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WSTČP
Miasto permanentnej migracji to typ idealny, trudny do wyróİnienia
w realnym Ĥwiecie. Globalizacja gospodarki i przemiany spoãeczno-polityczne sprawiajĈ, İe coraz wičcej miast zbliİa sič do tego ideaãu. Z jednej
strony sĈ to miasta o stosunkowo krótkich dziejach w sensie wpãywu Ĥwiatowego (np. Dubaj), z drugiej – takie, obok których wyrastajĈ wielkie porty
lotnicze, poczĈtkowo przeznaczone do obsãugi lokalnej ludnoĤci, z czasem
ewoluujĈce w kierunku globalnego transportu ruchu i towarów. ģwiatowy
ruch lotniczy coraz czčĤciej obsãugiwany jest przez najwičksze lotniska,
bčdĈce jednoczeĤnie bazĈ dla linii lotniczych (tzw. huby). To pomičdzy
nimi loty odbywajĈ najwičksze samoloty. Pasaİerowie dopiero póĮniej,
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po przesiadce, przewoİeni sĈ mniejszymi maszynami na lotniska docelowe,
których znaczenie ma bardziej lokalny wymiar. Ta tendencja, rzutujĈca na
strategie koncernów budujĈcych samoloty, staje sič niezwykle waİna ze
wzglčdu na zyski osiĈgane z transportu lotniczego. Najwičksze linie konkurujĈ nie tylko swoimi sieciami poãĈczeę, lecz takİe hubami – ich atrakcyjnoĤciĈ, wielkoĤciĈ i bliskoĤciĈ gãównych skupisk ludnoĤci. Ale hub to nie tylko
wielkie centrum przesiadkowe dla ludzi – to równieİ port przeãadunkowy
dla ogromnej liczby towarów. Powstawanie hubów wiĈİe sič zapewne
z rosnĈcĈ metropolizacjĈ globalnej gospodarki i polityki, a wičc pojawianiem sič „wčzãów globalnego zarzĈdzania” (Michalska-įyãa 2010: 13-23).
Istnienie wielkich metropolii, których kulturowe i ekonomiczne znaczenie
ma zasičg Ĥwiatowy lub choþby kontynentalny, wymaga szybkiego i sprawnego transportu lotniczego, czčsto bowiem to wãaĤnie szybkoĤþ dostawy jest
w metropoliach kwestiĈ najwaİniejszĈ, na dalszy plan przesuwajĈc jej koszty.
Wraz z rozwojem hubów, mniejszych lotnisk i caãego transportu lotniczego coraz istotniejsze stajĈ sič spoãeczne skutki wzmoİonej migracji, gdyİ
jest to migracja dotyczĈca przede wszystkim osób zamoİnych lub przedstawicieli klasy Ĥredniej. RoĤnie grono osób, dla których czčste podróİe samolotami stajĈ sič koniecznoĤciĈ w sensie zawodowym; styl İycia dostčpny
niegdyĤ niemal wyãĈcznie pracownikom obsãugi linii lotniczych, dziĤ staje
sič coraz powszechniejszy. ģwiat permanentnej migracji, oprócz swojego
podmiejskiego oblicza osób codziennie dojeİdİajĈcych do duİego miasta
z prowincji lub przedmieĤþ, ujawniã w ostatnich dziesičcioleciach drugĈ
postaþ: jest nim lotnisko jako przestrzenne centrum spotkaę osób pozostajĈcych w niemal ciĈgãej podróİy. âĈczy sič to z niezwykle ciekawymi procesami toİsamoĤciowymi. Z jednej strony bowiem ludzie tacy przemierzajĈ
ogromne przestrzenie, majĈc kontakt z wieloma kulturami. Z drugiej strony
duİĈ czčĤþ swojego İycia spčdzajĈ w najczčĤciej podobnych do siebie pod
wzglčdem funkcjonowania i wyglĈdu przestrzeniach lotniskowych. Innymi
istotnymi kwestiami sĈ dylematy zwiĈzane z rozwojem lotnisk w kontekstach: urbanistycznym, ochrony przyrody, jakoĤci İycia pracowników oraz
sĈsiadów itd.

