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Il. 1. Wielki potencjał zieleni dawnego lotniska, dawnych fortyfikacji, Parku Lotników 
Polskich i pierwszej fazy Lotniczego Parku Kulturowego, tworzonego przez Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. Potencjalne „miasto-ogród nauki i kultury” XXI wieku. 
Na pierwszym planie - przewidywana lokalizacja Małopolskiego Centrum Nauki.  
Fot. MLP
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Wstęp. Park, który wciąż się tworzy

Park Lotników Polskich jest jednym z największych urządzonych tere-
nów zieleni Miasta Krakowa i równocześnie najdziwniejszym z nich. Jego 
nazwa stanowi istotne przeniesienie, jeśli nie przekłamanie znaczeniowe 
− park ten oprócz nazwy nie ma wiele wspólnego z rzeczywistymi, równie 
cennymi dla zieleni miejskiej terenami dawnego lotniska. Jest natomiast 
ważnym, choć nieukończonym przykładem rekultywacji terenów fortyfika-
cyjnych. Jest również zapisem dramatycznych przemian dziejowych i − jak 
mało który z krakowskich parków − posiada silne konotacje ideowe. Jego 
punktem centralnym jest zrujnowany fort, w istocie unikatowy zabytek 
XIX-wiecznej sztuki obronnej, częściowo zburzony i rozcięty arterią łączącą 
Kraków z Nową Hutą. Zasypany ziemią, zniekształcony i podzielony obiekt 
obronny − w założeniu projektantów sprzed 60 lat monumentalne plateau 
dla wielkiego pomnika wdzięczności dla armii radzieckiej − nie doczekał 
się swej finalnej postaci; idea i kompozycja parku kultury i wypoczynku 
powoli dezaktualizowała się w ciągu dwóch dekad lat 60. i 70. XX w. 

Wieczne infinitum parku w budowie otrzymało w dobie transfor-
macji nazwę odciągającą uwagę od unikatowego zespołu rakowickiego 
lotniska. Jego rola urbanistyczna, a dziś ekologiczna jest nie do prze-
cenienia. Gdy spojrzymy na lotnicze lub satelitarne zdjęcie Krako-
wa, mimo inwazji współczesnej zabudowy widzimy kilka fragmentów 
miasta, gdzie dostrzec można jakiś racjonalny porządek pomiędzy 
wszechogarniającą „przestrzenną sałatką” rozrastającego się (czy roz-
wijającego?) miasta. Każdy z tych fragmentów ma olbrzymie znaczenie 
porządkujące funkcje metropolitalne. Znakomicie sprawdza się projekt 
z 1257 r. − średniowieczne centrum lokacyjne Krakowa oraz Kazimierz. 
Całkiem nieźle − miasto liniowe z okresu Oświecenia, józefińskie Pod-
górze, które stało się… polskim, dobrze prosperującym i zarządzanym 
miastem, połączonym z Krakowem dopiero w 1915 r. Porządek widać 
w granicy II obwodnicy miasta − niegdyś w rdzeniu Twierdzy Kraków, 
XIX-wiecznym „mieście wieku pary i elektryczności”, które wchłonęło 
wcześniejsze, średniowieczne przedmieścia. Widać porządek w trójosio-
wym zbiegu ulic Kopernika, Lubicz i Lubomirskiego − dawnej podmiej-
skiej jurydyki. Podziw budzi regularność i wysokiej klasy kompozycja 
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w układzie Nowej Huty, jeśli zdjąć z niej odium socrealistycznej masy 
upadłościowej po „epoce słusznie minionej”, a docenić dziedzictwo no-
wożytnej europejskiej myśli urbanistycznej, od Ebenezera Howarda 
i Tony Garniera poczynając. Patrząc na regularny pół-wielokąt Nowej 
Huty, dostrzegamy nieopodal wyraźny podobny wielokąt, tyle że od-
wrócony o 180 stopni. To ciągle żywy ślad wielkiego polskiego „lotniska 
idealnego” z początków naszej niepodległości. Czy urbaniści projektu-
jący Nową Hutę znaleźli tu inspirację? Czy myśleli perspektywicznie 
o zabudowie funkcjonującego wówczas lotniska i połączeniu Nowej Huty 
z Krakowem w monumentalny, mega-geometryczny sposób? Jeśli tak, 
to przypomnieć należy głos jednego z twórców Nowej Huty, Tadeusza 
Ptaszyckiego, oraz twórcy krakowskiej szkoły architektury krajobrazu, 
Zygmunta Nováka, którzy w roku 1963 pomysł całkowitej zabudowy lot-
niska − zielonych, zachodnich błoń Krakowa − nazwali wprost „niedo-
puszczalnym rozbiorem miasta”. Rozbiór ten, niestety, niemal w całości 
nastąpił. Pomiędzy Krakowem a Nową Hutą pozostała mniej niż jedna 
dziesiąta wielkiego wielokąta − „zielony przecinek” wstawiony pomiędzy 
urbanistyczną miazgę obrzeży Krakowa i obrzeży Nowej Huty. Proce-
sowi największego odzyskiwania zieleni w centrum miasta patronuje 
ciągle cień starych skrzydeł na zielonej murawie. Wynikiem „zielonej, 
lotniczej bitwy o Kraków” są m.in. coraz piękniejsze zagospodarowa-
nie Parku Lotników Polskich na fortecznym terenie, ocalenie 40 ha 
dawnego lotniska, ratowanie hangaru PLL LOT na Czyżynach, wnio-
sek do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa, a także… niniejsza publikacja.

Miejsca „wielkiego porządku” w tkance miasta są chronione. Stare Mia-
sto, oprócz wpisu na listę pomników historii RP oraz Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO jest też parkiem kulturowym. 20 listopada 2019 r. 
Rada Miasta Krakowa podjęła ponadto uchwałę o utworzeniu Parku Kultu-
rowego Nowa Huta − stosowna uchwała wejdzie w życie pod koniec 2020 r. 
Wolą Miasta Krakowa jest, by parkiem kulturowym stał się również Kazi-
mierz. Dynamiczni radni i społecznicy z Podgórza doprowadzą prędzej czy 
później do powstania Parku Kulturowego Podgórze/Krzemionki. Należy 
zapytać − a kiedy Lotniczy Park Kulturowy na terenie dawnego lotniska 
i w jego otoczeniu? 
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W roku 1991, gdy parki kulturowe jako prawna forma ochrony istniały 
dopiero w zamiarach i ideach naukowców (do Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami trafiły dopiero w 2003 r.), pojawiła się idea i koncep-
cja Lotniczego Parku Kulturowego jako sposób ochrony i urządzania ostat-
nich zielonych enklaw dawnego lotniska, a także zarządzania nimi. Pomysł 
powstał w Muzeum Lotnictwa Polskiego (MLP) i Zakładzie Architektury 
Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej, którego twórcą był wspomniany już 
prof. Novák i Jego Uczniowie: prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski 
i prof. zw. dr hab. inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda. Pod jej kierunkiem po-
wstała koncepcja parku jako żywego, zielonego Muzeum Lotnictwa. W roku 
2002 projekt ten uzyskał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków; 
rok później trafił do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa i Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa małopolskiego. Nieco później do wojewódzkiego i gminnego 
programu opieki nad zabytkami. Przyczynił się do wpisu zachodnich tere-
nów lotniska do rejestru zabytków i do powstania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Czyżyny-Dąbie. Niestety, plan po kilku latach 
został uchylony, a Lotniczy Park Kulturowy zniknął ze studium uwarunkowań 
z 2014 r. Na szczęście koncepcja ta powraca w miejskim dokumencie „Kie-
runki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017−2030, 
etap III”. Starania te kontynuuje dziś w imieniu swego organu założycielskiego 
− Samorządu Województwa Małopolskiego − krakowskie Muzeum Lotnictwa 
Polskiego z licznymi sojusznikami w postaci środowisk naukowych i społecz-
nych. Kluczową rolę odgrywają tu Politechnika Krakowska oraz Ośrodek Kul-
tury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie. W północnej części dawnego lotniska 
znakomicie gospodaruje Wojsko Polskie; część wschodnia natomiast uległa 
zabudowie; chronologicznie starszej − trzymającej dyscyplinę przestrzenną 
dawnego układu, i późniejszej, coraz bardziej chaotycznej.

Możliwość zaprezentowania fenomenu wciąż rodzącego się parku i jego 
strategicznego otoczenia pozwala postawić tezę o konieczności zintegrowane-
go, harmonijnego działania w obszarze zielonego pasa pomiędzy Krakowem 
i Nową Hutą, którego sercem jest Park Lotników Polskich, w tym tereny daw-
nego Fortu „Pszorna” i tereny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wiel-
ki projekt „zielonego południka Krakowa” jest w niniejszej publikacji po raz 
pierwszy szeroko zaprezentowany i poddany pod społeczną dyskusję. 
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Il. 2. Pomnik Ku czci lotników polskich poległych w latach 1939−1945 autorstwa 
Bronisława Chromego, z 1989 r. Najbardziej rozpoznawalny znak krajobrazowy Parku 
Lotników Polskich, stojący na reliktach przedstoku dawnego Fortu 15 „Pszorna”. 
Fot. K. Wielgus
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1. Zanim powstał park. Królewska wieś Rakowice 
oraz Czyżyny, Dąbie, Bieńczyce i Mistrzejowice 

Tereny leżące na północnych stokach Pradoliny Wisły, należące do histo-
rycznych wsi Rakowice, Olsza, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice, Bieńczyce 
i Czyżyny, mają kilkusetletnią tradycję użytkowania jako otwarte pastwi-
ska-błonia oraz pola orne. Przeniesienie ich dawnych cech, przestrzenności 
i otwartości, w warunkach rozwijającego się miasta do czasów niemal nam 
współczesnych jest fenomenem na miarę utrwalenia w tkance miejskiej 
Błoń Zwierzynieckich. Swoistym „przekaźnikiem” eksportującym w przy-
szłość archaiczny krajobraz o średniowiecznym rodowodzie, paradoksalnie, 
okazała się technika, symbol nowoczesności drugiej rewolucji przemysło-
wej. Najpierw potrzeby militarne, ściśle związane z przełomem w artylerii 
w początkach lat 60. XIX w., a następnie młodszy o półwiecze debiut awia-
cji ochroniły (przez ponad 100 lat) tereny wschodnich przedmieść Krakowa 
przed zabudową równie skutecznie, jak średniowieczne nadania, przywileje 
i rygory. Ta sama epoka − druga rewolucja przemysłowa, lecz w wydaniu 
tzw. gospodarki socjalistycznej oraz początków gospodarki wolnorynkowej 
− doprowadziła do zaprzepaszczenia ponad 80 proc. niezwykłego depozytu 
zielonej, śródmiejskiej przestrzeni, być może najcenniejszego krajobrazo-
wego daru i równocześnie zadania, jakie dała nam pod rozwagę historia 
miasta i regionu. Rozpoczynająca się pełna znaków zapytania epoka post-
industrialna daje szansę na ocalenie tego, co pozostało. 

Krótką charakterystykę terenów dzisiejszego Parku Lotników Polskich 
i przyszłego (choć już w części istniejącego!) Lotniczego Parku Kulturowego 
(LPK) rozpoczyna rzut oka na uwarunkowania geomorfologiczne, przyrod-
nicze i historyczne tych terenów, zajmowanych od kilkuset lat przez stare 
podkrakowskie wsie i ich rozłóg pól.

Morfologicznie jest to fragment plejstoceńskiej terasy średniej Wisły 
wyniesionej w omawianym terenie średnio na ok. 212,5 m n.p.m., ok. 14 m 
nad poziom rzeki. Teren jest płaski, wyrównany, oprócz niewielkiej kul-
minacji, zwieńczonej dawnym Fortem 15 „Pszorna” i wyraźną krawędzią 
terasy w południowej części Parku Lotników Polskich.

Podłoże omawianego terenu zbudowane jest z trzeciorzędowych iłów 
mioceńskich przykrytych serią osadów rzeczno-peryglacjalnych z okresu 
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zlodowacenia północnopolskiego1. Spąg serii stanowią żwiry, pospółki 
i piaski, a w stropie znajdują się piaski, przeważnie drobnoziarniste z so-
czewkami i przewarstwieniami twardoplastycznych mułków gliniasto-py-
lastych. Na analizowanym terenie warstwę przypowierzchniową stanowią 
niekontrolowane nasypy gruzowe i gliniasto-piaszczyste o miąższości 
0,4−0,8 m. Są to głównie piaski gliniaste i piaski drobne oraz piaski pyla-
ste i pyły piaszczyste z niewielką domieszką części próchniczych w ilości 
3−5 proc. rumoszu ceglanego z materiałem żwirowym w ilości 10–20 proc. 
Pod nasypami stwierdzono występowanie do głębokości 3,7 m warstwo-
wych piasków drobnych z gliną i pyłem, miąższości 0,4–1,5 m, podścielo-
nych piaskami drobnymi na piaskach średnich i żwirach.

Podczas prac terenowych, w wierceniach do głębokości 6 m od po-
wierzchni terenu woda gruntowa nie wystąpiła. Na podstawie materiałów 
archiwalnych przyjęto, że woda gruntowa występuje w serii piaszczysto-
-żwirowej na głębokości ok. 8 m od powierzchni terenu. Poziom ten nie 
ulega większym wahaniom. Z możliwością niewielkich sączeń należy się 
liczyć w piaszczystych przewarstwieniach na trudniej przepuszczalnych 
mułkach gliniastych2.

Roślinność potencjalna opisywanych terenów to głównie Tilio Carpine-
tum, czyli grąd3. Na średniej terasie wiślanej najbardziej typowym byłby 
wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty z przewagą dębów i grabów. 
Z uwagi na żyzność gleb lasy takie były szybko wycinane w celu stworzenia 
pól ornych i pastwisk lub zastępowane przez inne gatunki drzew. Szczegól-
ną rolę na omawianym terenie odgrywa robinia akacjowa. 

Drugim, uzupełniającym rodzajem roślinności potencjalnej na terenach 
Parku Lotników i Lotniczego Parku Kulturowego jest ols − Carici elonga-
tae. Ols związany był głównie z niższą terasą wiślaną, a także z lokalnymi 
ciekami wodnymi. Był to las olchowy (olszowy) porastający bagienne sie-
dliska, o okresowo wysokim poziomie wody stojącej i różnej żyzności.

Trzecim, najsłabiej reprezentowanym rodzajem roślinności potencjalnej były 
Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani. Były to wilgotne lasy lipowo-jaworo-
we; rosły one niegdyś po wschodniej stronie Parku Lotników Polskich. 

Jak widać, większość współczesnego drzewostanu, krzewów i roślin ziel-
nych na opisywanym terenie to nasadzenia wtórne, nieodpowiadające do-
kładnie rodzajowi roślinności, który pierwotnie czułby się tu najlepiej.
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Osadnictwo na tych terenach związane było ściśle z opisanymi wa-
runkami fizjograficznymi. Poniżej przedstawiono w skrócie informacje 
o historycznych wsiach, których tereny weszły w zakres Parku Lotników 
Polskich i tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego.

RAKOWICE

Według Jana Długosza Rakowice były wsią królewską, należącą do pa-
rafii św. Mikołaja i opłacającą kościół św. Idziego; znajdowały się tam 
dwór i karczmy. W najstarszej znanej wzmiance, pochodzącej z 1244 r., 
nazwa wsi została zapisana w brzmieniu „cum Rachouiz”. W innych daw-
nych zapiskach jako: Racouice (1355), Rakouicze (1440), Racowicze 
(1463), Rakowicze (1470), Rakowice (1763). Nazwa wsi pochodzi od nazwy 
osobowej „Rak”.

Il. 3. Historyczne wsie i budowle obronne na terenach przyszłego Parku Lotników 
Polskich General-übersichts-Plan von Krakau, 1:25 000 (redukcja fotolitograficzna 
planu w skali 1:10000), k.u.k. Technisches-Militär-Comité, stan twierdzy ok. 1900 
(egzemplarz niedatowany, kopia w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krakowie, dalej: WUOZ)
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Łąki przynależące do wsi Rakowice służyły także, zgodnie z przywilejem 
króla Zygmunta Augusta z roku 1570, do wypasu stad należących 
do mieszczan krakowskich. Wypas dotyczył również koni. Tenże przywilej 
zakazywał mieszczanom odsprzedaży i dzierżawy tych gruntów, co odbyłoby 
się na szkodę Gminy Rakowice4. Były to więc dzieje zbieżne z dziejami naj-
sławniejszych błoń w Krakowie i w Polsce − Błoń Zwierzynieckich. Łąki 
leżące powyżej Rakowic, sąsiadujące z Prądnikiem Czerwonym, zwane 
Czternastówkami, były tradycyjnym placem ćwiczeń wojskowych. Tradycję 
tę w XIX w. kontynuowały austriackie Exercierplatze, później poniekąd 
lotnisko, choć nie było ono tożsame terenowo z „Czternastówkami”5. Przed 
trzecim rozbiorem gromada Rakowice należała do powiatu krakowskiego. 
Po roku 1795 znalazła się w austriackim cyrkule krakowskim jako gmina. 
W okresie Księstwa Warszawskiego wieś miała odrębny status gromadz-
ki w ramach departamentu i powiatu krakowskiego. W 1815 r. Rakowi-
ce weszły w granice państwa-miasta Rzeczypospolitej Krakowskiej jako 
gromada w składzie gminy obwodowej Mogiła, od roku 1838 dystryktu 
Mogiła. W 1846 r. wieś powróciła jako gromada (od 1856 r. gmina) pod 
zabór austriacki. W okresie autonomii galicyjskiej, od 1866 r., miała na-
dal status gminy jednostkowej w ramach powiatu krakowskiego. Według 
XIX-wiecznego „katastru Galicyjskiego” granica gruntów uprawnych i łąk 
ok. 1848 r. przebiegała mniej więcej równolegle do obecnej ul. Ułanów. 
Tam też struktura drobnych podziałów działek mieszkalnych i gruntów 
ornych ulegała zmianie na znacznie obszerniejsze postacie łąk, z rzadka 
podzielonych równoleżnikowo biegnącymi drogami wiodącymi do Mi-
strzejowic, Bieńczyc, Czyżyn i dalej − do Mogiły. Ta struktura gruntów 
miała wpływ na znacznie późniejszy wykup gruntów na cele lotnisko-
we i znalazła swe odzwierciedlenie w ich zasięgu i formie. Na począt-
ku XX w. na terenie dawnego folwarku wybudowano klasztor Pijarów 
z zakładem wychowawczo-naukowym dla chłopców (obecnie LO 
im. S. Konarskiego) oraz kościół Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie. 
Od lat 90. XIX w. istnieją na terenie Rakowic koszary kawaleryjskie, 
na wschód od nich od roku 1912 funkcjonuje pierwsze lotnisko Krakowa. 
O jego dziejach traktuje osobny rozdział. W okresie międzywojennym 
na terenie Rakowic rozwinęła się zabudowa willowa, a po zakończeniu 
II wojny światowej nastąpiła urbanizacja tego terenu. 
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W 1923 r. wzniesiono przy granicy z Czyżynami obiekty spółki Łusz-
czarnie i Młyny Krakowskie. W 1934 r. dotychczasowa gmina Rakowice 
została przekształcona w gromadę w ramach wielowioskowej gminy zbior-
czej Prądnik Czerwony. W roku 1941 znajdujące się w okupacyjnym depar-
tamencie i powiecie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa Rakowice 
(liczące wówczas 2,72 km² i 4,6 tys. mieszkańców) włączone zostały do gra-
nic Krakowa, do jego VIII obwodu administracyjnego, jako XLIII dzielnica 
katastralna miasta. Obecnie tereny tej dawnej wsi stanowią część dwóch 
dzielnic samorządowych: III Prądnik Czerwony i XIV Czyżyny.

CZYŻYNY

Wieś Czyżyny lokowana była przez Wacława II Czeskiego w 1294 r. 
na prawie niemieckim. Początkowo była własnością książęcą. Od połowy 
XIII w. należała do klasztoru Cystersów w Mogile, nazywana była wówczas 
„Czerzyny”. Lokację potwierdził Kazimierz Wielki w 1336 r. Przez Czyżyny 
przebiegał dawny trakt prowadzący na wschód i północny wschód, zwa-
ny Sandomierskim; stanowił on ważną drogę na Ruś. W XIV w. istniał 
w Czyżynach most nad prądnickimi bagnami oraz karczma. Kamienny 
most przekraczał jedną z odnóg Prądnika, natomiast można przypuszczać, 
że mostem nazywano też rodzaj grobli − drogi wyniesionej na nasypie nad 
bagnami i zapewne moszczonej drewnem. W 1787 r. szlachta ziemi krakow-
skiej witała w Czyżynach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przy-
bywającego do Krakowa. U schyłku I Rzeczpospolitej w Czyżynach z przy-
ległym Łęgiem mieszkało ok. 600 mieszkańców; 100 lat później − ponad 
800 mieszkańców. Był to okres, gdy tereny wsi weszły w obszar strategiczny 
Twierdzy Kraków − najpierw jako przedpole kryte ogniem z szańców FS 
14, 15 i 16, a następnie jako miejsce usytuowania największego fortu wy-
suniętego (Vorwerk) z pierwszego okresu budowy twierdzy. Był to Fort 15 
„Pszorna”, datowany na lata 1854−1857 lub 1864–1869 (późniejsze datowa-
nie jest bardziej prawdopodobne; wcześniejsze daty odnoszą się zapewne 
do ziemnego szańca, poprzedzającego budowę fortu). Miało to bezpośredni 
wpływ na rozkład stref ograniczeń budowlanych. Fort rozebrano w znacz-
nej części po roku 1951, przeprowadzając przez jego masyw wyprostowany 
odcinek dawnego Traktu Sandomierskiego, nazwanego al. Planu 6-letniego 
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(dziś to al. Jana Pawła II). Na terenach pofortecznych od lat 50. XX w. budo-
wany jest Park Kultury i Wypoczynku, nazwany obecnie Parkiem Lotników 
Polskich, mimo iż znajduje się on poza terenami dawnego lotniska.

W 1899 r. przeprowadzono przez tereny wsi Czyżyny linię kolejową 
Kraków − Kocmyrzów; w 1900 powstało jej odgałęzienie do Mogiły. Nieco 
wcześniej zbudowano bocznicę obsługującą koszary kawalerii, a następnie 
lotnisko na Rakowicach. Lotnisko, założone w roku 1912, znajdowało się 
najpierw w całości na terenach Rakowic, dopiero polska rozbudowa, pla-
nowana od 1923 r. i realizowana od roku 1927, sięgnęła terenów wsi Czy-
żyny. Nazwa lotniska, „Czyżyny”, utrwaliła się dopiero po II wojnie świa-
towej, obecnie, od lat 80. XX w. używana jest prawidłowa geograficznie, 
lecz rzadko wcześniej pojawiająca się nazwa „lotnisko Rakowice-Czyżyny”. 
W chwili likwidacji lotniska, w roku 1963 powstało Muzeum Lotnictwa 
(dziś Muzeum Lotnictwa Polskiego); ocaliło to historyczny hangar z roku 
1929 należący do południowej grupy hangarowej. Od roku 1992 r. muzeum 
stara się o zachowanie zachodniej części dawnego lotniska jako Lotniczego 
Parku Kulturowego.

W latach 1937–1938 we wschodniej części Czyżyn wybudowano Wy-
twórnię Tytoniu Przemysłowego. Zakład, przejęty przez Niemców, pracował 
także w czasie II wojny światowej. W latach 1949–1953 zmodernizowano 
wytwórnię, tworząc Zakłady Przemysłu Tytoniowego. Obecnie ich właści-
cielem jest międzynarodowy koncern tytoniowy. 

W latach 1936–1939 w Czyżynach zbudowano kościół pw. św. Judy Ta-
deusza, od 1951 jest to kościół parafialny. 

Po 18 stycznia 1945 r. Czyżyny wraz z Olszą i Rakowicami zostały włą-
czone do Krakowa.

W latach 1977–1988 wybudowano na terenie Czyżyn osiedle Dywizjo-
nu 303, a w latach 1978–1990 osiedle 2 Pułku Lotniczego (projekt arch. 
W. Cęckiewicz). Osiedla te zachowały układ urbanistyczny dawnego lot-
niska, podkreślając kierunek pasa startowego z lat 40. i 50. XX w. Nieste-
ty, przekazanie centralnej części lotniska Politechnice Krakowskiej (PK) 
w latach 70. XX w. bezpowrotnie rozcięło unikatowy, centralny układ pol-
skiego, międzywojennego lotniska. Wtedy powstały domy akademickie PK 
(projekt arch. T. i Z. Mańkowscy), a w roku 1980 − budynki Wydziału Me-
chanicznego PK (projekt arch. W. Cęckiewicz). Cęckiewicz zaprojektował 
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także jeden z najbardziej charakterystycznych nowoczesnych kościołów 
Krakowa − pw. św. Brata Alberta (realizacja 1983−1994), zlokalizowany 
przy dawnym pasie startowym. Część terenów Politechniki Krakowskiej 
została zagospodarowana jako Specjalna Strefa Ekonomiczna „Czyżyny” 
(obecnie Krakowski Park Technologiczny − projekt planu koordynacyj-
nego arch. A. Bőhm). Kolejne zespoły mieszkaniowe powstały w latach 
90. XX w., ostatnio zaś wielkie osiedle Avia o silnym zagęszczeniu wyso-
kich i agresywnych w swej formie budynków. Jest to obecnie dominanta 
wszystkich terenów dawnej wsi Czyżyny. Od 1972 r. realizowano kampus 
Akademii Wychowania Fizycznego jako kolejny zespół akademicki na Czy-
żynach (projekt arch. L. Filar).

Tereny dawnej wsi Czyżyny, najbardziej przekształcone, są równocze-
śnie mocno związane z forteczną i lotniczą historią; na tych terenach roze-
gra się najbardziej istotna batalia o scalenie ocalałych terenów „zielonego 
południka Krakowa” − łączącego Dolinę Wisły oraz wzgórza Mistrzejowic 
i Bieńczyc.

DĄBIE

Dawna średniowieczna wieś, wzmiankowana po raz pierwszy w 1254 r. 
jako własność klasztoru Norbertanek. W 1348 r. Kazimierz Wielki zmie-
nił nadanie nadwiślańskiej wsi na rzecz klasztoru Cystersów w Mogile. 
W 1389 r. wieś została odkupiona przez miasto Kraków. Inwestycje 
z XV i XVI w. to młyn, karczmy, folwark, stawy, ogród oraz browar. 

W latach 50. XIX w. Dąbie weszło w zakres wielkich inwestycji wojsko-
wych Twierdzy Kraków, później zaś regulacji Wisły. Na początku XX w. była 
to duża wieś podmiejska; w granice miasta została włączona w roku 1911 
jako część dzielnicy Grzegórzki. Zaczęła pełnić w znacznej części funkcję 
dzielnicy przemysłowej. W roku 1961 powstał stopień wodny, zmieniający 
krajobraz nadwiślański Dąbia. Dziś tereny dawnej wsi znajdują się zarówno 
na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, jak i Dzielnicy XIV − Czyżyny. 

