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urbanistycznego”. 
 
Podstawa opracowania 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 poz. 572 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki Dz.U. 2003, nr 65 poz. 595. z późn. zmianami 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz.U. 2016, 
Poz, 1586 

Zlecenie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka Politechniki 
Gdańskiej  – prof. dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego z dnia 23.05.2022r.  

Rozprawa doktorska: Agnieszka Szuta „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa 
architektonicznego i urbanistycznego.” 

Charakterystyka formalna i układ pracy 

Praca doktorska zatytułowana „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa 
architektonicznego i urbanistycznego” przygotowana została przez Panią mgr inż. arch. 
Agnieszkę Szuta pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego z Politechniki 
Gdańskiej i mieści się w nurcie współczesnych badań obejmujących problematykę rozpoznania 
i ochrony architektonicznego i urbanistycznego dziedzictwa XX wieku. Podjęcie badań takich 
badań jest szczególnie cenne ze względu na istniejącą spuściznę architektury poprzemysłowej, 
w tym ujęty w tytule pracy podstawowy problem badawczy jakim są porty lotnicze.  
Chronologicznie praca obejmuje okres od początku wieku XX, aż po czasy współczesne, dla 
którego to okresu przeprowadzono szczegółową analizę badanych zjawisk. 

Przedstawiona dysertacja obejmuje dwa obszerne tomy liczące łącznie 324 strony, 
zawierające w pierwszym tomie tekst, ilustracje, diagramy, schematy oraz tabele; a w drugim 
tomie katalog prezentujący analizowane zespoły portów lotniczych. 
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Konstrukcja pracy jest klasyczna i składa się z sześciu głównych części, z których pierwsza jest 
wstępem, zawierającym uzasadnienie podjęcia tematu, przedmiot oraz cel opracowania, stan 
badań, a także tezy pracy, wykorzystane metody badań, ramy czasowe i obszarowe. W części 
tej opisano strukturę pracy, a także, co ważne przestawiono definicje i skróty zastosowane w 
dysertacji. Główny korpus pracy podzielono na cztery rozbudowane rozdziały w układzie 
problemowym, zakończenie, a także źródła, bibliografię oraz spisy ilustracji, tabel, diagramów 
i schematów. Załączniki (zawarte w tomie drugim) obejmują katalog funkcjonujących 
cywilnych portów lotniczych oraz tych, które nie pozostają w dalszym użytkowaniu. 
Uzupełnieniem są prace konkursowe oraz formularz ankiety badawczej. 

Pod względem metodologicznym recenzowana pracy należy do analitycznego studium o 
charakterze problemowym, o wyraźnie zarysowanym podmiocie, czasie i strukturze. Autorka 
podjęła próbę opisania historii, problematyki wartościowania oraz możliwości ochrony 
pozostałości dawnych i obecnie funkcjonujących portów lotniczych. Całe to niełatwe zadanie, 
ujęto w szerokim aspekcie poznawczo-dokumentacyjnym i systematycznym, analizując 
jednocześnie ich strukturę oraz rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne.  

Ocena i analiza merytoryczna 

Badając zespoły dawnych portów lotniczych autorka pracy doktorskiej podjęła się zadania 
niezwykle interesującego, ale jednocześnie niełatwego. Przedmiot badań, choć oryginalny, do 
tej pory znajdował się na marginesie zainteresowań polskich badaczy. Postępująca degradacja 
substancji materialnej oraz brak zrozumienia wśród właścicieli i zarządców, powodują 
koniczność podjęcia badań i działań interwencyjnych. Tym większe znaczenie ma żmudna, 
systematyczna praca zmierzająca do uporządkowania wielu aspektów związanych z 
powstaniem, ochroną i potencjalną adaptacją dawnych cywilnych lotnisk. 

