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WSTĘP 
 
 Dysertacja Pani Agnieszki Faustyny Szuty dotyczy tematyki dawnych portów 

lotniczych jako elementu struktury  przestrzennej współczesnego miasta. Temat podjęty 

przez Doktorantkę wpisuje się w grupę prac poświęconych definiowaniu dziedzictwa 

kulturowego, rozważań na temat jego obszarów, sposobów ochrony oraz twórczej 

interpretacji i wykorzystania jego zasobów. Temat obiektów i terenów związanych 

z dawnymi terenami lotnisk jest tu szczególnie ważki gdyż, jak zauważa Autorka, pozostałości 

po infrastrukturze lotniskowej są zasadniczo pomijane w dyskursie, mimo współcześnie już 

dość zaawansowanej wiedzy na temat strategii ochrony zabytków techniki i inżynierii.  

 Wśród najważniejszych celów badawczych Autorka wymienia: rozpoznanie i ocenę 

stanu zachowania infrastruktury, określenie wartości kulturowych i społeczno-

ekonomicznych zasobu, zbadanie wpływu na kształtowanie zabudowy miejskiej oraz 

rozpoznanie możliwości współczesnego wykorzystywania infrastruktury dawnych cywilnych 

portów lotniczych na dawnych i obecnych terenach Rzeczypospolitej. 
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 Problematyka dysertacji jest mimo precyzyjnie określonego zakresu badań i celów 

bardzo obszerna, można ją analizować z wielu perspektyw, które w pracy są zasygnalizowane 

w części zawierającej rozważania teoretyczne. Praca porusza problematykę zachowania 

i ochrony obiektów tworzących historyczną infrastrukturę dawnych portów lotniczych. Druga 

kwestia to szeroko rozumiany zapis przestrzenny mający odniesienie do kwestii urbanistyki 

i planowania miejscowego. Trzecia grupa rozważań to znaczenie historyczne i formy 

upamiętnienia, czyli problematyka zapisu kulturowego. Wszystkie te obszary zostały przez 

panią Agnieszkę Szutę dogłębnie zbadane i opisane. 

 

ANALIZA FORMALNA i OCENA MERYTORYCZNA 

 

 Praca doktorska złożona została w formie druku dwutomowego: tomu pierwszego 

liczącego 181 stron tekstu i drugiego, który liczy 144 strony tekstu.  Treść pierwszego tomu 

składa się z wstępu i czterech obszernych rozdziałów merytorycznych. W tomie pierwszym 

znajduje się także podsumowanie z wnioskami końcowymi oraz spis źródeł, bibliografia, spisy 

tabel, ilustracji, diagramów i schematów. Do tomu I załączone zostały w części 

nienumerowanej oświadczenia i streszczenia pracy w języku polskim i angielskim. 

 Tom drugi zawiera przede wszystkim dwa obszerne załączniki opisujące byłe cywilne 

porty lotnicze na terenie Polski (w zakresie określonym w dysertacji z terenami do 1939 roku 

znajdującymi się w granicach RP), z podziałem na pozostające w dalszym użyciu przez 

szeroko rozumiane lotnictwo i grupę dawnych lotnisk, które znalazły nową formę 

użytkowania. W kolejnych dwóch częściach tomu II zawarto materiały archiwalne dotyczące 

konkursów na temat  terenów polotniskowych w Gdańsku Wrzeszczu i Berlinie Tempelhoff 

z opisem obu przykładów. 

 Autorka zamieszcza w bibliografii (str.154-164) 261 pozycji literaturowych i źródeł 

cyfrowych, świadczących o bardzo szerokim rozpoznaniu tematu i szczegółowej wiedzy 

specjalistycznej, oraz 9 źródeł w postaci cyfrowych archiwalnych baz danych. Dysertacja 

zawiera ponad 150 ilustracji, a ponadto kilkadziesiąt tabel, plansz, schematów i diagramów 

umieszczonych w odrębnych spisach. Całość została opracowana z niezwykłą 

pieczołowitością i dokładnością. Dysertacja, co należy podkreślić, posiada też niezwykle 

starannie opracowaną szatę graficzną i edytorską. Podsumowując zarówno pod względem 
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merytorycznym jak i formalnym praca jest opracowana modelowo i zasługuje na bardzo 

wysoką ocenę. 