Nadwiślańskie położenie Dąbia oraz duża ilość zieleni mimo silnej urbani-
zacji i industrializacji (a ostatnio − procesów gentryfikacyjnych) przesądzają 
o znacznej wartości tej części Krakowa jako swego rodzaju zielonego mostu, łą-
czącego Dolinę Wisły z obszarami zieleni fortecznej i lotniskowej Czyżyn.
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BIEŃCZYCE

Wieś Bieńczyce ma również średniowieczny rodowód. Nazwa pochodzi 
od właściciela wsi Bienia, czyli Benedykta. Pierwsza znana wzmianka o wsi 
pochodzi z 1224 r. Wieś najpierw należała do kościoła św. Michała Archa-
nioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce, a od 1317 − do kościoła św. Floria-
na. We wsi powstały młyny; młynówka, czytelna do dziś, została założona 
w wieku XV. Wtedy też zbudowano pierwszy bieńczycki folwark. W póź-
niejszym czasie wieś stanowiła uposażenie kanoników katedry wawelskiej, 
tym sposobem władał nią Hugo Kołłątaj. Pod koniec XIX stulecia Bieńczy-
ce zostały skomunikowane linią kolejową nr 111, zwaną „Kocmyrzówką”; 
do dziś zachowały się jej pozostałości w postaci dwóch mostów kolejowych, 
budynku dworca i resztek torowiska. Istnieją też zachowane odcinki dróg 
fortecznych Twierdzy Kraków. W 1949 r. na polach we wschodniej części 
wsi rozpoczęto budowę Nowej Huty W 1951 r. wieś Bieńczyce została przy-
łączona do Krakowa jako dzielnica katastralna LIV. 

W latach 1962−1979 na terenie dawnej wsi zrealizowano założenie urba-
nistyczne Bieńczyc Nowych, stanowiące rozbudowę Nowej Huty w kierunku 
północno-zachodnim (projekt zespołu kierowanego przez arch. Jadwigę Gu-
zicką z 1959 r.). Zespół osiedli dla ok. 30 tys. mieszkańców związany został 
Plantami Bieńczyckimi − zielonym pasem z włączonymi budowlami użytecz-
ności publicznej. Mimo tego Nowe Bieńczyce już w czasie swego powstawania 
uważane były za nadmiernie rygorystyczne i monumentalne. 

W latach 1967−1977 powstała w Bieńczycach pierwsza, nowoczesna 
świątynia na terenie Nowej Huty (w założeniu − socjalistycznego miasta 
bez religii). Ekspresyjny kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, zapro-
jektowany przez arch. Wojciecha Pietrzyka, nawiązujący formą do łodzi, 
symbolu nadziei, został nazwany Arką Pana. Spełnił w całości, w dosłow-
ny i dramatyczny sposób, założenia ideowe. Kościół, który powstał dzięki 
osobistemu zaangażowaniu arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły, św. Jana 
Pawła II, konsekrowany przez Niego 15 maja 1977 r., w czasie stanu wo-
jennego stał się znakiem oporu robotników Nowej Huty przeciw władzom 
PRL. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych świątyń w Polsce, 
wybitnym dziełem architektury i znakiem doniosłych przemian w kraju 
i na świecie w trudnych latach 60., 70. i 80. XX w.
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Mocno przekształcony obszar dawnej wsi jest dziś cennym terenem 
z uwagi na dużą ilość zieleni, przede wszystkim wprowadzonej wtórnie 
po realizacji osiedli sprzed ponad półwiecza. Ważne są relikty zieleni 
po dawnym lotnisku oraz staw przy ul. Kaczeńcowej, będący dziś użytkiem 
ekologicznym.

MISTRZEJOWICE

Wsią o średniowiecznym rodowodzie były też Mistrzejowice. Najstarsze 
znane wzmianki o tej wsi pochodzą z 1270 r., kiedy ich nazwę podawano 
jako „Mistrevich” (od staropolskiego słowa „mistrz”). W wieku XIV wieś 
nazywano „Mistrzovicze”. W 1464 r. Kazimierz IV Jagiellończyk zmienił 
prawo lokacyjne wsi z polskiego na niemieckie. Od XV w. przez dwa stulecia 
wieś była własnością kapituły krakowskiej. W XVIII w. wieś liczyła jedynie 
ok. 20 domów i 100 mieszkańców. Na jej terenie znajdowały się karczma 
i młyn; stał tam też dwór rodziny Ostrzeszowiczów. Pod koniec XIX w. 
populacja mieszkańców wzrosła o 50 osób. Od lat 80. XIX w. wieś weszła 
w zakres Twierdzy Kraków, co wiązało się z regulacjami przestrzenno-
-prawnymi określonymi ograniczeniami budowlanymi – „rewersem demo-
lacyjnym”. W 1951 r. Mistrzejowice wraz z pozostałymi miejscowościami, 
na obszarze których rozpoczęto budować Nową Hutę, zostały przyłączone 
do Krakowa jako LV dzielnica katastralna. 

W latach 1968−1982 na terenie dawnej wsi zrealizowano jedno z najbar-
dziej znaczących założeń urbanistycznych. W założeniu miało się ono stać 
swoistym „blokowiskiem z ludzką twarzą”. Zwycięski projekt z 1962 r. (kie-
rownik zespołu prof. arch. Witold Cęckiewicz, współautorzy Maria Czer-
wińska, Jerzy Gardulski i Maria Rekaszys), przewidziany był dla 40 tys. 
mieszkańców. 

Projekt o układzie odwołującym się w swej kompozycji do organicznej 
formy drzewa − pnia, konarów, gałęzi i gałązek − jest zapewne najwcze-
śniejszą w Krakowie próbą humanizacji wielkoblokowego osiedla mieszka-
niowego; powstał jako rodzaj riposty na krytykowaną, zbyt totalną w swym 
układzie i formie zabudowę Bieńczyc Nowych. Awangardowy projekt z po-
czątku lat 60., będący dosłownym zapisem w krajobrazie przemian poli-
tycznych po 1956 r. (dziś to osiedla: Tysiąclecia, Złotego Wieku, Piastów 
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i Bohaterów Września), został częściowo zniekształcony przez późniejsze, 
gwałtowne procesy urbanizacyjne.

W latach 1976–1983 wybudowano (projekt arch. Józef Dutkiewicz) ko-
ściół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Świątynia była konsekrowana 
22 czerwca 1983 r. przez papieża św. Jana Pawła podczas Jego drugiej piel-
grzymki do Ojczyzny. W latach 80. XX w. parafia ta była jednym z naj-
ważniejszych ośrodków oporu przeciwko władzy socjalistycznej. Działał 
tu m.in. ks. Kazimierz Jancarz, wybitna postać polskiej opozycji demokra-
tycznej. W sierpniu 1988 r. w Mistrzejowicach odbywały się obrady plenar-
ne pierwszej niezależnej Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, 
zorganizowanej przez Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Soli-
darność” oraz Ruch Wolność i Pokój. Były to sygnały początków końca epo-
ki PRL. Mistrzejowice wpisały się na zawsze w najnowsze dzieje Polski. 

2. Szańce, forty i koszary − o zielonej Twierdzy 
Kraków6

Po wątkach geomorfologicznych, przyrodniczych i historycznych, zwią-
zanych z dziejami osadnictwa i przemianami dawnych wsi na opisywanym 
terenie, należy poszukać kolejnej, istotnej przesłanki jego kształtowania − 
czyli dziejów tego rejonu jako części dawnej Twierdzy Kraków. Będzie to za-
rys informacji o powstaniu, przemianach i zniszczeniach dzieł obronnych 
Twierdzy Kraków jako czynniku kształtującym granice zabudowy, zacho-
wywanie otwartych pól ostrzału, układy zieleni i komunikacji oraz rzeźbę 
terenu. Przegląd rozpocznie przedstawienie roli pierścienia szańców polo-
wych FS (niem. Feldschanze – szaniec polowy) z okresu wojny krymskiej 
(1854−1855), na których przedpolu ogniowym znalazły się tereny dzisiej-
szego Parku Lotników Polskich i jego sąsiedztwa. Może budzić zdziwienie 
poświęcenie tak dużej uwagi nieistniejącym obiektom, usypanym przed 
prawie 170 laty. Jednakże właśnie pierścień szańców i przyporządkowanych 
im dróg uformował późniejszy, czytelny i dziś, układ urbanistyczny miasta 
na zewnątrz II obwodnicy. Strefy ognia z szańców zagwarantowały przez 
wiele lat utrzymanie otwartych przestrzeni na ich przedpolu. Był to bardzo 
istotny faktor w kształtowaniu zielonych terenów Rakowic i Dąbia. Następnie 
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zostanie przedstawiony Fort 15 „Pszorna” powstały na przełomie lat 60. 
i 70. XIX w. − jedno z najbardziej niezwykłych dzieł Twierdzy Kraków. Za-
decydował on o kształcie dzisiejszego Parku Lotników Polskich, który jest 
w istocie dziełem rekultywacji zniszczonego w 1951 r. wyjątkowego dzieła for-
tyfikacji. Dalej nastąpi wskazanie zachowanych elementów fortu − konstytu-
tywnych elementów parku i ich przyszłej roli w kształtowaniu rozszerzonego 
Lotniczego Parku Kulturowego jako formy ochrony obszarowej krajobrazu 
zabytkowego. Oprócz budowli obronnych twierdza pozostawiła w sąsiedztwie 
obiekty koszarowe − unikatowy zespół koszar kawaleryjskich i lotniczych 

Il. 4. Uproszczona mapa Twierdzy Kraków (na tle współczesnej zabudowy Krakowa) 
z zaznaczonymi historycznymi terenami lotniczymi. 1 – Błonia Zwierzynieckie (ok. 1910 
i później), 2 – dawny tor wyścigów konnych na Czarnej Wsi (1910, obecnie część Parku 
Jordana, stadion TS Wisła i część os. Cichy Kącik); 3 − lotnisko Rakowice (od 1912 baza 
Flugpark 7, w 1914 i 1915, okresowo, niem. Fliegerkompanie – Flik. 1, 3, 7, 8, 10, 15 oraz 
bawarskich oddziałów lotniczych; od 1916 kompania zapasowa c.k – Flek. 10; od 1918 
do 1963, z przerwą okupacyjną, służyło Lotnictwu Polskiemu); 4 – lotnisko zapasowe 
na Pasterniku (zapewne od 1916); 5 – lotnisko w Pobiedniku Wielkim (być może 
od 1915; w eksploatacji lotniczej do dnia dzisiejszego). Kolorem niebieskim oznaczono 
położenie szańców FS, czerwonym − Fort 15 „Pszorna”, pomarańczowym − dzieła 
zewnętrznego pierścienia Twierdzy Kraków, w sąsiedztwie terenów Parku Lotników 
Polskich i projektowanego LPK. Rys. K. Wielgus wg J. Bogdanowskiego
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na Rakowicach; funkcje te spowodowały uformowanie pola ćwiczeń (Exer-
cierplatz), ono z kolei posłużyło dla rozwoju lotniska rakowickiego.

Gdy wybuchła wojna krymska, Twierdza Kraków nominalnie istniała 
już od trzech lat. Trwały prace przy sześciu wielkich ceglanych fortach: 
„Kościuszko” (nr 2), przy lunetach „Warszawskiej” (oznaczonej później 
nrem 12) i „Grzegórzeckiej” (17), przy dwóch fortach wieżowych na przy-
czółku podgórskim „Św. Benedykt” (31) i „Krzemionki” (32) oraz przy for-
cie cytadelowym „Krakus” (który finalnie otrzymał nr 33). Były to jednak 
dzieła ciągle niedokończone, poza tym położone na tyle daleko od sie-
bie, że oprócz fortów w Podgórzu nie mogły się w żaden sposób wspierać 
ogniem. Groziła wszakże wojna, a centrum Krakowa leżało zaledwie kil-
kanaście kilometrów od granicy z potencjalnie wrogim mocarstwem. 

Okres usypania szańców na Dąbiu i w Rakowicach to czas przełomowy 
w dziejach Europy. Lata 1848–1856 to powstawanie nowych sojuszy, wdra-
żanie nowej technologii, kształtowanie nowego oblicza Europy. Wiosna Lu-
dów, jako szereg społecznych i narodowych rewolucji, oraz wojna krymska, 
jako pierwszy duży konflikt mocarstw od kongresu wiedeńskiego w 1815 r., 
doprowadziły do położenia fundamentów nowego ładu.

Wojna krymska (1853–1856) była konfliktem pomiędzy ekspansjoni-
stycznym, choć zacofanym technologicznie imperium rosyjskim a imperium 
osmańskim i jego sojusznikami – Wielką Brytanią, II Cesarstwem Francu-
skim, Królestwem Sardynii i Księstwem Nassau. Cesarstwo Austrii nie brało 
w niej bezpośredniego udziału z uwagi na rosyjską pomoc w okresie Wio-
sny Ludów, ale zmobilizowało wojska, które przerzucono na Wołoszczyznę. 
Austriacy znajdowali się w delikatnym położeniu – zahamowanie rosyjskiej 
ekspansji było kluczowe dla ich racji stanu, tak samo jak zachowanie balansu 
między mocarstwami Europy Zachodniej i Środkowej. Ponieważ nie było 
wiadomo, jak rozwinie się wojna, podjęto liczne prace fortyfikacyjne.

Potencjalny wybuch konfliktu z Rosją w czasie wojny krymskiej zmusił 
do interwencyjnego umocnienia Krakowa za pomocą ponad 30 szańców 
polowych (FS). Kraków miał się stać podstawą wyjściową dla natarcia au-
striackiej 3 Armii. Nieukończona twierdza nie nadawała się do tego zada-
nia, a zaprojektowana przez płka Wurmba nowa twierdza, złożona z pier-
ścienia gęsto rozmieszczonych, stałych fortów reditowych, była dopiero 
w fazie ambitnych planów. Problem rozwiązano za pomocą fortyfikacji 
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polowych – pierścienia szańców zlokalizowanych w miejscach przewi-
dzianych dla stałych fortów z projektu Wurmba. Odległości pomiędzy po-
szczególnymi dziełami były znormalizowane i wynosiły (poza nielicznymi 
wyjątkami) po ok. 700 m, aby sąsiednie dzieła mogły się wspierać ogniem. 
Realizacja ta była więc pierwszą od czasów Kościuszki próbą komplek-
sowego umocnienia wielkiego obszaru miejskiego i podmiejskiego. Pro-
mień kręgu nowych fortyfikacji był dłuższy o mniej więcej 2 km w sto-
sunku do umocnień z czasów insurekcji. Miały one charakter szkieletowy, 
w przeciwieństwie do ciągłych, kleszczowych wałów z 1794 r. Składały się 
z ziemnych szańców o charakterystycznym, sześciobocznym narysie, okre-
ślanych symbolem FS, były wznoszone według jednego, typowego schema-
tu7, co pozwalało skrócić do minimum czas budowy. W roku 1854 rozpo-
częto sypanie szesnastu takich obiektów oraz jednej baterii dla artylerii. 
W latach 1855–1856 powstało trzynaście kolejnych i jeszcze jedna bateria. 
Jednocześnie z realizacją szańców wprowadzono ich numerację, włącza-
jąc w nią obiekty już istniejące i znajdujące się w budowie; nie objęła ona 
Wawelu.

Front zachodni. Pierścień rozpoczynał i zarazem zamykał podwójny 
szaniec położony na wzgórzu ponad kościołem Najświętszego Salwatora, 
w miejscu obecnych ulic Anczyca i Gontyna: część północna pod nrem 1, 
południowa – pod 308. Numer 2 otrzymał fort „Kościuszko”, pełniący na-
dal funkcję dzieła wysuniętego; na jego zapolu ponad skrzyżowaniem ulic 
Królowej Jadwigi i Focha zlokalizowano szaniec FS 3. Zachodni front ów-
czesnej twierdzy stanowiły: FS 4 położony na zachodnim skraju Błoń, FS 5 
u zbiegu dzisiejszych ulic Reymonta i Piastowskiej, FS 6 przy ul. Cichej oraz 
FS 7 opodal ul. Rydla i Halczyna. 

Front północny. Szaniec FS 8 w Łobzowie zamykał linię kolejową 
do Mysłowic; wspierała go położona nieco w tyle bateria 8½9 u wylotu 
ul. Wrocławskiej. Front północny twierdzy stanowiły: FS 9 w miejscu 
obecnego parku Wyspiańskiego, FS 10 naprzeciw skrzyżowania ul. Wy-
bickiego i Krowoderskich Zuchów, FS 11 na „Czternastówkach” (dzisiej-
szy szpital Narutowicza) wraz z Lunetą Warszawską (nr 12) i szańcami 
FS 13 obok narożnika cmentarza Rakowickiego oraz FS 14 nad Prąd-
nikiem przy ul. Brodowicza. Dopełniał go FS 14½ w rejonie Zakładów 
Spirytusowych przy ul. Fabrycznej (zamkniętych w roku 2010).
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FS 14 zmienił z czasem nazwę, numerację i swoją postać. Szańce ozna-
czone numerami od 13 do 16 to odcinek, który miał największy wpływ 
na kształtowanie krajobrazu terenów, na których w przyszłości miał po-
wstać Park Lotników Polskich oraz LPK, choć nie leżały na terytorium, 
na których istnieją dzisiejsze parki. Około 1910 r. część starych szańców 
przystosowano do nowej roli − nowoczesnych punktów oporu piechoty 
rdzenia twierdzy. Dawne obiekty zewnętrzne miały stanowić wewnętrzny 
pierścień obrony, świadczy to o wielkim rozwoju terytorialnym twierdzy. 
Dawny szaniec nad Prądnikiem, pochodzący z czasów wojny krymskiej, nie 
został radykalnie przebudowany [jak np. szaniec FS-4 w Cichym Kąciku, 
włączony po niewielkich modernizacjach w obręb rdzenia jako NS (Noyeau 
Schanze) 13]. Po północno-wschodniej stronie Prądnika powstało zupełnie 
nowe dzieło − nowoczesny, półstały punkt oporu piechoty, nazwany bardzo 
podobnie, NSt. 13 (Noyau Stützpunkt). 

Il. 5. Szaniec FS 13 zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku Cmentarza 
Rakowickiego, wg stanu z 1887 r. Oryginał − Centralne Archiwum Wojskowe 
w Warszawie, kopia cz.-b. Archiwum WUOZ w Krakowie
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Il. 6. Krajobraz Rakowic i Olszy w 1915 r., na zdjęciu − punkt oporu rdzenia N(oyau) 
St(ützpunkt) 13 nad Prądnikiem. Fot. Archiwum WUOZ w Krakowie

Il. 7. Kryta pozycja piechoty, tzw. Deckung, nieopodal NSt. 13; w głębi widoczny 
folwark na Olszy; po prawej − typowa, łęgowa zieleń na terenach przyszłego  
lotniska i Parku Lotników Polskich. Fot. Archiwum WUOZ w Krakowie
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Front wschodni. Szaniec FS 15 na terenie późniejszych koszar ar-
tylerii przy ul. Mogilskiej (dziś komenda policji) stanowił przyczółek 
po wschodniej stronie Prądnika (Białuchy); FS 16 leżał tuż przy ujściu tej 
rzeki do Wisły. Został zlikwidowany, a jego numer przejął Fort „Pszorna”. 
Numer 17 otrzymała Luneta Grzegórzecka, która znalazła się teraz na zapo-
lu nowej linii obronnej. Szańce FS 18 i 19 nad nieistniejącymi już wiślanymi 
starorzeczami w Płaszowie przy skrzyżowaniach ul. Saskiej z Koszykarską 
i Lipską stanowiły front wschodni na prawym brzegu Wisły. FS 20 znajdo-
wał się na terenie dzisiejszego dworca kolejowego w Płaszowie. 

Front południowy. Dostęp od południa zamykały: FS 21 i 22 przy 
ul. Abrahama wysunięte na przedpole fortu „Krakus”, który otrzymał nr 33, 
FS 23 i 24 broniące traktu wiedeńskiego oraz FS 25 na Kapelance w zakolu 
Wilgi. Pierścień dopełniała grupa szańców FS 26/27 i 29 na Skałkach Twar-
dowskiego, wspieranych baterią FS 28 i nietypowym obiektem nr 29½. 

Szańce FS 13, 14, 15, 16, które zasięgiem swego ognia objęły tereny przyszłe-
go parku, były więc nie tylko dokumentami ważnych, przełomowych wydarzeń 
politycznych i militarnych w Europie, lecz także sygnałem początków wielkie-
go przełomu technicznego w artylerii − wprowadzenia dział gwintowanych. 
Rozmieszczenie szańców wraz z systemem dróg obwodowych i dojazdowych 
nałożyło na dawny, jeszcze średniowieczny układ komunikacji nową sieć droż-
ną, wykorzystaną później jako osnowa rozwoju Krakowa. Szańce adaptowane 
na punkty oporu w nowym rdzeniu twierdzy także pokrywały ogniem tereny 
dzisiejszego parku, co decydowało o sposobie ich zagospodarowania. 

Szańce usypane w latach 1854−1855 były wynikiem działań doraźnych; 
nie były to budowle długowieczne, nie posiadały stałych pomieszczeń. 
Po zmniejszeniu się zagrożenia ze strony Rosji Austriacy powrócili do idei 
zamknięcia Krakowa w dość ciasnym pierścieniu stałych fortyfikacji, dosto-
sowanych do możliwości ówczesnej gładkolufowej artylerii. Dwa szańce − 
nr 7 za Łobzowem i 9 na Krowodrzy − zostały przebudowane dużym nakła-
dem sił i środków na ceglane forty tzw. reditowe, czyli posiadające w swym 
wnętrzu podkowiaste w rzucie budowle, zwane reditami, zawierające kaza-
maty bojowe i mieszkalne, a na dachu − wał dla artylerii. Gros środków po-
chłonęła jednak wielka modernizacja rdzenia twierdzy na przełomie lat 50. 
i 60. XIX w.; dotąd za pierścień fortyfikacji wewnętrznych służyły… okopy 
Tadeusza Kościuszki z 1794 r., zmodyfikowane w czasach Rzeczpospolitej 
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Krakowskiej. Zamiast tej starej i zbyt słabej linii umocnień zastosowano ol-
brzymi, bodaj ostatni w Europie projekt zamknięcia miasta w regularnym 
wielokącie wałów, fos i olbrzymich bastionów, którymi były dzieła zbli-
żone do potężnych fortów reditowych, niestojących jednak samodzielnie 
i wspierających się ogniem, a włączonych w linię ciągłych wałów. Pamiątką 
po tym iście manierystycznym projekcie, którego geometrycznym ogni-
skiem był wierzchołek wyższej z wież Bazyliki Mariackiej, są dziś: prze-
bieg Alej Trzech Wieszczów, wielki Bastion III „Kleparz” i relikty Bastionu 
V  Lubicz”. Inwestycje te, kosztowne i, jak się miało okazać, anachroniczne 
z punktu widzenia taktyczno-technicznego, powstawały w atmosferze na-
rastającego zagrożenia ze strony Królestwa Prus, bezwzględnie walczącego 
o hegemonię w Związku Niemieckim. Równocześnie rozpoczynająca się era 
drugiej rewolucji przemysłowej miała niebawem wysłać do lamusa zarówno 
gładkolufową artylerię, odprzodowe karabiny, jak i w konsekwencji, ceglane 
forty z odsłoniętymi w kierunku nieprzyjaciela ścianami.

Il. 8. Rzut wałów Fortu 15 „Pszorna” na rysunku powykonawczym; daty aktualizacji − 
1886, 1887 r. Fot. CAW/Archiwum WUOZ w Krakowie
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Niezwykłym znakiem zmieniającego się − nie tylko militarnego − świata 
stał się pierwszy krakowski fort wysunięty, który przejął numer od star-
szego szańca na Dąbiu, był jednak wysunięty znacznie dalej w kierunku 
wschodnim. Datowany jest bądź na lata 1854−1857, bądź 1864−1869. Dru-
gie datowanie wydaje się bardziej prawidłowe; w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie przechowywane są plany budowlane oraz powy-
konawcze-przeglądowe tego fortu. Najwcześniejsze datowanie na dostęp-
nych, znanych planach budowy to rok 1870. Być może wcześniejsze datowa-
nie dotyczy obiektu nieznanego autorom dzieła ziemnego, wyprzedzającego 
swym powstaniem realizację wielkiego, stałego fortu. Nazwany dziełem 
wysuniętym nr 15 na Trakcie Lubelskim, stanowił niezwykły przykład for-
my pośredniej pomiędzy fortem reditowym a późniejszym fortem artyle-
ryjskim. Posiadał spłaszczony, rozciągnięty wszerz pięcioboczny narys z ni-
ską reditą, chronioną wewnątrz fortu nasypem, osłaniającym ją od czoła. 

Il. 9. Rzut wałów i kazamat Fortu 15 „Pszorna” na planie uzbrojenia fortu  
z lat 80. XIX w. Fot. CAW/Archiwum WUOZ w Krakowie
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Zewnętrzny wał otoczony był suchą fosą z murowanym przeciwstokiem, 
której broniły: kaponiera umieszczona w osi założenia, dwie kaponiery 
rewersowe w narożnikach oraz rozbudowana galeria przeciwstoku. Obro-
nę bliską uzupełniała bardzo duża (większa od redity) kaponiera szyjowa 
na tyłach fortu. Wał artylerii posiadał nowoczesne stanowiska osłonięte 
tzw. poprzecznicami (inaczej − trawersami), zmniejszającymi skutki tra-
fień i uniemożliwiającymi ostrzał wzdłużny wału (tzw. ogień amfiladowy). 
Pod wałem artylerii umieszczone były rozległe kazamaty, tzw. podwalnie, 
mieszczące m.in. magazyny amunicyjne i łączące się ze stokowymi gale-
riami strzeleckimi. Fort był bez wątpienia najbardziej skomplikowanym 
przestrzennie i wyposażonym w najdłuższe połączenia i galerie podziemne 
obiektem militarnym Krakowa.

Widać w nim wpływy myśli fortyfikacyjnej belgijskiego inżyniera − 
gen. Henri Alexisa Brialmonta, ale też ewolucję postępowej austriackiej 
szkoły fortyfikacyjnej (podobne obiekty z pogranicza dwóch epok zobaczyć 
można w Weronie i Komaróm). Mimo iż dekadę po rozpoczęciu budowy 

Il. 10. Zimowe zdjęcie lotnicze Fortu 15 „Pszorna”, wykonane ok. 1923 r. Fot. Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie (dalej: MLP)
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Fortu 15 główny ciężar obrony przejął nowy pierścień obronny, odsunię-
ty radykalnie o ok. 8 km od centrum miasta, obiekt na wzgórzu Pszorna 
nie odszedł całkiem na emeryturę. Stał się dziełem wysuniętym rdzenia 
i odgrywał ważną rolę zarówno jako wielka, tyłowa bateria wspierającą 
forty zewnętrzne VI Obszaru Obronnego, jak i ośrodek obrony ich zapola 
na wypadek przedarcia się nieprzyjaciela przez pierścień zewnętrzny.