Przedstawiona praca stanowi sprawnie skonstruowany wywód naukowy, w którym autorka 
szczegółowo omówiła zagadnienia architektoniczne w historycznym, konserwatorskim i 
przestrzennym kontekście. Doktorantka podjęła i rozwinęła kilka istotnych problemów 
badawczych, wśród których wymienia historię lotnisk, wpływ pozostałości po portach 
lotniczych na kształtowanie przestrzeni miast oraz tożsamości miejsca i kreowanie wizerunku 
miast. Wśród niech najważniejszym praktycznym celem jest wskazana „analiza wartości 
społeczno-kulturowych Portu Lotniczego Gdańsk-Wrzeszcz” [s.5].  
Cele pracy są jednak znacznie szersze, i jak pisze autorka, obejmują: „rozpoznanie i ocenę 
stanu zachowania terenów oraz obiektów należących do dawnych, cywilnych portów  
lotniczych zlokalizowanych na ziemiach polskich, zbadanie wpływu dawnych, cywilnych 
portów lotniczych na kształtowanie nowej zabudowy w ich sąsiedztwie, bądź na ich terenie, 
określenie wartości kulturowych oraz społeczno-ekonomicznych pozostałości po byłych, 
cywilnych portach lotniczych oraz rozpoznanie możliwości ponownego wykorzystywania 
byłych portów lotniczych oraz infrastruktury lotniskowej.” [s.5] 
To bardzo ciekawe i ambitne zamierzenie zostało poszerzone o analizę dotychczasowego 
sposobu ich wykorzystania oraz przegląd już wykorzystanych terenów. Badane zagadnienia 
zaprezentowane są w logicznym układzie, wynikającym z przyjętej metodologii.  Zakres pracy, 
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w podziale na zakres tematyczny, czasowy i obszarowy badań, został doprecyzowany i 
obejmuje aplikacyjne wykorzystanie studium przypadku portu lotniczego Gdańsk-Wrzeszcz. 
Zasadniczo układ pracy jest przejrzysty, chociaż można odnieść wrażenie, że poszczególne 
rozdziały stanowią odrębną część, nie zawsze powiązane związkami przyczynowo-skutkowymi 
z pozostałymi rozdziałami pracy. 

„Wstęp” do rozprawy doktorskiej jest wprowadzeniem do zagadnień omawianych w dalszej 
rozdziałów dysertacji.  W części tej znajduje się charakterystyka i uzasadnienie wyboru tematu 
badawczego, opisany został problem naukowy i podejmowane zagadnienia badawcze, 
omówiono przedmiot, cel ogólny i cele szczegółowe, a także obszarowy, przedmiotowy i 
czasowy zakres opracowania, a także zaprezentowana została w schematycznej formie 
przyjęta metodyka badań. Ciekawym częścią tego rozdziału są bardzo przydatne definicje i 
skróty, w tym opis i wstępna charakterystyka portu lotniczego i lotniska. 
Omawiając stan badań i literaturę przedmiotu autorka szeroko nawiązuje do prac naukowych, 
artykułów, książek poświęconych badanym zagadnieniom. Doktorantka zebrała obszerny 
materiał źródłowy i literaturę dotyczącą przedmiotu pracy, uwzględniającą najważniejsze 
pozycje polskie i obce. Wybrała przy tym rzeczywiście interesujące prace, pomijając jednak 
opracowania wskazujące na szerszy historyczny i społeczny kontekst dotyczący problematyki 
lotniczej, a także aspekt metodologiczny, o czym wspomnę w dalszej części recenzji. 

Rozdział pierwszy zatytułowany „Lotnictwo i porty lotnicze – zarys historyczny” jest 
wprowadzeniem w tematykę pracy. Autorka zaczynając od historii rozwoju lotnictwa 
cywilnego, zarówno w Europie jaki i w Polsce, przedstawiła zarysu historycznego rozwoju 
lotnictwa ze szczególną uwagą na rozwój przestrzenny portów lotniczych. Szczegółowo 
omówiła historie portów Le Bourget, Berlin-Tempelhof oraz Kraków-Rakowice. To ciekawe 
studium jest ważnym wprowadzeniem i określa szerszy kontekst dla badanych przez autorkę 
problemów.  