1. KONCEPCJA AEROTROPOLII JOHNA KASARDY
Jednym z badaczy zjawiska powstawania i funkcjonowania hubów lotniczych jest John Kasarda. Wieszczy on powstanie w przyszãoĤci sieci
globalnych hubów, które byãyby otoczone przez nowo powstaãe miasta,
skupione przede wszystkim na wytwórczoĤci i usãugach zwiĈzanych
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z transportem towarów. Takie jednostki urbanistyczne, poãĈczenie miasta
z lotniskiem, nazywa aerotropoliami. RóİniĈ sič one od wičkszoĤci wspóãczesnych lotnisk tym, İe tworzone sĈ najczčĤciej nie w celu obsãugi juİ istniejĈcych duİych aglomeracji, lecz na terenach relatywnie sãabo zaludnionych, nieposiadajĈcych teİ rozbudowanej infrastruktury transportowej czy
przemysãowej. Czasami sĈ to dawne tereny wojskowe (w tym lotnisk wojskowych), czasem niemal caãkowite pustkowia. Aerotropolie rozwijajĈ sič
równieİ wokóã wielkich lotnisk powstaãych z myĤlĈ o obsãudze duİych
aglomeracji, które jednak geograficznie sĈ od nich oddalone. StanowiĈ one
centrum aktywnoĤci zwiĈzanych zarówno z lotnictwem, jak i z kaİdym innym rodzajem ekonomicznego zaangaİowania w gospodarkč (Johnston
2009). Ze wzglčdu na szybkoĤþ transportu zapewnianĈ przez lotnisko oraz
wolnoĤþ w zagospodarowywaniu terenu szybki rozwój aerotropolii wiĈİe
sič z budowĈ fabryk, centrów obsãugi i innych przedsičbiorstw o charakterze outsourcingowym, a ponadto obiektów targowych i oĤrodków akademickich. SwojĈ ksiĈİkč, majĈcĈ przybliİyþ ideč aerotropolii szerszemu gronu czytelników, John Kasarda i Greg Lindsay rozpoczynajĈ nastčpujĈcym
mottem przewodnim: „Ksztaãty i losy miast zawsze byãy definiowane przez
transport. DziĤ oznacza on podróİe lotnicze” (Kasarda, Lindsay 2012: 3).
Wspóãczesne lotniska, jak twierdzĈ owi autorzy, sĈ nieodzownym elementem zglobalizowanego rynku, pozwalajĈcego na szybkie przemieszczanie towarów i – przede wszystkim – na outsourcing produkcji. Wzrost znaczenia transportu lotniczego zawdzičczamy zapewne rozwojowi Internetu
i usieciowieniu spoãeczeęstwa oraz gospodarki. WzrastajĈca szybkoĤþ przekazu danych wymaga wzrastajĈcej szybkoĤci przekazu rzeczy materialnych;
stĈd wynika uznanie lotnictwa za „fizyczny Internet” (Kasarda, Lindsay
2012: 176). Transport samolotowy, mimo İe wciĈİ znacznie mniej rozwiničty
od morskiego, jeĤli chodzi o tonaİ, przoduje w wartoĤci przewoİonych produktów i jest bardziej niezawodny (Kasarda, Lindsay 2012: 33). Dlatego lotnisko moİe przynosiþ ogromne zyski, nie tylko liczone w bezpoĤrednich
wpãywach do budİetu wãaĤcicieli czy organów podatkowych, lecz polegajĈce przede wszystkim na tworzeniu nowych miejsc pracy.