W 1914 r. fort uzbrojony był w sześć dwunastocentymetrowych dział 
M.61 przewidzianych do walki na duży dystans, cztery ośmiocentymetrowe 
działa przeciwszturmowe M.75 do walki na bliski dystans oraz osiem dzie-
więciocentymetrowych dział kazamatowych M.75 do obrony bezpośredniej, 
czyli do ostrzału wzdłużnego fos z kaponier. Załoga liczyła 278 osób, w tym 
2 oficerów i 142 szeregowych artylerii, 2 oficerów i 125 szeregowych piecho-
ty oraz 1 oficera i 6 szeregowych pionierów − do zadań inżynieryjnych.

Fort został rozebrany w 1951 r. w związku z budową drogi łączącej Kra-
ków z Nową Hutą. Pozostały jedynie fragmenty stoków w dzisiejszym Par-
ku Lotników Polskich oraz fragment muru przy al. Jana Pawła II, która 

Il. 11. Mieszkanki Krakowa 
przy 15-centymetrowej armacie 
fortecznej M.61, lato 1914 r. Był 
to podstawowy typ uzbrojenia 
artyleryjskiego Fortu 15  
„Pszorna” w 2. poł. XIX w.  
Fot. ze zbiorów K. Wielgusa 
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przecina fort na pół. Dobrze zachowany jest narys wału artylerii i ślad pod-
kowiastego nasypu przed czołem redity. Sama redita i kaponiera zapola 
są nieczytelne, zniesione przez drogę. Pod ziemią zachowała się większa 
część jedynie fragmentarycznie rozebranych elementów murowanych. Kon-
tynuacja wału artylerii w postaci kładki pieszej nad al. Jana Pawła II może 
przyczynić się zarówno do przypomnienia najbardziej niezwykłego dzieła 
Twierdzy Kraków, do zaznaczenia symbolicznej bramy między Krakowem 
i Nową Hutą, jak i przede wszystkim do scalenia wielkich terenów zieleni 
− Parku Lotników Polskich − położonych na terenie pofortecznym i rzeczy-
wistej zieleni terenów lotniska. 

Konieczność rozbudowy twierdzy podyktowana rozwojem artyle-
rii przyczyniła się ok. 1874 r. do podjęcia studiów nad budową nowe-
go, zewnętrznego pierścienia fortów odległego o 7−11 km od centrum 
miasta. Fort „Pszorna” wraz z terenami przyszłego lotniska znalazł się 

Il. 12. Koncepcja integracji terenu zielonego dawnego Fortu 15 „Pszorna” na projekcie 
dyplomowym inżynierskim Anny Leśniak (promotor: dr hab. inż. arch. A. Zachariasz, 
prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. K. Wielgus, PK, Wydział Architektury, 
kierunek Architektura Krajobrazu, rok akad. 2016/2017). Projekty dotyczące terenów 
dawnych fortyfikacji i lotniska prezentowane były w cyklu seminariów „Zaadaptuj 
przestrzeń” oraz „Zielony system Krakowa” w Ośrodku Kultury C. K. Norwida 
w latach 2018−2019
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na dalekim zapolu fortów 49 „Krzesławice” i 48 „Batowice”, zrealizowa-
nych w formie stałej w latach 80. XIX w. Dalsze uzupełnianie pierście-
nia o późniejsze forty pancerne oraz szańce i baterie spowodowało po-
wstanie autonomicznych grup fortowych, z których każda zasilana była 
wiązką dróg dojazdowych. Przez tereny przyległe do przyszłego lotniska 
wytyczono dwie takie drogi, przez ów teren − trzecią. Wzdłuż Traktu 
Mogilskiego (stanowiącego również drogę forteczną) przeprowadzono 
linię kolejową na Kocmyrzów, zapewniającą przerzut wojsk i ewentu-
alne manewry pociągów pancernych. Do linii tej podwiązano później 
bocznice lotniska. Obszary wycięte siecią dróg fortecznych przeznaczo-
no na pole obozowe dla załogi twierdzy w okresie wojny, tzw. kampusy. 
Część z nich opatrywano z czasem budynkami barakowymi, część zaś 
zamieniono w koszary stałe, otoczone zazwyczaj obszernymi polami ćwi-
czeń (Exercierplatz).

Tak powstały ok. 1890 r. koszary kawaleryjskie na Rakowicach (dziś 
nadal w rękach wojskowych). Zespół tych koszar miał się z czasem stać kan-
wą przyszłego zespołu lotniskowego, którego pole wzlotów zlokalizowano 
na przyległym polu ćwiczeń konnych. 

Il. 13. Skrzydła samolotu Albatros B I niesione w kierunku lotniska rakowickiego 
główną aleją koszar kawaleryjskich 1 Galicyjskiego Regimentu Ułanów gen. Rudolfa 
von Brudermanna w Krakowie-Rakowicach, grudzień 1914 r. Fot. Staatsarchiv, 
Kriegsarchiv Wiedeń, Luftfahrtarchiv/Luftfahrtbildersammlung. Flik. 8/III
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W koszarach rakowickich stacjonowały za czasów austriackich szwadrony 
I Galicyjskiego Pułku Ułanów gen. Rudolfa von Brudermanna, ok. 1918 − arty-
leria wraz z zapleczem warsztatowym, a do czasów polskich – 8 Pułk Ułanów 
im. ks. Józefa Poniatowskiego.

Na północ od nich zlokalizowano koszary obrony krajowej (Landwehr) 
na Prądniku Czerwonym, klasyfikowane przez Austriaków jako „pro-
wizoryczne”. Stacjonowały tam oddziały c.k. 16 Pułku Piechoty Obro-
ny Krajowej. Zaopatrzono je we własne pola ćwiczeń oraz strzelnicę. 
W okresie międzywojennym koszary te uzyskały imię hetmana Karola 
Chodkiewicza, stając się z czasem zespołem koszarowym lotniska. Exer-
cierplatz tych koszar stał się częściowo stadionem sportowym, strzelni-
ca zaś jeszcze za austriackich czasów została powiększona i dostosowana 
do lotniczej broni pokładowej. Autonomizacja grup fortowych twierdzy 
spowodowała konieczność zapewnienia im własnych zasobów amunicji 
− skrócenia tym samym linii jej dowozu na linię działań wojennych. 
Powstał więc system prochowni polowych (Feld Munition Magazin) 
usytuowanych na zapolu grup w pobliżu węzłów dróg fortecznych. 
Prochownię obsługującą grupę fortową „Batowice” (48) zlokalizowano 
w północnej części pola ćwiczeń kawalerii, wiążąc ją z drogą dojazdową 
Prądnik-Krzesławice aleją obsadzoną maskującymi szpalerami z kasz-
tanowców. Prochownia ta przez cały okres międzywojenny stanowiła 
północno-wschodni kraniec lotnisk, a w okresie okupacji została włą-
czona w jego zespół. 

Stopień przekształceń terenu, w szczególności wokół Fortu 15 „Pszorna”, 
sposób gospodarowania terenem i regulacji zabudowy, wprowadzanie zie-
leni fortecznej, powstanie koszar, układ dróg − to bezpośrednie i pośred-
nie rezultaty wielkich inwestycji militarnych z epoki pary i elektryczności. 
W wielowiekowej sztafecie przekazywania zielonych, niezabudowanych 
pól, pastwisk, łąk na wschód od Krakowa, z regularnymi układami wsi 
i parkowym krajobrazem − przez ponad półwiecze funkcję lidera pełniła 
Twierdza Kraków. Później jej rolę w sztafecie przejęło lotnictwo. Dziś dzięki 
nim na terenach Rakowic, Czyżyn, Dąbia, Bieńczyc i Mistrzejowic istnieje 
jeszcze swoisty archipelag terenów zieleni, a nawet wewnątrzmiejskich te-
renów otwartych, możliwych do scalenia. 
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3. Wzdłuż Traktu Mogilskiego i kolei 
kocmyrzowskiej 

Trakt Mogilski to utrwalony ślad jednej z najważniejszych historycznych 
dróg, łączących Kraków z Lublinem, Lwowem i Rusią. Droga ta w Średnio-
wieczu zaczynała się u stóp Bramy Floriańskiej, a pierwszą dużą i ważną 
wsią, którą napotykała na swej drodze, była Mogiła wraz z opactwem Cy-
stersów. Dalej biegła w kierunku Sandomierza. Dlatego też jej wczesne na-
zwy to Trakt Mogilski lub Trakt Sandomierski. W XIX w. zwana była Drogą 
Mogilską lub Traktem Lubelskim. Obecny charakter uzyskała w latach 1951–
1952 po rozbiórce Bastionu V „Lubicz” znajdującego się w miejscu obecnego 
Ronda Mogilskiego i po rozbiórce opisanego Fortu 15 „Pszorna”. Po bastionie, 
oprócz reliktów kaponier typu „kocie uszy”, odsłoniętych podczas budowy 
nowego węzła linii tramwajowych, pozostała pamiątka drogowa − łuk drogi, 
okalający dawniej od północy Bastion V. Główny fragment dzisiejszej ul. Mo-
gilskiej jest kontynuacją drogi. Przebiega obok Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji, dawnych austro-węgierskich koszar barakowych (ich niskie budynki stoją 
jeszcze wzdłuż ulicy) oraz młynów Polskich Zakładów Zbożowych. Od skrzy-
żowania z ul. Meissnera przechodzi w al. Jana Pawła II i zanurza się w zieleń 
dawnego Fortu „Pszorna”. Po jego południowej stronie, pośród starej zieleni 
drzemie jedna z dwóch najcenniejszych pamiątek po dawnym trakcie. Jako 
parkowa aleja obwodowa, obiegająca narożnik fosy dawnego fortu, istnieje 
tam do dziś łuk dawnego Traktu Mogilskiego, ułożonego w ten właśnie spo-
sób w chwili budowy dzieła obronnego. Droga powraca do swej osi przed 
kampusem Akademii Wychowania Fizycznego. Biegnie dalej do Nowej Huty, 
jako ważna arteria przenikając wszystkie, zróżnicowane stylistycznie części 
tego niezwykłego miasta ery industrialnej. Gdybyśmy jednak chcieli dotknąć 
nawierzchni dawnego Traktu Sandomierskiego, takiego, jakim był na prze-
łomie XIX i XX w., poczuć atmosferę dawnej drogi na wschodnie rubieże 
Galicji, a wcześniej − Rzeczpospolitej, musimy udać się za kopiec Wandy. 
Tam, w pobliżu dawnego Fortu 49½a „Mogiła” znajdziemy niepotrzebny i za-
pomniany fragment brukowanej drogi, biegnącej pośród starej zieleni, obok 
uroczego dawnego domku straży, pilnującej fortu w czasach pokojowych. Jest 
to druga i ostatnia, dosłowna, krajobrazowa pamiątka po sławnym Trakcie 
Ruskim, Mogilskim, Sandomierskim i Lubelskim. 
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Od Krakowa po Czyżyny i Mogiłę, wzdłuż Traktu Mogilskiego wy-
tyczono pod koniec XIX w. drogę żelazną. Była to linia kolejowa nr 111, 
zwana popularnie Kocmyrzówką. Jej ślady są takimi samymi śladami 
zamarłej rzeczywistości dawnej naddunajskiej monarchii jak stare forty 
Twierdzy Kraków. Zapominana dziś (choć wciąż czytelna kulturowo) 
granica między imperiami Habsburgów i Romanowów była faktorem 
powstania zarówno Twierdzy Kraków, jak i „Kocmyrzówki”. W latach 
pokoju miała służyć lokalnemu handlowi przygranicznemu; stacją 
na granicy był Kocmyrzów. W przypadku zagrożenia wojennego miała 
pomagać w przesuwaniu wojsk w strefie przygranicznej, a także − jak 
twierdził znawca tematyki dawnych fortyfikacji Krakowa Janusz Bog-
danowski − w manewrach pociągów pancernych, będących rodzajem 
„ruchomych fortów” twierdzy. 

Spółka Akcyjna Kolej Lokalna „Kraków – Kocmyrzów” powstała w 1899 r. 
Jej pierwszym prezesem został Wacław Fajans (1884–1973), wybitny polski 
bankowiec, ekonomista i działacz gospodarczy, wywodzący się ze sławnej 
żydowskiej rodziny warszawskiej, znanej z wielu handlowców i przemy-
słowców. Linia miała 19 km długości. Mimo iż była budowana głównie 
z myślą o ruchu towarowym, od początku obsługiwała również przewozy 

Il. 14. Kolej kocmyrzowska i jej odgałęzienia, obsługujące koszary i lotnisko. 
Przebieg linii kolejowych oznaczono pogrubieniem na mapie w skali 1:5000 z 1961 r. 
Fort 15 „Pszorna” już po rozbiórkach, rozcięty al. Planu 6-letniego i odcinkiem 
wyprostowanej linii kolejowej. Oprac. K. Wielgus
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pasażerskie. Jeszcze przed I wojną światową zbudowano odnogę do stacji 
Mogiła, odbijającą od głównej linii w Czyżynach. W tym okresie zbudowano 
też odnogę do koszar kawaleryjskich, od roku 1912 obsługiwała ona dodatko-
wo lotnisko; na terenie koszar powstał budynek dworcowy z rampą. Odnogę 
tę znacznie rozbudowano w okresie I wojny światowej do obsługi warsztatów 
artyleryjskich, częściowo zrealizowanych na zapleczu ciągu hangarów łuko-
wych przy południowej granicy ówczesnego lotniska rakowickiego. System 
obsługi obiektów militarnych znacznie przebudowano w okresie polskiej roz-
budowy lotniska w latach 1926−1931. Rozszerzone pole wzlotów uwolniono 
od infrastruktury kolejowej, przesuwając bocznicę na południowy i zachodni 
skraj lotniska i podporządkowując ją heksagonalnemu kształtowi pola wzlo-
tów. Na wschód od Fortu 15 „Pszorna” zbudowano nastawnię, za nią powstał 
rodzaj dużego lotniskowego dworca towarowego z rampą obsługującą mo-
numentalny budynek magazynowy. Żelbetowy budynek wysadzono w latach 
70. XX w., lecz go nie rozebrano − teraz stanowi zarośniętą zielenią ruinę 
w południowej części Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nastawnię zburzono już 
w XXI stuleciu w celu uwolnienia terenu pod zabudowę deweloperską. 

Po powstaniu II Rzeczpospolitej, a więc po likwidacji granicy austriac-
ko-rosyjskiej, ranga linii bardzo się obniżyła. Przestały kursować pociągi 
towarowe, a osobowe jeździły znacznie rzadziej. W 1937 r. kolej jednak dalej 
funkcjonowała. Siedziba jej zarządu mieściła się w Krakowie przy ul. Kapu-
cyńskiej 3; prezesował jej nadal Wacław Fajans. Kolej dysponowała wtedy 
3 parowozami, 16 wagonami towarowymi i 1 pasażerskim wagonem silniko-
wym. W roku 1954 zawieszono kursowanie pociągów do stacji Mogiła. Miało 
to związek z uruchomieniem linii tramwajowej do Nowej Huty i na jej tere-
nie. Jednak północno-wschodnie osiedla Nowej Huty nadal korzystały z kolei 
jako jedynego środka łączności z centrum miasta. Skończyło się to w roku 
1968, w chwili doprowadzenia tramwaju na Wzgórza Krzesławickie. Pociągi 
pasażerskie przestały kursować w 1970 r. Ostatni czynny, aczkolwiek nie-
używany odcinek linii, czyli Kraków Lubocza-Kocmyrzów, został zamknięty 
w 1994 r., a w roku 2003 niemal w całości zlikwidowany.

Jedną z pamiątek po kolei kocmyrzowskiej na terenie Parku Lotników 
Polskich jest dobrze zachowany łuk dawnego szlaku kolejowego, wkopany 
w przedstok Fortu „Pszorna”. Dziś jest to bliższa z alej obwodowych obie-
gających południowo-zachodni narożnik dawnego fortu.
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4. Lotnisko Rakowice-Czyżyny – 100-lecie skrzydla-
tej historii10

Lotnictwo to fascynujący ludzie i ich fascynujące maszyny. To wydarze-
nia – dramatyczne, przełomowe i dynamicznie. Krajobraz wydaje się czymś 
całkowicie odwrotnym w swym pozornym bezruchu i złudnej niezmienno-
ści. Rzadko kiedy kojarzony bywa z lotnictwem. Gdy już powiążemy kra-
jobraz i lotnictwo – wizja jest oczywista. Wielkie lotnisko komunikacyjne, 
kilometry kwadratowe zabetonowanej ziemi, olbrzymie terminale, parkin-
gi, ocean wypalanej lotniczej nafty i nieustany ryk odrzutowych silników; 
jednym słowem − koszmar ekologa.

Lotnictwo, krajobraz i ochrona środowiska wcale się nie wyklucza-
ją. Co więcej, przykład dawnego krakowskiego lotniska Rakowice-Czy-
żyny wskazuje, iż dziedzictwo awiacji w krajobrazie nawet wiele lat 
po ustaniu funkcji lotniczych może stać się osnową dla ratowania zieleni 
miejskiej.

Dawne lotnisko Rakowice-Czyżyny to jeden z najstarszych portów lot-
niczych na terenie Polski i jeden ze starszych na świecie. W roku 1912, gdy 
pojawiły się tu pierwsze samoloty, lotnictwo miało dopiero 9 lat. Już 20 lat 
wcześniej startowały stąd balony obserwacyjne. Lotnisko odegrało znaczą-
cą rolę w działaniach I wojny światowej. Mimo że założone przez cesarskie 
i królewskie Wojska Lotnicze Austro-Węgier, lotnisko przez większość swe-
go ponad półwiecznego funkcjonowania służyło polskiemu lotnictwu woj-
skowemu i cywilnemu. Zostało znacznie rozbudowane i unowocześnione 
w końcu lat 20. XX w., zgodnie z ówczesnymi najnowszymi standardami 
europejskimi, według projektów najlepszych polskich budowniczych. Było 
scenerią i równocześnie uczestnikiem wielu dramatycznych i przełomo-
wych wydarzeń z dziejów Krakowa i Polski. Rozbudowane i dwukrotnie 
niszczone w okresie II wojny światowej, zostało częściowo odtworzone 
po jej zakończeniu i służyło celom lotniczym do roku 1963. Likwidacja por-
tu oznaczała bezpowrotną utratę wielkich, zielonych łąk, rozciągających się 
na wschód od starego Krakowa.

Dzięki miłośnikom lotnictwa nie wszystko jednak zostało stracone. 
W roku likwidacji lotniska otwarto tu pierwszą wystawę sprzętu lot-
niczego, która następnie rozrosła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
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Il. 15. Schemat przemian 
historycznych lotniska 
Rakowice-Czyżyny w Krakowie. 
Oprac. K. Wielgus, J. Środulska-
Wielgus, J. Piekło, M. Radomski, 
pod kier. prof. dr hab. inż. arch. 
M. Łuczyńskiej-Bruzdy, PK, 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
1998/2002
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Uratowało to od zagłady jeden z polskich hangarów z roku 1929 wraz 
z jego otoczeniem o powierzchni ok. 4 ha. Od 1990 r. Muzeum Lotnictwa 
Polskiego rozpoczęło starania o dziesięciokrotne powiększenie obszaru 
i jego zagospodarowanie w postaci Lotniczego Parku Kulturowego. Pra-
ce trwają nieprzerwanie od roku 1995; realizowane były w ramach Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. W roku 2005 
rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny na nowy 
budynek główny muzeum i parku. Lotniczy Park Kulturowy ma łączyć 
funkcje rekreacyjne, edukacyjne i lotnicze, będąc równocześnie praw-
nym sposobem ochrony historycznego, kulturowego krajobrazu indu-
strialnego, jakim są pozostałości dawnej bazy lotniczej. Już dziś stanowi 
istotny element w systemie zieleni miejskiej Krakowa. Przewidywana 
i realizowana funkcja żywego lotniska-muzeum staje się unikatową 
atrakcją turystyczną i kulturalną Małopolski. Hasło „Stare skrzydła 
na starym lotnisku” najlepiej określa zasadniczy cel założycieli parku. 
Bogata historia najsławniejszego lotniska Krakowa zostanie ukazana 
w postaci krótkiego kalendarium prezentującego fazy rozwoju terenów 
lotniska Rakowice-Czyżyny, którym odpowiadają kolory użyte na mapie 
i opisane w jej legendzie.

Opisane wydarzenia układają się w następujące fazy:

FAZA 0 – do 1912. Ślad pięknego wieku
W średniowieczu tereny leżące na północnych stokach Pradoliny Wi-

sły, pomiędzy historycznymi wsiami Rakowice, Olsza, Prądnik Czerwony, 
Mistrzejowice, Bieńczyce i Czyżyny, użytkowane są jako pastwiska-błonia. 
Rakowice były wsią królewską, należącą do parafii św. Mikołaja i opłacającą 
kościół św. Idziego, był tam dwór i karczmy. 

Pastwiska Rakowic użytkowane były również przez mieszczan krakow-
skich. Potwierdza to przywilej króla Zygmunta Augusta z roku 1570, zaka-
zując jednak odsprzedaży i dzierżawy tych gruntów mieszczanom, co od-
byłoby się na szkodę Gminy Rakowice. 

Grunta Rakowic weszły w zasięg działalności militarnej z początkiem lat 
50. XIX w., gdy Austriacy zaplanowali budowę szańców, należących do sys-
temu obrony Twierdzy Kraków. W latach 60. XIX w. powstał tu wielki Fort 
nr 15 „Pszorna”. Otoczenie fortu (w tym tereny przyszłego lotniska) zostały 
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objęte ograniczeniami budowlanymi, co powstrzymało je przed żywiołową 
rozbudową wsi podmiejskich.

Konieczność rozbudowy twierdzy podyktowana rozwojem artylerii spo-
wodowała ok. 1874 r. początek budowy nowego, zewnętrznego pierścienia 
fortów, odległego o 7−11 km od centrum miasta. Fort „Pszorna” wraz z te-
renami przyszłego lotniska znalazły się na dalekim zapolu zewnętrznego 
pierścienia fortów. Na Rakowicach powstał Polowy Forteczny Magazyn 
Amunicji (zwany dalej, potocznie, prochownią). 

Około 1890 r. zbudowano koszary kawaleryjskie na Rakowicach wraz 
z polem ćwiczeń. Z czasem kompleks koszar stał się podstawą rozwoju 
przyszłego lotniska.

Na północ od koszar kawaleryjskich ok. roku 1900 zlokalizowano ko-
szary obrony krajowej (Landwehr) na Prądniku Czerwonym. W okresie 
międzywojennym koszary te uzyskały imię hetmana Karola Chodkiewicza, 
stając się z czasem zespołem koszarowym lotniska. 

Około 1892 r. założono pole wzlotów balonowej kompanii fortecznej 
Twierdzy Kraków.

Był taki krótki i piękny okres w lotnictwie, gdy fascynacja „ludźmi prze-
stworzy” kazała uczcić ich wykwintną i wdzięczną architekturą. Trwało 

Il. 16. Strefa koszarowa lotniska Rakowice, realizowana od roku 1916, w stanie z ok. 
1919 r. (proj. S. Theisz oraz prawdopodobnie T. Stryjeński, F. Mączyński). Porównanie 
z wizją Ogrodu dla lotników Paula Vera z 1911 r., za: L. Majdecki, Historia ogrodów, 
Warszawa 2007. Oprac. K. Wielgus
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to zaledwie kilka lat, na początku drugiej dekady burzliwego XX w. Nad świa-
tem wisiała już zmora pierwszej, wielkiej wojny. Dla nieświadomych tego, 
pełnych optymizmu ówczesnych klas średnich, wciąż jednak trwała „Piękna 
Epoka”. Awiacja, podobnie jak automobilizm, były jej ulubionymi, nowymi 
zabawkami. Odpowiadały idealnie wyobrażeniom o pełnym szlachetnego 
indywidualizmu, męskiej dumy i równocześnie romantyzmu nowoczesnym 
rycerzu-sportowcu. Podziw dla postępu nie zdążył jeszcze znaleźć swojego 
odzwierciedlenia w surowej − aż do granic brutalności − architekturze fu-
turyzmu. Apoteozując nowoczesność, brano jeszcze to, co najlepsze z nie-
odległej przeszłości, ze sztuki przełomu wieków: secesji, symbolizmu, stylu 
kaligraficznego w ogrodach, modnego wówczas nawrotu do narodowych i lu-
dowych korzeni. Pogodna architektura aerodromów, auto- czy welodromów 
była w istocie uwspółcześnioną architekturą torów wyścigów konnych, śród-
miejskich błoń, pól golfowych, uzdrowiskowych deptaków czy pałacowych 
„wielkich trawników”. Na lotniskach, na krótko, pojawił się powab i czar 
odchodzącego bezpowrotnie starego świata – zanim lotnictwo straciło swą 
niewinność w krwawej jatce I wojny światowej. 

W takim klimacie w roku 1911 naszkicował swój Ogród dla lotników 
znakomity architekt krajobrazu Paul Véra. Projekt wytwornego terenu klu-
bowego, nakreślony przez francuskiego artystę, znalazł swe nieoczekiwane 
odzwierciedlenie pięć lat później na… krakowskich Rakowicach.

FAZA 1a (1912−1913). Forteczne lotnisko
Od lat 90. XIX w. stacjonowali tu kawalerzyści z 1 Galicyjskiego Re-

gimentu Ułanów. Od roku 1892 zaczęły startować stąd balony, służące 
jako środek obserwacji w 2 Regimencie Artylerii Fortecznej. Z początkiem 
1912 r., w którym w ramach austro-węgierskiego Oddziału Aeronautyczne-
go (k.u.k. Luftschiffer Abteilung) powstały cesarskie i królewskie Wojska 
Lotnicze (k.u.k. Fliegertruppe, później Luftfahrtruppe), zaczęto przygoto-
wywać w miastach fortecznych i garnizonowych stałe lotniska dla jedno-
stek zwanych Parkami Lotniczymi (Flugpark). Tegoż roku, w czasie letnich 
ćwiczeń w rejonie Twierdzy Kraków i na Podhalu, latały z Krakowa pierw-
sze samoloty typu Etrich Taube, za sterami których zasiedli Oberleutnant 
(por.) Mieczysław Miller oraz piloci Ölwein i Redlinger. Jesienią samoloty 
stacjonowały już na stałe na rakowickim polu wzlotów. Jeszcze w tym roku 
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władze austriackie wykupiły od OO. Dominikanów 55 ha terenu na urzą-
dzenie lotniska; początkowo było ono mniejsze, niż wykupiony grunt, zaj-
mując prostokąt o wymiarach ok. 300 × 500 m. Pierwsze budowle stanęły 
tu zapewne na przełomie 1912 i 1913 r. − był to podwójny, drewniano-ce-
glany hangar o rozpiętości 2 × 16,75 m, budyneczek dla personelu oraz… 
remiza dla konnych pojazdów transportowych (Fuhrwerksdépôt), jako 
że transport naziemny samolotów odbywał się wówczas w trakcji konnej. 

