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s t r e s z c z e n i e

Lotniska przeszły kolejne fazy przeobrażeń: od położonej na peryferiach łąki z szopami na samoloty, 
przez paramilitarną maszynę obsługującą statki powietrzne, homogeniczny węzeł infrastrukturalno-ko-
munikacyjny do złożonego obszaru metropolitalnego. Zespoły airport city wraz z ich funkcjonalnymi koł-
nierzami ewoluują w stronę wielkich aerotropolis – sieci miast połączonych dodatkowo systemem inter-
modalnych linii kolejowych i autostradowych. Są one nowymi, dynamicznymi formami urbanistycznymi, 
które zdominują XXI wiek.
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A b s t r a c t

Airports evolved through many development stages: from the beginnings of outskirts meadow with 
airplane sheds, through era of militarization, then homogenic infrastructural – comunicational hub, to 
finally become the complex metropolitan area. Groups of Airport cities along with their functional collars 
evolve nowadays into massive aerotropolis – network cities connetcted also with intermodal rails and 
highways. They are new, dynamic urbanist forms, which will dominate the 21st century.
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1.  Wstęp

Trwa akcja modernizacji polskich lotnisk. Na razie terminale są jeszcze traktowane jako inwestycje, w któ-
rych realizacji spełniają swoje ambicje lokalne władze i miejscowi menedżerowie, ćwicząc swoje sprawności orga-
nizacyjne i umiejętności współdziałania z biurokratycznym aparatem. Budują się terminale we Wrocławiu, Pozna-
niu, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Modlinie, Lublinie. Zaraz po relacjach technokratów przyjdą refleksje 
socjologizujące, ustalanie kulturowych skutków, badanie miejskich kontekstów, określanie miejsca lotnisk w urba-
nistycznej strukturze. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy świadkami formowania się nowych struktur architekto-
niczno-urbanistycznych, dla których tworzywem są terminale pasażerskie, towarowe, garaże wielopoziomowe, 
hotele, biurowce, stacje komunikacyjne, zaplecza logistyczne. Jesteśmy świadkami przechodzenia naszych lotnisk 
z okresu „podmiejskich urządzeń” do wczesnej fazy „lotniczych miasteczek”. W skali światowej, na przestrzeni kil-
kudziesięciu lat miała miejsce transformacja od podmiejskiego aerodromu, któremu wystarczały szopy na samoloty  
i drewniane widownie do krystalizujących obecnie form airport city i aerotropolis – miast powiązanych ze sobą  
w sieć aglomeracji, w których centralne miejsce zajmują lotniska funkcjonujące nieprzerwanie dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku.

W polskim airport city trudno jeszcze odnaleźć owe opisywane z pewną emfazą nie-miejsca: alienujące, 
nieludzkie przestrzenie, wytwarzające specyficzny klimat zapracowanych węzłów komunikacyjnych. Tereny, które 
jeszcze do niedawna miały niejednokrotnie charakter zmilitaryzowanego obszaru zamkniętego, na nowo definiują 
swoje miejsce w miejskiej przestrzeni. W porównaniu z metropolitalnymi hubami regionalne porty najprawdopodob-
niej zawsze będą małe, a może nawet – choćby i w dobrym znaczeniu tego słowa – prowincjonalne. Jednak bez 
względu na skalę zjawisko miastotwórczej roli lotnisk ma charakter uniwersalny i warto mu poświęcić uwagę, bo 
wydaje się, że nie zostało dotąd u nas zauważone.

2. Uwagi metodologiczne

Miasto jest zjawiskiem amorficznym, z trudem poddającym się systematycznemu opisowi. Dlatego też wie- 
le naukowych analiz różnych aspektów miejskości zawiera w istocie zbiór metafor, metaforycznych peryfraz, hipo-
staz. Opisy współczesnej architektury i dzisiejszych miast zawierają także niejednokrotnie zawoalowane subiek-
tywne oceny, które są rodzajem wymierzania sprawiedliwości współczesności. Jak pisze Andrzej Majer w książ- 
ce Socjologia  i przestrzeń miejska: „Niektóre koncepcje współczesnych miast lub część ich założeń są w grun- 
cie rzeczy zwykłymi zbiorami metafor lub prostymi ekstrapolacjami dotychczasowej historii i doświadczeń”1.

W subkulturze naukowej, pośród dziedzin wiedzy znajdujących się poza twardym jądrem nauk matema- 
tyczno-przyrodniczych, podtrzymywane jest metodologiczne napięcie pomiędzy obiektywizmem i subiektywizmem, 
w szczególności zaś przekonanie o ich wzajemnym wykluczeniu. Teoria architektury i urbanistyki ma pewne prob- 
lemy z udowodnieniem swojej przynależności do nauki. Jest to niezbędne ze względu na ubieganie się o przyzna-
nie architektowi – urbaniście statusu zawodu należącego do współczesnej listy profesjonalistów/ekspertów, których 
kompetencje mają solidnie umocowane w poddającej się weryfikacji naukowej teorii.

