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Nowe wystawy stałe



Skrzydła i ludzie XX wieku 2

Na nową wystawę stałą składa się 5 ekspozycji:

1.	 Hangar	Główny	–	wystawa statków powietrznych i variów  
 z okresu od lat 30. do lat 60. XX wieku.
2.	 Magazyny	historii	–	wystawa statków powietrznych z okresu   
 od 1910 do 1939 r., prezentowanych w postaci destruktów.
3.	 Metamuzeum	–	wystawa prezentująca modele i pełnowymia- 
 rowe statki powietrzne w konwencji modelarskiej.
4.	 Silnikownia	–	wystawa silników lotniczych od 1908 r. do  
 współczesności, prezentująca wszystkie rodzaje napędów,  
 występujących w statkach powietrznych.
5.	 Archeologia	lotnictwa	–	wystawa prezentująca szczątki  
 samolotów, zniszczonych w wyniku walk i katastrof.



Rewaloryzacja 3

	 Nowa	ekspozycja	stała	Muzeum	Lotnictwa	Polskiego	 
została	stworzona	w	ramach	projektu:	
„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierii 
dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na po-
trzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”,	w	ramach	
działania	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014 – 2020. Mieści	się	w	wyremontowanym	hangarze	 
głównym,	dawnych	garażach	2	Pułku	Lotniczego	i	dawnej	 
spadochroniarni. 



Finansowanie 4

Wartość projektu         - 19 262 753 PLN  
Wysokość dofinansowania z budżetów:   
Województwa Małopolskiego     - 4 744 619 PLN 
Unii Europejskiej         - 9 371 344 PLN 
Muzeum Lotnictwa Polskiego     - 1 368 246 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach dzia-
łania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego  
i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 - 2020.
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...na własne oczy kilka tysięcy lotniczych ekspona-
tów, wśród których znajdziesz zarówno latające ma-
szyny,  jak i drobne akcesoria, kompletne oryginalne 
statki powietrzne, ale także ich elementy – silniki,  
niegdyś latające skrzydła i całe odkryte konstrukcje  
i mechanizmy,  dzięki którym wzbijały się do lotu. 

 Ponadto ujrzysz tu lotnicze mundury, odznaczenia, 
fotografie, przedmioty codziennego użytku, plakaty 
z epoki, prasę i wydawnictwa o nieocenionej wartości 
historycznej, a także wiele innych eksponatów. 

Zobacz...
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...dźwięki startujących samolotów, warkot sil-
nika, archiwalne wypowiedzi lotników, uważaj 
na spadające bomby! 
 Wchodzisz do hangaru i od razu słyszysz 
„tamte czasy”.

Usłysz...



Poczuj 
ten świat
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	 Większości	eksponatów	nie	dotykamy,	 
ale	za	to	do	niektórych	można	wejść!	
Z	asystą	przewodnika	możesz	wspiąć	się	 
po	schodach	i	zajrzeć	do	kabiny	pilota,	 
poczuć	się	jak	spadochroniarz	przed	skokiem,	 
a	nawet	sprawdzić	jak	wyglądały	kilkadziesiąt	
lat	temu	samolotowe	toalety!	
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	 Zmęczeni	wielogodzinnym	zwiedzaniem?	
Odpocznij	w	Aerocafe! W	lotniczej	kawiarni	
skrzydeł	doda	Ci	lotnicza	kawa,	a	nawet	 
umilisz	sobie	czas	czekoladowym	samolotem!	
Seria	słodkości	„Skrzydła i ludzie XX wieku” 
to	także	zatopione	w	czekoladzie	truskawki	 
i	maliny…Posil	się	i	wracaj	na	pas	startowy!

Posmakuj 
awiacji



Seans 
filmowy
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	 Mało?	Zapraszamy	na	filmowe	seanse	do	
zorganizowanego	w	ramach	ekspozycji	kina! 
Rozsiądź	się	wygodnie	w	jednym	z	lotniczych	
foteli	i	oglądaj	lotnicze	historie	na	ekranie,	prze-
nosząc	się	w	różne	okresy	historii	lotnictwa!



	 Najważniejsza	część	nowej	ekspozycji	 
mieści	się	w	dawnym	hangarze	nr	4,	dziś	na-
zywanym	Hangarem Głównym	(1929-31	r.),	
który	uległ	poważnej	przebudowie.	Został	
ocieplony,	pojawiły	się	dodatkowe	drzwi	 
wejściowe,	a	w	środku	zmieniono	oświetlenie	 
i	zbudowano	biegnącą	wzdłuż	ścian	antresolę,	
która	pozwala	na	oglądanie	ekspozycji	stat-
ków	powietrznych	na	trzech	poziomach.	