Struktura pracy: 

 Rozdział pierwszy to wprowadzenie, które zawiera: tezy i cele dysertacji, opis metod 

i konstrukcji pracy, definicje i charakterystykę obecnego stanu badań. W precyzyjny sposób 

omówione zostały metody badawcze. Autorka wyznaczyła także, dość ambitnie, zakres 

terytorialny badań, który obejmuje tereny obecnej RP oraz tereny tzw. Kresów w granicach 

sprzed 1939 roku. Tereny byłych portów lotniczych podzielono na 4 kategorie w zależności 

od ich obecnego sposobu użytkowania (I -tereny aeroklubów; II -tereny wykorzystane pod 

zabudowę; III -tereny wykorzystane pod parki miejskie; IV -tereny rolnicze i obronne (tarcza 

antyrakietowa) Na stronach 11-15 Autorka zamieszcza definicje pojęć wykorzystanych 

w dysertacji. 

Rozdział 1 pt.: Lotnictwo i porty lotnicze - zarys historyczny stanowi wnikliwe 

omówienie rozwoju lotnictwa w Europie.  Szeroko omówiono w nim historię podparyskiego 

lotniska Le Bourget, berlińskiego Tempelhof, Krakowa-Rakowice. Rozdział 2 omawia 

pozostałości po polskiej infrastrukturze lotniskowej XX wieku (str. 45). Na stronie 48 Autorka  

Umieszcza tabelę zawierającą zestawienie terenów cywilnych portów lotniczych 

omówionych w T.II., ze wskazaniem współczesnych sposobów ich wykorzystania, funkcją 

i sposobem upamiętnienia. W dalszej części umieszczono studia przypadku (wykorzystania 

terenów na nowe cele, głównie mieszkaniowe): Gdynia-Rumia, Lwów-Lewandówka, 

Wrocław-Gądów, Kraków-Rakowice, Gdańsk-Wrzeszcz. Podrozdział 2.3 omawia szeroko 

przypadek dawnego lotniska we Wrzeszczu.  

 Rozdział 3 pt.: Waloryzacja zabytków XX wieku – Port Lotniczy Gdańsk-Wrzeszcz, 

rozpoczynają rozważania na temat wartościowania dóbr kultury i szerokie omówienie pojęć 

związanych z zabytkami techniki. Wraz z omówieniem historii PL Wrzeszcz i badaniem 

ankietowym, rozdział stanowi dowód (dot. tezy zawartej na początku dysertacji) na 

unikalność i wybitną wartość rozwiązań zastosowanych w przypadku przekształceń tego 

terenu polotniskowego.  

 Rozdział 4 zawiera przede wszystkim opis europejskich (dodatkowo przytoczono też 

przykład dawnego lotniska w Szanghaju – obecny Tank-Art-Park) przykładów wykorzystania 

dawnej infrastruktury lotniskowej, ze wskazaniem możliwości jakie daje rewitalizacja tych 

obszarów w obszarze społeczno-kulturowym i ekonomicznym. Doktorantka w rozdziale 



 4 

udowadnia tezę o wartości infrastruktury lotniskowej i terenów polotniczych dawnych 

portów. 

 W części Podsumowanie i wnioski końcowe Autorka dysertacji trafnie zauważa lukę 

dotyczącą ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z transportem lotniczym, który 

w przeciwieństwie do lądowego (np.: kolej) i wodnego (tereny portowe) z rzadka bywa 

analizowany pod kątem wartości historyczno-kulturowych i społeczno-ekonomicznych (T.I, 

str. 149) . Pani Agnieszka Szuta w tej części zamieszcza syntezę wniosków zawartych w pracy. 

Druga część dysertacji to rozbudowany katalog lotnisk z opisem ich historii i materiał 

dotyczący konkursów architektonicznych na temat Wrzeszcza i Tempelhof. Ważną 

i wartościową część pracy stanowią materiały archiwalne i opis konkursu SARP na 

zagospodarowanie terenów polotniskowych w Gdańsku Wrzeszczu z 1969 roku. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

 Dysertacja podejmuje tematykę mało w Polsce znaną i traktowaną marginalnie, 

zarówno w aspekcie architektonicznym i urbanistycznym, a szczególnie kulturowym. Tezy 

zawarte we wstępie dotyczą zasadniczo terenów zurbanizowanych i śladów dawnego portu 

lotniczego w Gdańsku Wrzeszczu. Trzecia teza zakłada, iż „infrastruktura byłych portów 

lotniczych niesie w sobie duży potencjał społeczno-ekonomiczny, jej ponowne wykorzystanie 

może stać się odpowiedzią na potrzeby współczesnych i przyszłych pokoleń” (str. 7). Wydaje 

się, że znacznie ważniejszymi, a nie zwerbalizowanymi tezami pracy, byłoby podkreślenie 

znaczenia infrastruktury lotniczej w grupie dziedzictwa kultury technicznej i inżynieryjnej 

oraz ewaluacja stanu zachowania tego dziedzictwa. Praca zawiera bowiem tyle cennych 

rozważań dotyczących dziedzictwa techniki (str. 71-85) oraz wnikliwą analizę stanu 

zachowania dawnych cywilnych portów lotniczych na terenie Polski, że tezy mogłyby 

w bardziej holistyczny sposób dotykać całości problematyki. 