Na początku lat 80. z wielkim pożytkiem dla dziedzin wiedzy pozostających poza nauką, językoznawcy 
Lakoff i Johnson przełamali lęk przed metaforą: „Uważa się, że ma ona (metafora) jedynie marginalne znacze- 
nie w opisie prawdy. My stwierdzamy natomiast wszechobecność metafory, nie tylko po prostu w języku, ale także 
w systemie pojęć. Wydaje się nam nie do pomyślenia, aby jakiekolwiek zjawisko tak fundamentalne w systemie 
pojęciowym mogło nie zajmować centralnej pozycji w opisie prawdy i znaczenia. (…) metafora może tworzyć nowe 
znaczenia, a także podobieństwa, i w ten sposób definiować nową rzeczywistość”2. Wspomniani autorzy obiek-
tywizm i subiektywizm nazwali wręcz mitami, chociaż bardzo pożytecznymi, gdyż pomagającymi orientować się 
człowiekowi w jego interakcjach z rzeczywistością. Metaforze zaś przywrócili należne miejsce i szacunek, nazy-
wając ją racjonalnością wzbogaconą o wyobraźnię, racjonalnością imaginatywną albo syntezą doświadczeniową. 
Marginalizowana w nauce metafora jako przejaw poetyckiego subiektywizmu posiada duże możliwości koncep- 
tualizacji abstrakcyjnej wiedzy.
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Do zbioru użytecznych metafor stosowanych obecnie ze szczególnym upodobaniem należy „sieć”, miasto 
sieciowe. Sieć to struktura zdecentralizowana, system rozproszony, wieloelementowy, kojarzony obecnie z siecia-
mi łączności cyfrowej. Oznacza układ odbiegający od rygorystycznej geometrii, mimo to bardziej stabilny i spójny, 
jakby bardziej elastycznie przystosowany do rzeczywistości w jakiej żyjemy.

3. Mitologizacja miasta

W książce pod znamiennym tytułem Świat zwyrodniały Jerzy Jedlicki wyartykułował bardzo ważne pyta- 
nie: „(…) czemu tak wielu ludzi wykształconych i rozumnych tak głęboko gardzi nowymi formami życia, które są 
dziełem ich współczesnych, jeśli nie dosłownie ich samych. Albo odwrotnie, dlaczego właściwie ludzie tworzą cy-
wilizację, w której tak źle się czują”3. Niezmienna obecność ostrej krytyki graniczącej z autodestrukcją dotyczy  
w znacznym stopniu także urbanizacji związanej z lotniskami.

Pojęcie miejsca jest kluczowe dla całego nurtu krytyki współczesności, szczególnie architektury i urbanisty- 
ki, dla której nietrwałość, płynność, wykorzenienie, zanikanie wspólnotowości, brak cech pozwalających na indy-
widualną identyfikację są podstawowymi problemami, z jakimi przyszło się nam zmagać od początku moderni-
stycznego projektu. Węzły komunikacyjne, a zwłaszcza lotniska, antropologowie upatrzyli sobie jako nadzwyczaj 
wdzięczne obiekty krytyki, w których jakoby doszło do modelowego wręcz zniszczenia wspomnianych wartości. 
Skrajny konserwatysta współczesnej architektury, Leon Krier, stwierdza nie bez racji, że:  „Paradoksalnie sztuka 
budowania dróg, pojazdów i systemów komunikacyjnych jest o wiele bardziej rozwinięta niż sztuka tworzenia  
miejsc”4. Zjawiska takie jak airport city i aerotropolis są w zasadzie zaprzeczeniem postulowanych przez „kon-
serwatystów” teorii/mitów miejskich. Nie ma nic prawdziwie miejskiego w tradycyjnym rozumieniu, w formie tych 
wszystkich elementów zgromadzonych w airport city. Owszem, w centrum airport city i aerotropolis znajdują się 
pasy startowe. Ale jest to miejsce całkowicie niedostępne dla ludzi.

4.  Od podmiejskiej łąki do lotniska

Wczesne lotniska nie zwiastowały niczego, co mogłoby zagrozić znanej podówczas formule miasta prze-
mysłowego. Tak zwane drugie Le Bourget i Königsberg (dzisiejszy Kaliningrad) z lat 20. ubiegłego wieku spełniały 
zaledwie podstawowe warunki, aby zaliczyć je do form urbanistycznych. Na tych starych lotniskach położonych  
na peryferiach miast, po raz pierwszy świadomie i w sposób przemyślany z hangarów i terminali usytuowanych 
wokół pola wzlotów zbudowano proste kompozycje. Pod koniec lat 30. w ramach totalitarnego systemu i pod oso-
bistym patronatem Adolfa Hitlera Albert Speer włączył wielkie osiowe założenie Tempelhof zaprojektowane przez 
Ernsta Sagelbiela w monumentalną kompozycję „Germanii”. Lotniska nie miały jeszcze wówczas w sobie takiego 
potencjału (liczba przewożonych pasażerów była jak na dzisiejsze warunki znikoma, były to liczby rzędu zaledwie  
tysięcy osób rocznie), aby domagać się wzniesienia największego budynku na świecie, jakim terminal Tempelhof 
był w swoim czasie [5]. Wyłącznie gigantomania imperialistycznych Niemiec i ich przywódcy motywowała projek-
tantów do takiego przeskalowania lotniska w stosunku do ówczesnego Berlina. Przypadek berliński nie stał się 
normą w powojennej urbanistyce. Coraz większe i hałaśliwe samoloty pasażerskie z napędem odrzutowym na po- 
wrót spowodowały przenoszenie lotnisk na dalekie przedmieścia.

