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Wstęp

Gdy ponad 100 lat temu, 1 stycznia 1914 r., Tony Jan-
nus poderwał w Saint Petersburgu na Florydzie samolot 
w pierwszy komercyjny pasażerski lot w historii, nie po-
trzebował do tego lotniska. Start do rejsu do Tampy od-
był się z wód zatoki o takiej samej nazwie. Na pokładzie 
znajdował się tylko jeden pasażer, który zapłacił za zale-
dwie 23-minutowy lot 100 dolarów amerykańskich.

Już wkrótce jednak zdano sobie sprawę, że jeśli trans-
port lotniczy ma się rozwijać, potrzebne są stałe lotniska 
wyposażone w infrastrukturę nie tylko dla samolotów, 
ale także dla pasażerów. Wtedy gdy Jannus wykonywał 
swój historyczny lot, na terenie obecnej Polski istniało 

kilka lotnisk. Na jednym z pierwszych, w szczecińskim 
Krzekowie, w 1909 r. rzekomo swoją latającą maszynę 
demonstrował nawet jeden z braci Wright, którzy sześć 
lat wcześniej odbyli pierwszy w historii lot samolotem. 
Głównym przeznaczeniem tych portów były jednak cele 
wojskowe oraz żegluga sterowcowa.

Na cywilne lotnictwo samolotowe w Polsce trzeba było 
jeszcze trochę poczekać. Początki lotnictwa były związa-
ne z transportem poczty. W 1918 r. austriackie linie latały 
z takimi ładunkami do znajdujących się wciąż pod zabo-
rem Krakowa i Lwowa. Po nieudanej próbie uruchomie-
nia Narodowego Towarzystwa Żeglugi Napowietrznej 

w 1919 r., w następnym roku francu-
sko-rumuńska linia CFRNA włączyła 
Warszawę do swojej siatki połączeń 
(wydłużając trasę Paryż – Strasbourg 
– Praga). W tym samym roku regu-
larne loty rozpoczęły się do niemiec-
kiego wówczas Szczecina. Pierwsze 
regularne pasażerskie połączenie lot-
nicze wykonywane przez polską li-
nię ruszyło w 1921 r. Samoloty latały 
z Poznania do Wolnego Miasta Gdań-
ska i Warszawy. W Poznaniu starto-
wały i lądowały na trawiastym pasie 
lotniska Ławica. Stolicę Wielkopolski 
do dziś obsługuje port lotniczy poło-
żony w tym samym miejscu, co czyni 
go najstarszym czynnym lotniskiem 
cywilnym w Polsce. Po ówczesnych 
lotniskach docelowych, zarówno 
w Gdańsku-Wrzeszczu, jak i w War-
szawie-Polach Mokotowskich, nie 
ma już dziś śladu. Te pierwsze lata 
lotnictwa w Polsce wiązały się jed-
nak przede wszystkim z przewozem 
towarów i poczty – pasażerowie byli 
tylko dodatkiem. W 1921 r. na lotnisku 
w Warszawie wykonano 250 lotów, 
ale na pokładach samolotów znajdo-
wało się tylko 195 pasażerów.Początki lotnictwa polskiego
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Obecnie w Polsce łącznie funkcjonuje 15 portów lot-
niczych obsługujących regularny pasażerski ruch lot-
niczy, w tym nowo uruchomione lotnisko w Szczytnie, 
jeden (Radom) walczy o zbudowanie i utrzymanie mini-
malnej choćby siatki połączeń, a kolejny jest w zasadzie 
skończony, ale nie wiadomo, czy będzie pełnił funkcję 
lotniczą (Gdynia). Część powstała jeszcze pod zabora-
mi, część w trakcie międzywojnia, jak stołeczne Okęcie. 
Większość ma w swojej historii epizody militarne, a nie-
które, jak choćby krakowskie Balice, są do dziś współ-
użytkowane przez lotnictwo wojskowe. Z kolei lotniska 
w Modlinie, Radomiu i Gdyni powstały po całkowitym 
lub częściowym przekształceniu portów wojskowych. 
Zwłaszcza lata PRL oznaczały dominację wojska na lot-
niskach. Portów lotniczych nie wolno było wtedy fotogra-
fować, a lotnictwo było elitarnym środkiem transportu.

Nie wszystkim lotniskom, które kiedyś obsługiwały 
ruch cywilny, udało się przetrwać. Niektóre, jak Słupsk, 
są obecnie wykorzystywane przez aerokluby, inne, jak 
Gdańsk-Wrzeszcz i Kraków-Czyżyny, zostały zastąpio-
ne nowymi. Tylko w ciągu ostatnich lat zostały otwarte 
nowe lotniska w Modlinie, Radomiu i Szczytnie (po mo-
dernizacjach portów wojskowych) oraz Lublinie-Świdni-
ku (zupełnie nowe), a kolejne są w planach.