Rozdział drugi zatytułowany „Pozostałości po polskiej, XX wiecznej infrastrukturze 
lotniskowej” zawiera informacje na temat pochodzących z XX wieku, byłych już portów 
lotniczych, które zostały opracowane w katalogu cywilnych portów lotniczych w Polsce 
zawartych w Tomie II dysertacji. Zabieg ten, chociaż oczywiście poprawny, jest pewnym 
utrudnieniem i wymaga ciągłego odwoływania się czytelnika do innej części pracy, rozmywając 
nieco ciągłość prowadzonego wywodu. W części tej autorka zestawiła 22 porty lotnicze, w tym 
będące w użyciu tereny aeroklubów, obszary na których powstała nowa zabudowa, parki oraz 
inne formy użytkowania. Badając również ich wpływ na współczesne zagospodarowanie 
terenu zestawiła sześć obszarów byłej infrastruktury lotniskowej przekształconych w osiedla 
mieszkaniowe. Wyodrębniła z nich jeden – Port Lotniczy Gdańsk-Wrzeszcz – którego układ 
przestrzenny (jako jedyny z przebadanych) miał istotny wpływ na kształtowania osi 
kompozycyjnej nowego osiedla mieszkaniowego. Zebranie tak wielu, istotnych informacji, 
dokumentów i materiałów źródłowych wymagało bardzo dobrego warsztatu badawczego i 
cierpliwości. Chcę podkreślić ogromne znaczenie tych ustaleń dla rozpoznania tego nieco 
zapomnianego obszaru dziedzictwa minionego już wieku. To bardzo ważna część pracy, o 
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wielkich walorach poznawczych, mająca charakter kompendium o charakterze historycznym i 
analitycznym.  

W kolejnym, trzecim, ważnym rozdziale pt: „Waloryzacja zabytków Xx wieku – port lotniczy 
Gdańsk-Wrzeszcz” doktorantka omówiła problematykę konserwatorską i teorie wartościujące 
w ujęciu historycznym, a także zdefiniowała najważniejsze pojęcia z zakresu konserwacji 
wykorzystane w pracy wraz z klasyfikacją zagadnień konserwatorskich. Autorka dużo uwagi 
poświeciła szczegółowemu omówieniu i charakterystyce badań, wskazując przy tym na 
autorski program i metodę postępowania w procesie konserwatorskim. Przeanalizowała 
formowanie się takich pojęć jak: dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo techniki. W oparciu o 
dostępne dokumenty prawne i doktrynalne (np. Karta Tagilska), a także opracowania 
W.J.Afelta opracowała autorski podział zasobów dziedzictwa [schemat 3.01, s.75] z 
wyróżnieniem kategorii do jakiej należą porty lotnicze.  
Autorka podjęła kluczowy problem wartościowania zabytków techniki w oparciu o 
funkcjonujące teorie, opracowania badawcze licznych autorów oraz funkcjonujące w obrocie 
prawnym akty normatywne. Wykazanie, że analizowane porty lotnicze należą do dziedzictwa 
techniki oparła na własnej metodzie, wywodzącej się z metodyki zaproponowanej przez 
W.J.Afelta i skojarzonej z dotychczasowymi ustaleniami badawczymi oraz normami 
dotyczącymi zagadnień wartościowania. Na tej podstawie opracowała autorski schemat 
postępowania prowadzący do wykonania analizy wartościującej dla obszarów dawnych 
portów lotniczych, w oparciu o wartości kulturowe oraz wartości społeczno-ekonomiczne.  
W dalszej części skupiła się na wybranym przypadku Portu Lotniczego Gdańsk-Wrzeszcz 
podejmując kwestię jego potencjalnej unikatowości i wpływu na późniejsze 
zagospodarowanie terenu. W tym celu zbadała wartość w zakresie autentyczności oraz 
integralności, wartości historycznej, technicznej i naukowej oraz estetycznej: 
architektonicznej i urbanistycznej. Szczególną uwagę skupiła na ustaleniu wartości tożsamości 
społecznej, opierając się na badaniach ankietowych. W efekcie tej pracy dokonała 
podsumowania w zakresie wartości kulturowych oraz jego unikatowości, prowadząc do 
konkluzji wskazującej na jego wyjątkowy wpływ na kształtowanie się nowej tkanki miejskiej. 
Studium analizowanego przypadku potwierdza wybór opracowanej metody wartościowania 
wymienionych obszarów dziedzictwa. To duży walor podjętych badań, wskazujący na ich 
możliwości aplikacyjne i praktyczną przydatność. 