Dopiero postęp techniki i dostępność transportu lotniczego dla dużej części społeczeństwa Europy, Sta- 
nów Zjednoczonych i Australii wyzwoliły wzrost lotnisk i stopniowe otaczanie ich funkcjami dodatkowymi. Duże 
lotniska stały się kluczowymi węzłami w globalnej produkcji i działalności systemów korporacyjnych, oferując im 
szybką komunikację i łączność. Są one również ważnymi motorami lokalnego rozwoju gospodarczego, przycią-
gając wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą i kreując ruch turystyczny. Większość airport city i aerotropolis 
rozwijała się samorzutnie i intuicyjnie, jednak obecnie utrwala się świadomość trendu i tworzy się dla niego zaple-
cze teoretyczne.
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5.  Od lotniska do airport city

Airport city jest młodą, krystalizującą się w ostatnim czasie formą urbanistyczną. Jest to międzynarodowe 
centrum komunikacji pasażerskiej i towarowej o miejskim charakterze, budowane wokół lotniska, z reguły związa- 
ne z centrum starego miasta. Airport city składa się z kilku współpracujących elementów: strefy airside lotniska  
(do której należą drogi startowe, drogi kołowania i płyty postojowe wraz z terminalami pasażerskimi, terminalami 
cargo, hangarami, bazami serwisowymi), strefy landside lotniska (do której należą częściowo terminale, garaże, 
stacje komunikacyjne). Jako program uzupełniający pojawiają się zespoły biurowo-konferencyjne, hotele, sklepy. 
W bezpośrednim sąsiedztwie wznosi się parki tematyczne, centra rozrywki, tereny wystawowe, pola golfowe. Ich 
struktura funkcjonalna składa się z zestawu logicznie połączonych i wzmacniających się elementów. Z jednej strony 
są to funkcje i udogodnienia typowe dla podróżnych, z drugiej zaś funkcje nakierowane na spełnianie indywidual-
nych potrzeb gości (turystów i biznesmenów). Do najbardziej znanych, zdefiniowanych koncepcyjnie i świadomie 
używających tej nazwy w Europie należą między innymi Düsseldorf AirportCity, Vienna AirportCity, Zurich Airport 
-City, Frankfurt AirportCity5.

John Kasarda i Greg Lindsay, autorzy książki Aerotropolis.  The way we’ll  live  next twierdzą, że tak jak  
w XVIII wieku miasta budowano wokół portów, w XIX wokół stacji kolejowych, a w XX przy autostradach, tak wiek 
XXI będzie należał do miast skupionych przy lotniskach [6]. Uważają oni, że miasta lotnicze to nowy rodzaj osad- 
nictwa, który reprezentuje logikę globalizacji. Poziom techniki transportowej definiuje miasto w sposób bezwzględ-
ny; transport zawsze określa kształt i wygląd miasta. W aerotropolis, w formie nowej urbanistyki materializują się 
abstrakcyjne przepływy gospodarcze. Nieuchwytne i zmienne strumienie kapitału objawiają swoje sprawcze moż-
liwości w miastach przyszłości. Ich domeną są kraje azjatyckie i bliskowschodnie: Chiny, Indie, Arabia Saudyjska. 
„Nie każde wielkie miasto będzie aerotropolis, ale miasto, które będzie aerotropolis, będzie wielkie”. Tego typu 
retoryka jest znakiem pewnego szumu, który towarzyszy promowaniu nowych pomysłów na wolnym rynku idei,  
i choć nie jest ona całkowicie nowa to trzeba przyznać, że ma w sobie dużą siłę perswazji6.

Dzieło jest wspólne, ale obu autorów różni nieco podejście do zagadnienia. Wedle ekonomisty i specjali- 
sty od zarządzania Kasardy aerotropolis jest w zasadzie wielkim planem lotniska rozciągniętym na miasto i region. 
W jego koncepcji odradza się rygorystyczny podział miasta na strefy funkcjonalne – przypisane bezpośrednio do 
samolotów i pochodne. Kasarda widzi aerotropolis wyłącznie „w kategoriach czasu i równań kosztów”. Projektowa-
nie urbanistyki i kompozycja są drugorzędne. Jest to wizja miast bez żadnych realnych cech miejskości. W praktyce 
oznacza to zabudowę „miejskiego rozlewiska”. Kasarda formułuje co prawda wytyczne dla projektantów nowych 
miast w postaci pryncypiów kompozycji urbanistycznych – konieczność znakowania przestrzeni w celu umożliwie- 
nia identyfikacji, poprawne strefowanie ze względu na uciążliwości i komunikację, zapewnienie jakości przestrzeni  
publicznej, zieleni itd. – wszystko oczywiście w warunkach zrównoważonego rozwoju, jednak tak naprawdę pro- 
ponuje budowanie miast przez korporacje dla firm jako środek gwarantujący im przetrwanie. Miasto nie jest tutaj 
wyrazem ludzkiej kultury, ale czymś w rodzaju „3-wymiarowego wykresu działalności gospodarczej”. Miasta są 
sprowadzone do narzędzi napędzających wzrost gospodarczy i przestrzenią bezwzględnej konkurencji ekonomicz-
nej. Są zaprojektowane jako infrastrukturalna superbroń do walki w wojnach handlowych. Wielkość i potencjał  
aerotropolis może przywodzić na myśl starożytne federacje miast-państw, o znacznej niezależności i suweren- 
ności. Również wojny pomiędzy nimi to nie jest całkiem nowy motyw.