Gãównym problemem dla rozwoju lotnisk wydajĈ sič ruchy NIMBY (not
in my back yard – nie w moim ogródku), a wičc stowarzyszenia mieszkaęców
okolic planowanych lub istniejĈcych lotnisk, które skupiajĈ osoby niezadowolone z uciĈİliwego sĈsiedztwa (Kasarda, Lindsay 2012: 29). DoĤþ czčsto
uznaje sič tego typu organizacje za przejaw wspóãczesnej logiki gospodarczego funkcjonowania spoãeczeęstw zachodnich, których czãonkowie za
zasadne uznajĈ budowanie obiektów usãugowych lub przemysãowych
o wielkim znaczeniu, jednak pod warunkiem, İe nie bčdĈ one znajdowaãy
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sič obok miejsca ich zamieszkania. Podobne dziaãania podejmowane sĈ
przecieİ w przypadku elektrowni, oczyszczalni Ĥcieków, wysypisk, sortowni Ĥmieci itp. Ta sama zasada obowiĈzuje w przypadku inwestycji o charakterze spoãecznym, takich jak budowa oĤrodka wičziennego, szpitala psychiatrycznego czy schroniska dla osób bezdomnych. W sensie geograficznym
powszechna akceptowalnoĤþ dla takich inwestycji zatrzymuje sič w okolicy,
w której inwestycja ma byþ przeprowadzona – tam majĈ miejsce protesty
i poczucie niezadowolenia z decyzji lokalizacyjnej. Jak piszĈ Kasarda i Lindsay
(2012: 58), wielkie lotniska amerykaęskie, takie jak LAX w Los Angeles, O’Hare
w Chicago czy Dulles w Waszyngtonie, istniejĈ wbrew okolicznym metropoliom, a nie dzički nim. Podobnych problemów nie majĈ jednak aerotropolie –
zakãadane w odludnych obszarach, sĈ elementem zastaãym dla wičkszoĤci ludzi, którzy wraz z ich rozwojem postanawiajĈ sič w nich osiedliþ.
Koncepcja aerotropolii jest niezwykle ciekawa, moİe sič jednak wydawaþ nieco nierzeczywista. Tymczasem John Kasarda byã konsultantem co
najmniej kilku inwestycji, które moİna uznaþ za próbč stworzenia aerotropolii. JednĈ z nich jest rejon przemysãowy North Carolina Global Transpark,
innĈ – kompleks Subic Bay na Filipinach, gdzie strefč wolnego handlu wraz
z lotniskiem stworzono na terenie dawnej bazy wojskowej. Ze wzglčdu na
swoje malownicze poãoİenie Subic Bay staão sič równieİ lokalnĈ atrakcjĈ
turystycznĈ, odwiedzanĈ przez krajowych turystów. Kasarda wspóãpracowaã takİe przy budowie lotniska Suvarnabhumi koão Bangkoku w Tajlandii
(Kasarda, Lindsay 2012). Za aerotropolie uznaje sič teİ lotnisko Schiphol
w Amsterdamie, które otoczone jest wianuszkiem parków przemysãowych,
a okoliczni mieszkaęcy robiĈ zakupy w publicznie dostčpnej czčĤci terminalu, gdy inne sklepy sĈ juİ zamkničte (Kasarda 2006), lotnisko Al Maktoum
w Dubaju, mičdzynarodowe lotnisko w Memphis w Stanach Zjednoczonych
(Shea 2008) czy teİ nowe lotnisko w Pekinie (Kasarda, Lindsay 2012). Obecnie autor opisywanej koncepcji wspóãpracuje w tworzeniu aerotropolii
w okolicy Detroit. Powstaþ ma tam centrum biznesowe obejmujĈce powierzchniĈ prawie 25 tys. hektarów, w tym dwa juİ istniejĈce lotniska. Realizacjč caãego projektu zaplanowano na 25 lat – w tym czasie ma zostaþ
utworzonych niemal 65 tys. miejsc pracy (Shea 2008). Ma to byþ ostatnia deska
ratunku dla zrujnowanego Detroit, w którym wyburzane sĈ caãe kwartaãy
zabudowy jako skutek ogromnego i wieloletniego odpãywu ludnoĤci.