Il. 18. Najstarszy, drewniany hangar podwójny na Rakowicach, z lat 1913/1914. 
Fot. archiwalna udostępniona przez Muzeum Historii Fotografii Krakowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego im. Prof. W. Bogackiego, 51404/9089, kopia 
w archiwum IAK PK 

Il. 17. Samolot Lohner Model B 
„Pfeilflieger” o imieniu „Barbar” 
z Flugpark 7, jedna z pierwszych 
maszyn stacjonujących 
od 1912 r. na lotnisku rakowickim. 
Z tej samej wytwórni (dawnej 
fabryki powozów i karoserii Jacoba 
Lohnera w Wiedniu) pochodzi 
wiele tramwajów (zwanych 
wiedeńczykami), wożących dziś 
pasażerów po ulicach Krakowa. 
Rys. K. Wielgus



41

W lutym roku 1914 krakowski Flugpark 7 liczył już sześć samolotów: dwa 
Etrichy „Taube” o numerach S-VI i F-3, służące głównie do celów szkol-
nych, i cztery maszyny typu Lohner Model B o imionach: „Bulle”, „Barbar”, 
„Bomerang” i „B-30”. 

• Wiosna 1912 – Rozpoczęcie przygotowania do budowy pierw-
szego na terenach ówczesnej Galicji lotniska samolotowego dla 
jednostki o nazwie Flugpark 7. Pierwotne lotnisko zlokalizowa-
no na terenie wykupionym od OO. Dominikanów. Zbudowano: 
podwójny hangar drewniano-ceglany, remizę pojazdów trans-
portowych i stajnię oraz dom dla personelu.

Il. 19. Hangar systemu Waagner. 
Najstarszy zachowany hangar lotniczy 
w Polsce i najstarszy zachowany w tak 
kompletnym stanie hangar w Europie 
Środkowowschodniej. 
U góry: przed hangarem samolot 
szkolny Brandenburg B I, 1917 r., 
pośrodku: samolot produkcji włoskiej 
SVA-5 na tle tego samego hangaru, 
1921 r. Fot. MLP; 
U dołu: hangar po pracach 
konserwatorskich wykonanych 
w 2013 r. ze środków Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa. Fot. K. Wielgus
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FAZA 1b (1914−1915)
1914 – Znaczna rozbudowa lotniska w formie półstałej, w ramach 

mobilizacji dla potrzeb ok. pięciu kompanii lotniczych. Ustawienie na-
miotów hangarowych, następnie drugiego hangaru podwójnego i baraku 
dla personelu.

FAZA 2 (1916−1917). Lotnicza baza Najjaśniejszego Pana
Zaplecze bazy okazało się niewystarczające w obliczu mobiliza-

cji 1914 r. W najbardziej newralgicznym momencie Bitwy o Kraków, 
na początku grudnia 1914 r., stacjonujące tu co najmniej trzy kompanie 
lotnicze (Fliegerkompanie, w które zamieniono funkcjonujące w czasie 
pokoju Flugparki) musiały zbudować hangary namiotowe. Wtedy wła-
śnie z Krakowa ruszyła pierwsza na świecie poczta lotnicza do oblę-
żonego Przemyśla. Tu wylądował pierwszy na froncie wschodnim ae-
roplan (o imieniu „Muzzl”) wyposażony w aparaturę radiową. Wtedy 
też aeroplany z Rakowic przyczyniły się do udanego manewru, który 
nieodwracalnie zatrzymał marsz armii rosyjskich na Śląsk i Morawy. 
Po odsunięciu frontu na linię Dunajca kompanie odleciały na lotniska 

Il. 20. Główny budynek koszarowy kompanijnych koszar lotniczych w Rakowicach. 
Budynek zniszczony podczas nalotu Luftwaffe 1 września 1939 r. Fot. ze zbiorów 
K. Wielgusa
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w Brzesku i Bochni. Być może przed ofensywą gorlicką, wiosną 1915 r., 
powstały drugi, podwójny hangar i kolejne baraki dla załóg. Po prze-
łamaniu gorlickim kompanie lotnicze powędrowały dalej na wschód. 
Kraków pozostał ważną, tyłową bazą warsztatową i remontową. Dwie 
podwójne „szopy lotnicze” już nie wystarczały. Pojawiły się za to funk-
cjonalne, duże hangary stalowo-drewniane, znane z wszystkich lotnisk 
naddunajskiej monarchii. Według różnych źródeł ich liczba wykazywana 
jest jako cztery lub pięć; być może były one w dwóch różnych wielko-
ściach: dwa większe i trzy nieco mniejsze.

Zaraz potem (a był to początek 1916 r.) w wiedeńskim wydziale 
budowlanym cesarskich i królewskich Wojsk Lotniczych sporządzo-
no plany kompanijnych koszar lotniczych. Miały służyć 10 Zapasowej 

Il. 21. U góry: lotnisko 
Rakowice w 1918 r. jako 
rozbudowana tyłowa 
baza lotnicza, siedziba 
10 Fliegerersatzkompanie 
i lotnisko etapowe linii 
pocztowej Wiedeń − 
Kijów. Rys. K. Wielgus. 
U dołu, w podobnym 
ujęciu, unikatowy 
fragment historycznej 
bazy lotniczej 
z czasów I wojny 
światowej, zachowany 
dzięki użytkowaniu 
wojskowemu. Wskazano 
położenie najważniejszych 
budowli. Fot. MPL, oprac. 
K. Wielgus
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Kompanii Lotniczej (10 Fliegerersatzkompanie) – jednostce o charak-
terze szkolnym, z dużym zapleczem technicznym. Zapewniała ona uzu-
pełnienia jednostkom frontowym. 1 października 1917 r. jej komendę 
objął Polak, Hauptmann (kpt.) Roman Florer z Brzeżan. Właśnie dla 
10 Kompanii powstały najładniejsze w Krakowie koszary: nie zimne 
gmachy z czerwonej cegły, lecz pięć białych pawilonów zbudowanych 
w charakterze pałacyków lub podmiejskich willi.

Pomyślano o wieżyczce z zegarem i treliażach, po których miały się piąć 
pnącza. Zaplanowano ogrodowe otoczenie, alejki, korty tenisowe, wysoką 
zieleń i krzewy. Całość, niepokojąco zbieżna z ideą i formą Ogrodu dla lot-
ników Paula Véry, zaprojektowana została zapewne w pracowni znanego 
architekta wiedeńskiego Siegfrida Theissa (autora monumentalnych ko-
szar lotniczych w Wiener Neustadt, znacznie większych, lecz… podobnych 
do koszar rakowickich). W projekcie mogli też brać udział krakowscy ar-
chitekci: Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński, którzy na lotnisku 

Il. 22. Hangary systemu Waagner, za nimi najstarsze hangary podwójne, w głębi 
hangary łukowe, przełom listopada i grudnia 1918 r. Lotnisko w rękach polskich, 
na samolocie Oeffag C.II wymalowane wielkie litery „Z” na białych polach − pierwszy 
znak Lotnictwa Polskiego, malowany w Krakowie przed wprowadzeniem biało- 
-czerwonej szachownicy. Fot. MLP
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zaistnieli na pewno dziesięć lat później. W wojennych warunkach powstał 
dla „asów przestworzy Najjaśniejszego Pana” zespół budowli i zieleni, jakby 
anachroniczny, wolny od wojennej tymczasowości, spoglądający wstecz ku 
pięknym czasom czystej, sportowej awiacji. 

• 1914−1916 – Lotnisko powiększono o ok. 55 ha, wykupionych 
od OO. Dominikanów; wyposażono je w trzy (wg innych źródeł pięć) 
nowoczesne hangary stalowo-drewniane o rozpiętości 25 m.

• 1916−1917 – Lotnisko uzupełniono o zespół koszar lotniczych w for-
mie pawilonów, otoczonych ogrodem (zapewne projekt arch. Sieg-
frieda Theisza, z udziałem arch. Tadeusza Mączyńskiego i Francisz-
ka Stryjeńskiego). Zbudowano też duży zespół techniczny.

FAZA 3 (1918). Na szlaku lotniczej poczty
W 1918 r. dobudowano kolejne cztery hangary oraz niezwykłą, parabo-

liczną halę balonową, zwaną już za polskich czasów halą włoską. Prostokąt 
lotniska zamknęły dwie pierzeje: południową tworzyły elewacje hangarów, 
zachodnią – koszar na tle zieleni szkoły OO. Pijarów. Od marca 1918 r. 
krakowska baza, dowodzona nadal przez kpt. Romana Florera, zaistnia-
ła jako punkt etapowy pierwszej, regularnej, dalekosiężnej linii poczto-
wej na świecie, z Wiednia, przez Ołomuniec, Kraków, Lwów i Płoskirów 
– do Kijowa. 15 października 1918 r. odleciał stąd ostatni austro-węgierski 
samolot pocztowy. Lotnisko uzupełniono ciągiem czterech hangarów łu-
kowych (wg projektu inżynierów Bahrynowskiego i Warczewskiego) dla 
potrzeb 10 Zapasowej Kompanii Lotniczej oraz parabolicznym hangarem 
balonowym. 31 listopada 1918 r. lotnisko przejęte zostało przez Polaków 
jako pierwsza baza lotnicza niepodległej Rzeczypospolitej.

FAZA 4 (1918−1925). U zarania Rzeczpospolitej
Nocą z 30 na 31 października 1918 r. nastąpiło faktyczne przeję-

cie rakowickiego lotniska przez Polaków. Kierował nim sam Roman 
Florer. Rankiem zameldował austriackiemu dowódcy z komendy miasta, 
gen. Simonowi, iż przejmuje lotnisko z całym sprzętem i częścią persone-
lu. Przedstawicielowi Polskiej Komisji Likwidacyjnej, oficerowi legionowe-
mu, drowi Zdzisławowi Dzikowskiemu, Florer złożył historyczny meldu-
nek: „Poddając się rozkazom Komendanta miasta płk. Roji, oddaję Panu 
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niniejszym komendę nad lotniskiem w Rakowicach i zobowiązuję się od-
dać w całości dobro państwowe, pozostające pod moim zarządem. Kraków, 
dn. 31 października 1918 r.”. Odrodzona Polska otrzymała swe pierwsze 
w historii lotnisko. Część personelu nie chciała przyjąć tego do wiadomości, 
a nawet próbowała uciekać samolotami, silniki jednak nie odpaliły. Wierni 
Florerowi mechanicy, pod komendą brygadzisty Juchy wymontowali apa-
raty rozruchowe. Inni lojalni wobec Florera żołnierze uniemożliwili próbę 
podpalenia składu materiałów pędnych. Nazajutrz Niemcy, Czesi i inni nie-
polscy obywatele dawnej monarchii odjechali koleją. Nie wszyscy jednak: 
część lotników niebędąca Polakami (m.in. sierżanci Grün, Nemetz i Kohut) 
pozostała jako lojalni obywatele swej nowej ojczyzny – nieocenieni spe-
cjaliści, niezbędni dla jej rodzącego się lotnictwa. 1 listopada na Rakowi-
cach dowodził już z powrotem Roman Florer. Z 20 sprawnych samolotów 
(z czego do natychmiastowego użytku nadawało się 12) sformowano pod 
dowództwem rtm. Jasińskiego I Eskadrę Bojową. Z Krakowa wyruszyła na-
stępnie do Przemyśla grupa interwencyjna, która pomogła odzyskać z rąk 
ukraińskich lotnisko Hureczko. Następnie wyekwipowano na Rakowicach 
III Eskadrę Bojową, która pod dowództwem kpt. pil. Camillo Periniego od-
leciała z pomocą dla walczącego Lwowa, stąd wreszcie wystartowała na lot-
nisko w Radymnie kolejna, IX Eskadra pod komendą por. obs. Franciszka 
Trenkwalda. W maju 1919 r. z bocznicy na Rakowicach ruszyła jakby „fa-
bryka na kółkach” – specjalny pociąg mieszczący II Ruchomy Park Lotniczy 
pod dowództwem por. pil. Z. Retingera. Służył on pomocą eskadrom fron-
towym. Olbrzymi wysiłek organizacyjny i techniczny, którego motorem był 
niestrudzony Florer, zaowocował także stworzeniem Niższej Szkoły Pilotów 
i II Lotniczego Baonu Uzupełnień. W Krakowie ruszyła nawet małoseryjna 
produkcja samolotów! Lotnicy, technicy i żołnierze z Rakowic dali rodzącej 
się Polsce to, co mieli najlepszego…

Najstarsze, rakowickie lotnisko zmieniało się, lecz nie zginęło. 3 maja 
1919 r. spłonął jeden z dwóch najstarszych drewnianych hangarów z lat 
1913−1914. Drugi rozebrano ok. 1925 r., budując wieki hangar montażo-
wy. Z czterech lub pięciu stalowo-drewnianych hangarów z lat 1915−1916 
pozostał jeden. Inne znikły: jeden spłonął 11 marca 1925 r., jeden przenie-
siono na lotnisko na Pasterniku, a następnie w Pobiedniku Wielkim, gdzie 
po przebudowie służy do dziś szybownikom. Losy kolejnych hangarów 
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nie są znane. Łukowe hangary z 1918 i „Halę włoską” zlikwidowano do ok. 
1935 r., poszerzając lotnisko. Pawilon koszarowy z wieżyczką, trafiony 
niemiecką bombą, spłonął 1 września 1939 r. Kantynę, wartownię i budy-
nek działu aerofotograficznego zburzono już po II wojnie światowej. Trwa 
jeszcze, bardzo zniszczona, dwukrotnie ocalona od wyburzenia przez Wo-
jewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, kancelaria lotni-
ska, dziś pięknie odrestaurowana jako… dom weselny, niestety, w żaden 
sposób nieoznaczony jako cenny zabytek Krakowa. Cieszy oczy zadbany, 
austriacki pawilon oficerski i harmonijnie dostawiony do niego piękny bu-
dynek 2 Pułku Lotniczego z roku 1925 – dzieło architektów Stryjeńskiego 
i Mączyńskiego. Rozrasta się stara zieleń, wspaniałe kasztanowce, jesio-
ny i robinie, pielęgnowane na terenie jednostki wojskowej. Zachował się 
nawet trójkątny skrawek najstarszego pola wzlotów, zamknięty ostatnio 
od północy banalną formą osiedla. Trwa monumentalny układ dawnych 
koszar kawaleryjskich. Dobrym gospodarzem okazało się Wojsko Polskie. 
Znakomicie odrestaurowało, ze wsparciem Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa, unikatowy hangar typu Waagner. Stał się on ozdobą 
Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2014.

Wybaczmy więc armii, że opisanych tu obiektów nie będziemy mo-
gli obejrzeć z bliska ani sfotografować (można je zobaczyć od stro-
ny ul. Akacjowej). Przecież dzięki wojskowej administracji jeszcze 
w ogóle… ISTNIEJĄ!

Istnieje też coś większego i cenniejszego od traktowanych oddziel-
nie budynków, hangarów i drzew. Jest to unikatowy, autentyczny kra-
jobraz lotniska z początku wieków, w cudowny sposób ciągle żywy 
i przemawiający do wyobraźni silniej, niż wszystkie pomniki, książ-
ki i filmy razem wzięte. Trwa najpiękniejsza, bo prawdziwa opowieść 
o początkach awiacji w Krakowie i całej Środkowej Europie, o pierw-
szej na świecie poczcie lotniczej, o pierwszych godzinach i dniach na-
szej niepodległości i naszego lotnictwa.

• 1919 − Najstarszą część zespołu hangarowo-technicznego z lat 
1913−1915 zniszczył pożar.

• Do 1921 − Dokończono inwestycje rozpoczęte przez Austriaków. 
W Krakowie powstał 2 Pułk Lotniczy. Zabudowę lotniska uzupeł-
niono hangarami drewniano-płóciennymi „Bessoneau”. 
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Il. 23. Pierwsza znana koncepcja rozbudowy lotniska rakowickiego z ok. 1923 r. 
Fot. CAW/ Archiwum WUOZ w Krakowie

Il. 24. Monumentalna, zachodnia grupa hangarowa lotniska Rakowice-Czyżyny 
w stanie z ok. 1936 r. Poniżej – to samo miejsce z ruinami wyburzonych hangarów, lecz 
z zachowaną zielenią. Fot. i oprac. K. Wielgus
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Il. 26. Elewacja zachodnia hangaru dwunawowego, a na jej osi Pomnik Lotników 
2 Pułku Lotniczego (proj. arch. T. Stryjeński) odsłonięty w 1931 r. Fot. MLP

Il. 25. Projekt parkowej rewaloryzacji tego terenu z odtworzeniem brył 2 hangarów, 
jako strategicznej części wystawienniczej, decydującej o przyszłości MLP. 
W 2019 r. muzeum uzyskało na ten projekt prawomocne pozwolenie konserwatorskie 
i pozwolenie na budowę, rys. A. Malik i E. Uchacz, IAK PK 
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Il. 27. Zakładanie modernistycznego ogrodu wokół Pomnika Lotników 2 Pułku 
Lotniczego, znajdującego się na osi wielkiej alei koszarowej. Fot. MLP

Il. 28. Hangar dywizjonu myśliwskiego w zachodniej grupie hangarowej, ukończony 
ok. 1928 r. (proj. inż. S. Broniewski, inż. I. Stella-Sawicki). Po lewej stronie widoczne 
założenie ogrodowe, z którego do dziś zachowały się reliktowo wielkie topole 
berlińskie. Fot. MLP
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• 1923 − Pierwszy projekt rozszerzenia lotniska. Powstanie prowizorycz-
nego, cywilnego portu lotniczego linii „Aerolot” (Ob. 4/3, 4/5).

• 1926 − Ukończenie reprezentacyjnego domu oficerskiego (projekt 
arch. Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński) oraz bloków dla 
rodzin podoficerskich. Włączenie w obręb lotniska koszar na Prąd-
niku Czerwonym.

FAZA 5 (1925−1931). Wielka rozbudowa
Krakowskie lotnisko Rakowice-Czyżyny było przewidywane do wielkiej 

rozbudowy już w 1923 r. i miała to być rozbudowa w „idealnym” europej-
skim kierunku, opartym na opublikowanym niedawno francuskim wzo-
rze. Jego ideą był geometryczny, centralny rzut i naprzemiennie rozłożone 
grupy hangarowe, poprzedzielane strefami wolnego przelotu. Lwowskie 
lotnisko Skniłów miało być idealnym kołem, Okęcie − elipsą, krakowskie 
zaś − najprawdopodobniej sześciokątem.

Zrealizowano tylko połowę krakowskiego zamierzenia. Beton pojawił 
się na nim w postaci siedmiu wielkich hangarów, dróg samochodowych 
i płyt postojowych, jednak nie w postaci pasów startowych. Te wpro-
wadzić mieli na swych lotniskach Amerykanie, i to w latach 30. XX w. 
Krakowskie lotnisko było więc olbrzymią łąką, pokrytą najlepszymi mie-
szankami traw odpornych na zrywanie przez koła lądujących maszyn. 

Il. 29. Hangar i Miejski Port Lotniczy Kraków PLL LOT, ukończone w 1931 r. Fot. MLP
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„Amerykański styl” budowy lotnisk zaczęli na nim wprowadzać dopiero… 
Niemcy; najpierw przystosowując je do obsługi ogromnych szybowców 
i transportowców, a następnie… zdobycznych samolotów amerykańskich, 
używanych przez Luftwaffe do operacji dywersyjnych na dalekich tyłach 
Rosjan i aliantów zachodnich.

• 1925−1927 − Budowa pierwszego, wielkiego, dwunawowego han-
garu żelbetowego, według koncepcji prof. T. Obmińskiego z Po-
litechniki Lwowskiej.

• 1927−1929 − Powiększenie pola wzlotów o ok. 50 ha w kierun-
ku południowym. Lotnisko zaczęło przybierać postać wielkiego 
wielokąta – połowy heksagonu.

• 1927–1930 − Budowa pięciu łukowych hangarów stalobetono-
wych o wiszącej konstrukcji dachów (koncepcja inż. S. Broniew-
ski, nadzór nad realizacją prof. I. Stella-Sawicki). Przełożenie 
bocznicy kolejowej do zachodniej części granicznej terenów 

Il. 30. Lotnisko Rakowice-Czyżyny po bombardowaniu 1 września 1939 r. 
Na pierwszym planie Fort 15 „Pszorna” z terenami zajętymi dziś przez Park Lotników 
Polskich. W głębi widoczne niedokończone, lecz czytelne założenie lotniska jako połowy 
wielkiego sześciokąta z naprzemiennymi grupami hangarowymi i strefami wolnego 
przelotu. Fot. MPL



53

lotniska. Budowa rampy kolejowej i magazynów przy południo-
wym zespole hangarowym.

• Do 1931 − Ukończenie budowy stałego cywilnego portu lotnicze-
go wraz z hangarem stalobetonowym w południowo-wschodnim 
rejonie lotniska.

FAZA 6 (1931–1939). Doskonalenie formy
• Do ok. 1935 − Likwidacja czterech łukowych hangarów austriackich 

z 1918 r., co połączyło północną i centralną część pola wzlotów. Roz-
poczęcie budowy płyt postojowych przed hangarami i systemu dróg 
lotniskowych, ograniczających regularny wielobok pola wzlotów.

• Budowa kotłowni i hamowni silników, garaży; rozbudowa urządzeń 
południowej rampy przeładunkowej. 

• Przed 1939 − Wyposażenie lotniska w wiele urządzeń i instalacji na-
wigacyjnych. Rozszerzenie poprzez wykupy stanu własności w kie-
runku wschodnim, rozpoczęcie prac przy trzecim (środkowym) 
hangarze południowej strefy hangarowej.

Il. 31. Hangar tzw. „Nowego parku 2 Pułku Lotniczego” (dziś hangar główny MLP) 
po zbombardowaniu 1 września 1939 r. i współcześnie (przed wbudowaniem osiedla 
w kompleks zieleni). Widoczna ewolucja zieleni fortecznej i lotniskowej oraz brak 
wielkiego budynku magazynowego przy lotniskowej rampie kolejowej na zapleczu 
hangaru. Po bezsensownym wysadzeniu na początku lat 70. XX w. jest to obecnie 
największy w Krakowie kompleks ruin, porośniętych starodrzewem i wymagający 
decyzji rekultywacyjnych. Fot. MLP, oprac. K. Wielgus
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FAZA 7 (1939−1945). Trudne początki nowoczesności
Wielkie betonowe pasy startowe, drogi kołowania i płyty postojowe 

wcale nie są symbolem lotnictwa. Narodziły się stosunkowo późno; moż-
na w skrócie stwierdzić, iż do Europy zaczęły trafiać dopiero w 1942 r., 
gdy Wyspy Brytyjskie zamieniano na wielki, niezatapialny lotniskowiec 
dla 8. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. W przedwojennej Euro-
pie obawiano się startować i lądować na betonie; największe lotniska ko-
munikacyjne, jak Londyn-Croydon, Rzym-Littoria, a nawet monstrualny 
pomnik hitlerowskiej megalomanii „Światowy Port Lotniczy” Berlin-Tem-
pelhof, były w istocie wielkimi łąkami. Paradoksalnie, do postoju i powol-
nego ruchu kołujących samolotów zaczęto stosować betonowe drogi i place; 
startowano i lądowano z trawy, gdyż obawiano się pożaru w przypadku 
kraksy na betonowej nawierzchni. Europejskie samoloty komunikacyjne 
z tamtych czasów latały wolno, a pod ich kadłubami zwisały wielkie jak 
u traktora koła z niskociśnieniowymi oponami. Amerykańskie – smukłe, 
lśniące Douglasy i Lokheedy, miały delikatniejsze, chowane podwozia, któ-
re dobrze czuły się na żużlowych, a potem betonowych pasach startowych, 

Il. 32. Schemat układu dróg: startowej, kołowania i obsługowych, na terenie 
lotniska Rakowice-Czyżyny po II wojnie światowej. Opracowanie na mapie z 1962 r. 
K. Wielgus
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za to znacznie gorzej na trawie. Piękne, monumentalne europejskie lotni-
ska sprzed II wojny światowej wyglądały jak półmiski pełne szmaragdo-
wej trawy, po których pełzały brzydkie, często przypominające śmietniki 
z falistej blachy, samoloty. Do cna racjonalne amerykańskie porty, z funk-
cjonalistycznymi budynkami, wcięte skrzyżowanymi drogami startowymi 
pomiędzy gęstą zabudowę miejską, przyjmowały srebrzyste, opływowe 
maszyny, wyznaczające nowe standardy w lotnictwie. Europejskie lotni-
ska o kształcie kół, wielokątów i elips zapewniały bezpieczne podejścia 
i wznoszenia niezależnie od kierunków wiatru. Znajdowały się często 

Il. 33. Studium zachowanych elementów dawnej Twierdzy Kraków oraz lotniska 
Rakowice-Czyżyny jako osnowy krajobrazu Krakowa i Nowej Huty. Zwraca uwagę 
geometryczne podobieństwo polskiej koncepcji lotniska z lat 20. XX w. i układu 
urbanistycznego Nowej Huty; obydwa, z różnych przyczyn, oparte na zastanawiająco 
zbliżonym, wielokątnym planie. Opracowano w IAK PK jako element Studium i planu 
ochrony zespołu historycznego Twierdzy Kraków w latach 2010−2014.  
Oprac. K. Wielgus, K. Chajdys, M.J. Mikulski
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na świetnych gruntach, zajmowanych i arbitralnie wywłaszczanych przez 
armie wtedy, gdy samolotów jeszcze nie było, a pułki kawalerii potrzebowa-
ły pól ćwiczebnych. Lotniska amerykańskie musiały być do cna oszczędne 
terenowo; szalejąca spekulacja gruntami powodowała takie windowanie 
cen wykupu, że lotniska w Stanach Zjednoczonych zakładano na najgor-
szych gruntach (np. na adaptowanych śmietniskach miejskich), wykupując 
jedynie tereny pod „wielkie X” skrzyżowanych pasów startowych. Między 
nimi pozostawała zabudowa. Europejski pilot komunikacyjny miał luksus 
lądowania na wielkiej łące, niezależnie od kierunku wiatru, lecącym wolno, 
bezpiecznym „pulmanowskim wagonem” ze skrzydłami i olbrzymimi ko-
liskami pod brzuchem. Amerykański − musiał się nieźle napocić, trafiając 
szybkim liniowcem powietrznym na wąski betonowy pas, nie zapominając 
o uprzednim wypuszczeniu delikatnego podwozia, schowanego dotąd, by 
nie spowalniać lotu. Margines błędu był znacznie mniejszy.

O dawnych, europejskich „lotniskach idealnych” dawno zapomnieli-
śmy. Na lotniskach typu amerykańskiego, rozbudowanych do ogromnych 
rozmiarów, lądujemy do dziś. Jednym z pierwszych na naszych ziemiach 
lotniskiem tego typu były Rakowice-Czyżyny. Paradoksalnym i dziwnym 
zbiegiem okoliczności był fakt, iż do takiej formy doprowadził je śmiertelny 
wróg Stanów Zjednoczonych i całego wolnego świata, m.in. dla użytkowa-
nia… zdobycznych amerykańskich maszyn. 