Z kolei aerotropolis wedle Lindsaya to szczególne miasto, które ma ściślejszy związek z przestrzenią po-
wietrzną niż z otoczeniem na ziemi, łatwiej jest dostępne drogą powietrzną i ściślej z nim związane niż z jego 
bezpośrednim zapleczem. To miasto, które w gruncie rzeczy zostało wymyślone ze względu na potrzeby podróży 
powietrznych.

Budowniczymi nowych miast skupionych wokół lotnisk są wizjonerzy ekonomii i zarządzania. Ci współcześni 
merytokraci zakładający nowe osady nie są ideologicznymi przywódcami. Zajmują się psychologią społeczną na 
wielką skalę. Sami projektują i budują biznes plany, natomiast planowanie i projektowanie miast powierzają eks-
pertom. Za tymi przedsięwzięciami stoją zarówno wytrawni gracze na rynku nieruchomości, jak i międzynarodowe 
organizacje finansowe.

Do ciekawszych zjawisk należy Songdo City, budowane w sąsiedztwie Incheon Airport w Seulu, które jest 
reklamowane przez oficjalny marketing jako inteligentny, zielony aerotropolis. W tekstach krytycznych pojawia się 
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jako instant smart city, opisywane wcześniej przez futurystów miasto, które powstaje błyskawicznie, niejako wyję- 
te z pudełka, w którym mierzenie, liczenie, monitorowanie, nadzorowanie i łączenie jest sprawowane przez auto-
matyczny zintegrowany system komputerowy. Miasto zostało wymyślone przez koreański rząd pod naciskiem Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego po kryzysie finansowym 1997/1998, kiedy to MFW udzielił Korei pożyczki  
i nalegał, aby ta otworzyła się na zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Przywódcy Korei postanowili więc zbu-
dować miasto dla obcokrajowców. Inwestycja przyciągnęło firmę Stana Gale i jego partnerów, globalnych dewe-
loperów – spekulantów, którzy wraz z architektami z firmy Kohn Pedersen Fox zaczęli budować całe miasto od 
podstaw.

W Polsce idea airport city zaistniała przynajmniej w dwóch przypadkach: w Międzynarodowym Porcie Lotni-
czym im. Fryderyka Szopena w Warszawie – Okęciu oraz wokół Portu Lotniczego w Rzeszowie – Jasionce.

Na warszawskim Okęciu zorganizowano konkurs architektoniczny, który w nazwie zadania posiadał poję- 
cie airport city. Zwycięska koncepcja biura JEMS Architekci zakłada, że na przedłużeniu głównej arterii dojazdo- 
wej znajdzie się park z lipową aleją. Będzie ona osią kompozycyjną całego założenia obejmującego budynki biu-
rowe i handlowo-usługowe. Koncepcja operuje klasycznymi elementami kompozycji miejskich przestrzeni, takimi 
jak aleja, plac, pierzeja zabudowy, zbiornik wodny, pomnik. Ze względu na położenie Okęcia niemal w śródmieściu 
stolicy, w wyniku realizacji projektu ma szanse powstać nowa, lotniskowa dzielnica miasta, będąca jego integral- 
ną częścią.

W Rzeszowie natomiast od kilku lat jest realizowana idea Aerocity, Podkarpackiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego wraz z jego nowym terminalem [8]. Profil 
działalności inwestorów jest ściśle związany z produkcją przemysłu lotniczego, mającego tradycje w regionie. Po-
szczególne obiekty – zrealizowane i planowane biurowce zespolone z budynkami produkcyjnymi nie będą tworzy- 
ły przyulicznych pierzei. Stosunkowo mała intensywność zabudowy nie będzie też sprzyjała tworzeniu przestrzeni 
o skali i charakterze zachęcającej do pieszych wędrówek. Mimo że nie jest to teren zamknięty, na drogach dojaz-
dowych ustawiono znaki ograniczające ruch tylko dla pojazdów związanych z bezpośrednią  obsługą obiektów 
położonych w specjalnej strefie. Rzeszowskie Aerocity będzie nowoczesnym przemysłowym przedmieściem, upo-
rządkowanym zespołem zakładów produkcyjnych, rządzącym się logiką podziałów własnościowych, układu dróg  
i przebiegu infrastruktury technicznej.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawla II w Krakowie – Balicach funkcjonuje od lat jako lotnisko 
cywilne na terenie wydzielonym z lotniska wojskowego. Poza niekorzystnym położeniem terminalu pasażerskiego 
na końcu drogi startowej, brak dostępnych terenów  pod rozbudowę lotniska jest podstawową przeszkodą unie-
możliwiającą racjonalizację prac planistycznych. Słabości systemu zarządzania w zakresie planowania przestrzen-
nego, brak współpracy administracji samorządowej i rządowej, niemożność skoordynowania przez różne podmioty 
inwestycji komunikacyjnych (koleje, autostrady, drogi wojewódzkie i lokalne) powodują, że do tej pory nie powstała 
spójna koncepcja rozwoju lotniska, terenów do niego przylegających i integracji balickiego lotniska z Krakowem 
[9]. Utrzymanie na wymaganym poziomie technicznej infrastruktury zapewniającej bezpieczne starty i lądowania 
statków powietrznych po stronie air side jest możliwe, jednak zaprojektowanie miasta rosnącego wokół lotniska  
po stronie land side okazuje się już wyzwaniem, które jest wykonalne jedynie na pewnym poziomie rozwoju cywi-
lizacyjnego.