2. SPOâECZNE WYMIARY AEROTROPOLII
Zyski wynikajĈce z budowy aerotropolii wydajĈ sič ogromne. Skupmy
sič na chwilč na negatywnych aspektach tego nowego typu miasta. Pamičtaþ
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naleİy, İe tak wielki twór, budowany od podstaw i majĈcy efektywnie funkcjonowaþ, wymaga równieİ efektywnego zarzĈdzania. Ta teza to jedna
z najczčĤciej powtarzanych w ksiĈİce Kasardy i Lindsaya. Autorzy sami
zauwaİajĈ, iİ w standardowych warunkach jest to rzecz niezwykle trudna
do zrealizowania ze wzglčdu na róİnorodnoĤþ podmiotów, które miaãyby
istnieþ w ramach jednego organizmu – od lotniska, poprzez prywatne firmy,
magazyny, infrastrukturč przeãadunkowĈ, oĤrodki akademickie, po dzielnice mieszkalne i zwiĈzane z nimi obiekty uİytecznoĤci publicznej. StĈd teİ
Kasarda i Lindsay (2012: 246) sami przyznajĈ, iİ najbardziej wydajne w tworzeniu aerotropolii sĈ wãadze o charakterze autorytarnym.
Kolejnym problemem, na który zwracajĈ uwagč autorzy, nieco go jednak
bagatelizujĈc, jest uzaleİnienie nowego tworu miejskiego od lotniska (Kasarda, Lindsay 2012: 181). Przypomina on bowiem industrialne miasta, tworzone wokóã zakãadów przemysãowych, które – wraz z upadkiem fabryk lub
ich coraz dalej idĈcĈ robotyzacjĈ – zaczčãy sič borykaþ z problemem rosnĈcego bezrobocia. W przypadku maãych miast przypomnieþ naleİy wstrzĈsajĈcy przykãad austriackiego Marienthalu, badanego w latach wielkiego kryzysu przez zespóã Marie Jahody, Paula Lazarsfelda i Hansa Zeisela (2007).
GdybyĤmy uznali, İe aerotropolia moİe rozrosnĈþ sič do znacznie wičkszych rozmiarów, to moİemy przywoãaþ przykãad wspóãczesnego Detroit.
Kasarda i Lindsay (2012: 181), opisujĈc uzaleİnienie amerykaęskiej aglomeracji od przemysãu motoryzacyjnego, uİywajĈ w kontekĤcie Detroit okreĤlenia „autotropolia”. I choþ wedle zaãoİeę miasto-lotnisko ma byþ centrum
wielu inicjatyw gospodarczych i naukowych, nietrudno wyobraziþ sobie
tragiczne w skutkach zmiany, jakim podlegaãaby caãa okolica, gdyby zbankrutowaãy najwičksze ze znajdujĈcych sič tam firm lub gdyby miejscowe
lotnisko przestaão byþ ekonomicznie opãacalne. Podstawowym zagroİeniem
dla przyszãoĤci aerotropolii wydaje sič fakt, iİ jego koncepcja i sens istnienia
zawierajĈ sič w ekonomicznych korzyĤciach. Tymczasem ĤciĤle ekonomiczne
pojmowanie natury czãowieka redukuje jego zãoİonoĤþ do czystej racjonalnoĤci, co w urbanistyce i projektowaniu architektonicznym prowadzi do
mnóstwa bãčdów i ostatecznie tworzy Ĥrodowisko niesatysfakcjonujĈce dla
wielu jego uİytkowników (Baęka 1997: 41).