Rozdział czwarty, o nieco mylącej nazwie, „Wartości społeczno-ekonomiczne byłych portów 
lotniczych oraz infrastruktury lotniskowej” to analiza możliwości wykorzystania wybranych 
terenów dawnych portów lotniczych we Francji (Paris-Le Burget), Niemczech (Berlin-
Tempelhof) oraz w Polsce (Kraków-Rakowice). Jak pisze sama autorka: „w rozdziale ukazana 
zostaje rola byłych portów lotniczych w budowaniu tożsamości społecznej, kreowaniu 
wizerunku miast, na terenie których obecnie się znajdują, a także za tym idących korzyściach 
społeczno-ekonomicznych” [s.101]. 
Rozdział ten zawiera poszerzony opis, historię i analizę możliwości wykorzystania terenów 
portów lotniczych, które z różnych powodów zaprzestały swojej działalności. Historia ich 
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przekształceń oraz analiza możliwości wykorzystania są z pewnością cennym przyczynkiem do 
odpowiedzi na pytanie czy zmiana ich funkcji może stać się dalszym „katalizatorem przemian” 
przestrzenno-funkcjonalnych. [s.129] Odpowiedź na pytanie o ich wartości kulturowe i 
społeczno-ekonomiczne przeprowadzono w oparciu o analogiczną metodykę wartościującą 
jak w rozdziale poprzednim. Wszystko to prowadzi autorkę do stwierdzenia, że infrastruktura 
dawnych portów lotniczych posiada duży potencjał, a jej ponowne wykorzystanie może stać 
się odpowiedzią na współczesne i przyszłe potrzeby. [s.147] To ważne ustalenie, szczególnie 
w świetle konieczności zmagania się z problemem zagospodarowania uwolnionych obszarów 
dawnych lotnisk cywilnych, dla których dobrym przykładem jest lotnisko Poznań-Kobylnica, 
kończące swoją działalność. 

Całość wywodu zamyka część piąta pt: ”Zakończenie”, zawierająca podsumowanie i wnioski 
końcowe oraz weryfikację stawianych tez. To bardzo ważna część pracy doktorskiej, w której 
autorka słusznie zauważa, że: „Infrastruktura portów lotniczych niesie w sobie duży potencjał 
społeczno-ekonomiczny” (…), a „jej ponowne wykorzystanie może stać się odpowiedzią na 
potrzeby współczesnych i przyszłych pokoleń.” [s.150] Dowodzi także, że pozostałości po 
dawnym Porcie Lotniczym Gdańsk-Wrzeszcz są nie tylko istotnymi elementami krajobrazu 
zurbanizowanego, która posiada wartości kulturowe, ale potwierdza, że pozostałości jego 
struktury urbanistycznej wpłynęły na kompozycję urbanistyczną nowej dzielnicy. Jest to 
potwierdzenie i weryfikacja zgodności stawianych tez i stanowi podsumowanie części 
badawczej. 