Mimo że Kasarda jawi się jako postać nieco makiaweliczna, jego główną zasługą jest to, że dość wcześ- 
nie dostrzegł i zwrócił uwagę na zjawisko, które jak każdy w porę nieuświadomiony i nieopanowany trend może 
przysporzyć wiele szkód. Ponadto jest to rodzaj wsparcia dla wszystkich tych, którzy nie koncentrowali się na 
konceptualizacji problemu, jednak w praktyce projektowej i realizacyjnej starali się przestrzegać zasady prymatu 
ładu przestrzennego nad pozorną efektywnością ekonomiczną. Próby kształtowania zabudowy na terenach lotnisk 
ciągle napotykają na największą przeszkodę, którą jest brak świadomości, że przestrzeń dla rozwoju jest dobrem 
ograniczonym. Ekstensywne wykorzystanie terenu, brak masterplanów uwzględniających konieczne inwestycje 
infrastrukturalne wynikać mogą z przekonania, że lotnisko jest ciągle terenem podmiejskim drugiej kategorii, gdzie 
problemy śródmieść nigdy nie dotrą.

Błąd planowania lotniska na krótką metę powtarzał się pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Z re-
guły z powodu zwykłego braku wyobraźni nie brano pod uwagę możliwości, że zły urbanistyczny start w latach 80. 
może wpływać na kształt lotniskowej dzielnicy za lat 50. W Polsce przed 1989 rokiem z powodów systemowych,  



426

a w późniejszym okresie z powodu niedorozwoju infrastruktury technicznej i prawnej, lotnisko nie było brane  
pod uwagę jako wiarygodny czynnik miastotwórczy. Najpierw znajdowało się na terenie industrialnych peryferii lub 
wojskowej strefy zamkniętej, a obecnie jest uciążliwym sąsiadem.

Warto odnotować występujące w Polsce zjawisko podobne do kreowania aerotropolis. W Rzeszowie, Krako-
wie, Katowicach i Wrocławiu rozbudowują się lub istnieją zaawansowane plany rozbudowy lotnisk. Wkrótce miasta 
te wraz z ich lotniskami połączy autostrada, tworząc wyraźną oś transportową na kierunku wschód-zachód. Czy 
zadziała efekt synergii czy też konkurencji, jak ułożą się relacje pomiędzy tymi ośrodkami? Inwestycje infrastruk-
turalne z pewnością wzmocnią proces urbanizacji wzdłuż południowego szlaku komunikacyjnego. Już obecnie 
można zauważyć wzrost aktywności inwestycyjnej w tym obszarze. W najbliższym czasie polska oś znajdzie bar-
dzo konkretne przedłużenie aż do wielkiego międzynarodowego hubu lotniczego w Berlin Brandenburg, którego 
otwarcie nastąpi w najbliższych miesiącach.

Przypisy

1 Autor poświęca temu zagadnieniu cały rozdział zatytułowany „Naukowa metaforyka miejska”, opisując problem z uczciwością  
i przejrzystością, której często brakuje w pismach teoretycznych dotyczących architektury i urbanistyki [1].

2 [2], s. 274
3 [3], s. 9.
4 [4], s. 20.
5 Airportcity nie są tożsame z lotniskami miejskimi, jak np. londyński City Airport czy Chicago Midway International Airport, które  

z racji swojego położenia znalazły się w obszarze miast na skutek postępujących procesów urbanizacji. Nie są to też wyjątko-
we miasteczka zamożnych miłośników latania prywatnymi samolotami jak Spruce Creek Fly koło Daytona Beach na Florydzie  
w Stanach Zjednoczonych, otwarte w 1970 r. Jest ono udanym eksperymentem pokazującym, że samoloty mieszkańców airport 
city mogą garażować przy ich domach, Main Road to po prostu droga startowa, a na drogach dojazdowych kołujące samoloty 
mogą bezkolizyjnie mijać się z samochodami.

6 The Airport City, Development Concepts for the 21st Century, Atlanta 1980; Airport Cities 21. The New global transport center 
of the 21st century, Conway Data, Inc., Atlanta 1993. Por. np.: McKinley C. [7].

1.  Introduction

Polish airports are being modernized. So far, the terminals have still been treated as investments through 
the realization of which the ambitions of local authorities and managers may be realized in order to practice their 
organizational skills and the ability to cooperate with the bureaucratic machine. Terminals are being built in Wrocław, 
Poznań, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Łódź, Modlin and Lublin. The reports made by technocrats will be followed by 
sociological reflections, assessment of the cultural impact, studies of urban contexts, defining the place occupied  
by the airports in the urban structure. There is much evidence that we are witnessing the formation of new 
architectural and urban structures, the substance of which are passenger and goods terminals, multilevel car parks, 
hotels, office complexes, transportation stations and logistics infrastructure. We are witnesses to the transition  
of our airports from the period of “suburban facilities” to the early phase of “little airport cities.” Globally, within a few 
dozen of years, the suburban aerodrome, for which airplane sheds and wooden spectator benches were sufficient 
appurtenances, transformed into the presently crystallizing forms of the airport city and the aerotropolis – cities 
interconnected in an agglomeration network with airports at their centre, functioning twenty four hours a day, seven 
days a week, three hundred sixty five days in a year.