• 1939−1945 − Hangary (w szczególności części południowej) zosta-
ły uszkodzone podczas bombardowań Luftwaffe w czasie kampa-
nii wrześniowej 1939 r. Hangary te zostały następnie wyremon-
towane przez Niemców. Rozwój terytorialny lotniska w kierunku 
wschodnim o kolejne ok. 50 ha (tereny zajęte przez okupanta). 
Kontynuacja wykończenia planowanego i rozpoczętego przez 
Polaków systemu dróg kołowania i dróg samochodowych. Bu-
dowa nowych obiektów: kancelarii, spadochronowni oraz wiel-
kiej strzelnicy broni pokładowej przy północnej granicy lotniska. 
Około 1944 r. budowa kompleksu kilkudziesięciu budowli schro-
nowych i ochronnych dla sprzętu i personelu.

• Rozpoczęcie i znaczne zaawansowanie budowy betonowej drogi star-
towej o długości 2000 m na osi NW − SE. Związanie dróg startowych 
i stref hangarowych obwodową drogą kołowania (perymetrem). We 
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wschodniej części lotniska urządzenie nowej strefy postojowej dla sa-
molotów (w tym: płyta postojowa, drogi manipulacyjne, ziemne budowle 
ochronne dla kilkudziesięciu maszyn). Przeorientowanie lotniska − jego 
strefą postojową i strefą rozśrodkowania stały się północno-wschodnie 
tereny, należące do Bieńczyc i Czyżyn.

• 17 stycznia 1945 − Wysadzenie wszystkich ważniejszych budowli 
lotniska.

FAZA 8 (1945–1963). Lotnisko szarej rzeczywistości PRL
• 1945−1947 − Prowizoryczne naprawy pola wzlotów i dróg 

startowych.
• 1947−1953 − Odbudowa dwóch spośród sześciu hangarów stalobe-

tonowych − kosztem rozbiórki pozostałych. Wyposażenie lotniska 
w pomoce nawigacyjne. Przeniesienie jednego z dwóch zachowa-
nych żelazno-drewnianych hangarów austriackich na lotnisko spor-
towe w Pobiedniku Wielkim.

• 1956 − Zwrot wschodniego kompleksu hangarowo-technicznego 
lotnictwu cywilnemu − PLL LOT.

• 1963 − Decyzja o likwidacji lotniska i równocześnie pierwszy rok 
stałej wystawy lotniczej aeroklubu − zaczątku późniejszego Mu-
zeum Lotnictwa.

• 1968 − Faktyczne zaprzestanie funkcji lotniczych. Ukonstytuowanie 
się Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Pierwszy, nie-
zrealizowany projekt rozbudowy muzeum w oparciu o teren całego 
południowego kompleksu hangarowego.

FAZA 9 (od 1963 po czasy współczesne). Od upadku do Lotni-
czego Parku Kulturowego

Na południowym skraju dawnego lotniska powstało w 1963 r. muzeum 
lotnicze − najpierw jako ekspozycja sprzętu aeroklubu, a od roku 1968 jako 
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Muzeum ocaliło jeden z dwóch pozostałych 
po wojnie hangarów. Gospodarowało na obszarze ok. 4 ha. Teren ten z cza-
sem się zawężał. Otaczał go chaos przestrzeni niczyjej, niechcianej, zapomnia-
nej i zaniedbanej. Nie było natomiast ani jednego bloku. Zaniedbanie terenu 
okazać się miało, paradoksalnie, szansą na jego odzyskanie. Środkową część 
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dawnego lotniska przejąć miała Politechnika Krakowska. Wydzielenie poszło 
południkowo, „od linijki”, rozcinając pod najbardziej nieprawdopodobnymi 
kątami cały system istniejących, choć zamarłych dróg kołowania, dróg lot-
niskowych, zespołów hangarowych, magazynowych, kolejowych, należących 
do dawnego lotniska. Niepotrzebne aleje (czyli w sumie kilkaset drzew) albo 
wycięto, albo pozostawiono w krótkich, porozrywanych kawałkach, celujących 
pod przypadkowymi kątami w elewacje nowoczesnych pawilonów. Istniało 
więc w Krakowie muzeum o futurystycznej nazwie (ta astronautyka!) z… naj-
brzydszym otoczeniem spośród polskich placówek kultury. Zaczęto nadawać 
lotnicze nazwy ulicom na okolicznych osiedlach; nie było już jednak lotniska. 
Mówiono o pasie startowym, hangarach i jakichś ruinach; o jednostce przy 
ul. Ułanów. Zawsze rozłącznie. W Krakowie, mieście szczęśliwie niedotknię-
tym kataklizmem wojennych zniszczeń, w ciągu zaledwie 20 lat wir niepamięci 
pochłonął teren o wielkości sporej dzielnicy i półwieczu tradycji, która mogły-
by posłużyć za scenariusz dla kilku sensacyjnych filmów. Nawet nazwę − Park 
Lotników Polskich − przeniesiono na tereny urządzane w miejscu, gdzie nigdy 
lotniska nie było – na południe od rozebranego Fortu 15 „Pszorna”, dawnego 
Traktu Mogilskiego i łuku kolei kocmyrzowskiej. Pośród oglądających archi-
walne zdjęcia z rakowickiego aerodromu dominowało (i ciągle dominuje) zdu-
mienie – to przecież nie może być Kraków?! Przewidziany przez prof. Nováka 
rozbiór przestrzenny Krakowa stał się też rozbiorem pamięci. 

• 1970−1980 − Dokonanie ostatecznej parcelacji terenów dawnego 
lotniska, a w tym:.
 - wyburzenie hamowni, obiektów kolejowych i reliktów hangaru 

nr 7,
 - uszkodzenie, a później splantowanie strzelnicy broni pokłado-

wej w północnej części lotniska,
 - budowa Wydziału Mechanicznego i domów akademickich Poli-

techniki Krakowskiej,
 - budowa osiedli mieszkaniowych we wschodniej części dawnego 

lotniska,
 - ostateczne wyburzenie głównego budynku koszar lotni-

czych, budynku wartowni, kantyny i działu technicznego z lat 
1916−1917,

 - rozbudowa osiedli mieszkaniowych.
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Początek lat osiemdziesiątych XX w. − Charyzmatyczny pierwszy dyrek-
tor Muzeum Lotnictwa, mgr Marian Markowski, znany prawnik, żołnierz 
Armii Krajowej, usunięty ze swego stanowiska po ogłoszeniu stanu wo-
jennego, niedługo przed swą śmiercią powiedział – „to, co myśmy ocalili, 
wy, młodzi, musicie wyremontować i udostępnić ludziom”. Mówił o bez-
cennych zbiorach lotniczych, archiwaliach, budowlach i terenie lotniska. 
Markowski i jego załoga byli wielkimi depozytariuszami historii lotnictwa. 
Balansując na krawędzi kontestacji i współpracy z władzami PRL, uczy-
nili więcej niż ktokolwiek, przenosząc przez trudne lata pamięć i chwałę 
polskich (i światowych) skrzydeł. Stłoczone na kilku hektarach muzeum-
-przetrwalnik budziło wyobraźnię i skłaniało do stawiania pytań. Między 
innymi o przyczyny i skutki zapomnienia dawnego lotniska; o przyczyny 
marnotrawienia ogromnej szansy dla Muzeum i… dla Krakowa. Zaintere-
sowanie lotnictwem było wówczas rodzajem intelektualnej alternatywy dla 
smutnej rzeczywistości. Środowisko oddanych temu tematowi ludzi, i tych 
bliskich krakowskiemu muzeum, i tych całkowicie z nim niezwiązanych, 
marzyło o zmaterializowaniu swych fascynacji w postaci muzeum-parku, 
ożywionej historii; o powrocie z kulturowej banicji zapomnianego lotniska 
i okaleczonych skrzydlatych weteranów. W tej niesformalizowanej grupie 
byli też architekci. Stali się powiernikami owego marzenia. Pierwsze kon-
cepcje rewitalizacji części dawnego lotniska powstały w latach 1985−1986 
w ówczesnym Zakładzie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. Janusza Bogdanow-
skiego i dra Józefa Budziły. Miały charakter studialny. Zrodziły się jako 
element rekompensaty ze strony uczelni za zajęte pod jej rozwój strate-
giczne obszary rozwojowe muzeum, wyburzony hangar i hamownię silni-
ków. Ówczesny rektor politechniki, prof. Tadeusz Środulski, przeznaczył 
na te badania niewielkie środki, czując zobowiązania wobec ograbionego 
muzeum. Władze miasta, które miały wygospodarować tereny w zamian 
za obszar przekazany uczelni, mimo odpowiedniej umowy, nie poczuwały 
się wówczas do wywiązania się ze swych zobowiązań.

Zmiany polityczne w roku 1989 przyniosły całkowitą zmianę charakteru 
muzeum – pod kierunkiem nowych dyrektorów: krótko Michała Mietel-
skiego, a następnie rządzącego aż do dziś – Krzysztofa Radwana. Dekada 
lat 90. rozpoczęła się ocaleniem przed wywozem lub destrukcją kolekcji 
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najstarszych samolotów z czasów I wojny światowej. Uratowane unikaty 
należało gdzieś wyeksponować. Stanął pierwszy z nowych hangarów eks-
pozycyjnych. Był rok 1993; wokół hangaru należało uporządkować frag-
ment terenu. Zaczął się proces wielkiego odzyskiwania obszaru dawnego 
lotniska. Powstało studium jego przekształceń i uszczegółowiona koncep-
cja zagospodarowania zachodniego fragmentu lotniska11. Wprowadzono 
ją do ogólnego planu miejscowego zagospodarowania Miasta Krakowa 
w roku 1994. Współpraca Politechniki i Muzeum zaowocowała koncepcją 
parku-muzeum, żywej przestrzeni wypoczynku, edukacji, wydarzeń kul-
turalnych, zielonego szwu pomiędzy Śródmieściem a Nową Hutą, ostat-
niego świadka rakowickich błoń. Na jej podstawie, decyzjami wojewody 
krakowskiego Tadeusza Piekarza oraz Rady Miasta przyznano Muzeum 
ponad 20 ha… najbardziej rozpaczliwego terenu w Krakowie. Trzeba było 
dużego optymizmu, by zobaczyć tu znów pogodną łąkę, otoczoną zielenią 

Il. 34. Na przełomie XX i XXI w. dawne lotnisko wciąż stanowiło ogromny potencjał 
zieleni dla Krakowa. Nadal czytelny był jego układ. Niestety, w większości było skazane 
na zabudowę, stąd koncepcja zachowania „krajobrazowego świadka historii” − Lotniczego 
Parku Kulturowego − w minimalnym zakresie, na zachodniej części lotniska. Fot. MLP 
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drzew, po której na co dzień będą spacerować z dziećmi i psami mieszkań-
cy okolicznych osiedli, gdzie jeździć będą rowerzyści, a w wielkie lotnicze 
święta wylądują barwne samoloty. W roku 1997 obroniono na Politechnice 
Krakowskiej doktorat, w którym podsumowano wartości – historyczne, 
naukowe, ekologiczne i krajobrazowe, jakie wnoszą w tereny miejskie daw-
ne lotniska, często niedoceniane obszary zieleni i otwartej przestrzeni12. 
Na przykładach zagranicznych udowodniono, że pełna zabudowa takich 
terenów nie jest najlepszym rozwiązaniem, a wielkie muzea lotnicze, takie 
jak w Dayton, Duxford czy Schleissheim, działają znakomicie właśnie dla-
tego, iż zlokalizowano je na żyjących lotniskach.

Tymczasem muzeum uzyskało zrozumienie i wsparcie swego nowego or-
ganu założycielskiego – samorządu Województwa Małopolskiego. Kolejne 
uszczegółowienie koncepcji to lata 1999−200213 (wprowadzona do nowe-
go studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Krakowa). Za ów projekt zespół z Politechniki Krakowskiej, kierowany 
przez prof. dr hab. inż. arch. Marię Łuczyńską-Bruzdę, otrzymał nagro-
dę generalnego konserwatora zabytków. Jeszcze przed wprowadzeniem 

Il. 35. Koncepcja LPK z 1992 r. rozwinięta w opracowaniu „Lotniczy Park Kulturowy 
na terenie zachodniej części dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie. 
Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa do wniosku o ustalenie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu”. Kier. nauk. prof. dr hab. inż. arch. Maria Łuczyńska-
Bruzda, kierownictwo prac dr inż. arch. K. Wielgus, autorzy: mgr inż. arch. J. Piekło, 
mgr inż. arch. J. Środulska-Wielgus, mgr inż. Z. Pauli, mgr inż. W. Lisek, 
mgr inż. M. Żakowska i in., Kraków 2002. Nagroda Generalnego Konserwatora 
Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za rok 2002
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w życie nowej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, okre-
ślającej po raz pierwszy park kulturowy jako nową formę ochrony krajo-
brazu zabytkowego – przyjęto za najwłaściwszy ten właśnie model ochrony 
i kształtowania terenów przyszłego lotniczego parku. Zaakceptował to sa-
morząd Województwa Małopolskiego. Pojawiły się pierwsze większe fun-
dusze (z kontraktu dla województw), dokonano wręcz tytanicznej pracy 
oczyszczenia kilkudziesięciohektarowego terenu, uformowania z nadmiaru 
ziemi wałów „sztucznego horyzontu” – wizualnych wygrodzeń, powięk-
szających iluzyjnie ograniczony przecież teren parku. Odkryto setki me-
trów dróg i pasów kołowania, dokonano wielkich zasiewów (ponad 20 ha 
łąki, doprowadzanej aktualnie do standardu trawnika). Gdy wyszły spod 
ziemi setki metrów oryginalnych dróg lotniskowych, kiedy można było 
dojść, sfotografować i pomierzyć ruiny budowli i setki starych drzew, oka-
zało się, iż mamy oto w Krakowie zapisane w przestrzeni dzieje polskiego 
i światowego lotnictwa! Nie jedna budowla, lecz cały ich zespół, nie jedno 

Il. 36. Przemiany przestrzenne − rekultywacja i rewaloryzacja południowej części 
terenów Muzeum Lotnictwa Polskiego, konsekwentnie realizowanej idei LPK. 
Otaczająca zabudowa potwierdza słuszność ratunkowego projektu sprzed 30 lat − 
ocalenia zielonego świadka historii dawnego lotniska. Fot. MLP, oprac. K. Wielgus
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drzewo czy aleja, lecz całe fragmenty historycznego, lotniczego krajobra-
zu. Ocalony pas terenu, tak jak przez wszystkie słoje drzewa – przechodzi 
przez wszystkie fazy rozwoju krakowskiego lotniska. Unikatowy zespół 
z czasów c.k. monarchii to część północna. W dawnej strefie hangarowej 
i koszarowej gospodaruje Wojsko Polskie, na polu wzlotów – Muzeum Lot-
nictwa. Część środkowa to zrujnowany, lecz przecież czytelny zespół czte-
rech wielkich polskich hangarów – z czasów, kiedy realizowano szalony 
pomysł idealnego lotniska w ledwie odrodzonej Polsce. Część południowo-
-zachodnia to strefa wolnego przelotu, część południowa to dawna część 
tzw. „nowego parku 2 Pułku Lotniczego” – obecnie główny obszar ekspozy-
cyjny muzeum. Wszystko łączy odzyskany pas kołowania z towarzyszącym 
mu obszarem zieleni. Razem jest to unikatowy komplet, jedyny w Polsce 
i rzadki w Europie. Stąd jego wartości: naukowe, dydaktyczne, poznawcze 
i adaptacyjne.

Działając zgodnie z zasadą primum non nocere, wykorzystano wie-
le z istniejących na likwidowanych dzikich działkach drzew (mimo 

Il. 37. Porządkowanie i kształtowanie krajobrazu − tworzenie „zielonego, sztucznego 
horyzontu”, wizualnie odsuwającego agresywną zabudowę od ocalonych fragmentów 
nowych rakowickich, lotniczych błoń. Fot. MLP, oprac. K. Wielgus
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Il. 38. Przemiany przestrzenne północnej części dotychczasowego LPK. Ocalony 
fragment pasa startowego i drogi kołowania. Lotnicze serce muzeum, miejsce, gdzie 
jeszcze można latać. Postęp prac i stan docelowy na zdjęciach MLP  
i rysunku K. Chajdysa
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że są ahistoryczne) do tworzenia kompozycji specjalnej strefy piknikowo-
-rekreacyjnej. W roku 2003, w 100. rocznicę pierwszego lotu człowieka, 
na odzyskiwanym rakowickim polu wzlotów po raz pierwszy od 40 lat 
wylądowały 3 lekkie samoloty. W ostatnie dni czerwca 2008 r. odbył się 
5. Małopolski Piknik Lotniczy, który zgromadził ponad 100 różnych apara-
tów latających i ponad 60 000 widzów, stając się jedną z większych imprez 
lotniczych w Europie. Zespół lotniskowy, rewitalizowany siłami muzeum, 
został wpisany do rejestru zabytków, choć wpis nie objął wszystkich zacho-
wanych obszarów dawnego lotniska (najstarsza jego część z unikatowymi 
w skali świata zabudowaniami lotniskowymi z lat 1916−1918 jest nadal we 
władaniu Wojska Polskiego). W roku 2005 rozstrzygnięto międzynarodo-
wy konkurs architektoniczny na nowy budynek główny muzeum i parku. 
Wygrał go niemiecko-polski zespół projektowy, architekci Justus Pysall 
i Bartłomiej Kisielewski. Budowa ruszyła w roku 2008. 

W 2007 r. ukończono rozwiniętą i zaktualizowaną koncepcję całego 
parku. Ma on łączyć funkcje rekreacyjne, edukacyjne i lotnicze, będąc 

Il. 39. Zielone wnętrza LPK, długoletni proces rekultywacji i rewaloryzacji, 
realizowany własnymi siłami MLP. Fot. i oprac. K. Wielgus
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Il. 40 a i b. Projekt edukacyjnego Gaju 100-lecia lotnictwa, w założeniu ma to być 
rodzaj ogrodu sensorycznego, ukazującego rośliny współtworzące lotnicze konstrukcje 
i budujące lotniczą tradycję i kulturę. Wg „Koncepcja programowo-przestrzenna Gaju 
100-lecia lotnictwa”, IAK PK, 2007. Poniżej − widok gaju w spodziewanym stanie 
docelowym. Rys. K. Wielgus
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równocześnie prawnym sposobem ochrony historycznego, kulturowego 
krajobrazu industrialnego, jakim są pozostałości dawnej bazy lotniczej. Już 
dziś jest istotnym elementem w systemie zieleni miejskiej Krakowa. Prze-
widywana funkcja żywego lotniska-muzeum staje się unikatową atrakcją 
turystyczną i kulturalną Małopolski. 

Starania o uznanie reliktów dawnego lotniska i otaczających terenów 
pofortecznych jako ważnego elementu systemu zieleni miejskiej poparte 
są działaniami w terenie: porządkowaniem, pielęgnacją, nasadzeniami 
drzew i krzewów. Tworzone są wały widokowe z parawanami zieleni w tle 
– rodzaj sztucznego horyzontu maskującego lub zmniejszającego agresyw-
ność form otaczających zieloną przestrzeń budynków i optycznie powięk-
szających sztucznie zawężony, zielony obszar lotniska. Ostatnio zakwitły 
na nim barwne kwietne łąki, powstałe jako element Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego. Z pietyzmem podchodzi się do daw-
nych, historycznych nasadzeń – kasztanowców, lip, klonów, robinii i topoli 
berlińskich, pamiętających czasy 2 Pułku Lotniczego. Otoczenie głównego 
hangaru ekspozycyjnego jest takim właśnie „krajobrazem lotniska II Rzecz-
pospolitej – w pigułce”. Przygotowane są także nowe osie krzewów, wyzna-
czające przyszłe aleje do planowanych do odbudowy hangarów w centralnej 
części lotniska. Tam bowiem, między reliktami czterech olbrzymich han-
garów z lat 1926−1929 i wśród starych topolowych alej, drzemie największa 
nadzieja krakowskiego muzeum. Przewidziano tam odbudowę dwóch lub 
trzech hangarów w formie zbliżonej do pierwotnej. To jest ostatnia szan-
sa na dużą powierzchnię ekspozycyjną, warsztatową i magazynową MLP; 
w istocie „być albo nie być” dla kilkudziesięciu eksponatów stojących dotąd 
na zewnątrz, podlegających działaniu agresywnej atmosfery. Przewidzia-
ne w koncepcji rozwoju parku i muzeum już w roku 1992, dzięki środkom 
Województwa Małopolskiego, uzyskały w roku 2016 formę koncepcji archi-
tektonicznej i czekają na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego. Miejsce na ich realizację Samorząd Województwa Małopolskiego 
wykupił z rąk Agencji Mienia Wojskowego; u źródeł akcji leżała obywatel-
ska akcja wsparcia dla ratowania strategicznego dla historii polskiego lot-
nictwa kolejnego „skrzydlatego krajobrazu”, miejsca, skąd startowali m.in. 
Jerzy Bajan i Janusz Meissner. Miejsca te odgruzowano, uporządkowano, 
dokonano wstępnej pielęgnacji zieleni. Czekają na swoje „jutro”, a przez 
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ten czas służą jako wielkie laboratorium architektury krajobrazu, stano-
wiąc przedmiot prac studentów i dyplomantów na kierunku Architektura 
Krajobrazu, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Już trze-
cie pokolenie architektów krajobrazu, w tym studentów z Francji, Włoch, 
Niemiec, Hiszpanii i Ukrainy, włącza się w przygotowywanie wielkiego, 
lotniczego, zielonego salonu Krakowa. Kreatywność młodych architektów 
zaowocowała m.in. projektem ogrodu sensorycznego − Gaju 100-lecia lot-
nictwa, gdzie powinny pojawić się gatunki roślin, bez których lotnictwo 
nie zaistniałoby w ogóle, oraz ogród legend lotniczych, nazwany tajemni-
czo Krakowską Strefą 51. Projektom tym nieodmiennie patronuje Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, a czy one zaistnieją, zależy jedynie od tego, czy „zie-
lony przecinek” pomiędzy Krakowem a Nową Hutą zacznie być traktowany 
w mieście i regionie z należytą uwagą – jako istotny element urządzonej, 
historycznej zieleni miejskiej. A jest on szczególnie ważny w obliczu rocz-
nic: 100-lecia odzyskania niepodległości i równocześnie 100-lecia lotnictwa 
polskiego. 

Już dziś można mówić o zielonym lotnisku, choć są to zaledwie 
fragmenty wielkiego założenia z 1. połowy XX w. i początki ambitnych 
zamierzeń. Roślinność parku w obrębie Muzeum Lotnictwa Polskiego 
tworzą głównie zbiorowiska trawiaste. Drzewostan zajmuje ok. 20 proc. 
powierzchni parku. Można tu znaleźć wiele gatunków spotykanych po-
wszechnie w parkach, są to m.in.: robinia akacjowa, topola czarna, klon 

Il. 41. Jeszcze jeden mile widziany żywy „statek latający” w lotniczym parku-muzeum. 
Fot. K. Wielgus 
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Il. 42. Łąka kwietna przy dawnej drodze rontowej lotniska − dziś otoczenie gmachu 
głównego MLP. Fot. K. Wielgus

Il. 43. Droga rontowa (droga straży) dawnej południowej grupy hangarowej, dziś aleja 
kasztanowców, uzupełniona nasadzeniami po 1995 r. i urządzona w ramach realizacji 
gmachu głównego MLP. Fot. K. Wielgus
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zwyczajny i jesionolistny, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny. 
Drzewa te były stosowane w sztuce zadrzewiania i zazieleniania tere-
nów lotnisk głównie w celu stworzenia specjalnych smug w krajobra-
zie, które miały maskować lotniska oraz chronić je przed rozpoznaniem 
i zbombardowaniem. Szczególnie cenne drzewostany będące pozostało-
ścią „ogrodowej sztuki lotniczej” znajdują się wokół ruin hangarów oraz 
na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, np. aleja klonów i kasztanow-
ców z lat 30. XX w.

Układ zieleni wokół wielkiego hangaru muzeum jest wpisany do reje-
stru zabytków. Biegnący wzdłuż drogi kołowania wał ziemny stanowi dla 
osób spacerujących po parku iluzję horyzontu. Za tym wałem rosną i będą 
w najbliższej przyszłości sadzone specjalne szpalery drzew, wśród których 
dominować będą: robinie akacjowe, klony pospolite, głogi dwuszyjkowe 
oraz derenie białe i jadalne. Od strony zachodniej park otoczony jest sta-
rodrzewami oraz opuszczonymi ogrodami działkowymi. Obecnie są to te-
reny zaniedbane i zdziczałe. W tych miejscach można zaobserwować wiele 
gatunków ptaków, np. kosy, zięby, grubodzioby, dzwońce, kwiczoły, sroki, 
sikory bogatki i modre, szpaki, grzywacze, gawrony. 

Łąki kwietne, zrealizowane na terenie dawnego lotniska Rakowice-
-Czyżyny, dziś – Muzeum Lotnictwa Polskiego, tworzonego Lotniczego 
Parku Kulturowego, powstały jako rodzaj ogrodu kwaterowego, 
uzupełniającego zabytkową, modernistyczną kompozycję zieleni 
lotniska z lat 1935−1936 projektu inż. Kazimierza Przestępskiego. 
Przecina je historyczna aleja kasztanowców – dawna droga rontowa 
(droga wart) lotniska. Zastosowano następujące gatunki roślin: wyka 
ptasia (Vicia cracca), złocień zwyczajny (Leucanthemum vulgare), ko-
monica zwyczajna (Lotus corniculatus), firletka poszarpana (Lychnis 
f los-cuculi), kozibród wschodni (Tragopogon orientalis), świerzbnica 
polna (Knautia arvensis), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), 
jaskier ostry (Ranunculus acris), krwawnik pospolity (Achillea mille-
folium), chaber łąkowy (Centaurea jacea), marchew zwyczajna (Daucus 
carrota), bukwica pospolita (Stachys officinalis), kąkol polny (Agro-
stemma githago), mak polny (Papaver rhoeas), złocień polny (Chysan-
temum segetum), chaber bławatek (Centaurea cyanus).
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W otoczeniu dawnego hangaru PLL LOT, zagospodarowywanego 
przez Muzeum Inżynierii Miejskiej, znajduje się realizowany przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) ok. 3-hektarowy Park Czyżyński. Po-
wstaje on w miejscu przedpola dawnego hangaru komunikacyjnego. 
Park to jedno ze zwycięskich zadań budżetu obywatelskiego z roku 
2016. Prace długo nie mogły ruszyć z powodu sporu ze spadkobier-
cami właścicieli działek, na których ma powstać park. Spór sądo-
wy trwa nadal, ale ZZM − po konsultacjach z prawnikami − stanął 
na stanowisku, że park można budować. Koszt budowy to nieco po-
nad 10,5 mln zł brutto. Znajdą się w nim m.in. wielofunkcyjne boisko, 
siłownia plenerowa, parkour park, poidełka, toaleta oraz urządzenie 
Wall Holla − rodzaj rzeźbiarsko ukształtowanego zestawu wspinacz-
kowego dla dzieci.