Zdaniem recenzenta praca powinna w jakimś stopniu uwzględnić kwestie związane 

z architekturą obiektów. Zabrakło próby wyodrębnienia typologii obiektów składających się 

na infrastrukturę budowlaną dawnych portów lotniczych, które na początku XX wieku były 

elitarnymi obsługującymi, znacznie mniejszy niż obecnie, ruch pasażerski. Budynki terminali 

pasażerskich posiadały prócz poczekalni część biurową (siedzibę przedstawicieli linii 

lotniczych, urząd celny, restaurację, siedzibę poczty lub telegrafu. Dalsza część zabudowy 
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lotnisk to wieże kontroli lotów, hangary, często o interesującej konstrukcji i formie. Wynika 

to z faktu, że pierwotnie brano pod uwagę także użycie do transportu lotniczego sterowców. 

Na uwagę zasługują ponadto budynki magazynowe, warsztatowe, a nawet infrastruktura 

podziemna (np.: lotnisko w Słupsku posiadało  podziemne zbiorniki benzyny które mogły 

pomieścić 40 tysięcy litrów paliwa). Lotniska na początku XX wieku często też były 

wyposażone w bocznicę z infrastrukturą kolejową. Odrębny temat to kolonie pracownicze 

zlokalizowane w sąsiedztwie lotnisk. Uwagi powyższe stanowią polemikę z ujęciem tematu 

zaprezentowanym przez Doktorantkę i nie umniejszają wartości dysertacji. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

 W tej części recenzji zawarto kilka luźno powiązanych aczkolwiek istotnych refleksji 

związanych z omawianą problematyką. Ciekawa historia lotniska Wrocław Gądów Mały 

opisana przez Doktorantkę obfituje w zdjęcia archiwalne ukazujące znakomite 

modernistyczne obiekty portu lotniczego z lat 20 i 30 XX wieku (T.II, s.93) nie sposób odnieść 

wrażenia, że ich obecny stan (il.1.133), gdzie dawna modernistyczna hala zaadaptowana 

została, z użyciem dość odstręczającej kolorystyki, na dyskont Biedronka, określony 

eufemistycznie przez Autorkę jako "centrum handlowo-usługowe". W gruncie rzeczy to 

obraz cywilizacyjnego upadku pomimo zachowania samego obiektu. To samo dotyczy innych 

obiektów, które po remontach i termomodernizacjach zatraciły dawny, charakterystyczny 

dla "architektury weimarskiej" charakter. Jakkolwiek praca naukowa ma z zasady mieć 

charakter obiektywnego i pozbawionego emocji opisu „rzeczy”, trochę niedosytu budzi brak 

ewaluacji podejmowanych współcześnie działań adaptacyjnych opisywanych obiektów. 

Z dużym zainteresowaniem recenzenta spotkała się opisana w tomie II historia 

lotniska w Słupsku ulicami Grottgera i Szczecińską. Powstało ono w 1916 roku głównie pod 

kątem sterowców. Obejmowała ona dwa hangary, hangar dla samolotów, instalację do 

produkcji wodoru (którym wypełniano powłoki zeppelinów), budynek radiostacji i telegrafu, 

magazyn bomb, warsztaty, magazyny, podziemne zbiorniki benzyny (mogły pomieścić 40 

tysięcy litrów paliwa), bocznicę kolejową, kolonię mieszkalną. Z bazy tej zeppeliny 

wylatywały na wyprawy bojowe przeciw oddziałom rosyjskim. W bazie stacjonowało aż 500 

żołnierzy, głównie marynarzy Kriegsmarine1. Łukowa hala zwana Bertą z 1937 roku, 

 
1 Jarosław Stencel, Historia. Słupskie samoloty i sterowce podczas Wielkiej Wojny, Głos Koszaliński 28 maja 2020 
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wykorzystana obecnie na cele sakralne, to przede wszystkim modernistyczne dzieło sztuki 

inżynierskiej. Szkoda, że Autorka nie zamieściła zdjęć wyników tej adaptacji. 

Zainteresowanie recenzenta wzbudził też temat hangarów zbudowanych z przeznaczeniem dla 

sterowców. Czy na terenie Polski zachował się jakikolwiek obiekt zbudowany 

z przeznaczeniem dla tego typu środka transportu lotniczego? 