In a Polish airport city, it is still hard to identify with these somewhat emphatically described places: alienating, 
inhuman spaces imbued with the specific atmosphere of overworked communications junction. The areas which 
until recently were restricted access military zones are redefining their position in the urban space.
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In comparison with metropolitan hubs, regional airports will probably always remain small and – perhaps – 
provincial (even though in the positive meaning of this word). However, disregarding the scale, the phenomenon 
of the city-forming function of airports is universal and worth attention, especially that it seems unrecognized  
in Poland.

2.  Methodological remarks

The city is an amorphic phenomenon, which defies a systematic description. Therefore, many scientific 
analyses of different aspects of civilness contain, in fact, a collection of metaphors, metaphorical periphrases, and 
hypostases. Descriptions of the contemporary architecture and the cities of today also often contain veiled subjective 
judgments, serving as an attempt at doing justice to the contemporary times. As Andrzej Majer writes in the book 
Socjologia i przestrzeń miejska: “Some concepts of modern cities or at least some of their underlying assumptions 
are in fact bare collections of metaphors or simple extrapolations of the past history and experience”1.

In the scientific subculture, among the fields of knowledge outside the core of mathematic and natural 
sciences, a methodological tension is maintained between the objective and the subjective view – and, specifically, 
the belief in their mutual exclusiveness. The theory of architecture and urban planning has certain difficulty proving 
its belonging to science. However, such a proof is necessary in order to ensure that an architect-urban planner 
pursues a career presently listed as professional/expert one requiring competences based on verifiable scientific 
theory.

In the early 1980s, the linguists Lakoff and Johnson broke through the fear of metaphor to the great benefit 
of disciplines outside the scope of science: “It is thought that it (metaphor) is only marginal in the description of truth. 
We, however, discover the ubiquity of metaphor, not only in language but also in the system of concepts. We find  
it unthinkable that any phenomenon so fundamental to the conceptual system should not be central to the description 
of truth and meaning. (…) metaphor may create new meanings, but also similarities, and define a new reality in 
that way”2. The authors perceive objectivism and subjectivism as myths, though very useful ones, as they allow 
man to find his way in his interactions with the reality. They restored metaphor to its rightful place and respected 
position, calling it rationality enriched with imagination, imaginative rationality or experiential synthesis. Metaphor, 
marginalized by science as a manifestation of poetic subjectivism has great potential for conceptualizing abstract 
knowledge.

Among the collection of useful metaphors which are currently particularly common there is the idea of 
“network”, a network city. The network is a decentralized structure, a scattered multi-element system, nowadays 
associated with digital communication networks. This denotes a system divergent from rigorous geometry, yet more 
stable and coherent, and somehow more flexibly adjusted to the reality we live in.

3.  Mythologization of the city

In the book entitled – significantly – Świat  zwyrodniały (Degenerated World), Jerzy Jedlicki articulated  
a very important question: “(…) why so many educated and reasonable people have such a profound disdain for 
new forms of life which are produced by their contemporaries, if not themselves? Or, reversely, why do people 
create a civilization in which they feel so uncomfortable?”3. The invariable presence of intense criticism verging on 
self-destruction to a large extent concerns also the airport-connected urbanism.

The notion of a place is key to the whole current of criticism aimed against the contemporary world, for 
which temporariness, flow, eradication, atrophy of the sense of community, lack of features allowing for individual 
identification are basic problems we have had to struggle with since the beginning of the modernist project. 
Transportation junctions, especially airports, have been singled out by anthropologists as their favorite object  
of criticism as they are – apparently – the perfect example of the destruction of the aforementioned values. An 
orthodox conservative of modern architecture Leon Krier states, not without a reason, that “Paradoxically, the art  
of building roads, vehicles and transportation systems is much more developed than the art of creating places”4.
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Phenomena such as the airport city and the aerotropolis are, in fact, a contradiction of the urban theories 
and myths promoted by the “conservatives”. There is nothing truly urban in the traditional sense in the forms of all 
the elements of the airport city. Indeed, in the centre of the airport city and the aerotropolis there are runways. But 
this place is completely inaccessible to people.

4.  From suburban meadow to an airport

Early airports did not harbinger anything that could threaten the then known formula of the industrial city. 
The so-called second Le Bourget and Königsberg (today’s Kaliningrad) from the 1920s fulfilled only the basic 
conditions of belonging to urban forms. At these old airports located on the city outskirts, simple compositions  
of hangars and terminals situated around the take-off area were constructed, for the first time in a conscious and 
premeditated manner. At the end of the 1930s, within the totalitarian system and under the personal patronage of 
Adolf Hitler, Albert Speer included a huge axial complex Tempelhof designed by Ernst Sagebiel into a monumental 
composition of “Germania”. Airports did not have enough potential then (the number of passengers carried was 
slight if compared to today’s conditions, at the level of a few thousand persons a year) to demand the elevation 
of the tallest building in the world, which Tempelhof was at the time [5]. It was solely the imperial Germany and its 
leader’s obsession with gigantism which motivated the designers to scale their airport up so much in comparison 
with the then Berlin. The Berlin case did not become a norm in the post-war city planning. Ever larger and noisier, 
jet propelled passenger planes caused the airports to be shifted to distant suburbs again.