• 1990 − Początek rekompozycji terenu dawnego południowego par-
ku 2 Pułku Lotniczego – obecnie Muzeum Lotnictwa.

Il. 44. Mapa katastralna wraz z zaznaczonymi strefami ograniczeń budowlanych 
wokół Fortu 15 „Pszorna” oraz magazynów amunicji. Rzeczywiste, bezpośrednie 
uwarunkowania historyczne zachowania rezerwy terenowej, na której mógł powstać 
dzisiejszy Park Lotników Polskich. Przerys planu z ok. 1926 r. Fot. CAW/Archiwum 
WUOZ w Krakowie



72

• 1995 − Początek odzyskiwania i scalania części zachodniej dawne-
go lotniska dla potrzeb Lotniczego Parku Kulturowego.

• 2003 − Lądownie na terenie dawnego lotniska pierwszych 
od 35 lat samolotów.

• 2004 − Pierwszy Małopolski Piknik Lotniczy, zorganizowany 
na przywracanym do życia parku-lotnisku.

• 2005 − Rozstrzygnięcie konkursu i podjęcie prac projektowych 
dotyczących nowego budynku głównego Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego i Lotniczego Parku Kulturowego.

• 2010 − Realizacja Budynku Głównego Muzeum Lotnictwa 
Polskiego.

Il. 45. Plan ideowy Parku Kultury i Wypoczynku, utożsamiany z lokalizacją 
przyszłego Parku Lotników Polskich. Rysunek zawiera duże zniekształcenia, 
o ile w ogóle dotyczy opisywanego terenu. Tak jednak jest traktowany przez 
W. Czarneckiego w publikacji Planowanie miast i osiedli, t. III: Krajobraz i tereny 
zielone, Warszawa 1968, i jest zapewne rodzajem wstępnej koncepcji. Rysunek 
odwrócono zgodnie z prawdopodobnym ułożeniem w stosunku do stron świata



73

• 2014 − Otwarcie ekspozycji scenograficznej „Skrzydła Wiel-
kiej Wojny” − ukazującej unikatową kolekcję samolotów I wojny 
światowej.

• 2018 − Rozpoczęcie inwestycji rewaloryzacji i rekompozycji wystawy 
głównego hangaru ekspozycyjnego i budynków sąsiadujących − w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

• 2018 − Otwarcie wystawy motoryzacyjnej w odrestaurowanym 
(I i II faza rewaloryzacji) dawnym hangarze PLL LOT, przejętym 
i uratowanym przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

• 2019 − Złożenie wniosku do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa o rozszerzenie 
granic Lotniczego Parku Kulturowego.

Il. 46. Szkic programowania terenów Parku Kultury i Wypoczynku w Krakowie, 
uzgodniony w Pracowni Planu Krakowa 22 kwietnia 1956, sygnowany przez 
arch. A. Ptaszycką. Oryginał w Archiwum Narodowym w Krakowie, w aktach 
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Krakowie, 29/1465/0
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5. Park Lotników Polskich − od ideologii do ekologii

Uwarunkowania powstania Parku Lotników Polskich, wcześniej Parku 
Kultury i Wypoczynku, miały ściśle określone korzenie ideologiczne. Gdyby 
został ukończony, byłby takim samym dokumentem epoki jak Nowa Huta. 
Jest przykładem nie do końca konsekwentnego założenia ideowego parków 
kultury z lat 50. XX w. Fakt jego organicznego niedokończenia, wynikają-
cego z przemian politycznych i gospodarczych lat 60. i 70. XX w., jest sam 
w sobie osobliwością; wzrasta wartość ekologiczna i standard wyposażenia 
parku. Park staje się łącznikiem między wielkimi zespołami użyteczności 
publicznej, placówkami nauki i kultury. Parkowi Lotników, położonemu nie 
na terenach lotniskowych, lecz fortecznych, wyraźnie brakuje tożsamości. 
Być może relikty fortu, pozostające nadal w najważniejszym punkcie parku, 
przyczynią się w przyszłości do ponownego mianowania parku, nadania mu 
wyrazistości; tak było w początkowych jego koncepcjach, z innym wszakże 
przesłaniem, niż… przypisanej mu przed ponad 60 laty roli podstawy pod 
wielki memoriał żołnierzy Armii Czerwonej.

Parki kultury i wypoczynku były „nowym typem parków nie znanym 
w krajach zachodnich”14, których idea pochodziła ze Związku Radzieckiego: 
„jak sama nazwa wskazuje – obok wypoczynku w zieleni parkowej, odgry-
wają dużą rolę urządzenia kulturalne, przy czym wychowanie polityczne 
łączy się z kulturalnym wypoczynkiem”. W parkach kultury realizowany 
był szczegółowy program funkcjonalny podporządkowany ideom politycz-
nym. Wydzielano strefy-sektory: wypoczynku, kultury i oświaty, obrony 
(strzelnice, modelarnie), zdrowotne, dziecięce, imprez masowych (np. kino, 
przestrzeń do gry w szachy czy prac polityczno-wychowawczych), wido-
wisk, obsługi parku. Procentowo podział sektorów kształtował się następu-
jąco: 50 proc. strefa wypoczynku spokojnego, 15 proc. wypoczynek głośny, 
15 proc. sport, 10 proc. strefa widowiskowa. Pierwszym parkiem kultury 
i wypoczynku w Polsce był park na warszawskich Bielanach, a największym 
zrealizowanym − Park Śląski w Chorzowie.

Krakowski park kultury i wypoczynku do roku 1989 nazywano Parkiem 
Kultury i Wypoczynku. W 1989 r. Rada Miasta Krakowa wprowadziła nazwę 
„Park Lotników Polskich”, zwyczajowo nazywany także „Park AWF”.
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Krakowski Park Kultury i Wypoczynku został zaprojektowany jako 
łącznik pomiędzy Krakowem a Nową Hutą, docelowo miał mieć 250 ha 
powierzchni, ze stadionem na 70 tys. widzów, Halą Ludową i terenami 
wystawowymi. Projektowane główne wejścia od strony ul. Grzegórzeckiej 
i Wieczystej podniosłyby znaczenie terenu zielonego i jego dostępność. 
Park Lotników Polskich to obecnie obszar ok. 43,06 ha. Park przez bardzo 
długi okres liczył sobie ok. 60 ha, jednak po wprowadzeniu na jego teren 
w ostatnich latach nowych inwestycji: Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława 
Lema oraz hali widowiskowo-sportowej Kraków Arena, jego powierzchnia 
radykalnie zmalała.

Projekt parku wywoływał liczne dyskusje i wzbudzał kontrowersje. Ar-
tykuł Jacka Adolfa w „Echu Krakowa” z 13 stycznia 1965 r. pod znamiennym 
tytułem Kończmy dyskutować, zacznijmy sadzić drzewa w Krakowskim 
Parku Kultury i Wypoczynku podsumowuje etap wstępny i kształtowanie się 
koncepcji. Warto zacytować fragmenty tego obszernego tekstu:

Ubiegły rok (1964), dzięki staraniom Prezydium Rady Nar. m. Kra-
kowa i inicjatywie sekretarza Prezydium J. Antoniszczaka, przyniósł 
pierwsze prace nad przygotowaniem środowiska przyrodniczego parku, 
dokonane w Wielkim czynie społecznym. Rok bieżący (1965) będzie dla 

Il. 47. Park Kultury i Wypoczynku Kraków w stanie z końca lat 60. XX w. 
Fot. J. Suberlak, [w:] Nowa Huta, informator turystyczny, Krakowski Komitet 
Kultury Fizycznej i Turystyki, Kraków 1970
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dalszych losów parku rokiem decydującym. Po pierwsze trzeba zakoń-
czyć trwające od lat dyskusje nad szczegółami koncepcji parku, trzeba 
skończyć z „krakowskimi targami”, które przy każdej inwestycji w mie-
ście ciągną się w nieskończoność. Poprzez akcję społeczną, zapoczątko-
waną dzięki Kadzie trzeba wreszcie doprowadzić do tego, żeby między 
Krakowem a Nową Hutą zaczął szumieć las. Tymczasem nie można wyty-
czyć terenów pod zadrzewianie bez decyzji co do pewnych przynajmniej 
zagadnień dotyczących parku. W środowisku mającym wpływ na decyzje 
ścierają się trzy koncepcje:

1) zrobić park tradycyjny i zieleń, ławki [...]; jest to koncepcja non-
sensowna, już choćby dlatego, że teren parku, położony w środku miasta 
jest zbyt cenny, by nie wykorzystać go w sposób zapewniający dużą efek-
tywność inwestycji − potrzeby miasta są zbyt wielkie, by zrezygnować 
z ich zaspokojenia poprzez zrealizowanie pełnego programu parku;

2) koncepcja przesadnych inwestycji − wykorzystać teren na tyle róż-
nych obiektów (np. na. Woj. Stację Krwiodawstwa, Woj. Stację TOS) nie 
związanych ani bezpośrednio, ani pośrednio z przedstawionymi zada-
niami parku, że zatraci się jego właściwy charakter i ucierpią pożytki, 
jakie ma przynieść mieszkańcom;

3) koncepcja autorów planu, w pełni uwzględniająca różnorodne po-
trzeby Krakowa, a zarazem utrzymująca równowagę i harmonię inwestycji 
i rozwiązań. Koncepcja z pewnością najbardziej przemyślana i dla miasta 
najpożyteczniejsza.

A więc, w dobrze zrozumianym interesie Krakowa, zakończmy dys-
kusje, które zaczynają nabierać charakteru akademickiego, a miejscami 
stają się jałowe, i zacznijmy sadzić drzewa w parku. Dodajmy, że w Katowi-
cach, które od Krakowa właśnie brały w swoim czasie założenia do swego 
Regionalnego Ośrodka Postępu Technicznego, funkcjonuje już wystawa 
o powierzchni Targów Poznańskich, a Zabrze i Sosnowiec też zdążyły już 
otworzyć swoje parki ludowe. Widocznie mniej dyskutują − podsumował 
Jacek Adolf15.

Projektantami parku było małżeństwo: Zuzanna Perchał-Filar16 i Le-
szek Filar17. Park Kultury miał połączyć pasmem zieleni ciąg młynówki 
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Il. 48. Starodrzew 
robiniowy na wałach 
dawnego fortu.  
Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 49. Wały fortu 
przecięte al. Jana Pawła 
II. Widoczna podstawa 
betonowa wspierała kiedyś 
konstrukcję propagandową 
poświęconą V Zjazdowi 
PZPR. Fot. K. Wielgus

Il. 50. Zadrzewienie 
na terenie fortu − część 
północna parku. 
Fot. K. Wielgus
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z południowymi terenami zielonymi Nowej Huty, wzdłuż Dłubni do przy-
brzeżnych terenów Wisły18.

Zaprojektowano także dwa akweny na Dłubni (1954) i Młynówce 
Dominikańskiej. Większy zalew zrealizowano na przedłużeniu osi kom-
pozycyjnej Nowej Huty. Młynówka Dominikańska miała zasilać sadzawki 
i pływalnie parku19.

Teren fortu „Pszorna” nie miał być całkowicie rozebrany − planowano 
częściowo zachować ukształtowanie terenu wraz z grupami starodrzewia. 
Północna część fortu (na północ od al. Jana Pawła II) miała być miejscem 
lokalizacji pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej, do którego na-
wiązywać miała oś kompozycyjna i widokowa parku.

Cytując Joannę Torowską: „Pierwsza część parku, o powierzch-
ni 8 ha, na terenie byłego fortu »Pszorna«, została urządzona już 
w 1966 r.”20. Z pozostałości fortu (najwyższych pagórków, dominu-
jących nad krajobrazem) roztaczał się widok w kierunku południa, 
po pasmo Karpat.

Stan prac na terenie fortu relacjonowało „Echo Krakowa”:

W ubiegłym roku [1966 − przyp. autorów], dzięki wykonaniu robót 
inwestycyjnych oraz czynów społecznych w Parku Kultury i Wypoczyn-
ku, można było przekazać społeczeństwu do użytku uporządkowaną 
północną część byłego fortu „Pszorna”. Pierwszy etap budowy Parku zo-
stał wówczas zakończony, a wartość prac przy budowie ścieżek, sadze-
niu drzew i porządkowaniu terenu przekroczyła w 1966 r. 2500 tys. zł. 

Il. 51. Aleja obwodowa biegnąca 
po trasie dawnej Drogi Mogilskiej − 
Traktu Sandomierskiego na południe 
od fortu. Fot. K. Wielgus 

Il. 52. Skatepark 
(proj. arch. M. Macioszek) otwarty 
w 2018 r., widoczny przez zadrzewienie 
zachodniej części parku.  
Fot. J. Środulska-Wielgus
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Dzięki zwiększeniu przez dzielnicę Grzegórzki i Nową Hutę robót spo-
łecznych jeszcze w jesieni roku ubiegłego można było przystąpić do dru-
giego etapu zakładania parku, tj. do porządkowania i zazieleniania 
południowych terenów fortu „Pszorna”. Obecnie nastąpi koncentracja 
prac na tym terenie. Przewiduje się zakładanie ścieżek, sadzenie drzew 
i krzewów itp. Wartość robót oblicza się na 3200 tys. zł, z czego ponad 
połowę stanowić będą prace wykonane czynem społecznym mieszkań-
ców Grzegórzek i Nowej Huty. Równocześnie Dyr. Inwestycji Miejskich II 
rozpoczęła przygotowanie pod względem prawnym terenów III etapu 
budowy. Jest to obszar ok. 20 ha między obecnie porządkowanym te-
renem a budowaną ul. Nowogrzegórzecką. W tym rejonie koncentracja 
prac nastąpi w latach 1968−1969. Tak więc pod koniec 1969 r. tereny 
parkowe między Krakowem a Nową zajmujące obszar ponad 50 ha, będą 
całkowicie uporządkowane przy poważnym wkładzie pracy społecznej 
oraz dzięki sumiennej działalności miejskich przedsiębiorstw zieleni 
i robót drogowych21.

Realizację prac przewidziano na okres dekady (dwóch pięciolatek): 
pierwszy etap miał objąć pomnik wdzięczności wraz z osią kompozy-
cyjną biegnącą na południe. Nie do końca zrealizowany projekt był tak-
że znakiem czasu. Coraz większa krytyka scentralizowanych parków 
lokalizowanych na peryferiach, o silnie rozbudowanej administracji 
i dużych kosztach utrzymania, przyczyniła się do poszukiwania innych 
rozwiązań.

Dobór gatunkowy22 zdefiniowany został warunkami geograficz-
nymi. Pod względem układu planowano kompozycję o charakterze 

Il. 53. Tor rowerowy (pumptrack) 
położony na południe od toru dla 
rolkarzy. Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 54. Zabawka parkowa dla dzieci, 
o rzeźbiarskiej formie przywodzącej 
na myśl stare samoloty o drewnianej 
konstrukcji. Fot. J. Środulska-Wielgus
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geometrycznym, np. aleje, rzędowe i szpalerowe nasadzenia (olchy czar-
ne, kasztanowce białe i topole czarne), kwietniki w połączeniu ze swo-
bodnie kształtowanymi grupami drzew (robinie akacjowe, modrzewie 
europejskie, brzozy brodawkowate i jesiony wyniosłe) i krzewów. W ze-
stawieniu z polanami zdaniem Anny Ptaszyckiej dawało to możliwość 
„ciekawych perspektyw widokowych”. Drzewa, mające stanowić zie-
leń obrzeżną parku, sadzone były przez studentów ówczesnej Wyższej 

Zięba 
(Fringilla coelebs)        

Bażant zwyczajny
(Phasianus colchicus)

Grubodziób zwyczajny, pestkojad,
grabołusk

(Coccothraustes coccothraustes)

Wiewiórka pospolita 
(Sciurus vulgaris)

Zając szarak 
(Lepus europaeus)

Kwiczoł 
(Turduts pilaris)

Kos zwyczajny
(Turdus merula)

Gawron, gapa 
(Corvus frugilegus)

Sikora 
(Paridae)

Il. 55. Mieszkańcy Parku Lotników Polskich i terenów tworzonego LPK.  
Rys. J. Środulska-Wielgus
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Szkoły Rolniczej oraz mieszkańców Nowej Huty w tzw. czynie społecz-
nym23. Liczne spontaniczne nasadzenia z lat 70. zaburzyły kompozycję 
parku, podnosząc jednak jego bioróżnorodność.

Drzewostan Parku Lotników Polskich charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem, przeważają tu drzewa rodzime, głównie liściaste: topo-
la czarna, czeremcha późna (amerykańska), olsza czarna, wierzby biała 
i krucha, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, klon pospolity i srebrzysty, 
brzoza brodawkowata, robinia akacjowa. Z iglastych rośnie tu modrzew 
europejski oraz kilka świerków. Urozmaiceniem drzewostanu są drze-
wa owocowe: czereśnie, śliwy wiśniowe czerwonolistne oraz orzechy 
włoskie24.

Na trawnikach parkowych zaobserwować można stokrotki, ja-
skry, mniszki pospolite, bodziszki leśne, jasnoty białe i przetaczniki 
ożankowe. 

Na terenie parku występują dwa gatunki grzybów, które podlegają 
prawnej ochronie, są to: purchawica olbrzymia oraz koronica ozdobna, 
a także popularna pieczarka szlachetna. Park zamieszkuje kilka gatun-
ków ptaków: gołąb grzywacz, dzięcioł zielony, sójka zwyczajna, sroka, 
szpak i kos. Krakowscy ornitolodzy odnotowali w ostatnich latach lęg 
krogulca oraz wielokrotnie lęgi remiza25. Wśród ptaków zaobserwować 
można sroki, szpaki, gołębie grzywacze, kosy, dzięcioły zielone26. Stały-
mi lokatorami parku są wiewiórki. 

Na terenie parku znajduje się pomnik Ku czci lotników polskich po-
ległych w latach 1939−1945 autorstwa Bronisława Chromego, z 1989 r., 
oraz Chwała lotnikom, z 1970 r.27

Idea stworzenia w Krakowie sensorycznego parku edukacyjnego z in-
teraktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki pojawiła się w środowi-
sku animatorów kultury i ekologów w latach 90. Dopiero jednak w 2004 r. 
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i projekt Partnerstwa Inicja-
tyw Nowohuckich pn. „Nowa Huta – Nowa Szansa” stworzyły warunki 
programowe, organizacyjne i finansowe do realizacji tego eksperymen-
talnego przedsięwzięcia, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Realizatorem projektu był Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, 
a jego pomysłodawczynią była ówczesna dyrektor instytucji Danuta 
Szymońska. Inspiracją dla realizatorów było, działające od 1996 r., Pole 



Il. 58. Aleja sprowadzająca spacerowiczów 
w dół dawnej skarpy Doliny Wisły.  
Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 59. Bryła Tauron Areny, zamykająca 
park od strony południowo-wschodniej.  
Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 60. Historyczna już ławka parkowa 
pamiętająca początki Parku Kultury 
i Wypoczynku. Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 61. Skwer wejściowy z fontanną, na osi 
centralnej alei Krakowskiego Parku 
Technologicznego. Proj. Zespół GAJDA 
Architektura Krajobrazu, współpraca 
Ch. Hussey. Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 56. Aleja obwodowa − część wschodnia, 
po osi dawnego Traktu Sandomierskiego. 
Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 57. Zachowany przedstok Fortu 15 
„Pszorna”. Fot. K. Wielgus
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Doświadczeń Zmysłowych w Norymberdze. Modele zostały zaprojektowa-
ne i wykonane przez zespół krakowskich ekspertów reprezentujących róż-
ne dziedziny wiedzy, jak architektura, fizyka czy dydaktyka. W tworzenie 
ogrodu były również zaangażowane: ówczesny Krakowski Zarząd Komu-
nalny oraz Stowarzyszenie „U Siemachy”. Rada Miasta nadała Ogrodowi 
Doświadczeń imię Stanisława Lema, wybitnego krakowianina i obywatela 
świata. Projekt został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz 
ze środków gminy miejskiej Kraków. Po zakończeniu Programu Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL projekt jest kontynuowany przez Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Prace nad budową Ogrodu Doświadczeń rozpoczęto w listopadzie 
2006 r., w czerwcu 2007 udostępniono 22 instalacje, kolejne części 
ogrodu otwarto we wrześniu tego samego roku. Ogród Doświadczeń 
im. Stanisława Lema zajmuje powierzchnię 6 ha i − choć jest poło-
żony na terenie parku − stanowi wydzieloną przestrzeń dydaktyczną 
prezentującą:

• prawa fizyki związane z oddziaływaniem siły (huśtawki, elementy 
ukazujące działanie siły grawitacji),

• prawa fizyki związane z utrzymywaniem równowagi (równoważnie, 
obrotowe tarcze, trampolina),

• prawa fizyki dotyczące zjawisk drgań i fonii,
• prawa fizyki związane z działaniem wody (turbiny wodne),
• prawa świata przyrody związane ze zmysłami (dotykiem, słuchem, 

węchem).

Ogród Doświadczeń jest oddziałem plenerowym Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie. Został zaprojektowany przez biuro architekto-
niczne Ingarden & Ewy28.

W roku 2018 został otwarty skatepark (projekt arch. Mirosław Ma-
cioszek). Ponieważ obiekt jest zlokalizowany w pobliżu Muzeum Lotnic-
twa Polskiego, niektóre przeszkody skateparku swoim wyglądem przy-
pominają elementy samolotu, a dwa grindboxy przybrały kolorystykę 
szachownicy lotniczej. Popularnością wśród młodzieży cieszy się także 
pumptrack (rowerowy tor przeszkód).
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Il. 63. Park Lotników Polskich 
staje się kultowym miejscem 
miłośników jazdy na rolkach.  
Fot. J. Środulska-Wielgus

Il. 64. Biegacze pokonują przekop 
w przedstoku danego fortu, 
którym jechały pociągi kolei 
kocmyrzowskiej.  
Fot. K. Wielgus

Il. 62. Często spotykana 
wiewiórka o czarnym ubarwieniu. 
Fot. J. Środulska-Wielgus
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17 października 2018 r., w Parku Lotników Polskich, od strony al. Jana 
Pawła II, uruchomiona została nowa fontanna. Powstała ona w miejscu 
wcześniejszego, nigdy niedokończonego i nieuruchomionego obiektu. 
Zespół GAJDA Architektura Krajobrazu przy współpracy szkockiego 
architekta Charliego Hussey’a z biura Sutherland Hussey Harris zapro-
jektował plac wejściowy znajdujący się przy al. Jana Pawła II. 

W północnej części parku urządzono plac zabaw oraz boisko do piłki 
nożnej i koszykówki. Park jest miejscem rekreacji biegaczy i rolkarzy. 

Planowane jest powstanie nowego centrum rekreacyjnego w Parku Lot-
ników Polskich, między Tauron Areną Kraków i Ogrodem Doświadczeń. 
W projekcie jest m.in. staw o powierzchni hektara (na terenie niecki, gdzie 
był zbiornik wodny), pawilon z kawiarnią i toaletami, zostaną też ustawione 

Il. 65. Ogród Doświadczeń, 
aneks poświęcony zjawiskom 
optycznym. Fot. Muzeum 
Inżynierii Miejskiej (MIM)

Il. 66. Ogród Doświadczeń, aneks 
poświęcony odbiciom. Fot. MIM
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siedziska, dzięki którym możliwa będzie m.in. organizacja kina letniego. 
Staw będzie miał powierzchnię 1 ha i głębokość ok. 1,5 m. Będzie przedzie-
lony groblą, na której powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Jedna z części 
stawu zostanie naturalnie zarybiona, pojawią się w nim też różne gatunki 
roślin wodnych, pełniące zarówno funkcje estetyczne, jak i naturalnego 
filtru wody. 

Nad brzegiem stawu powstanie taras, na którym będzie można rozłożyć 
leżaki. Zaplanowano także pawilon, który może pełnić funkcje kawiarni, 
oraz przewidziano miejsce na instalację ekranu kina plenerowego. Przewi-
dywany przez Zarząd Zieleni Miejskiej koszt inwestycji to ok. 5 mln zł.

6. Dawny park kultury − przyszły park kulturowy, 
trzy dekady starań

Wartości kompozycyjne, historyczne i ekologiczne terenów dzisiejszego 
Muzeum Lotnictwa Polskiego i powiązanych z nim historycznie, strukturalnie 
i ideowo terenów sąsiednich predestynują je wyjątkowo precyzyjnie do objęcia 
ochroną jako park kulturowy. Już od roku 1995, a więc od ośmiu lat przed 
wprowadzeniem ustawowym, MLP faktycznie realizuje założenia parku kul-
turowego. Nazwa własna „Lotniczy Park Kulturowy”, zaistniała wcześniej, niż 
postępujące wpisy do rejestru zabytków poszczególnych części starego lotni-
ska, przyczyniła się do uzyskania funduszy zarówno z Kontraktu dla Woje-
wództwa Małopolskiego, jak i sztandarowego zadania, zrealizowanego przez 
Województwo – budowy gmachu głównego i urządzenia jego otoczenia. 

Tereny zielonych pastwisk w podkrakowskich Rakowicach utrwaliły 
funkcje militarne: kawaleryjskie pola ćwiczeń, a od roku 1912 lotnisko, roz-
budowane znacznie w okresie międzywojennym, stało się pomnikiem śmia-
łości polskiej inżynierii, podobnie jak Centralny Okręg Przemysłowy czy port 
gdyński. Funkcjonowało, mimo wojennych zniszczeń, do roku 1963, gdy roz-
gorzała dyskusja – zachować je jako nowe błonia Krakowa czy zabudować? 
Wybrano, niestety, wersję drugą; zabudowa mieszkaniowa nie zdążyła jed-
nak w okresie PRL objąć zachodniej części lotniska. Pojawiły się tam dzie-
siątki baz, składów węgla i setki substandardowych działek, tworząc w cią-
gu dwóch dekad najbardziej zdegradowany i chaotyczny teren w centrum 
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krakowskiego zespołu miejskiego. W tymże roku powstały tu zaczątki Mu-
zeum Lotnictwa. W jego kolekcji znalazły się eksponaty o światowym zna-
czeniu. Ich utrzymanie w kraju, w burzliwym okresie przełomu lat 80. i 90. 
XX w. okazało się tryumfem polskiej kultury, jeśli nie wprost – racji stanu. 
Niezwykłe eksponaty, o których zaczęto mówić na świecie, musiały znaleźć 
swe godne, równie niezwykłe miejsce ekspozycji. Koncepcja funkcjonalna 
muzealnego parku-lotniska powstała w Muzeum Lotnictwa na przełomie lat 
80. i 90. XX w. Koncepcja przestrzenna rodziła się przy współpracy naukow-
ców z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 

Pomysł przekształcenia 4-hektarowego muzeum do postaci 42-hekta-
rowego Lotniczego Parku Kulturowego przekonał krakowskich radnych już 
w roku 1995, gdy na ten cel przeznaczyli ponad 20 ha skrajnie zdegradowa-
nego terenu. W roku 2002 projekt, wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. 
inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy, uzyskał nagrodę Generalnego Konser-
watora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Rok później, 
w 100-lecie istnienia lotnictwa, na odzyskiwanym terenie żywego muzeum-
-lotniska-parku wylądowały pierwsze po 30 latach samoloty. Rozpoczęto − 
w oparciu o fundusze Kontraktu dla Województw – porządkowanie całego 
terenu. W roku 2005 inwestycja o nazwie „Budowa Lotniczego Parku Kultu-
rowego, w tym gmachu głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego” uzyskała, 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego finanso-
wanie w wysokości 55 943 547 zł, w tym dofinansowanie UE w wysoko-
ści 35 243 756 zł. W roku 2010 otwarto budynek muzealny o dynamicznej, 
niezwykłej formie; w istocie – największy i najnowocześniejszy… pawilon 
parkowy w kraju.