CiekawĈ kwestiĈ pozostaje, na ile aerotropolia mogãaby funkcjonowaþ
jako satysfakcjonujĈce miejsce pracy i İycia w sensie poczucia przynaleİnoĤci, czy teİ zwiĈzku psychicznego z takim miejscem. Dla francuskiego etnologa i antropologa kulturowego Marca Augé (2010) wspóãczesne lotnisko
jest nie-miejscem. Jest wičc pozbawione swojego wãasnego genius loci; nie
moİe staþ sič podstawĈ czyjegoĤ poczucia przynaleİnoĤci, gdyİ z zasady
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znajduje sič poza konwencjonalnie rozumianĈ przestrzeniĈ i czasem. Lotnisko jest bowiem strefĈ przejĤciowĈ, w której krĈİĈ pasaİerowie z róİnych
miejsc, poddajĈcy sič jednej i zrozumiaãej na caãym Ĥwiecie logice dziaãaę,
z jednej strony jasno zdefiniowani w stosunku do wãadzy (majĈ wszak przy
sobie dokumenty toİsamoĤci), z drugiej zaĤ – niemal zupeãnie anonimowi
wobec siebie nawzajem. Czy miejsce takie mogãoby staþ sič centrum nowego
miasta? Tradycyjne centrum miasta zachodniego krčgu kulturowego skãada
sič najczčĤciej z miejsc o dãugich dziejach, wykorzystywanych w toİsamoĤciowej narracji jego mieszkaęców. W aerotropolii centrum takim byãoby
nie-miejsce, wybudowane wedle powszechnego wzoru (nawet jeĤli zawierajĈcego pewne wyjĈtkowe elementy), skupione na obsãudze podróİnych niezainteresowanych samym miastem, lecz tylko podróİĈ lub konkretnĈ sprawĈ, jakĈ w aerotropolii majĈ do zaãatwienia. Sytuacja taka wydaje sič
niezwykle trudna dla mieszkaęców. Problemy w konstruowaniu toİsamoĤci
w aerotropolii moİna prawdopodobnie porównaþ z trudnoĤciami mieszkaęców wielkich modernistycznych osiedli – byþ moİe interesujĈcych w sensie
estetycznym, ale pozbawionych charakterystycznych punktów orientacyjnych, ãudzĈco do siebie podobnych, wzmacniajĈcych poczucie anonimowoĤci i wyobcowania. ģwiat, którego sensem istnienia jest migracja ludzi
i transport towarów, musi stanowiþ wyzwanie dla psychicznego dobrostanu
jednostki i jej spoãecznego funkcjonowania. SĈ oczywiĤcie liczne miasta, których centra zbudowane zostaãy we wspóãczesnych formach, np. po zniszczeniach wojennych. Jednak nawet wtedy byãy one tworzone z myĤlĈ o aktywnoĤci kulturalno-rekreacyjnej mieszkaęców. Aerotropolia przypomina
bardziej, jak juİ wczeĤniej wspominaliĤmy, miasto przemysãowe lub handlowe z dalekiej przeszãoĤci, np. z okresu rewolucji industrialnej. Tymczasem, jak twierdzi Aleksander Hauzięski (2010: 368), „PrzywiĈzanie do miejsca moİe stanowiþ wskaĮnik swoistej efektywnoĤci spoãecznej, kompetencji
sprzyjajĈcej poznaniu i zrozumieniu norm i wartoĤci wãasnej i obcej kultury.
Ma ono tym wičksze znaczenie, İe coraz wyİszy procent pracowników
i osób poszukujĈcych pracy kontaktuje sič z przedstawicielami innych kultur – bezpoĤrednio w kontaktach «twarzĈ w twarz» i poĤrednio, socjalizujĈc
normy i czynniki kultury oraz klimat organizacji o charakterze mičdzynarodowym i globalnym”. Za takim stwierdzeniem kryje sič przekonanie
o wičkszej otwartoĤci na odmiennoĤþ, jakĈ charakteryzujĈ sič osoby o konkretnym i wzglčdnie staãym poczuciu toİsamoĤci indywidualnej oraz zbiorowej. Choþ moİna sič z tĈ opiniĈ nie zgadzaþ, jej przyjčcie musi nas skãoniþ
do wniosku, İe – paradoksalnie – aerotropolia moİe utrudniaþ satysfakcjonujĈce kontakty mičdzykulturowe.
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3. MIASTO KRAĘCOWE
Aerotropolič moİna uznaþ za przykãad edge city, czyli miasta kraęcowego
(Nieszczerzewska 2005). To popularne w Stanach Zjednoczonych okreĤlenie
odnosi sič do jednostek miejskich poãoİonych z dala od dawnych centrów
miast i pozbawionych wãasnego centrum w sensie kulturowo-ekonomicznym. Edge city to miasto „rozlane”, İyjĈce wokóã skupisk biurowców
lub (rzadziej) fabryk. Zawiera w sobie wszystkie funkcje speãniane przez
tradycyjne miasta, ale w mniej zwartej formie (McCann 2009). Powstawanie
tego typu jednostek miejskich sprzyja rozbiciu urbanistycznemu i towarzyszy postčpujĈcemu upadkowi tradycyjnych miast przemysãowych, w naturalny sposób wysysajĈc z nich osoby w wieku produkcyjnym i tzw. klasč
kreatywnĈ. Autorem koncepcji edge city jest Joel Garreau (McCann 2009).
