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VII
Levavasseur Antoinette
Konstrukcja Leona Levavasseur’a z 1908 r. to jeden z pierwszych samolotów zbudowanych w Europie. Był pro- 
dukowany dość licznie i w różnych wersjach, napędzany silnikiem wyposażonym we wtrysk paliwa do kanału 
ssącego. W 1909 roku angielski pilot Hubert Latham wykonał samolotem tego  
typu przelot z Paryża do Berlina. Maszyna wzbudziła tam wielkie  
zainteresowanie, które zaowocowało  
produkcją licencyjną.

Pionierzy 
lotnictwa

Samolot systemu Antoinette znany jest dzięki filmowi  
„Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach”.

Główne atrakcje tej wystawy to samoloty: Levavasseur Antoinette,  
Etrich Taube, Geest Moewe i AEG Wagner Eule. Obok nich zobaczymy też 
gondolę silnikową bombowca Zeppelin Staaken R.VI, używanego przez 
Niemców do bombardowania Londynu w czasie I wojny, kadłub samo‑
lotu Messerschmitt Me 209 V1, który w kwietniu 1939 r. ustanowił rekord 
prędkości, oraz polski śmigłowiec doświadczalny BŻ‑4 Żuk z lat 50.

Friedrich Etrich Taube 
Jeden z najlepszych samolotów pionierskiego okresu 

lotnictwa, skonstruowany przez Igo Etricha w 1910 roku. 
Charakteryzował się piękną formą i doskonałymi wła-
snościami lotnymi – dzięki czemu był chętnie używany 
przez wielu pionierów lotnictwa. Licencję na jego pro-

dukcję zakupiła firma Rumpler, która później rozwijała 
konstrukcję na własną rękę. Samoloty typu Etrich Taube 

były pierwszymi, jakie w ramach lotnictwa austro- 
-węgierskiego operowały z lotniska Rakowice–Czyżyny.

Kształt skrzydła samolotu Etrich 
Taube był wzorowany na kształcie 

nasion drzewa Zanonia.

Stała ekspozycja pod nazwą „Swego nie znacie...” 
odznacza się wyjątkowym klimatem. Prezentowane  
są na niej unikatowe eksponaty w oryginalnej formie,  
w jakiej przetrwały do dzisiaj. Przechodząc przez drzwi 
pawilonu wkraczamy w najwcześniejszy okres  
lotnictwa silnikowego...



33

VIII
Między Wschodem 
a Zachodem...

„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu 
nad Adriatykiem zapadła żelazna 
kurtyna, dzieląc nasz kontynent.” 

Takie słowa Sir Winstona Churchilla, wygłoszone 
na Uniwersytecie Fulton w 1946 roku, uważa się 
za początek Zimnej Wojny. Prezentowane w plene‑
rze oraz „zimnowojennym” hangarze konstrukcje 
lotnicze stanowiły uzbrojenie nie tylko dwóch wro‑
gich obozów: NATO i Układu Warszawskiego, lecz 
również neutralnej Szwecji czy Szwajcarii.

Lockheed F‑104S‑ASA/M 
Starfighter
Lockheed F-104 Starfighter powstał w latach 50. jako 
myśliwiec obrony powietrznej, mający bronić Stanów  
Zjednoczonych przed radzieckimi bombowcami stra- 
tegicznymi. Jego sowieckim odpowiednikiem był 

MiG-21. Starfighter stał się podstawowym samo-
lotem bojowym 11 państw NATO, służył również 
w siłach powietrznych Tajwanu, Jordanii, Pakistanu 
i Japonii. Modyfikacje samolotu sprawiły, iż typ ten 
długo pozostawał w siłach powietrznych. Ostatnimi 
Starfighterami w służbie były włoskie F-104S, wy-
produkowane przez zakłady Fiata w połowie lat 60. 
Modyfikowane jeszcze potem w latach 80. i 90., 
zostały wycofane w roku 2004. 
Prezentowany egzemplarz służył w 9º Stormo w bazie 
Grazzanise koło Neapolu i został przekazany do Mu-
zeum przez Włoskie Siły Powietrzne w 2007 roku.
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