W ramach tychże funduszy urządzono zieleń południowej części parku, 
umiejętnie łącząc ją z założeniem zieleni z 1936 r. W latach 2011−2013 opra-
cowano koncepcję i projekt budowlany ratowania i rewaloryzacji obiektów 
zabytkowych południowej części założenia – jedynego historycznego han-
garu MLP, budynków garaży, wartowni, spadochronowi i kancelarii (bu-
dynku pilotów). Zadanie to pozwala aplikować o środki Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja w oczywisty sposób 
podniesie bezpieczeństwo zarówno zwiedzających, jak i zabytków; pozwoli 
na uporządkowanie i podniesienie standardu ekspozycji, scali południową 
część założenia, nie rozwiąże jednak dramatycznej sytuacji pogarszającego 
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się stanu kilkudziesięciu statków powietrznych w ekspozycji plenerowej, 
niemających szans na okresowe nawet hangarowanie pod dachem. 

Parki kulturowe jako ustawowe narzędzie ochrony zintegrowanej i rów-
nocześnie prawny sposób aktywnej ochrony i kształtowania krajobrazu 
o najwyższych wartościach kulturowych i naturalnych pojawiły się w roku 
2003 w uchwalonej 23 lipca Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Muzeum Lotnictwa Polskiego okazało się jednym z pionierów 
takiej formy ochrony krajobrazu.

W 2003 r. Województwo Małopolskie przyjęło w Planie zagospodarowa-
nia przestrzennego realizację parków kulturowych, w tym i parku kulturo-
wego nazwanego tam „Lotnisko”. Figuruje on zarówno w obowiązującym, 
jak i tworzonym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa; oraz w Wojewódzkim i Gminnym 
programie opieki nad zabytkami. 

W 2007 r. ukończono rozwiniętą i zaktualizowaną koncepcję całego par-
ku (zespół Instytutu Architektury Krajobrazu PK). Koncepcja doprowadzona 
została do stanu tożsamego z projektem zagospodarowania. Wykonano też 
kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko dla całości parku i wszyst-
kich projektowanych budowli. Według projektu park ma łączyć funkcje re-
kreacyjne, edukacyjne i lotnicze, będąc równocześnie prawnym sposobem 
ochrony historycznego, kulturowego krajobrazu industrialnego, jakim są po-
zostałości dawnej bazy lotniczej. Już dziś jest istotnym elementem w syste-
mie zieleni miejskiej Krakowa. Przewidywana funkcja żywego lotniska-mu-
zeum staje się unikatową atrakcją turystyczną i kulturalną Małopolski. 

Ostatnie, strategiczne, kluczowe dla powodzenia projektu rozszerzenie 
terenów muzeum i tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego dokonane 
zostało w roku 2011, a wraz z nim przyłączono 3,6 ha uprzednio należące 
do Agencji Mienia Wojskowego. Jest to centralnie położona działka z za-
drzewieniem historycznym i reliktami czterech hangarów dawnego 2 Pułku 
Lotniczego. Dzięki skoordynowanej akcji muzeum, środowisk lotniczych, 
naukowych, konserwatorskich i ekologicznych doprowadzono do obniże-
nia ceny działki przez Agencję Mienia Wojskowego i do jej zakupu przez 
Województwo Małopolskie. Działka ta została wstępnie uporządkowana 
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ocale-
nie tego terenu, znajdujących się na nim ruin i zespołu zieleni daje szansę 
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odbudowy we współczesnej strukturze, zgodnie z wytycznymi Małopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, części dawnych budowli 
zachodniej grupy hangarowej 2 Pułku Lotniczego, co w decydujący sposób 
zmieni sytuację połowy zbiorów muzeum, narażonych na niszczące dzia-
łanie czynników atmosferycznych, eksponowanych w niewłaściwy sposób, 
w zbytnim zagęszczeniu lub pozostających w stanie uszkodzonym i niere-
staurowanych z uwagi na brak powierzchni, na której mogłyby być ekspo-
nowane po skompletowaniu. 

Budowa lotniczego parku-błoń to wielki montaż finansowy środków Sa-
morządu Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt-
ków Krakowa i wielu innych źródeł. Uratowano przed zabudową ostatni 
zielony szew między Krakowem a Nową Hutą, zrekultywowano gigantyczne 
dzikie śmietnisko w centrum Krakowa, usypano ponad 1 km wałów izola-
cyjnych, nasadzono kilkaset drzew. Zaproszono tutaj barwne pokazy lot-
nicze; teren stał się rzeczywistym laboratorium architektury krajobrazu 
na Politechnice Krakowskiej (kilkaset prac studenckich, kilkanaście dy-
plomów, praca doktorska); jest to pierwszy − de facto, choć ciągle nie de 
iure − park kulturowy w Polsce. Jest inwestycją „w stanie surowym”, która 
umożliwia „wyrzeźbienie” w niej awangardowego w skali świata, wielkie-
go ogrodu XXI w. – przestrzeni kultury, pamięci, rekreacji. Według słów 
prof. Janusza Bogdanowskiego – parkowego krajobrazu jutra. 

Dobrze rokuje sukces Parku Kulturowego Stare Miasto i Nowa Huta. 
Z drugiej strony istnieją poważne zagrożenia urbanistyczne (uchylenie 
miejscowego planu zagospodarowania Czyżyny-Dąbie). Nowe osiągnięcia 
naukowe, postępująca organizacja i rewaloryzacja przestrzeni, a także 
wyzwania, m.in. poszukiwanie środków na rozwinięcie Lotniczego Parku 
Kulturowego do postaci wyjątkowego produktu przemysłu czasu wolnego 
w regionie i kraju, wymagają uprawomocnienia dotychczasowej dobrej 
marki LPK jako prawnej formy ochrony krajobrazu. Skutkować to będzie 
wykonaniem i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu, co okaże się znacznie mniej kłopotliwe, niż 
odtwarzanie planu miejscowego dla znacznego obszaru całych Czyżyn. 
Większość terenu przewidzianego do objęcia parkiem kulturowym jest 
objęta wpisami do rejestru zabytków, absolutna większość to własność 
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Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków. Powołanie parku kulturo-
wego będzie na tym terenie mało konfliktowe. Byłby on też komplemen-
tarny w odniesieniu do utworzonego w listopadzie 2019 r. planu ochrony 
parku kulturowego Nowa Huta.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. instytucje kultury, samorządy lokalne, orga-
nizacje pozarządowe oraz pracownicy naukowi w dziedzinie architektury 
krajobrazu złożyli do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o uwzględnienie 
w przyszłym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego na części dzielnic XIV i III, na części terenów dawnego lotniska 
Kraków Rakowice-Czyżyny i na części dawnych terenów fortyfikacyjnych 
Twierdzy Kraków parku kulturowego o roboczej nazwie „Lotniczy Park 
Kulturowy” jako właściwego, ustawowego narzędzia ochrony zintegrowanej 
i prawnego sposobu aktywnej ochrony i kształtowania krajobrazu o wyso-
kich wartościach kulturowych i naturalnych (w myśl Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.)29.

Celem zasadniczym utworzenia szeroko rozumianego Lotniczego Parku 
Kulturowego jest zapewnienie harmonii i równowagi w strategicznym pasie 
łączącym tereny śródmieścia Krakowa i Nowej Huty − ochrona i optymalne 
wykorzystanie wysokich i równoważnych wartości kulturowych i natural-
nych, stworzonych i utrwalonych w XIX i w 1. połowie XX w. przez użytko-
wanie militarne i lotnicze terenów znajdujących się w obrębie historycznych 
wsi Rakowice, Czyżyny, Bieńczyce i Dąbie. Jest to zapewnienie najwyższych 
standardów utrzymania i wykorzystania różnorodnej substancji zabytko-
wej w częściach najlepiej zachowanych oraz zapewnienia najlepszych kie-
runków sukcesji funkcji w obszarach parku objętych zabudową mieszkanio-
wą i usługową, w szczególności służącą celom kultury i nauki. Jest to także 
zachowanie i integracja zielonego połączenia pomiędzy Doliną Wisły 
w rejonie Dąbia, poprzez tereny Parku Lotników Polskich, tereny Muzeum 
Lotnictwa, dawnych koszar lotniczych i kawaleryjskich na Rakowicach, 
tereny pasa startowego i reliktów dawnego pola wzlotów przy ul. Stella-Sa-
wickiego, Park Tysiąclecia z terenami zieleni fortecznej związanej z fortem 
48 „Batowice”, strzelnicy garnizonowej i pasem fortecznym w kierunku for-
tów 47½ „Sudół” (na zachodzie) i 48a „Mistrzejowice” (na wschodzie). 

Idea utworzenia parku to systemowość i integralność w traktowaniu 
terenów cennych przyrodniczo i kulturowo Miasta Krakowa, będących 
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dziedzictwem nie tylko Średniowiecza czy wybitnych kreacji architekto-
nicznych i urbanistycznych czasów nowożytnych, lecz także epoki indu-
strialnej. Tereny traktowane niesłusznie jako styk obrzeża Krakowa i obrze-
ża Nowej Huty są w istocie wielką wzajemną bramą obydwu organizmów 
miejskich, a także szczęśliwie zachowanym łącznikiem pomiędzy terenami 
otwartymi Doliny Wisły i północno-wschodnimi przedmieściami Krako-
wa. Jest to unikatowe, choć w znacznej części zaprzepaszczone dziedzictwo 
użytkowania militarnego (równie ogniowe i strefy ograniczeń budowlanych 
wokół Fortu 15 „Pszorna”, kawaleryjskie pola ćwiczeń z czasów Twierdzy 
Kraków) oraz lotniczego (pola wzlotów, drogi kołowania, pas startowy, gru-
py hangarowe lotniska Rakowice-Czyżyny z lat 1912−1963).

Osnową zabytkową i przestrzenną parku są:
• tereny Muzeum Lotnictwa Polskiego, które w istocie tworzy park 

kulturowy już od roku 1992, przyczyniwszy się do uratowania po-
nad 42 ha dawnego lotniska i kilkunastu jego budowli,

• tereny „starego lotniska” − unikatowego zespołu koszarowo-lot-
niskowego, objętego wpisem do rejestru zabytków i pozostającego 
nadal w użytkowaniu Wojska Polskiego, jako gwaranta zachowania 
charakteru i struktury zespołu, 

• tereny cywilnego portu lotniczego − adaptowanego obecnie przez 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 

Ideą utworzenia parku jest równoważne traktowanie zieleni kompono-
wanej, zachowanej w czytelnych układach, zieleni sukcesyjnej oraz zieleni 
spontanicznie wyrosłej na terenach pomilitarnych i poindustrialnych − 
jako wartości dla dzisiejszej i przyszłej egzystencji miasta i jego mieszkań-
ców. Integralność terenu rozumiana jest jako całokształt działań ochron-
nych i kształtujących krajobraz, także jako budowa powiązań pieszych, 
rowerowych i ekologicznych (zielone mosty) ponad arteriami przecinają-
cymi przedmiotowy teren. Integralność gwarantuje oparcie się na fakcie 
istnienia wielkoprzestrzennej struktury lotniskowej oraz fortyfikacyjnej, 
z ich pozytywnymi i humanitarnymi konsekwencjami przestrzennymi jako 
osnowy i wytycznej przy dalszym kształtowaniu krajobrazu strefy łączącej 
centra Krakowa i Nowej Huty. 
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Dobrymi praktykami właściwego zagospodarowywania terenów daw-
nych lotnisk, na których wzorowano ideę Lotniczego Parku Kulturowego, 
są m.in. berlińskie lotniska Tempelhof, Johannisthal (obecnie park krajo-
brazowy), monachijskie lotnisko Oberschleißheim, brytyjskie Old Warden, 
amerykańskie Old Rhinebeck i wiele innych. 

Przedmiotem wniosku są tereny zawierające wiele obiektów i zespołów za-
bytkowych, w szczególności architektury i inżynierii wojskowej XIX i XX w., 
cennych obszarów zieleni, a także obiektów kultury i nauki. Tereny te zajmu-
ją strategiczne położenie pomiędzy ośrodkami miejskimi Krakowa i Nowej 
Huty, stanowiąc równocześnie potencjalny zielony łącznik pomiędzy Doliną 
Wisły a zielenią forteczną w pasie wzgórz Batowice − Krzesławice. 

Tereny potencjalnego parku są niejednolite zarówno pod względem 
stanu zachowania (stopnia przekształceń), jak i sposobu użytkowania, 
a także pod względem pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Oprócz obszarów i zespołów zachowanych w stanie niemal 
rezerwatowym (z utrwalonymi cechami autentyzmu) istnieją też obszary 
z wprowadzoną zabudową, zarówno z lat 60. XX w., jak i współczesną. Te-
reny, gdzie zachowane są zmetamorfizowane cechy dawnego lotniska lub 
terenów pofortecznych, zachowujące część ich pierwotnej postaci − znacz-
nej ilości terenów zieleni, otwartych i pokrytych zadrzewieniami, układu 
zabudowy zgodnej z układem historycznym, reliktów dawnej infrastruktu-
ry − przewiduje się do objęcia granicami parku. Tereny, na których współ-
czesna zabudowa zdominowała lub wykluczyła cechy pierwotne dawnego 
lotniska i terenów fortecznych, zarówno co do pokrycia, jak i układu oraz 
wysokości zabudowy − pozostaną poza granicami parku.

Potencjalny park mógłby być podzielony na część centralną oraz części 
zewnętrzne. Podział określa wstępnie tereny o najwyższych wartościach 
historycznych i naturalnych oraz o wysokich, lecz przekształconych war-
tościach. Podział może stanowić klucz do etapowania ewentualnego two-
rzenia parku w sensie prawnym.

Część centralna powinna objąć:
• Teren dawnych koszar kawaleryjskich oraz koszar lotniczych z za-

chowanym fragmentem pola wzlotów, układem zieleni oraz z uni-
katowym hangarem lotniczym systemu Waagner (1916 r.). Całość 
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stanowi jedyny zachowany w Polsce zespół koszarowo-lotniskowy 
z okresu 1894−1912−1918−1926, zachowujący cechy wczesnej bazy 
lotniczej z lat I wojny światowej. Jest to jednocześnie świadek od-
zyskania niepodległości w 1918 r. − pierwsze lotnisko niepodległej 
Rzeczpospolitej. Hangar i zabytkowe budynki odnowione wzorowo 
przez Wojsko Polskie ze wsparciem Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa. Całość zespołu użytkowana przez Wojsko Pol-
skie, objęta wpisem do rejestru zabytków.

• Teren Muzeum Lotnictwa Polskiego, w istocie realizowany od roku 
1992 podstawowy fragment Lotniczego Parku Kulturowego. Za-
wiera on części pola wzlotów z lat 1912−1923 (część południowo-
-wschodnia), część pola wzlotów z lat 1923−1963, relikty czterech 
wielkich hangarów z lat 1927−1929 wraz z płytami przedhangaro-
wymi i układem zieleni zabytkowej, południowo-wschodnią stre-
fę wolnego przelotu, z zachowaną zielenią wtórną doprowadzoną 
do standardów zieleni parkowej, zabytkowy hangar z 1929 r., za-
bytkowe budynki garaży lotniskowych, wartowni, kancelarii w po-
łudniowej grupie hangarowej wraz z historycznymi alejami kasz-
tanowcowymi i klonowymi; ponadto dwa hangary z okresu zimnej 
wojny i jeden z lat 1988−1992, zbudowany w stylu hali warsztatowej 
z okresu I wojny światowej, oraz ruiny magazynu kolejowego z lat 
30. XX w., pokryte starodrzewem. Na tymże terenie znajduje się 
nowoczesny budynek główny z lat 2006−2010. Teren MLP zawie-
ra system drogi kołowania, drogi obwodowej oraz zachodnią część 
drogi startowej z lat 1943−1950. Teren otoczony jest wałami ziem-
nymi i zadrzewieniami maskującymi z lat 1995−2005. Obszar MLP 
jest najlepiej urządzonym, choć nieukończonym centralnym i ini-
cjalnym fragmentem Lotniczego Parku Kulturowego.

• Dawne tereny kolejowe wzdłuż zachodniej granicy lotniska − dziś 
tereny zdziczałej, cennej zieleni nieurządzonej, historyczny, wielki 
szpaler robiniowy maskowania lotniska oraz unikatowy ogród spo-
łeczny − Ogród im. Polskich Kombatantów.

• Teren dawnego Fortu 15 „Pszorna” z końca lat 50. XIX w., rozebra-
nego w latach 50. XX w. Fort z częściowo wyburzonymi elemen-
tami ziemnymi i rozcięty al. Jana Pawła II stanowi element Parku 
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Lotników Polskich. Urządzony jako park, z oryginalną i sukcesyj-
ną zielenią forteczną, jest optymalnym miejscem do spięcia za po-
mocą ekologicznego mostu − kładki pieszo-rowerowej − z wpro-
wadzeniem substancji naturalnej jako połączenia pomiędzy tzw. 
Parkiem Lotników Polskich a terenem Muzeum Lotnictwa.

• Teren tzw. Parku Lotników Polskich z lat 50. i początku lat 60. 
XX w., w istocie niemającego nic wspólnego z lotnictwem, lecz bę-
dącego równią ogniową Fortu 15 wraz ze śladami dawnego Traktu 
Sandomierskiego i kolei kocmyrzowskiej. Park, zrealizowany zaled-
wie w ok. 30 proc. w stosunku do pierwotnych planów, jest obecnie 
jednym z największych parków Krakowa, wzbogacony Ogrodem 
Doświadczeń.

• Na zasadach koordynacji z założeniami parku kulturowego, bez 
możliwości włączenia w obręb parku: teren pola wzlotów wzdłuż 
centralnej części pasa startowego oraz po zachodniej stronie 
ul. Izydora Stella-Sawickiego. Tereny niezabudowane, w istocie 
największy depozyt otwartego terenu i zieleni sukcesyjnej na tere-
nach polotniskowych. Przewidziane są w przyszłości do zabudowy 
dla celów naukowych Politechniki Krakowskiej. Wymagają scala-
nia planowanej zabudowy z substancją naturalną i maksymalnej 
troski w projekcie urządzenia terenu. Na tym terenie nie istnieje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to obszar 
o najmniej zdefiniowanej przyszłości. Teren wymaga połączeń − 
po osi dawnej drogi kołowania, ponad ul. Izydora Stella-Sawickiego 
i poprzez tereny Krakowskiego Parku Technologicznego. Na przed-
miotowym terenie znajdzie się też Małopolskie Centrum Nauki Co-
giteon, jako jeden z wiodących obiektów kultury i nauki, w pełni 
wpisujący się w ideę parku. 

• Teren dawnego cywilnego portu lotniczego Krakowa z 1931 r., zabyt-
kowy hangar, budowle z lat II wojny światowej i z lat 60. XX w., wraz 
z zabytkowym zespołem zieleni. Teren ten jest użytkowany i rewalo-
ryzowany przez Muzeum Inżynierii Miejskiej. Jest to trzeci, po tere-
nie MLP i jednostki wojskowej, najlepiej zachowany element dawnego 
lotniska. Obszar dawnego portu lotniczego łączy się z terenami parku 
tworzonego w miejscu dawnego placu postojowego MPK.
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Części zewnętrzne powinny objąć:
• Teren historycznego parku i kolegium OO. Pijarów, na zachód od „sta-

rego lotniska” − zespołu koszar kawaleryjskich i lotniczych.
• Teren między ul. Ułanów a zachodnią granicą lotniska. Obszar eks-

tensywnej zabudowy ze śladami dawnej zabudowy Czyżyn, moder-
nistycznymi budynkami szkolnymi z lat 60. XX w., z cenną zielenią, 
terenami sportowymi i ogrodami przydomowymi.

• Teren pomiędzy Parkiem Lotników Polskich a Wisłą oraz tereny 
Tauron Areny. Obszar o wyjątkowych wartościach przyrodniczych 
w zakolu Wisły na Dąbiu wymaga połączenia pieszego ponad al. Po-
koju. Tauron Arena jest jedną z wiodących instytucji kultury, wpi-
sującą się w ideę parku.

• Teren wschodniej części pasa startowego, połączonego dwo-
ma diagonalnymi pasażami pomiędzy zabudową osiedla Avia 
i osiedla 2 Pułku Lotniczego, niewłączonych w obszar parku wraz 

Il. 67. Styk wielkich obszarów zieleni - Parku Lotników Polskich i Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, rozdzielona zabudową mieszkaniową. Dowód na konieczność 
zintegrowanego zarządzania przestrzenią w obrębie dawnego lotniska i zieleni 
fortecznej w celu scalania cennych śródmiejskich obszarów zieleni. Fot. MLP





Il. 68. Koncepcja granic rozszerzonego Lotniczego Parku Kulturowego, wynik 30-letnich 
prac badawczych, szansa na zachowanie „zielonego południka Krakowa”. Oprac. IAK PK, 
współpraca: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Małopolskie 
Centrum Nauki Cogiteon, Rada Dzielnicy XIV, Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego, 
Fundacja Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, 
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz. Kraków, Towarzystwo Ratowania 
Kultury w Nowej Hucie, Stowarzyszenie Obrońców Ogrodu im. Polskich Kombatantów, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny, Ogród Społeczny „Zielono mi”, koordynowana przez 
Ośrodek Kultury C.K. Norwida, 2019 r.                                 
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ze śródblokowymi pasażami zachowującymi kierunki dawnej drogi 
kołowania i drogi obwodowej lotniska. Niezbędne jest zagwaranto-
wanie połączenia po osi pasa startowego.

• Teren części osiedla Dywizjonu 303, wraz z kościołem pw. św. Brata 
Alberta, z zielenią wokół kościoła i Ogrodem Społecznym „Zielono 
mi”. Osiedle Dywizjonu 303 w swej części obejmującej duże zespo-
ły zieleni oraz Zespół Szkół nr XIV, wyróżnia się ilością terenów 
zielonych i elementami pola wzlotów oraz infrastruktury dawnego 
lotniska (schron z okresu II wojny światowej).

• Teren Parku Tysiąclecia, będący obszarem zapola Fortu 48 „Bato-
wice”, stanowiący niezwykle cenne połączenie z terenami zieleni 
fortecznej, wieńczącej pas wzgórz batowickich, mistrzejowickich 
i krzesławickich. Obszary te wymagają połączenia z zielonymi prze-
strzeniami polotniskowymi za pomocą kładki − mostu ekologiczne-
go ponad ul. gen. Bora-Komorowskiego.

Wysokie wartości naturalne i kulturowe, wyważone i zrównoważo-
ne w wyjątkowy sposób na terenie Dąbie − Czyżyny − Olsza − Prądnik 
Czerwony − Mistrzejowice, są szansą dla Krakowa na zachowanie jed-
nego z najistotniejszych połączeń w systemie zieleni miasta. Na obsza-
rze tym lub w jego pobliżu występują ważne ośrodki kultury i nauki 
– Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej (oddział 
w organizacji), Ogród Doświadczeń, Tauron Arena, kampus Politechni-
ki Krakowskiej, kampus Akademii Wychowania Fizycznego, Krakowski 
Park Technologiczny (SSE Czyżyny) i planowane Małopolskie Centrum 
Nauki Cogiteon. Tereny te muszą stanowić atrakcyjną i godną oprawę 
oraz harmonijne połączenie ośrodków kultury i nauki położonych mię-
dzy Śródmieściem a Nową Hutą, jako − docelowo − krakowskie „miasto 
ogród” XXI w. 

Uzyskanie statusu parku kulturowego może przyspieszyć realizację istotnych 
z ekologicznego, społecznego i kulturowego punktu widzenia inwestycji, np.

• „zielonych” kładek pieszo-rowerowych, będących m.in. powiąza-
niem ekologicznym rozciętego masywu Fortu 15 „Pszorna” i połą-
czeniem wielkich obszarów zieleni, 
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• ostatecznego zagospodarowania terenu zrujnowanych hangarów 
2 Pułku Lotniczego, co stanowi jedyny i ostateczny warunek za-
chowania przed zniszczeniem ok. 100 obiektów eksponowanych lub 
składowanych na wolnym powietrzu,

• ostatecznego zagospodarowania dla celów pokazowo-parkowo-ogro-
dowo-edukacyjnych zachowanego na terenie MLP i Politechniki Kra-
kowskiej odcinka pasa startowego z jego otoczeniem,

• rewaloryzacji dla potrzeb Muzeum Inżynierii Miejskiej zabytko-
wego hangaru PLL LOT przy ul. Izydora Stella-Sawickiego, wraz 
z otoczeniem.

Il. 69. Kształtowanie zieleni na styku Muzeum Lotnictwa Polskiego i Parku Lotników 
Polskich – zaczątek Lotniczego Parku Kulturowego. Oprac. K. Wielgus
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Il. 70. Hangar dawnego portu lotniczego PLL „LOT” (pieczołowicie restaurowany 
przez Muzeum Inżynierii Miejskiej), uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 
polskiej motoryzacji, 2018 r. Fot. MIM
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Il. 71. Koncepcja rewaloryzacji zachowanej części dawnego portu lotniczego 
dla potrzeb Muzeum Inżynierii Miejskiej. Praca dyplomowa inżynierska 
M. Mazurkiewicz, IAK PK, promotor dr inż. arch. K. Wielgus, 2017, praca 
prezentowana w cyklu seminariów w Ośrodku Kultury C.K. Norwida

Il. 72. Koncepcja parkowej rewaloryzacji zachowanej, wschodniej części pasa 
startowego dla potrzeb mieszkańców Dzielnicy XIV. Praca dyplomowa inżynierska 
K. Śreka, IAK PK, promotor dr. inż. arch. K. Wielgus, 2017, praca prezentowana 
w cyklu seminariów w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida
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Zakończenie. Brama Krakowa − Brama Nowej Huty 
i „zielony południk Krakowa” 

Militarna gospodarka przestrzenna twierdzy, a następnie lotniska 
utrwaliły na 100 lat pas zielonych, otwartych przestrzeni; średniowiecz-
nych Rakowickich Błoń i łąk Bieńczyc, Czyżyn i Dąbia. Wartość owego 
przestrzennego depozytu doceniali już w latach 60. XX w. urbaniści i ar-
chitekci tej klasy, co Anna i Tadeusz Ptaszyccy, Zygmunt Novák, Janusz 
Bogdanowski i Witold Cęckiewicz. Wszyscy oni sprzeciwiali się parce-
lacji i bezplanowej zabudowie zielonego pasma, które z czasem stało się 
niezbędnym dystansem pomiędzy starym Krakowem a Nową Hutą. Mia-
ło zapewnić przewietrzanie, wypoczynek i harmonię metropolitalnego 
rozwoju Krakowa. Szansa ta została w znacznym stopniu zmarnowana 
poprzez dysfunkcyjne i akompozycyjne planowanie w latach 70. i 80., 
a następnie doraźność i koniunkturalizm tzw. wolnej gry o przestrzeń 
w latach 90. i w szczególności na przełomie wieków. 