Lotniska od czasu I wojny światowej, kiedy pierwszy raz na dużą skalę użyto 

samolotów jako broni, stały się obiektami militarnymi. Powstające masowo, zwłaszcza na 

terenie Republiki Weimarskiej lotniska cywilne były przede wszystkim zakamuflowanymi 

(w związku z postanowieniami traktatu wersalskiego) obiektami o znaczeniu wojskowym. Do 

takich należało przygraniczne lotnisko w Gliwicach.  W pracy jego  historia została dość 

skrótowo potraktowana. Pod koniec lat dwudziestych wybudowano tam pierwszy hangar, 

o którym wspomina Autorka. Ale lotnisko to, które początkowo miało służyć wojsku, 

posiadało szereg innej cywilnej zabudowy. W 1925 roku  zakończono budowę okazałego 

terminalu pasażerskiego (trójkondygnacyjny ekspresjonistyczny budynek) zaprojektowanego 

przez architekta Hansa Sattlera. Wtedy też uruchomiono stałe loty pasażerskie. Lotnisko 

posiadało, urząd celny i siedzibę biura Lufthanzy. W 1927 r. lotnisko uzyskało status 

międzynarodowego portu lotniczego. Przyczyną dla której lotnisko nie funkcjonowało po 

II wojnie światowej było przede wszystkim zniszczenie większości obiektów przez Armię 

Czerwoną. Po tym zdarzeniu lotnisko już nigdy nie odzyskało skali zabudowy i czytelności 

w strukturze miasta, głównie przez przypadkową i chaotyczną zabudowę jego obrzeży. Część 

historycznych obiektów została zrewitalizowana i mieści w sobie nowe funkcje, m.in. "Stary 

Hangar" - Siłownia, Fitness & Wellness Club. Obecnie poza Aeroklubem nowe obiekty 

zbudowała Politechnika Śląska - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, który posiada tam 

nowo wzniesiony hangar z zapleczem. 

Podobnie jak w należącym w okresie międzywojennym do Niemiec Gliwicach, tak 

i w Katowicach Muchowcu po polskiej stronie granicy, do budowy terminalu pasażerskiego 

z poczekalnią i restauracją zatrudniono jednego z najbardziej wówczas znanych śląskich 

architektów Tadeusza Michejdę. Obiekt był wykonany w bardzo wysokim standardzie jako 

wizytówka państwa polskiego na wówczas przygranicznym, odzyskanym w wyniku plebiscytu 

i powstań, terenie. Na etapie przygotowania pracy do druku, do czego gorąco namawiam, 

warto byłoby uzupełnić pracę o powyższe informacje. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSEK KOŃCOWY 

  

 Dysertacja Pani  Agnieszki Faustyny Szuty stanowi szerokie kompendium wiedzy na 

temat roli i sposobów wykorzystania dawnych portów lotniczych. Dysertacja zawiera 

przykłady rewitalizacji tego typu obiektów w Europie i prezentuje obszerny materiał 

dotyczący terenów dawnych lotnisk cywilnych na terenie Polski. Dysertacja zawiera cenny 

i wyczerpujący materiał badawczy. zasługuje na szczególne uznanie ze względu na precyzję 

i kompletność wykonanych badań i wnikliwe wnioski potwierdzające postawione na wstępie 

tezy badawcze.  

 Na każdym etapie pracy autorka wykazuje umiejętność prowadzenia badań, 

wyciągania wniosków pod kątem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wskazuje modelowe 

strategie przyszłych rewitalizacji obszarów, które zatraciły pierwotną funkcję. Dysertacja 

zawiera tym samym niezwykle wartościowy potencjał praktyczny. Wymienione w recenzji 

uwagi nie umniejszają wartości jej pracy. Zdaniem recenzenta praca powinna po kilku 

drobnych korektach być opublikowana, głównie ze względu na oryginalność tematyki i jej 

dotychczas marginalny stan opracowania.  

 Podsumowując stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr inż. arch. Agnieszki 

Faustyny Szuty pod tytułem "Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa 

architektonicznego i urbanistycznego" opracowana pod opieką promotorską Pana prof. dr 

hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, odpowiada wymaganiom stawianym pracom 

doktorskim. Wnoszę więc do Rady Dyscypliny Wydziału Architektury Politechniki 

Gdańskiej o przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do publicznej obrony. Ze względu na istotne 

walory praktyczne i jakość merytoryczną dysertacji wnioskuję o wyróżnienie. 
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