Ostatnia część to „Bibliografia”, zawierająca 261 pozycji, wskazuje na dość dobrą znajomość 
omawianych przez autorkę zagadnień oraz rzetelne studia i kwerendy literatury przedmiotu (z 
uwagami w dalszej części recenzji). Zawiera wykaz wykorzystanych w pracy książek, artykułów, 
dokumentów i opracowań konserwatorskich, a także aktów prawnych oraz 
międzynarodowych dokumentów dotyczących ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.  
Kwerendy w wybranych, ważnych archiwach takich jak Das Bundesarchiv, Muzeum Lotnictwa 
i Astronautyki Le Bourget, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, NAC czy Technischen Universität 
Berlin Architekturmuseum pozwoliły z pewnością na zebranie interesujących materiałów 
badawczych. Zamieszczono także spisy ilustracji (osobno dla obu tomów), tabel, diagramów i 
schematów. 

Tom II zawierający cztery załączniki, w tym katalog byłych 22 cywilnych portów lotniczych, 
których obecna funkcja związana jest z lotnictwem oraz tych o zmienionej funkcji; zawiera 
również prace konkursowe dla terenów położonych w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Berlinie-
Templehof, a także wzór ankiety, w istotny sposób uzupełniając zagadnienia podnoszone w 
głównej części dysertacji.  

Z wielkim uznaniem odnoszę się do decyzji doktorantki, która podjęła się tematu pozornie 
pobocznego, jednak niezwykle ciekawego z poznawczego punktu widzenia, ale i  niełatwego 
od strony badawczej. Opracowanie Pani Agnieszki Szuta jest pracą o szerokim zakresie 
tematycznym, niezwykle wartościowym i mającym zastosowanie aplikacyjne w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących przekształcenia podobnych obszarów. Wypracowanie 
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metodyki wartościowania tak złożonych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych jest 
znaczącym krokiem dla potencjalnej ochrony najbardziej znaczących elementów dziedzictwa 
postindustrialnego. 

Uwagi krytyczne i polemiczne 

Praca Pani Agnieszki Szuta zatytułowana „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa 
architektonicznego i urbanistycznego” jest pionierskim opracowaniem omawiającym w tak 
szerokim i wszechstronnym ujęciu zagadnienia związane z historią, stanem obecnym i 
możliwościami ochrony dawnych portów lotniczych i lotnisk. Jest pracą bardzo ważną, także 
ze względu na coraz większe zainteresowanie tym istotnym fragmentem dziedzictwa 
przeszłości. Infrastruktura porów lotniczych, a przede wszystkich ich duży obszar terenu z 
pasami startowymi i drogi dojazdowe, położone często atrakcyjnych lokalizacjach miejskich 
mogą być w kolejnych latach przedmiotem zainteresowania inwestorów, a nawet spekulacji 
gruntowych. Rozpoznanie ich wartości, a także możliwości dla rozwiązań przestrzennych 
terenów o innych funkcjach jest niezwykle ważne, szczególnie w kontekście planistycznym i 
konserwatorskim. 

Ważną częścią pracy jest omówienie stanu badań i literatury dotyczącej terenów dawnych 
lotnisk. Element ten będący punktem wyjścia do dalszych rozdziałów pracy, świadczy o chęci 
rzetelnego i wnikliwego rozpoznania podejmowanych zagadnień. Dobór źródeł oraz literatury 
oceniam jako właściwy, chociaż pominięto w załączonym wykazie bibliograficznym omówione 
przez autorkę pozycje, wykazane w treści i przypisach podrozdziału 3.2 [s.77]. Autorka pomija 
także inne ważne, opublikowane i dostępne w kraju prace poświęcone badanej tematyce, a 
mogące mieć wpływ na ostateczne ustalenia badawcze.1 W niewielkim tylko stopniu analizuje 
podobne procesy zachodzące w innych krajach, co mogło stać się dobrym punktem 
odniesienia i wartym zauważenia elementem badań. Zmiana funkcji dawnych lotnisk miała 
miejsce na przykład w Szwecji, Niemczech, a także w Wielkiej Brytanii, gdzie podobnym 
przekształceniom uległo kilkadziesiąt dawnych lotnisk.2 Brak tych pozycji, nie stanowi 
zasadniczej wady pracy, jednak ich uwzględnienie mogło poszerzyć lub rozwinąć ustalenia 
badawcze autorki.    