Only technological progress and the accessibility of air transport for a large section of European, American 
and Australian societies contributed to the growth of airports and gradual surrounding them with ancillary facilities. 
Large airports became key communication junctions in global production and in the functioning of corporate systems, 
offering fast transport and communication. They are also important driving forces of local economic growth, attracting 
all kinds of economic activity and generating tourism. Most airport cities and aerotropolis developed spontaneously 
and intuitively. However, at present, the awareness of the trend is being established and the theoretical background 
for it is being created.

5.  From the airport to the airport city

The airport city is a young, recent and crystallizing urban form. It is an international passenger and goods 
transport center of urban character, constructed around the airport, usually connected with the center of the “old” 
city. The airport city consists of a few cooperating elements: the airside zone (in which there are runways, taxi strips 
and aprons, together with passenger and cargo terminals, hangars and maintenance bases) and the landside zone 
(in which there are sections of terminals, garages, communication stations). As part of the complementary program, 
office and conference complexes, hotels and shops appear. In the vicinity, theme parks, entertainment centers, 
exhibition areas and golf courses are established. Their functional structure consists of a set of logically connected 
and mutually enhancing elements. On the one hand, these are functions and facilities typical for travelers; on 
the other hand, the functions are directed at fulfilling individual needs of the guests (tourists and businessmen).  
In Europe, among the most well-known, conceptually defined cities consciously using their name there are, among 
others, Dusseldorf AirportCity, Vienna AirportCity, Zurich AirportCity, Frankfurt AirportCity5.

John Kasarda and Greg Lindsay, the authors of “Aerotropolis. The way we”ll live next” claim that as in the 
18th century cities were built around ports, in the 19th century they were built around railway stations and in the 
20th century around motorways, the 21st century will belong to cities constructed around airports [6]. They think 
that airport cities are a new type of settlement, representing the logics of globalization. The level of transportation 
technology defines the city in an absolute manner – transport always determines the shape and appearance of  
a city. In aerotropolis, abstract economic flows are materialized in the form of new urban planning. Intangible and 
changeable flows of capital reveal their causative powers in the cities of the future. Asian and Middle East countries 
are their prime domain: China, India, Saudi Arabia. “Not every big city will become an aeropolis, but a city which 
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will become an aeropolis will be great.” This kind of rhetoric is a sign of a certain hype accompanying the promotion  
of new concepts on the free market of ideas and although it is not entirely new in itself, it admittedly has a great 
deal of persuasive power6.

The publication is collaborative, but the authors differ slightly in their attitude to the problem. According to the 
economist and management specialist Kasarda, the aerotropolis is essentially a huge airport plan, extended into 
the area of the city and the region. His concept discourages the rigorous division of the city into functional zones – 
the ones assigned directly to planes and the ancillary ones. Kasarda perceives the aerotropolis exclusively “in the 
terms of time and cost calculations.” Urban planning and composition are of secondary importance. It is a vision 
of cities devoid of any real urban features. In practice, this means the “urban flow” development. Kasarda does 
formulate indications for designers of new cities in the form of urban composition principles – the necessity to mark 
the space in order for it to be identifiable, appropriate zoning for avoiding inconveniences and for transport, ensuring 
the right quality of public space, etc. Although all that is within the conditions of balanced growth, what he suggests, 
in fact, is building cities by corporations for companies as their means of survival. The city is not a manifestation 
of human culture here, but a specific “three dimensional graph of economic activity.” Cities are reduced to tools for 
stimulating economic growth and to the space for ruthless economic competition. They are designed to become 
an infrastructural super weapon for fighting trade wars. The vastness and potential of the aerotropolis may bring 
to mind ancient federations of poleis characterized by considerable independence and sovereignty. Even wars 
between poleis are not an entirely new idea.

 According to Lindsay, however, the aerotropolis is a specific city which has a closer relationship with the air 
space than with the environment on land, which is more accessible from air and more connected with the air than 
with its direct supply base. It is a city which was invented for the purpose of air travel.

The architects of new cities concentrated around airports are visionaries of economy and management. 
This meritocracy of today establishing new settlements are not ideological leaders. They engage in large-scale 
social psychology. They design and construct their business plans by themselves, leaving city planning to experts. 
Behind these enterprises there are both seasoned players of the real estate market and international financial 
organizations.

Among the more interesting phenomena there is Sogondo City, built adjacent to Incheon Airport in Seoul, 
which is advertised by the official marketing as an intelligent, green aerotropolis. In the critical texts, it appears as an 
instant smart city, city described earlier by futurists – appearing rapidly, virtually out of the box, in which measuring, 
counting, monitoring, supervising and connecting is done by an automated integrated computer system. The idea 
of the city was invented by the Korean government under the pressure of the International Monetary Fund after the 
financial crisis of 1997/98, when the IMF granted Korea a loan and demanded its opening to direct foreign investment. 
Korean leaders decided then to build a city for foreigners. The investment attracted Stan Gale’s company as well 
as his partners, global developers and profiteers, who, together with architects from Kohn Pedersen Fox, started 
constructing a whole new city from scratch.