10Hangar Główny
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 Ekspozycja w hangarze przedsta-
wia w sposób narracyjny historię lotnic-
twa od lat 30.  do lat 50. XX wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem II wojny 
światowej. Obok siebie stanęły tu naj-
cenniejsze samoloty z tego okresu – 
sportowe  RWD-13 i RWD-21,  Curtiss 
Hawk, którym popisy akrobacji dawał 
Ernst Udet i PWS-26,  na którym  
szkolili się polscy piloci wojskowi,  
walczący w II wojnie światowej.

Samoloty okresu
międzywojennego
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 Najstarszym samolotem kolekcji drugowojennej 
jest najcenniejszy samolot w zbiorach Muzeum - my-
śliwiec PZL P.11c z krakowskiej 121 Eskadry Myśliw-
skiej, weteran Wojny Obronnej we wrześniu 1939 r. 
Obok niego stoją myśliwce Caudron CR.714 Cyclone 
– samolot, na którym tylko Polacy odważyli  się latać 
w kampanii francuskiej wiosną 1940 r., Spitfire LF Mk 
XVIe w barwach Dywizjonu 308, stojący za oryginalną 
bramą bazy RAF Northolt i jego główny przeciwnik – 
niemiecki Messerschmitt Bf 109G-6. 

II wojna 
światowa
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	 Prócz	samych	samolotów	ważny	jest	kontekst	 
historyczny	i	atmosfera	czasów,	w	jakich	były	używane.	 
Ekspozycja	przedstawia	nie	tylko	same	statki	powietrzne,	
ale	również	skomplikowane	losy	polskich	lotników.	 
Plakaty	naklejone	na	ścianie	angielskiego	sklepu	pokazują,	
jak	ewoluowało	podejście	Brytyjczyków	do	Polaków.	 
Od	uwielbienia,	gdy	nie	oszczędzając	się	bronili	angiel-
skiego	nieba,	po	niechęć,	gdy	wojna	się	skończyła	i	praca	
potrzebna	była	przede	wszystkim	dla	zdemobilizowanych	
żołnierzy	brytyjskich.

II wojna 
światowa
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	 Nieco	ukryte	stoją	samoloty	T-6 Texan i Cessna 
UC-78 Bobcat,	na	których	wyszkoliły	się	tysiące	pilotów	
biorących	udział	w	wojnie.	Nad	nimi	wszystkimi	góruje	
koń	roboczy	Luftwaffe	– Junkers Ju 52/3m,	a	właści-
wie	Amiot AAC.1 Toucan,	czyli	Junkers	wyprodukowa-
ny	po	wojnie	we	Francji.	Można	zobaczyć	jego	wnętrze	 
i	wyobrazić	sobie,	jak	czuli	się	niemieccy	spadochronia-
rze	przed	desantem	na	Kretę.	

II wojna 
światowa
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	 Idąc	w	głąb	hangaru,	przenosimy	się	w	czasie	do	 
okresu	powojennego	w	Polsce,	który	reprezentują	 
stojące	na	podwyższeniach	transportowy	Li-2		i	bombo-
wy Tu-2S,	szturmowy	Avia B-33	i	pierwszy	odrzutowy	
myśliwiec	w	Polsce	–	Jak-23,	a	także	szkolne	Jak-18, 
Jak-11	i	TS-9 Junak 3.	W	lotnictwie	wojskowym	samo-
loty	Li-2	wykorzystywano	często	do	zrzucania	spado-
chroniarzy,	stąd	w	jego	wnętrzu	znajduje	się	ekspozycja	 
wyposażenia	wojsk	powietrzno-desantowych.

Lata 
powojenne



Lata 
powojenne

16

	 Można	też	zobaczyć,	czym	dysponowali	potencjalni	przeciwnicy	 
z	powstającego	wtedy	NATO	na	przykładzie	odrzutowych	myśliw-
ców	de Havilland Vampire i de Havilland Sea Venom.
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 Czasy wczesnego PRL to nie 
tylko lotnictwo wojskowe, kadry 
dla wojska przygotowywały  
aerokluby, stąd tuż obok stoją  
Zlin Z-26 i wyciągarka szybow-
cowa Tur, przez wiele lat służące  
w Aeroklubie Krakowskim. 