Sama teza o istnieniu tego typu skupisk ludzkich nie jest wyjĈtkowa –
oprócz „edge city” uİywano równieİ takich okreĤleę, jak „technomieĤcia”,
„miejskie wioski” czy „miasta obwodowe” (Cannato 1992) – a caãĈ koncepcjč
uznawano juİ za „dziennikarskĈ interpretacjč” (Lee 2007: 479). Nie ulega
jednak wĈtpliwoĤci, İe zjawisko to jest obecne we wspóãczesnych procesach
urbanistycznych, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych – przykãady europejskie pochodzĈ mičdzy innymi z aglomeracji paryskiej czy konurbacji
Randstad w Holandii, ale takİe z aglomeracji budapeszteęskiej czy berlięskiej (Bontje, Burdack 2005). Choþ istnienie lotniska jest sensem istnienia
aerotropolii, trudno jednak uznaþ je za centrum w kulturowym, spoãecznym
czy nawet ekonomicznym tego sãowa znaczeniu. O ile lotnisko jest najwaİniejszym elementem gospodarki caãego miasta, to przecieİ nie jest ono miejscem produkcji ani negocjacji handlowych, nie tutaj mieszczĈ sič call-centre
i biura projektowe. Dlatego teİ, mimo istnienia geograficznego centrum
aerotropolii, w sensie spoãecznym jest ona miastem rozczãonkowanym,
skupionym wokóã wielu biurowców, centrów handlowych, obiektów sportowych itd. (plan przykãadowej aerotropolii moİna obejrzeþ na stronie
internetowej Johna Kasardy (Kasarda 2013)). ZresztĈ sam Garreau (1994)
z zaskoczeniem zwraca uwagč na fakt, İe czčĤþ edge cities rozwinčãa sič
wokóã ogromnych lotnisk, obsãugujĈcych wielkie metropolie, takie jak
wspomniane wyİej LAX w Los Angeles czy mičdzynarodowy port lotniczy w Miami na Florydzie.
Garreau przekonuje, iİ edge cities sĈ atrakcyjnym miejscem do İycia i jeĤli
uznamy aerotropolič za odmianč miasta kraęcowego, to równieİ tutaj İycie
powinno byþ wygodne i bezpieczne. Miasta kraęcowe sĈ silnie sfeminizowane, jest tam duİo wičcej dzieci niİ przecičtnie, ludnoĤþ cieszy sič niskim
poziomem przestčpczoĤci, wyİszymi dochodami, a zróİnicowanie etniczne
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i rasowe jest nieporównywalnie wičksze niİ na tradycyjnych przedmieĤciach, zarezerwowanych przede wszystkim dla biaãych (Garreau 1994).
W paęstwach wysokorozwiničtych aerotropolie skupiajĈ zapewne przede
wszystkim wysoko wykwalifikowanĈ siãč roboczĈ, tzw. klasč kreatywnĈ.
W przypadku paęstw rozwijajĈcych sič mieszkaęcami sĈ prawdopodobnie
pracownicy usãug i robotnicy przemysãowi. Ta róİnica moİe byþ istotna,
jeĤli próbujemy patrzeþ na aerotropolič jak na miasto kraęcowe, charakterystyczne dla krajów bogatych – Stanów Zjednoczonych czy paęstw Europy
Zachodniej (próby wyróİnienia edge city w okolicach Moskwy nie powiodãy
sič) (Bontje, Burdack 2005). Innymi sãowy, czčĤþ zalet miast kraęcowych
moİe wynikaþ ze stanu gospodarki krajów, w których sĈ one tworzone, nie
zaĤ ze sposobu ich organizacji lub funkcjonowania.

