątkowo wysokim poziomie technicznym. Eksperymenty próbne 
z rakietami, praca nad uzyskaniem ciekłego tlenu do ich napędu, zakładowa kolej 
przemysłowa i późniejsza seryjna produkcja rakiet zużywały wielkie ilości prądu.  
Elektrownię zbudowali robotnicy przymusowi w ciągu zaledwie 2 i pół roku. Od 1942 
roku elektrownia ta produkowała energię elektryczną o mocy 32 MW.  
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Elektrownia byłego Ośrodka Badawczego jest największym zabytkiem 
technicznym Meklemburgii-Pomorza Przednigo. Jako część wystawy jest 
udostępniona indywidualnemu zwiedzaniu. Architektura budynku i sposób, w jaki 
funkcjonowała elektrownia, ujawniają totalitarne zakusy nazistowkiego państwa. 
Zwiedzanie elektrowni uzmysławia wymiar i techniczny poziom dawnego Ośrodka 
Badawczego. Na 120 000 m² przestrzeni wokół elektrowni można oglądać 
zbudowane na wzór oryginałów modele maszyn.  
 

 

Silnik wyłowiony od 
Messerschmitta. 

 
Rakietę A4, od czasu jej zastosowania jesienią 1944 roku, nazwano drugą 
niemiecką „bronią odwetową” (V2). Pierwszą była, przetestowana przez Luftwaffe 
w Peenemünde, latająca bomba V1(Fi 103). Użycie tych rakiet, w odwecie za ataki 
bombowe aliantów, miało doprowadzić do zwycięstwa III Rzeszy. Była to jednak 
nazistowska propaganda, której celem było utwierdzić Niemców, że zastosowanie tej 
broni doprowadzi do przełomu w wojnie. Do marca 1945 roku zrzucono na miasta 
Belgi, Anglii i Francji około 22 000 V1 i 3000 V2. W samym Londynie podczas 
bombardowań zginęło 8 000 osób. Jednak, wbrew propagandzie, broń ta nie 
zmieniła biegu wojny. 
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Przygotowania do masowej produkcji rakiety w Peenemünde zniweczył nalot 
Royal Air Force w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. Po tym nalocie zapadła 
decyzja o przeniesieniu produkcji rakiet do zakładów podziemnych. W sierpniu 1943 
roku więźniowie obozu koncentracyjnego zaczęli budowę podziemnej fabryki 
w Kohnstein koło Nordhausen. Produkcja zaczęła się w listopadzie 1943 roku. Pracę 
wykonywało 40 000 więźniów z obozu koncentracyjnego Dora. Nieludzkie warunki 
pracy, choroby, głód i brutalne metody traktowania więźniów przez strażników SS, 
spowodowały śmierć przeszło 20 000 osób.  
  
Dziedzictwo Peenemünde. Pozyskana po 2 wojnie technologia A4 stała się 
podstawą dla późniejszych prac nad rozwijaniem techniki rakietowej.  
Zwycięskie mocarstwa: Stany Zjednoczone Ameryki, Związek Radziecki, Wielka 
Brytania i Francja, zaczęły po 1945 roku studiować zdobyte rakiety, ich części 
i pozostawione plany konstrukcyjne. Niemieckich ekspertów zobowiązano do 
współpracy w amerykańskich i radzieckich projektach nad techniką rakietową.  
  
W okresie „zimnej wojny” USA i Związek Radziecki, na bazie tej technologii, 
zbudowały rakiety dalekiego zasięgu, które w połączeniu z jądrową głowicą bojową, 
tworzyły nową broń, a przez to nowy element równowagi strategicznej. Doszło do 
„wyścigu kosmicznego”. Po obu stronach realizowano powiązane ze sobą projekty 
cywilne i militarne. W cywilnej kosmonautyce przeprowadzano publiczne 
demonstracje sprawności nowo rozwiniętych rakiet. Do najbardziej spektakularnych 
przykładów należą: pierwszy satelita i pierwszy człowiek w kosmosie oraz programy 
lądowania na księżycu.  
  
 