Sport lotniczy
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	 Lata	50.	to	także	czas	
upowszechnienia	się	nowego	
rodzaju	statku	powietrznego	
–	śmigłowca.	Z	tyłu	hanga-
ru	możemy	zobaczyć	SM-2, 
pierwszy	śmigłowiec	polskiej	
konstrukcji	produkowany	se-
ryjnie	i	Saro Skeeter AOP.19. 
	 Ten	drugi,	choć	powstał	 
w	Wielkiej	Brytanii	to	też	 
właściwie	polska	konstrukcja,	
dzieło	inż.	Tadeusza	Ciastuły.	

Śmigłowce
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	 Multimedia	odgrywają	dużą	rolę	w	nowej	
wystawie.	Na	umieszczonych	pod	samolota-
mi	stanowiskach	multimedialnych	możemy	
zapoznać	się	z	historią	lotnictwa	w	Polsce,	
działaniami	lotniczymi	w	II	wojnie	światowej,	
historią	krakowskiego	lotniska	i	dokonaniami	
polskich	konstruktorów	lotniczych,	pracują-
cych	na	emigracji.	 
 Stale	rozbudowywana	aplikacja	mobilna	 
zawiera	rozszerzone	opisy	i	historie	związa-
ne	z	poszczególnymi	dużymi	muzealiami.

Multimedia
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  Chętni mogą sprawdzić swoją umie-
jętności w symulatorze samolotu bo-
jowego, umieszczonego w prawdziwej 
kabinie treningowej myśliwca MiG-21 
i symulatorze stanowiska bocznego 
strzelca bombowca B-17. Najmłodsi 
mogą wykazać sie zręcznością w piloto-
waniu dwupłata z lat  20. XX wieku.

Symulatory
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	 Nowa	wystawa	stała,	podobnie	jak	
wszystkie	ekspozycje	Muzeum,	jest	do-
stosowana	do	potrzeb	osób	z	niepełno-
sprawnościami.	Nie	ma	barier	architek-
tonicznych	w	postaci	wysokich	progów,	
wszystkie	przejścia	mają	odpowiednią	
szerokość,	oświetlenie	zapewnia	dobrą	
widoczność	i	czytelność	opisów.	
Dla	osób	mających	trudności	z	porusza-
niem	się		i	rodziców	z	wózkami	dziecię-
cymi	w	hangarze	zainstalowano	windę,	
którą	można	dostać	się	na	antresolę.

Dostępność
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	 Dla	lubiących	czytać	obok	ka-
wiarni	Aero	Cafe	w	Hangarze	Głów-
nym	powstał	kącik	wymiany	książek	
–	bookcrossing.	Miłośnicy	literatury	
lotniczej	i	nie	tylko	mogą	wymieniać	
się	tam	książkami	i	czasopismami.	 
Pozwoli	to	na	jeszcze	głębsze	włą-
czenie	zwiedzających	w	tworzenie	
oblicza	Muzeum.	

Bookcrossing
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	 Statkom	powietrznym	towarzyszą	
silniki,	broń	i	pojazdy	lotniskowe.	Ale	hi-
storia	lotnictwa	to	nie	tylko	sprzęt,	rów-
nież	ludzie.	W	gablotach	możemy	oglądać	
mundury,	dokumenty,	odznaczenia	i	inne	
pamiątki	po	lotnikach,	elementy	wyposa-
żenia	samolotów	oraz	umundurowanie	 
i	wyposażenie	wojsk	powietrzno-desanto-
wych.	Większość	tych	muzealiów	została	 
wyeksponowana	po	raz	pierwszy.

Varia
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	 Po	wyjściu	z	hangaru	przechodzimy	do	
budynku	garażu	2	Pułku	Lotniczego,	zbu-
dowanego	w	1935	r.	i	przez	makietę	wago-
nu	towarowego	przechodzimy	na	wystawę	
„Magazyny historii”,	na	którą	składają	się	
głównie	samoloty	ocalałe	ze	zniszczonego	
niemieckiego	muzeum	Deutsche	Luftfahrt-
sammlung,	zwanego	kolekcją	Göringa,	 
które	Niemcy	ewakuowali	podczas	wojny	 
z	Berlina	do	Wielkopolski.	

