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Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień...
rozpoczy-

W nocy z 30 na 31 października 1918 r. cała baza lot-

na się od naszkicowania kilku, pozornie niezwiązanych ze

nicza przeszła pod komendę polskich władz wojskowych, sta-

Akcję

każdej

powieści

sensacyjnej

sobą wątków, by potem – w finale – spleść je ze sobą niczym

jąc się tym samym pierwszym lotniskiem niepodległej Polski.

okrętową cumę albo choćby francuski warkocz . Niech mi

Dowodzeni przez hauptmanna Romana Florera polscy ofice-

zatem wybaczone zostanie, że – bazując na dobrych wzor-

rowie C.K. armii bez jednego wystrzału rozbroili swych austriac-

cach – początek tego opowiadania zakotwiczę w dwóch

kich, węgierskich, czeskich i chorwackich kolegów, by po 3

miejscach, odległych od siebie o niecałe 600 kilometrów.

dniach odesłać ich eszelonami do domu. Polscy mechanicy na
kilkanaście godzin unieruchomili silniki wszystkich 50 Branden-

Sto lat temu, w roku 1913, liczący 152 tysiące mieszkańców

burgów, Oeffagów i Lohnerów, które nazajutrz weszły w skład

Kraków był szóstym co do wielkości (po Wiedniu, Budapeszcie,

pierwszej na ziemiach polskich jednostki lotnictwa – Eskadryl-

Pradze, Lwowie i Trieście) miastem habsburskiej dualistycznej

li Lotniczej. W okresie wojny polsko-bolszewickiej działała na

monarchii Austro-Węgier. Był jednocześnie największym mia-

Rakowicach Pierwsza Niższa Szkoła Pilotów, szkoląca ka-

stem fortecznym Cesarstwa – drugiego pod względem obszaru

dry dla szybko rozbudowującego się lotnictwa wojskowego.

i trzeciego co do liczby ludności państwa w Europie. Nikogo za-

Ruszyły też na Rakowicach warsztaty lotnicze remontujące samo-

tem nie dziwiło, że na ułańskich błoniach Rakowic dowództwo

loty i silniki, a wkrótce potem nawet produkujące sprzęt lotniczy.

twierdzy Kraków wydzieliło rok wcześniej obszar 55 hektarów

W 1921 r. powstał tu 2. Pułk Lotniczy, a pod koniec dekady Ra-

na potrzeby jednostki lotniczej. Flugpark 7 otrzymał pokaźne

kowice, sięgające już po grunty wsi Czyżyny, stały się drugim

zaplecze techniczne – hangary, baraki warsztatowe, remizę dla

co do wielkości lotniskiem w Polsce. Od 18 lipca 1923 r. dzia-

pojazdów oraz skład paliwa. W ciągu kolejnych 4 lat dołączyły

łała Cywilna Stacja Lotnicza Kraków, obsługująca połączenia

do nich koszary, hala balonowa, pawilon oficerski i niewielki park

z Warszawą, a okresowo także z Łodzią, Lwowem i Katowicami.

z kortem tenisowym. W ten sposób Rakowice stały się jednym

W roku 1925 ruszyła pierwsza linia międzynarodowa do

z pierwszych stałych lotnisk w Europie, a w 1917 r. powierzono

Wiednia (od 1927 r. z międzylądowaniem w Brnie), po zmianach

im rolę punktu etapowego pierwszej w Europie regularnej poczto-

geopolitycznych w roku 1938 zastąpiona połączeniem do Buda-

wej linii lotniczej, łączącej Wiedeń ze Lwowem, Kijowem i Odessą.

pesztu.
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1 września 1939 r. piloci myśliwscy 2. Pułku Lotniczego

cesywnie przenosić do Balic (lotnictwo wojskowe, komunikacyj-

jako pierwsi podejmują walkę z lotnictwem agresora. Zestrzelony

ne i sanitarne) oraz na Pobiednik (aeroklub). Ostatecznie lotnisko

o godz. 6:20 kpt. pil. Mieczysław Medwecki był pierwszym pilo-

wojskowe Rakowice-Czyżyny zostało zlikwidowane 23 marca

tem alianckim, który oddał swe życie w walce z Luftwaffe. 20 mi-

1963 r., a obiekty kubaturowe decyzją MON otrzymuje Aeroklub

nut później jego skrzydłowy, ppor. pil. Władysław Gnyś zestrzelił

PRL z przeznaczeniem na Ośrodek Ekspozycji Sprzętu Lotnicze-

dwa pierwsze niemieckie bombowce – wracające z nalotu na ra-

go. 15 września likwidacji uległ także cywilny port lotniczy...

kowickie lotnisko Dorniery. Dziś imię płk. pil. Władysława Gnysia
nosi jedna z ulic graniczących z terenem Muzeum.

Gdy po starcie z któregokolwiek z krakowskich lotnisk ustawimy na busoli kurs 300 stopni, to po 250 km minie-

Bardzo precyzyjnie zbombardowane lotnisko Niemcy

my Wrocław, a po następnych 250 km zobaczymy przed sobą

szybko przywrócili do eksploatacji dla potrzeb Luftwaffe. Rako-

rozjarzoną morzem świateł czteromilionową metropolię – Ber-

wice-Czyżyny stały się jedną z głównych niemieckich baz lotni-

lin, stolicę Niemiec. 100 lat temu Cesarstwo Niemieckie było

czych, biorących udział w przygotowaniach do wojny z sowiecką

trzecim pod względem obszaru i drugim co do liczby ludności

Rosją w 1941 r. Po wybudowaniu betonowego pasa startowego

państwem w Europie. Berlin nie dorównywał co prawda wielko-

stąd właśnie operowały stratosferyczne samoloty szpiegowskie

ścią Wiedniowi, ale był znacznie większy od Krakowa i od roku

Junkers Ju 86P. Także tu w ostatnich tygodniach 1944 r. bazowała

1909 posiadał funkcjonujące lotnisko Johannisthal. W latach

eskadra legendarnego Kampfgeschwader 200, wykorzystująca

Wielkiej Wojny uruchomiono tam drugie lotnisko w Staaken,

m.in. zdobyczne amerykańskie bombowce Boeing B-17 do prze-

a w pięć lat po rozejmie w Compiegne – ogromne i nowo-

rzucania za Ural specjalnych grup spadochroniarzy-dywersantów.

czesne na owe czasy Tempelhof. Upokorzona traktatem

W styczniu 1945 r. wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły

wersalskim Republika Weimarska, która blisko dwa tysiące

w powietrze większość budowli lotniskowych. Na lotnisko weszli

ocalałych z wojennej pożogi samolotów musiała przekazać mo-

Rosjanie, którzy po kilku miesiącach przekazali teren polskim

carstwom Ententy, bardzo szybko stawała na nogi. A jednym

władzom wojskowym. Po powstaniu kombinatu metalurgiczne-

z jej priorytetów stał się rozwój lotnictwa cywilnego, bowiem po-

go i towarzyszących mu osiedli mieszkaniowych Nowej Huty od

siadanie samolotów wojskowych zostało Niemcom zabronione.

1958 r. poszczególne elementy działalności lotniska zaczęto suk-

Drzewo nie ma prawa istnieć bez korzeni, toteż potężne nowo-
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