Bardzo skromnie przedstawione są wątki metodologiczne; opis metod badawczych 
wykorzystanych w pracy jest bardzo lapidarny. Jest to ważna część dysertacji, która powinna 
być potraktowana z pewnością nieco szerzej. Podobnie skromny, jest przedstawiony w 
rozdziale pierwszym, zarys historyczny lotnictwa w Polsce i na świecie. To fragment jest 
niezbędny dla zrozumienia treści omawianych w późniejszych rozdziałach, jednak został w 
pewnych fragmentach potraktowany zbyt pobieżnie – opis historii rozwoju lotnictwo w Polsce 
zaprezentowany na dwóch stronach [s.44 i 45] to zdecydowanie zbyt mało jak na pracę 

 
1 T.Rejniak, „Historia lotnictwa", Warszawa 1966, P. Bondaryk, J.Gruszczyński. M.Kłosowski, „Historia lotnictwa 
w Polsce”,  Warszawa 2018, a przede wszystkim zbieżną z badaną tematyką pracę E. Pijet-Migoń, P.Migoń, 
"Infrastruktura dawnych portów lotniczych w Polsce i możliwości jej turystycznego wykorzystania” Rozprawy 
Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr 32/2014, s. 25–41 
2 N.Gallent, J.Howe, P.Bell, "New uses for England's old airfields”, Area Nr 32.4 /2000, s. 383-394 
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doktorską(sic!). Historia i osiągniecia lotnictwa polskiego są imponujące; poświęcono temu 
zagadnieniu szereg opracowań i studiów, a ich omówienie mogłoby stać się pomocne we 
właściwym odczytaniu pracy.3  

Występuje pewna niespójność dotycząca wyboru portów lotniczych, które „przeanalizowano 
ze szczególną uwagą na sposób wykorzystania pozostałej po nich infrastruktury (…)” [s.46} – 
tu autorka wspomina na o wyborze ośmiu lotnisk. W dalszej części w podrozdziale 2.2 Analiza 
byłych portów lotniczych (…) wskazuje na sześć lotnisk na których powstała architektura 
mieszkaniowa, by następnie wyselekcjonować jedno, tj. Gdańsk-Wrzeszcz [s.64]. Nie została 
jasno opisana metodyka wyboru i selekcji, a także metoda dojścia do wyboru tylko jednego z 
nich. Konieczność odwołania się w tym miejscu do „Katalogu XX-wiecznych cywilnych polskich 
portów lotniczych” przestawionych w Tomie II dysertacji nie ułatwia z pewnością, odczytania 
logicznego ciągu zdarzeń i wyboru części z nich. Co nie zmienia wartości tego opracowania, 
bardzo ważnego z poznawczego i dokumentacyjnego punktu widzenia. 

Chociaż autorka jak zakres tematyczny pracy przyjęła tereny dawnych cywilnych portów 
lotniczych, to warto zauważyć, że takim przekształceniom ulegały również m.in. lotniska 
poradzieckie o wielorakiej funkcji, które stały się już w latach 90. strefami cywilnej aktywności 
gospodarczej najczęściej jako obszary specjalnych stref ekonomicznych (np. Stargard, 
Skarbimierz Osiedle i Szczytnica-Krzywa) albo aktywizacji turystycznej (Kołobrzeg–Podczele 
(lotnisko Bagicz).4 Pominięcie tego wątku jest z pewnością pewnym przeoczeniem. 