Magazyny 
historii 
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	 Są	to	samoloty	z	okresu	pionierskiego	
– Friedrich Etrich Taube, Geest Möwe IV, 
AEG Wagner Eule i Levavasseur Anto-
inette, oraz	międzywojennego – Heinkel 
He 5, Albatros L.101 i Messerschmitt  
Me 209,	prezentowane	w	scenerii,	w	jakiej	
je	odnaleziono.	

Magazyny 
historii
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	 Idąc	dalej,	wkraczamy	w	czas	dość	
zgrzebnych	początków	naszego	muzeum.	
Szare	ogrodzenie	z	siatki,	a	po	obu	stro-
nach	podniszczone	eksponaty	–	śmigło-
wiec	BŻ-4 Żuk,	prototyp	Biesa,	Iskry,  
Szpaka	i	Zucha 1.	

Magazyny 
historii
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 Tak docieramy do Metamuzeum 
– wystawy, która prezentuje modele, 
silniki modelarskie a także prawdziwe 
samoloty – Jak-12, PZL S-4 Kania  
i LWD Żak jako modele. 
Tu zgromadzona jest większość  
zbiorów modelarskich Muzeum –  
kolekcja modeli samolotów używa-
nychw Polsce, wykonanych w skali 
1:72 przez Wojciecha Butrycza...

Metamuzeum



28

...duże modele redukcyjne samolo-
tów PZL.23 Karaś, RWD-6, RWD-9, 
RWD-5bis, RWD-23 oraz wiele modeli 
latających. Siedziska w postaci po-
większonych puszek farb modelarskich 
podkreślają charakter tej wystawy.

Metamuzeum



29

 Z Metamuzeum wkraczamy do  
Silnikowni. Ekspozycja napędów lot-
niczych obejmująca niemal cały okres 
historii lotnictwa to jeden z najwięk-
szych skarbów Muzeum Lotnictwa  
Polskiego.  Są tu nie tylko silniki,  
ale też statki  powietrzne, ciekawe  
ze względu na napęd – mięśniolot- 
wiropłat Mikołaja Surmanowicza ...

Silnikownia
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...samolot Albatros H.1 z bardzo 
rzadkim silnikiem birotacyjnym, śmi-
głowiec JK-1 Trzmiel napędzany sil-
nikami strumieniowymi, wiatrakowiec  
Xenon z nowoczesnym silnikiem  
tłokowym Rotax i przekrój Iskry  
z silnikiem turboodrzutowym. 

Silnikownia
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	 Historia	lotnictwa	to	też	wypadki,	
katastrofy	i	straty	bojowe,	a	poszuki-
wanie	pozostałości	po	nich	urosło	do	
rangi	osobnej	gałęzi	nauki,	jaką	jest	
archeologia.	Na	wystawiearcheologii	
lotnictwa,	mieszczącej	sięw	dawnej	
spadochroniarni	(zbudowanej	przez	
Niemców	w	1943	r.,	w	której	przed	re-
montem	znajdował	się	warsztat	kon-
serwatorski	muzeum)	wita	nas	diora-
ma	przedstawiająca	wypadeklotniczy,	
z	rozbitym	Piperem Cubem. 

Archeologia
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	 Głównym	eksponatem	tej	wystawy,	ukrytym	w	przylegającym	do	niej	
namiocie	jest	wrak	bombowca	Douglas A-20 Boston	radzieckiego	lotnic-
twa	morskiego,	zestrzelony	pod	koniec	wojny	nad	Bałtykiem	i	wydobyty	 
kilka	lat	temu	z	dna	morza.	W	osobnej	sali	w	gablotach	prezentowane	 
są	odrestaurowane	fragmenty	tego	samolotu.	

Archeologia
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	 W	sali	obok	można	zobaczyć	
odnalezione	szczątki	włoskiego	
wodnosamolotu	CANT Z.506B, 
jedynego	z	sześciu	zakupionych	
przez	Polskę,	który	dotarł	do	Pucka	
na	kilka	dni	przed	wybuchem	wojny	
i	dwa	tygodnie	później	został	zbom-
bardowany	na	jeziorze	Siemień	
na	Lubelszczyźnie.	

Archeologia



Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, tel/fax 12 640 99 60, 12 642 40 70
info@muzeumlotnictwa.pl, muzeumlotnictwa.pl, sklep.muzeumlotnictwa.pl

GODZINY OTWARCIA
wtorek - niedziela: 9.00 - 17.00

poniedziałek - nieczynne
wtorek wstęp wolny

OPENING HOURS
Tuesday - Sunday: 9 a.m - 5 p.m.
Monday - closed
Tuesday - free admission


