
Lotnisko na Gądowie Małym powstało w 1910 r. 
na miejscu dawnego placu apelowo-ćwiczenio-
wego garnizonu Wrocław i początkowo miało 
charakter wojskowy. Było jednym z pierwszych 
lotnisk niemieckich i do zbudowania lotni-
ska na Strachowicach w 1936 r. – jedynym we 
Wrocławiu. Do ruchu cywilnego zostało włą-
czone w 1921 r., już po znacznej rozbudowie, 
jednak pierwsze regularne rejsy uruchomiono 
dopiero cztery lata później. Zainicjowało je 
19 kwietnia 1925 r. połączenie Wrocław–Berlin. 
Przelot trwał wówczas 2,5 godziny. Z tego naj-
ważniejszego na wschodzie Niemiec lotniska 
już wkrótce regularnie latały samoloty pasa-
żerskie do wielu miast w Niemczech, m.in. do 
Hamburga, Drezna, Lipska, Szczecina, Królewca 
i Frankfurtu. Oferta połączeń lokalnych obejmo-
wała Jelenią Górę, Nysę i Gliwice, zaś głównymi 
kierunkami rejsów międzynarodowych były 
Praga, Wiedeń, Gdańsk i Warszawa.  

Pasażerowie samolotu, który wylądował na Gądowie, lata 70. XX w. 
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Dokładnie 95 lat temu, 19 kwietnia 1925 r. w terminalu pasażerskim cywilnego lotniska 
na Gądowie Małym pojawili się pierwsi podróżni korzystający z uruchomionych tego dnia 
regularnych lotów. Choć było to najstarsze lotnisko wrocławskie o bogatej i ciekawej 
historii, to nie przetrwało do naszych czasów. Wielu wrocławian pamięta je jeszcze, 

bo bawili się na nim na słynnych imprezach lotniczych. Wielu obecnie mieszka tam, 
gdzie niegdyś swoje pierwsze kroki we Wrocławiu stawiali lądujący na Gądowie pasażerowie 
 jak np. Pablo Picasso, Irena Joliot-Curie, kard. Eugenio Pacelli – przyszły papież Pius XII, 
czy Adolf Hitler. Tu też szkolił się jedyny polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski.   
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Nuncjusz apostolski Eugenio Pacelli – przyszły papież Pius XII 
na Gądowie, 1926 r., fot. za: polska-org.pl  
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Restauracja przy porcie lotniczym na Gądowie, pocz. lat 30. XX w., fot. za: polska-org.pl 

Polecamy kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” nr 46 (4/2019) poświęcony zagadnieniom lotniczym 
– dostępny jest w sklepie internetowym Centrum Historii Zajezdnia. 

Polecamy także artykuł „Lotnicza tradycja na Gądowie Małym” oraz audycję Radia Wrocław z cyklu „Dźwiękowa Historia”.

Lotnisko na Gądowie odgrywało bardzo ważną 
rolę w życiu miasta. To tu mieściła się m.in. filia 
słynnej fabryki samolotów Junkers, to o nie 
wiosną 1945 r. toczyły się krwawe walki, to na 
nim po wojnie realizowano szkolenia lotnicze 
i obsługę ruchu pasażerskiego, tutaj też w róż-
nych latach prowadziły swoją działalność liczne 
organizacje oraz instytucje lotnicze, tu wypro-
dukowano ponad tysiąc szybowców, tu też 
bawiły się tłumy wrocławian i turystów na roz-
maitych zabawach i festynach… Niestety, wraz 
z rozwojem tej części miasta w 1975 r. zapadła 
decyzja o likwidacji lotniska, którą zrealizo-
wano na początku lat 80. w związku z budową 
osiedla mieszkaniowego. Dziś tradycja lotnicza 
tego miejsca żyje m.in. w nazwie osiedla oraz 
w nazwach ulic, którym patronują m.in. znani 
polscy piloci. Do czasów współczesnych prze-
trwał także m.in. wzniesiony w 1936 r. budynek 
terminala lotniczego wraz z wieżą kontroli lotów 
oraz dawny hangar z 1932 r.   

https://sklep.zajezdnia.org/produkt/pamiec-i-przyszlosc-nr-4-2019/
https://www.wroclaw.pl/extra/gadow-maly-lotnisko-osiedla-mieszkaniowe
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/77898/Dzwiekowa-historia-wroclawskie-lotniska