Zawarta w rozdziale trzecim waloryzacja zabytków XX wieku jest opracowaniem niezmiernie 
ciekawym, a dla logiki wywodu wręcz niezbędnym. Do ewaluacji jednego z elementów tj. 
wartości tożsamości społecznej, doktorantka wykorzystała badania ankietowe. [s.94-97] Ze 
względu na niewielki dobór grupy należy je traktować wyłącznie jako wstępny sondaż opinii 
niż miarodajne badania oparte na wypracowanej metodologii. Oczywiście takie działanie jest 
pomocne w ocenie, jednak ma ograniczoną wiarygodność ze względu na liczebność grupy 
reprezentatywnej. O ile można by ją przyjąć w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem 
metody eksperckiej (delfickiej), o tyle w statystycznych badaniach ankietowych wskazana 
próba jest zbyt skromna i nie daje pełnego obrazu preferencji.  

Wypracowany schemat przeprowadzenia analizy wartościującej jest oryginalny i wartościowy. 
Wątpliwości budzą jednak opisy i zawartość treściowa poszczególnych jego elementów. Otóż, 
dla wartości kulturowych, autorka wymienia wśród innych wartość: „estetyczną: 
architektoniczną” oraz „estetyczną: urbanistyczną”. Recenzent ma uzasadnioną wątpliwość 
dotyczącą uproszczenia i sprowadzenia obu obszarów nauki i twórczości wyłącznie do funkcji 
z postrzeganiem i stroną wizualną. Czy wartości kompozycyjne, formalne, funkcjonalne, 
kontekst czy wreszcie wartości artystyczne nie powinny być również analizowane? Omawiając 

 
3 Por. R.Krawczyński, "Lotnictwo polskie w latach II Rzeczypospolitej”, Annales Academiae Paedagogicae 
Cracoviensis, Studia ad Educationem Defensoriam Pertinentia, Folia 24/2005; P.Trzepacz, "Sto lat doświadczeń 
portów lotniczych w przestrzeni Europy”, Prace Geograficzne 131/2012 
4 Por. M.Suszczewicz, S.Dołzbłasz, "Rola poradzieckich lotnisk w kształtowaniu nowych przestrzeni gospodarczych 
Polski Zachodniej”, Studia Miejskie Nr 33/2019, s.128-139 
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wspomniane elementy w dalszej części opracowania [s.89-91] autorka ogranicza się jedynie 
do bliżej niezdefiniowanej jakości estetycznej. Wydawać się może, że to zbyt mało dla 
wielowymiarowego działania na tych polach twórczej aktywności. 

Tytuł rozdziału czwartego może być nieco mylący. Autorka wspomina w nim o wartościach 
społeczno-ekonomicznych wybranych portów lotniczych w Europie, podczas gdy omawia w 
nich procesy przekształceń i możliwości ich adaptacji do nowych funkcji. Trudno recenzentowi 
odnaleźć miarodajną ocenę wartości tych właśnie portów lotniczych, może poza subiektywną 
oceną autorki, niestety niepopartą wynikami badań opinii. Nie kwestionując w pracy naukowej 
możliwości funkcjonowania elementów subiektywnych, zwrócić należy uwagę, że tak 
kategoryczne oceny wymagają poparcia za pomocą zobiektywizowanych narzędzi. 
Recenzentowi trudno odczytać logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy dla oceny społeczno-
ekonomicznych wartość zawartej w podrozdziale 4.2. ze względu na ich wspólną ocenę, 
ujawnioną w formie jednego diagramu dla trzech omawianych lotnisk [s.144].  