In Poland, the idea of an airport city surfaced at least twice: in Warsaw Fryderyk Chopin Airport and in 
Jasionka-Rzeszów Airport.

In Warsaw-Okęcie, an architecture competition was organized which included the very term ‘airport city’  
in the name of the task. According to the winning project by Jems Architekci, a park with a linden tree avenue is to 
extend the main access artery to the complex. The avenue is to become the main composition axis of the whole 
complex, including offices as well as trade and service buildings. The concept operates classical elements of 
urban space composition, such as an avenue, a square, a row of buildings, a pond, a monument. As the location 
of Warsaw-Okęcie is almost in the centre of the downtown, there is a chance for a new, airport district appearing, 
which will consist an integral part of the city.

In Rzeszów, the idea of Aerocity has been realized for a few years in the form of Podkarpacki Park Naukowo- 
-Technologiczny (Podkarpacki Scientific and Technological Park) located in the direct vicinity of the airport with its 
new terminal [8]. The profile of the investors’ activity is closely related to the production of aviation industry, strongly 
rooted in the area. Particular buildings – both realized and planned office blocks combined with production buildings 
will not form rows along streets. Low density of development, due to its size and character, will not facilitate the 
creation of space which would encourage walking. Although it is not a restricted area, signs have been put on 
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access roads limiting the traffic to vehicles directly serving the facilities located in the special zone. Rzeszów airport 
city will be a modern industrial suburban area, an orderly complex of production plants governed by its own internal 
logics of ownership divisions and the system of roads and technical infrastructure.

For many years now, Jan Paweł  II International Airport Kraków-Balice has been functioning as a civilian 
airport allotted from the area of army airport. Apart from the inconvenient location of the passenger terminal at the 
end of the runways, the lack of space available for the expansion of the airport is the basic obstacle to planning 
rationalization. The weakness of the management system in spatial planning, the lack of cooperation on the part of 
municipal and government administration, the inability to coordinate the transport investment (railways, motorways, 
voivodeship and local roads) have so far prevented the appearance of a coherent concept of the development of the 
airport and the area adjacent to it as well as of integrating the Balice airport with the city of Kraków [9]. Maintaining 
the technical infrastructure at the level ensuring safe take-offs and landings of planes on the air side is possible, but 
designing a city growing around the airport on the land side turns out to be a challenge feasible to be addressed 
only at a certain level of civilization development.

Although Kasarda may seem somewhat Machiavellian, his main credit is that he noticed relatively early and 
directed attention to a phenomenon which, just as any unrecognized and uncontrolled trend, may prove harmful. 
Furthermore, it is a certain kind of support for anyone who did not focus on conceptualizing the problem, but in their 
design and realization practice tried to uphold the rule of the primacy of the spatial order over illusory economic 
effectiveness. The attempts at forming building development in the airport areas are still hampered by the greatest 
obstacle in the form of the lack of awareness that space for development is a limited good. The extensive use 
of land and the lack of master plans making allowance for the necessary infrastructure investments may stem 
from the belief that the airport is still a second-rate suburban area, never to be reached by the problems affecting 
downtowns.

The error of planning a “short term” airport has recurred in many places around the globe. As a rule, a simple 
lack of imagination prevented the consideration that a bad urban planning start in the 1980s may affect the form of 
the airport district to appear 50 years ahead. In Poland before 1989 the airport was not considered as a credible 
city-forming factor, at first due to the political system and later because of the underdevelopment of the technical 
and legal infrastructure. Initially, the airport was located in industrial periphery or in the restricted army area. Now 
it is an unwanted nuisance neighbor.

A certain Polish phenomenon similar to the creation of aerotropolis is worth noting. In Rzeszów, Kraków, 
Katowice and Wrocław advanced plans of expanding airports have been or are being elaborated. Soon these cities 
will be connected with their airports by a motorway creating a clear transport axis in the east-west direction. Which 
effect will take place there: synergy or competition? What will the relationships between these centers be like? 
Infrastructural investments will surely enhance the urbanization process along the southern transportation route. 
Even now, increase in investment may be observed in this area. In the nearest future, the Polish axis will find its 
very substantial extension – towards the great international airport hub in Berlin Brandenburg, the opening of which 
will take place in the next months.

Endnotes

1 The author devotes an entire chaper to this subject, entitled “Scientific urban imagery”, describing the problem with honesty and 
transparency, which is often missing in the theoretical writings on architecture and urbanism [1].

2 [2], p. 274.
3 [3], p. 9.
4 [4], p. 20.
5 Ariport City is not the same city airports such as London City Airport and Chicago Midway International Airport, which because 

of its location were in the urban area as a result of progressive urbanization. These is not a unique town wealthy lovers flying 
private planes as Spruce Creek Fly around Daytona Beach, Florida, United States, opened in 1970. It is a successful experi-
ment showing that airplanes airport city residents can garage at their homes, Main Road its just a runway, and on access roads 
circling aircraft can seamlessly wear oft with cars.

6 The Airport City, Development Concepts for the 21st Century, Atlanta 1980; Airport Cities 21. The New global transport center 
of the 21st century, Conway Data, Inc., Atlanta 1993. Por. np.: McKinley C. [7].
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Il. 1. Paris Air Show, Le Bourget, 2011 (fot. autor)
Ill. 1. Paris Air Show, Le Bourget, 2011 (photo by author)