4. AEROTROPOLIA W POLSCE?
Powstanie aerotropolii zwiĈzane jest z postčpujĈcĈ metropolizacjĈ globalnej gospodarki oraz ruchów migracyjnych. To nie konkretne paęstwa,
lecz miasta stajĈ sič punktami docelowymi dla róİnych rodzajów migracji;
miasta peãniĈ coraz waİniejszĈ rolč w İyciu politycznym Ĥwiata, w gãównych miastach mieszczĈ sič siedziby wielkich korporacji, których decyzje
wpãywajĈ na stan globalnej gospodarki itd. Metropolizacja jest jednĈ z najwaİniejszych przyczyn powstania aerotropolii jako idei i jako gospodarczej
potrzeby. Tymczasem brak jest w Polsce metropolii o Ĥwiatowym czy choþby kontynentalnym znaczeniu. BiorĈc pod uwagč liczbč ludnoĤci, co najmniej kilka polskich miast mogãoby peãniþ funkcjč choþby kontynentalnych
metropolii, wyspecjalizowanych w jakimĤ konkretnym rodzaju dziaãalnoĤci
i z tego wzglčdu majĈcych ponadnarodowe znaczenie. A jednak ani siãa
ekonomiczna, ani kulturowa siãa przyciĈgania nie mogĈ staþ sič podstawĈ
budowania metropolitarnej pozycji dla İadnego z polskich miast. Dzieje sič
tak mimo duİych ambicji, których odzwierciedleniem jest choþby budowanie kolejnych mičdzynarodowych lotnisk. Obecnie istnieje w Polsce 13
cywilnych portów lotniczych obsãugujĈcych ruch pasaİerski (Warszawa
Okčcie, Warszawa Modlin, Kraków Balice, Gdaęsk Rčbiechowo, Katowice
Pyrzowice, Wrocãaw Starachowice, Poznaę âawica, Rzeszów Jasionka, âódĮ
Lublinek, Szczecin Goleniów, Bydgoszcz Szwederowo, Zielona Góra Babimost, Lublin ģwidnik), dwa kolejne – Gdynia Kosakowo i Radom Sadków –
sĈ w trakcie budowy; niepewny jest status lotniska Szczytno Szymany
w województwie warmięsko-mazurskim. Spora czčĤþ istniejĈcych portów
przeszãa w ostatnich latach powaİne przebudowy i jest przystosowana do
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obsãugi znacznie wičkszej liczby pasaİerów, niİ w rzeczywistoĤci obsãuguje.
Najciekawsza w tym kontekĤcie wydaje sič przebudowa warszawskiego
portu im. Fryderyka Chopina. Do starszego terminalu, którego postmodernistyczna bryãa wywoãywaãa skojarzenia ze stylem zakopiaęskim w architekturze, dobudowano nowoczeĤniejszy i pozbawiony jakichkolwiek narodowych odniesieę nowy terminal. W roku 2012 rozpoczčto przebudowč
starszego obiektu tak, aby architektonicznie dopasowaþ go do nowszego.
Prace powinny zostaþ ukoęczone pod koniec 2014 r. Budowla, która swojĈ
formĈ wspieraãa lokalnĈ toİsamoĤþ, zostaãa w stolicy Polski zastĈpiona kolejnym na Ĥwiecie terminalem o charakterze nie-miejsca.