Pomimo obszernego podsumowania brakuje w nim jednak dwóch istotnych elementów. 
Pierwszym jest wskazanie (lub raczej jego brak) elementów lub obszarów posiadających 
szczególne wartości i przeznaczonych do potencjalnej ochrony jako dobra kultury 
współczesnej oraz zakres możliwych przekształceń. Drugim mankamentem jest brak autorskiej 
oceny możliwości praktycznego wykorzystania (poza opisanym zagospodarowania portu 
lotniczego Gdańsk-Wrzeszcz) terenów dawnych, dzisiaj nieużytkowanych lotnisk. Lapidarne 
potwierdzenie tezy 3, dotyczącej potencjału społeczno-ekonomicznego i możliwości 
wykorzystania terenów dawnych lotnisk zawarte w ośmiu (sic!) wersach, wobec ich 
potencjalnych możliwości, rynkowej wartości i szans rozwojowych dla miast to zdecydowanie 
zbyt mało. Zakres przeprowadzonych analiz i badań szczegółowych upoważniał autorkę do 
rozwinięcia tej części dysertacji. Stał się jednak nieco straconą szansą na powiązanie i 
podsumowanie uzyskanych wyników, mających (co chcę podkreślić!), ogromne znaczenie dla 
praktyki planistycznej i konserwatorskiej, w tym dalszych działań związanych z ich 
ewentualnym wykorzystaniem i przekształceniem. 

Tekst pracy został zredagowany zasadniczo starannie, chociaż widać pewien pośpiech w jej 
redakcji. Ujawnia się to w występujących błędach literowych i interpunkcyjnych. Język pracy 
jest przejrzysty i czytelny, co ułatwia czytelnikowi zapoznanie się z prezentowanymi 
problemami. 

Wszystkie, podnoszone wyżej uwagi nie zmieniają mojej pozytywnej oceny recenzowanej 
dysertacji i mają na celu wskazanie autorce problemów, które wymagają wyjaśnienia i 
doprecyzowania. 

Podsumowanie i wnioski końcowe 

Praca doktorska Pani mgr inż. arch.  Agnieszki Szuta zatytułowana „Byłe porty lotnicze jako 
element dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego” jest efektem samodzielnej, 
poważnej i oryginalnej pracy badawczej, opierającej się na badaniach i doświadczeniach 
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autorki. Doktorantka należy do nielicznego grona młodych badaczy zainteresowanych 
spuścizną postindustrialną, a przy tym bardzo pracowitych i posługujących się dobrym 
warsztatem badawczym. Doktorantka wykazała się umiejętnością formułowania problemów 
oraz samodzielnego prowadzenia pracy, w trakcie której dotarła do bardzo interesujących 
materiałów i dokumentów archiwalnych; przeprowadziła także wartościowe badania i analizy 
porównawcze. Wykazała się ponadto szerokim ujęciem tematu, wnikliwymi analizami oraz 
trafnymi, chociaż skromnie zarysowanymi spostrzeżeniami. Praca prezentuje, bada i omawia 
nieco zapomniany, ale bardzo ważny fragment postindustrialnego dziedzictwa. 

Pomimo wszystkich polemicznych i krytycznych uwag podnoszonych w recenzji uważam, że 
przedstawiona praca doktorska jest bardzo ważnym opracowaniem, stanowiącym istotny 
przyczynek do badań związanych z ochroną poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego. Jest 
także pracą oryginalną, cechującą się odpowiednim poziomem merytorycznym i 
warsztatowym. Po odpowiednim zmodyfikowaniu i rozwinięciu tekstu oraz wprowadzeniu 
niezbędnych korekt i uzupełnień, wskazane będzie zdaniem recenzenta przedstawienie 
wyników przeprowadzonych badań zainteresowanym środowiskom, a także reprezentantom 
administracji państwowe i samorządowej.  

Stwierdzam, że recenzowana praca doktorska Pani mgr inż. arch. Agnieszki Szuta pt: „Byłe 
porty lotnicze jako element dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego” stanowi 
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, spełnia wymogi określone w art. 13.1. Ustawy 
z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki  (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zmianami), potwierdza wysoką wiedzę 
teoretyczną kandydatki oraz umiejętności prowadzenia pracy naukowej. 

Rozprawę doktorską Pani mgr inż. arch. Agnieszki Szuta pt: „Byłe porty lotnicze jako element 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. 
inż. arch. Jakuba Szczepańskiego oceniam pozytywnie i wnioskuję do Rady Dyscypliny 
Naukowej Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej o dopuszczenie Pani mgr inż. arch. 
Agnieszki Szuta do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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