Przekształcający się teren zielonego południka Krakowa na osi Wisła 
− Dąbie − Czyżyny − Mistrzejowice to nadal olbrzymia szansa stworze-
nia żywego, zielonego salonu, dedykowanego mieszkańcom, turystom, 
lecz przede wszystkim kulturze, nauce, rozwojowi, rozumianemu jako 
twórcza kontynuacja wspaniałej przeszłości.

Zabytkom − unikatowemu zespołowi starych koszar i lotniska rakowic-
kiego wraz  z kolegium pijarskim, pozostałościom polskiego lotniska z lat 
30. XX w., zieleni i reliktom pofortyfikacyjnym − brak spoiwa. Tym bar-
dziej brak spoiwa, które połączyłoby Małopolskie Centrum Nauki, Tauron 
Arenę, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, muzea Lotnictwa Pol-
skiego i Inżynierii Miejskiej i wreszcie kampusy Politechniki Krakowskiej  
i Akademii Wychowania Fizycznego. 

Brak jednolitej myśli pozwalającej scalić zielone osiedla Dywizjo-
nu 303 oraz 2 Pułku Lotniczego, ocalałe fragmenty pasa startowego 
z Parkiem Tysiąclecia, Parkiem Lotników Polskich oraz zielonymi, urzą-
dzonymi terenami Muzeum Lotnictwa Polskiego. Na części wspomnia-
nych terenów występują miejscowe plany zagospodarowania o różnym 
stopniu spójności, na części ich brak. Znaczny procent obszaru objęty 
jest wpisami do rejestru zabytków. 
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Spójność, harmonię, poszanowanie tożsamości miejsca, a tym sa-
mym podniesienie standardu zamieszkiwania na tym terenie zapewni-
łoby zastosowanie mechanizmów parku kulturowego − jedynej formy 
ochrony obszarowej, zależnej tylko od woli i dojrzałości samorządu.

Lotniczy Park Kulturowy byłby pod względem wielkości i znacze-
nia drugim, po Wieliczce, wielkim, otwartym muzeum technicznym 
w Małopolsce i jedynym w Polsce oraz jednym z niewielu na świecie 
parków eksponujących w żywy i nowoczesny sposób historię techniki. 
To potężny magnes, mogący przyciągnąć niewyzyskany jeszcze poten-
cjał turystów, pielgrzymujących po dawnych fabrykach, fortyfikacjach, 
portach, liniach kolejowych i polach bitewnych. Turystyka industrialna 
i militarna to dopiero wschodząca gwiazda turyzmu. Czesi udostępniają 
swe fortyfikacje w Nachodzie, powstały parki kulturowe twierdz Srebr-
na Góra i Nysa na Śląsku, od lat funkcjonuje Emscher Park w dawnym 
Zagłębiu Ruhry. Amerykanie, nie mając na swym terytorium oryginal-
nego lotniska z lat wielkiej wojny – stworzyli olbrzymią scenografię ae-
rodromu w Old Rhinebeck, gdzie przyjeżdżają tysiące ludzi, aby zoba-
czyć nie tylko latające aparaty z czasów Czerwonego Barona, ale także 
kopie hangarów, warsztatów i kantyn − by zanurzyć się w atmosferze 
tamtych lat. 

Zapytajmy więc – dlaczego nie Polska? Dlaczego nie Kraków?! 
My to wszystko mamy w oryginale, wraz z jedną z najcenniejszych 

na świecie kolekcji lotniczych! 
Lotniczy Park Kulturowy jako twórcze rozwinięcie Parku Lotników 

Polskich − zielony południk Krakowa, jego wielkie wschodnie błonia, 
miasto idealne XXI w. − jest konieczny jako sposób przyjęcia milionów 
gości odwiedzających w skali lat instytucje kultury, nauki, miejsca pre-
zentacji zaawansowanych technologii i zbiorów o światowym znaczeniu, 
a także jako sposób życia dla setek tysięcy mieszkańców Krakowa, dla 
których obszary te są po prostu ich domem i miejscem wypoczynku.
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Przypisy

1 Wg Ekspertyzy geotechnicznej sporządzonej dla lotniczych hangarów magazyno-

wych na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, wykonanej w kwietniu 2003 r., 

przez W. Orłowskiego z upr. geolog. 070216 i J. Jastrzębskiego – upr. geolog. 070737, archiwum 

Muzeum Lotnictwa Polskiego.

2 Ibidem.

3 Za: https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html [dostęp: 

10.11.2019].

4 Wg Słownika Geograf icz nego Ziem Polsk ich ,  red. B. Chlebowsk i,  

Warszawa 1878.

5 Wg planu ufortyfikowania Krakowa z 1852 r., autorstwa Lipowskiego i Szczerbow-

skiego, skala 1:6912, w zbiorach Kriegsarchiv w Wiedniu; zinterpretowany przez dra inż. arch. 

M. Holewińskiego.

6 Opracowano w oparciu o: K. Wielgus, J. Środulska-Wielgus, M. Mikulski, D. Pstuś, 

Obronność Krakowa XIX i XX wieku jako elementów rozwoju miasta, [w:] Nowe studia nad 

rozwojem przestrzennym Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 

Kraków 2007. 

7 Mimo to nie powstały dwa identyczne obiekty, co jest typową cechą austriackiej 

szkoły fortyfikacyjnej.

8 Kwestia wymaga dalszych szczegółowych badań i weryfikacji: dotychczasowa lite-

ratura przedmiotu podaje inne lokalizacje i numerację tych obiektów, podobnie jak szańca 

FS 23 oraz zespołu dzieł FS 26, 27, 29, 29½ i FB 28 na Skałach Twardowskiego, dotyczy 

to również dokładnych datacji (np. J. Bogdanowski, Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, 

Kraków 1979, s. 97; M. Chłopek, „Fortyfikacja polowa Twierdzy Kraków”, praca niepubliko-

wana, mps w posiadaniu autora), w ślad za rozbieżnościami w źródłach (np. tzw. plan szpie-

gowski, tj. „Kopia planu ufortyfikowania Krakowa przez Austriaków w 1859”; plan rejonów 

ograniczeń zabudowy z 1862 r., CAW, DOK V. I.371.5.242.; Erbaungsdaten der Befestigung-

sobjekte der Lagerfestungs Krakau, tabela rękopiśmienna, Geniedirektion in Krakau 1909, 

CAW, DOK V.I.371.5.74.15). Tu opieramy się na stanie zrealizowanym, znanym z późniejszych 

map twierdzy.

9 Numery z ułamkiem otrzymywały dzieła budowane w zasadzie równolegle z inny-

mi, ale stanowiące wtórne uzupełnienia opracowanego wcześniej ogólnego projektu obozu 

warownego; starano się w ten sposób uniknąć zmian raz przyjętej numeracji i wynikającego 

stąd bałaganu nazewniczego, konieczności poprawiania map itd.
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10 Historia i fazy rozwoju lotniska Rakowice-Czyżyny za „Studium Historyczno-Ar-

chitektoniczne i Krajobrazowe Terenów Dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny oraz Kon-

cepcja Wytycznych Urbanistycznych do Części Zachodniej”, wykonane przez zespół autorski 

Z.K.O. i B.I./I.A.K. pod kier. prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy w roku 1999 

na zlecenie Głównego Architekta Miasta Krakowa, oraz: K. Wielgus, Rakowice-Czyżyny – lot-

nisko Krakowa. Od Ogrodu dla lotników do Lotniczego Parku Kulturowego, „Acta Aeronau-

tica”, t. II, Kraków 2002.

11 „Studium Historyczno-Architektoniczne i Krajobrazowe Terenów Dawnego Lotniska 

Rakowice-Czyżyny oraz Koncepcja Wytycznych Urbanistycznych do Części Zachodniej”, wy-

konane przez zespół autorski Z.K.O. i B.I./ I.A.K. w roku 1999 na zlecenie Głównego Architekta 

Miasta Krakowa, w ramach konkursu zamkniętego. Opracowanie recenzowane. Przekazane Zle-

ceniodawcy oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Krakowie; „Ogólna koncepcja 

projektowa Parku oraz projekt urządzenia jego części południowej” (1992−1995−1998)”. Autorzy: 

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr inż. Marcin Gajda, mgr inż. arch. Marcin Brataniec.

12 K. Wielgus, „Rola historycznych terenów lotniczych w kształtowaniu krajobrazu”, 

wykonana pod kier. prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy i obroniona na Poli-

technice Krakowskiej w 1997 r. Praca otrzymała wyróżnienie w konkursie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za rok 1998.

13 „Lotniczy Park Kulturowy na terenie zachodniej części dawnego lotniska Rakowice-

-Czyżyny w Krakowie. Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa do wniosku o ustalenie wa-

runków zabudowy i zagospodarowania terenu”. Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. inż. arch. 

Maria Łuczyńska-Bruzda, dr hab. inż. Arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, kierownictwo 

i koordynacja prac: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, autorzy: mgr inż. arch. Joanna Piekło, 

mgr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr inż. arch. 

Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. Zdzisław Pauli, mgr inż. Wojciech Lisek, mgr inż. Marta 

Żakowska. Współpraca mgr inż. ogr. Marcin Gajda, mgr inż. ogr. Szymon Kawiorski, Kraków 

2002, aktualizacja 2007 r. 

14 W. Czarnecki, Podstawy urbanistyki i architektury, Bydgoszcz 1981, s. 297.

15 „Echo Krakowa”, pismo popołudniowe, Rok XX, nr 10 (6053), 13 stycznia 1965.

16 Zaprojektowała m.in.: osiedle domów jednorodzinnych dla pracowników Zakła-

dów Chemicznych w Oświęcimiu (1955), współautorzy: Leszek Filar, Przemysław Gawor; 

Dom Kultury w Chrzanowie (1957−1959), współautorzy: Jerzy Pilitowski, L. Filar, P. Gawor; 

dom, ul. Senatorska, Kraków (1962−1964); dom wczasowy Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej 

(1962−1967), współautorzy: Barbara Perchał, J. Pilitowski, L. Filar, P. Gawor; zespół miesz-

kalno-usługowy, ul. Czarnowiejska 39−41/K. Szymanowskiego 14−15, Kraków (1962−1970); 
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budynek mieszkalny z usługami, ul. Szymanowskiego 2, Kraków (1969), za: Pamięci architek-

tów polskich, http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/. 

17 Generalny projektant w biurze Miastoprojekt-Kraków. Wykładowca na Wydziale 

Architektury Politechniki Krakowskiej. Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. Zaprojektował m.in.: osiedle domów jednorodzinnych dla pra-

cowników Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu (1955), współautorzy: Z. Perchał, P. Gawor; 

Dom Kultury w Chrzanowie (1957−1959), współautorzy: J. Pilitowski, Z. Perchał, P. Gawor; 

projekt nawierzchni pl. Mariackiego w Krakowie (1962), współautorzy: Z. Grajek, P. Gawor, 

J. Pilitowski; dom wczasowy Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej (1962−1967); współautorzy: 

J. Pilitowski, Z. Perchał-Filar, B. Perchał, P. Gawor; Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie (1970−1977), współautorzy: W. Grotowski, J. Urbanik, T. Mysz-

kowski, K. Węglarski, za: Pamięci architektów polskich, http://www.inmemoriam.architekt-

sarp.pl/

18 A. Ptaszycka, Zieleń przyszłego Krakowa, [w:] Zieleń Krakowa, red. J. Dobrzycki, 

Kraków 1955, s. 66.

19 Ibidem.

20 J. Torowska, Parki Krakowa, cz. 1, Kraków 1983, s. 15.

21  „Echo Krakowa”, pismo popołudniowe, Rok XXII, nr 62 (6717), 14 marca 1967.

22 A. Ptaszycka, op. cit., s. 67.

23 http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-lotnikow-polskich-w-krakowie.

24 L. Ciepły, J. Jędrosz, Nowa Huta. Przewodnik, Kraków 2015, s. 76−77.

25 Parki i ogrody, http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-lotnikow-polskich-w-

-krakowiejest. Por. L. Ciepły, J. Jędrosz, op. cit., s. 76−77.

26 Ibidem.

27 Parki i ogrody, op. cit.

28 Ogród Doświadczeń – Park Lotników Polskich, w w w.mim.krakow.pl/

ogrod-doswiadczen-park-lotnikow-polskich.

29 Wniosek opracowali wspólnie: Instytut Architektury Krajobrazu, na Wydziale 

Architektury PK, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Małopolskie 

Centrum Nauki Cogiteon, Rada Dzielnicy XIV, Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego, Fun-

dacja Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, 

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz. Kraków, Towarzystwo Ratowania 

Kultury w Nowej Hucie, Stowarzyszenie Obrońców Ogrodu im. Polskich Kombatantów, Spół-

dzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny”, Ogród Społeczny „Zielono mi”.
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Źródła, opracowania i projekty dotyczące Lotniczego Parku Kulturowego

„Studium Historyczno-Kompozycyjne Dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny”, wyko-
nane w roku 1992, w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu 
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„Ogólna koncepcja projektowa Parku oraz projekt urządzenia jego części południowej” 
(1992−1995−1998)”. Autorzy: dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr inż. Marcin Gajda, mgr 
inż. arch. Marcin Brataniec.

Założenia metodyczne parku wg pracy doktorskiej arch. K. Wielgusa pt. Rola historycz-
nych terenów lotniczych w kształtowaniu krajobrazu, wykonanej i obronionej na Politech-
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Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 1998.
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gus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr inż. Zdzisław Pauli, mgr inż. Wojciech Lisek, mgr 
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Miasta Krakowa o objęcie ochroną obszarową w postaci parków kulturowych historycznych 
krajobrazów postmilitarnych i postindustrialnych”, 2002. Autorzy: dr inż. arch. Jadwidga 
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Polish Airmen Park

From fort greenery and Rakowice-Czyżyny airport to an Aviation 
Culture Park

The Polish Airmen Park is one of the largest arranged green spaces in the 
city of Kraków, and also the most unusual. Its name does not reflect the true 
identity of the place, however, but rather it refers to the nature of the area 
next to it, although that is not a park. The central point of the Polish Airmen 
Park is a ruined fort, a unique monument from the 19th century of the art of 
military defence, now partly destroyed and dissected by a thoroughfare con-
necting Kraków with Nowa Huta. The park was never completed in its final 
form within this transformed and divided defensive structure, and the idea 
and composition of a culture and recreational park slowly fell out of favour 
during the 1960s and 1970s. 

During the time of Poland’s political transformation in the early 1990s, 
the park was given its current name, one which distracted attention from the 
unique Rakowice airfield complex adjoining it. Its role in urban planning, and 
today also in ecology, cannot be overestimated. It is a living reminder of the 
great Polish “ideal airfield” from the early days of independence, even dating 
back to earlier times – when the airfield was constructed for the needs of the 
Austro-Hungarian Empire. The airfield that had been here since 1912 was di-
smantled in 1963, leaving less than one-tenth of the large polygon-shaped area 
between Kraków and Nowa Huta, a “green comma” inserted between the urban 
structure of the outer limits of the Śródmieście district and the outskirts of 
Nowa Huta. 

A process is currently underway to recover a large area of green space in 
the city centre. These efforts include, among other things, beautification of 
the Polish Airmen Park in the area of the fort, reclaiming 40 hectares of land 
belonging to the former airfield, rescuing the LOT airline hangar in Czyżyny 
and requesting a new land use plan for the City of Kraków, as well as this 
publication.

Presenting an outline of the historical changes which have taken place in the 
villages around Kraków with a medieval heritage, such as Rakowice, Czyżyny, 
Dąbie, Mistrzejowice and Bieńczyce, this guide also highlights the important role 
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played by military and transport infrastructure investments which halted the 
spontaneous growth of suburban construction in the 19th and early 20th centu-
ries. In addition, it provides a systematic context to the phases of development of 
the airfield, one of the most extraordinary and, at the same time, most forgotten 
large-scale spatial complexes in 19th-century Kraków.

The airfield was initially intended to be the ideal transport hub, perfectly 
meeting the aviation needs of the day. This objective was made impossible by 
the constraints of time, however. The site of the destroyed fort neighbouring 
the airfield was also meant to become a park adapted to the requirements of the 
latest utopian ideal – the forming of the “new socialist man” in the context of 
the Eastern European understanding of the second industrial revolution. Both 
of these failed ideals left their mark on the Kraków urban landscape. It was 
a positive mark, notable for the harmony of plans which are incomprehensible 
to us today and also the large number of paradoxically wild green areas in the 
heart of the city. Seemingly suspended between them lie important centres of 
science, culture, entertainment and education, as well as huge residential areas 
and retail centres. Yet they all appear to be facing in different directions, lac-
king a modern transport network, a common charisma or the charm of a 21st-
-century city-garden which they could jointly create. The old layout of the air-
field, which was not completely destroyed, and the unfinished park – both with 
their idealistic roots – could provide the basis for a large, logically-arranged, 
green link between the Śródmieście district of the city and Nowa Huta.

The phenomenon of this continually evolving park and its strategic surro-
undings allows a hypothesis to be formulated about the need for an integrated, 
harmonised approach to that strip of land between Kraków and Nowa Huta 
which has the Polish Airmen Park at its heart and also includes the area of the 
old Pszorna Fort and the Polish Aviation Museum in Kraków. This publication 
is the story of a succession of ever-changing functions, of transformation from 
agricultural land to fortifications, an airfield and utopian propaganda, abando-
ned in favour of the concept of a great culture park. It shows what has been done 
in this respect over the last few decades by local governments and certain active 
groups and individuals. It is to be hoped that this civic offensive and also the pro-
gress of Nature, as she seeks to reclaim the terrain once taken from her, do not 
go on to become yet another legend or utopian myth, but... a culture park, a form 
of managing and arranging the urban landscape written into Polish law.
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Park der polnischen Luftfahrer

Vom Festungsgrün und Flugplatz Rakowice-Czyżyny zum Kulturpark 
der Luftfahrt

Der Park der polnischen Luftfahrer ist eine der größten Grünanlagen der 
Stadt Krakau und zugleich die merkwürdigste. Sein Name gibt nicht die tat-
sächliche Identität des Ortes wieder, sondern unterstreicht den Charakter 
des Nachbargeländes, bei dem es sich jedoch um keinen Park handelt. Der 
zentrale Punkt des Parks der polnischen Luftfahrer ist die Ruine eines Fort, 
eines einmaligen Relikts der Wehrarchitektur des 19. Jahrhunderts, zum Teil 
abgerissen und durchschnitten von einer Hauptverkehrsader, die Krakau mit 
Nowa Huta verbindet. Der Park auf dem Gelände des entstellten und geteil-
ten Wehrobjekts wurde nicht in seiner ursprünglich geplanten Form verwir-
klicht – die Idee und die Komposition des Kultur- und Erholungsparks hatte 
in den Sechziger- und Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts allmählich an 
Aktualität verloren.

Das ewige Infinitum des im Bau befindlichen Parks erhielt inmitten der 
Zeit der politischen und gesellschaftlichen Transformation einen Namen, 
der die Aufmerksamkeit vom einzigartigen Ensemble des Flugplatzs Rako-
wice ablenkte. Seine städtebauliche und heute ökologische Rolle sind nicht 
zu unterschätzen. Er stellt eine nach wie vor lebendige Spur des großen, po-
lnischen „Idealflugplatzs“ aus den Anfängen der polnischen Unabhängigkeit 
dar und geht sogar auf noch frühere Zeiten zurück – den Bau eines Flugplatzs 
in den Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der Flugplatz, der 
hier seit 1912 bestanden hatte, wurde 1963 stillgelegt. Zwischen Krakau und 
Nowa Huta blieb weniger als ein Zehntel des ehemaligen großen Vielecks 
zurück – ein grüner Einschnitt zwischen der städtebaulichen Struktur des 
Randes der Innenstadt und des Randes von Nowa Huta.

Gegenwärtig dauert der Prozess der Wiedergewinnung der großen Grün-
fläche im Stadtzentrum an. Dazu tragen die immer attraktiver werdende Ge-
staltung des Parks der polnischen Luftfahrer auf dem Areal des Forts, die 
Rettung von 40 Hektar des ehemaligen Flugplatzs und des Hangars PLL LOT 
in Czyżyny, der Antrag auf einen neuen Flächennutzungsplan und auch die 
vorliegende Veröffentlichung bei.
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Letztere stellt eine Übersicht über die historischen Veränderungen dar, die 
sich auf dem Gebiet der im Krakauer Umland gelegenen, noch aus dem Mitte-
lalter stammenden Dörfer Rakowice, Czyżyny, Dąbie, Mistrzejowice und Bień-
czyce vollzogen haben. Sie verdeutlicht die bedeutsame Rolle der militärischen 
und verkehrstechnischen Investitionen, welche die spontane Entwicklung der 
vorstädtischen Bautätigkeit im 19. und 20. Jahrhundert aufhielten, und sys-
tematisiert die Entwicklungsphasen des ehemaligen Krakauer Flugplatzs, der 
heute eine der ungewöhnlichsten und zugleich meistvergessenen großflächigen 
Anlagen der Stadt im 20. Jahrhundert darstellt.

Dieser Flugplatz sollte ideal sein, perfekt an die damaligen Bedürfnisse 
der Luftfahrt angepasst. Für die vollständige Umsetzung dieser Idee fehlte 
jedoch die Zeit. An der Stelle des an den Flugplatz angrenzenden zerstörten 
Forts sollte ein Park entstehen, der einer weiteren Utopie entsprechen sollte 
– der Formung des „sozialistischen Menschen“ unter den Bedingungen eines 
osteuropäischen Verständnisses der zweiten industriellen Revolution. Beide 
unerreichte Idealformen haben eine deutliche Spur in der Landschaft Krakaus 
hinterlassen. Es ist eine positive Spur – geprägt von der Harmonie heute schon 
nicht mehr verständlicher Pläne und einer großen Zahl von eigenartig wilden 
Grünflächen inmitten der Stadt. Gewissermaßen dazwischen ausgesetzt sind 
wichtige Einrichtungen der Wissenschaft, Kultur, Unterhaltung und Bildung, 
riesige Wohnsiedlungen und Dienstleistungszentren. Sie stehen aber gleichsam 
mit dem Rücken zueinander; es fehlt ihnen ein modernes Verbindungsnetz, ge-
meinsames Charisma und der Zauber einer Gartenstadt des 21. Jahrhunderts, 
die sie zusammen bilden könnten. Der alte Grundriss des nicht vollständig 
zerstörten Flugplatzs und des niemals vollendeten Parks – beide mit idealisti-
schen Wurzeln – kann zum Material eines großen, logisch gestalteten grünen 
Bindegliedes zwischen Innenstadt und Nowa Huta werden.

Das Phänomen des fortwährend entstehenden Parks und seiner strate-
gischen Umgebung ermöglicht es, die These der Notwendigkeit für ein inte-
griertes, harmonisches Handeln im Gebiet des Streifens zwischen Krakau 
und Nowa Huta aufzustellen, dessen Herz der Park der polnischen Luftfahrer 
ist, die Flächen des ehemaligen Forts ,,Pszorna“ und das Gelände des Mu-
seums der polnischen Luftfahrt in Krakau eingeschlossen. Die vorliegende 
Publikation ist eine Erzählung über die kontinuierliche Abfolge von immer 
wieder aufgegebenen Funktionen des Geländes – landwirtschaftlichen, 
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militärischen, flugplatztechnischen, utopisch-propagandistischen – bis hin 
zum Konzept eines großen Kulturparks. Sie zeigt, was auf diesem Weg im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte mit Kräften der kommunalen Selbstverwal-
tung sowie konkreten, aktiven Gruppen und Einzelnen erreicht wurde. Man 
darf die Hoffnung hegen, dass die zivilgesellschaftliche Offensive und das 
Vordringen der Natur, die sich die einst geraubten Flächen wieder zu eigen 
macht, nicht zu einer weiteren Legende oder Utopie werden, sondern zu 
einem Kulturpark, einer im polnischen Recht verankerten Form der Land-
schaftsnutzung und -gestaltung.

Il. 73. Miejsce wypoczynku w Parku Lotników Polskich. Fot. K. Wielgus
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Il. 74. Usytuowanie Parku Lotników Polskich. Oprac. E. Urbańska-Kłapa



Wykaz ogólnodostępnych  
parków miejskich w Krakowie

Stan na czerwiec 2019 roku 
udostępniony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

I Stare Miasto  Planty Krakowskie

I Stare Miasto/VII Zwierzyniec
/VIII Dębniki/XIII Podgórze

 Bulwary Wisły

II Grzegórzki  Park Strzelecki

Park Dąbie

III Prądnik Czerwony Park Zaczarowanej Dorożki/
Stawy Dominikańskie

III Prądnik Czerwony 
/XIV Czyżyny

Park Lotników Polskich

Park Reduta

IV Prądnik Biały Park Kościuszki
Park Krowoderski
Park Wyspiańskiego
Park Leśny Witkowice

V Krowodrza Park św. Wincentego a’Paulo

 Park Krakowski

 Park im. dra H. Jordana

Park Kleparski

VI Bronowice  Park Młynówka Królewska

Park „Bronowicki”

VII Zwierzyniec  Park Decjusza

 Błonia Krakowskie

VIII Dębniki Park Dębnicki

IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  Park Solvay

X Swoszowice Park Maćka i Doroty



XI Podgórze Duchackie Park Kurdwanów
Park Duchacki

XII Bieżanów-Prokocim  Park Lilli Wenedy

Park przy Dworze Czeczów

 Park im. A. E. Jerzmanowskich

Park Aleksandry
Park Rżąka

XIII Podgórze Park Miejski Bagry Wielkie

 Park im. W. Bednarskiego

Planty Floriana Nowackiego

Park Ogrody Płaszów

Park Stacja Wisła

XIV Czyżyny Park im. gen. S. Skalskiego

XIV Czyżyny/XVIII Nowa Huta Park Kultury

XV Mistrzejowice Planty Mistrzejowickie
Park Tysiąclecia
Fort Batowice
Fort Mistrzejowice

XVI Bieńczyce Planty Bieńczyckie
Zalew Nowohucki

XVII Wzgórza Krzesławickie Park Zielony Jar Wandy

 Park Wadów

 Park Łuczanowice

XVIII Nowa Huta  Park Szwedzki

 Park Ratuszowy

 Park Wiśniowy Sad

 Park przy ul. Klasztornej

 Park Żeromskiego

 Publikacje, które ukazały się w ramach cyklu Parki Krakowa
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