JedynĈ prawdopodobnie moİliwoĤciĈ powstania w Polsce aerotropolii,
opartej nie tylko na wĈsko rozumianym przemyĤle wytwórczym, byãaby
budowa duİego lotniska w zachodniej Polsce, obsãugujĈcego jednoczeĤnie:
województwo lubuskie, zachodniĈ i centralnĈ czčĤþ Wielkopolski z Poznaniem oraz niemieckĈ aglomeracjč Berlina. Istotny jest tu brak znaczĈcych
barier geograficznych i stosunkowo dobrze rozwiničta sieþ drogowa ãĈczĈca
te obszary. Z powodu istnienia barier i sãabej infrastruktury drogowej maão
prawdopodobne jest szerokie oddziaãywanie duİego lotniska w teoretycznie
podobnych regionach kraju, np. w okolicy Krakowa. Niestety, projekt aerotropolii na zachodzie kraju wydaje sič maão prawdopodobny ze wzglčdu na
budowč lotniska Berlin Brandenburg, którego oferta skierowana jest równieİ do mieszkaęców Polski i polskich firm. Z tego teİ powodu wičkszy
potencjaã dla powstania polskiej aerotropolii majĈ projekty wsparcia mniej
rozwiničtych obszarów kraju, w których budowa lotniska byãaby bardziej
opãacalna niİ budowa wydajnej sieci drogowej. Taka aerotropolia miaãaby
najpewniej Ĥcisãy zwiĈzek z powstaniem fabryk i miejsc pracy niewymagajĈcych wysoko wykwalifikowanej siãy roboczej. Byãaby wičc to raczej aerotropolia na wzór paęstw rozwijajĈcych sič, nie zaĤ rozwiničtych. Ze wzglčdu
na geograficznĈ bliskoĤþ chãonnych rynków europejskich perspektywy tworzenia tego typu lotnisk w Polsce sĈ, jak moİna sĈdziþ, nikãe, takİe zwaİywszy na wysokĈ konkurencyjnoĤþ transportu drogowego. StĈd teİ najbardziej
rozsĈdnĈ ewentualnoĤciĈ wydaje sič powstanie aerotropolii mogĈcej wypeãniaþ do pewnego stopnia obydwa opisane wyİej sposoby funkcjonowania – z jednej strony stanowiþ ofertč dla duİej aglomeracji, z drugiej – dla
ulokowanych w pobliİu firm. Tego typu oĤrodek mógãby powstaþ w okolicy
kaİdego duİego polskiego miasta, choþ oczywiĤcie za najbardziej dogodne
lokalizacje naleİy uznaþ okolice najwičkszych skupisk ludnoĤci w kraju,
a wičc konurbacji górnoĤlĈskiej i aglomeracji warszawskiej. Szczególnie ta
druga, wobec powstania lotniska w Modlinie, wydaje sič ciekawym miejscem dla rozwoju aerotropolii, jednak istnienie i ciĈgle trwajĈca rozbudowa
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drugiego warszawskiego lotniska moİe byþ – paradoksalnie – znacznym
utrudnieniem dla tego typu inwestycji. Brak silnego przewoĮnika majĈcego
swoje gãówne bazy w Polsce równieİ znaczĈco utrudnia stworzenie w naszym kraju prčİnego hubu dla przewozów pasaİerskich.
MówiĈc o ewentualnoĤci powstania polskiej aerotropolii, naleİy zwróciþ
uwagč na fakt, İe polska myĤl planistyczna odeszãa daleko od wielkich projektów urbanistycznych. MyĤlenie kategoriami ogólnokrajowymi w urbanistyce charakterystyczne jest dla okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
kiedy to nowo powstajĈce miasta byãy elementami planu gospodarczego
obejmujĈcego caãoĤþ paęstwa (Paszkowski 2011: 244-247), a jednoczeĤnie
stanowiãy odzwierciedlenie obowiĈzujĈcej doktryny ekonomiczno-spoãecznej. Tymczasem aerotropolia jako wčzeã transportowy i centrum rozwoju
ekonomicznego siãĈ rzeczy stanowi przejaw myĤlenia i planowania w kategoriach wieloletnich i ogólnokrajowych.
Trudno zatem przewidzieþ szanse na powstanie w Polsce miasta permanentnej migracji lub oĤrodka choþby zbliİajĈcego sič do tego typu. Z róİnych
przyczyn – ekonomicznych, politycznych i spoãecznych – aerotropolia wydaje sič bytem w Polsce niemoİliwym. Warto jednak bacznie przyglĈdaþ sič
losom tego typu miast w innych czčĤciach Ĥwiata, poniewaİ ich pojawienie
sič i rozwój to wyraz postčpujĈcych procesów globalizacyjnych, którym
podlegamy takİe w Polsce. Niezaleİnie od tego, na ile trafna jest koncepcja
aerotropolii Johna Kasardy, rosnĈce znaczenie transportu lotniczego pozostaje niezaprzeczalnym faktem.
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