Polskie lotnictwo przez ponad 90 lat historii bardzo 
się rozwinęło. W 1921 r. poznańska spółka Aerotarg 
przewiozła zaledwie 100 pasażerów. Na dwóch warszaw-
skich lotniskach w latach 1923–1930 odprawiono niecałe 
150 tys. pasażerów. W 2014 r. tylko w stołecznym por-
cie lotniczym im. Fryderyka Chopina obsłużono niemal 
10,6 mln podróżnych, a w całym kraju liczba ta przekro-
czyła już 27 mln osób. Różnica pokazuje, jak powszech-
ne stało się latanie.

Przez niemal wiek historii polskich lotnisk niektóre 
przestały istnieć. Taki los spotkał m.in. lotnisko na Po-
lach Mokotowskich w Warszawie. Mimo że zbudowane 
na obrzeżach ówczesnej Warszawy, już w latach mię-
dzywojnia zaczęła otaczać je wysoka zabudowa, co wy-
musiło przeniesienie stołecznych lotników na Okęcie. 
Dziś po lotnisku nie ma śladu – tam, gdzie dawniej lądo-
wały i zatrzymywały się samoloty, jest dziś duży i lubia-
ny przez mieszkańców park, stacja metra i ruchliwa Trasa 
Łazienkowska.

W miarę rozbudowy polskie lotniska zyskały nie tyl-
ko nowe terminale (dworce lotnicze, jak dawniej nazy-
wano budynki do odprawy pasażerów) i drogi startowe, 

ale także urządzenia radionawigacyjne i drogi dojazdo-
we. Jeszcze 20 lat temu większość polskich lotnisk była 
przestarzała i senna. Jednak boom związany najpierw 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej, potem z wej-
ściem do strefy Schengen, a wreszcie z organizacją pił-
karskich mistrzostw Europy w 2012 r. spowodował gi-
gantyczne zmiany. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
można było bez problemu wymienić nie tylko wszystkie 
trasy oferowane z lotnisk, ale nawet godziny i częstotli-
wości tych rejsów, to dziś nawet w przypadku mniejszych 
portów lotniczych trudno pokusić się o pełną listę. Ofer-
ta lotnicza dostępna dla Polaków jest dużo bogatsza, niż 
ktokolwiek mógł sobie wyobrazić jeszcze 15 lat temu.

Dzisiaj dla coraz większej liczby Polaków samolot to 
normalny i powszechny środek transportu, a jego wybór 
nierozerwalnie łączy się z podróżą na lotnisko. Dla wielu 
osób bezpowrotnie minęły czasy ekscytacji pobytem na 
„dworcu lotniczym” – dziś z powodu kolejek, kontroli 
bezpieczeństwa, uciążliwej odprawy, restrykcji bagażo-
wych i tłoku pasażerowie starają się spędzać na lotnisku 
jak najmniej czasu. Lotnictwo cywilne stało się po pro-
stu normalne. Minęły na szczęście także te czasy, gdy 
na podróż samolotem decydowali się nie tyle zamożni 
i spieszący się podróżni, co raczej szukający przygód. 
Nikt już nie musi się żegnać z odprowadzającymi go 
bliskimi przed lotem tak jak jeden z bohaterów opisany 
przez Jerzego Waldorff a: „Odlatujemy do Poznania (…). 
– Pamiętaj, testament w lewej szufl adzie biurka”.

Zwłaszcza w ostatnim 10-leciu zaszły nieporówny-
walne zmiany. Jednak patrząc na dynamiczną rozbudo-
wę, nie sposób zapomnieć o początkach, bo polska trady-
cja lotnictwa należy do najstarszych na świecie. Książka 
Lotniska w Polsce przypomina i dokumentuje tę historię. 
Jej autorzy przybliżają dzieje nie tylko tych lotnisk, które 
nadal funkcjonują. Niektóre rozdziały opisują ponad stu-
letnią historię, inne tylko kilkuletnią. Historyczny opis 
wzbogacają archiwalne fotografi e i rozkłady lotów.

Podziękowania
Autorzy i Wydawca pragną podziękować wszystkim 

osobom prywatnym i portom lotniczym za udostępnie-
nie zdjęć zamieszczonych w książce, szczególne po-
dziękowania kierują do Pana Grzegorza Kossowskiego 
za udostępnienie fotografi i Archiwum Polskich Linii 
Lotniczych LOT.
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Wprowadzenie

I wojna światowa przyniosła narodowi polskiemu 
odzyskanie suwerennego państwa. W spadku po zabor-
cach odziedziczyliśmy kilkanaście lotnisk, które prze-
ważnie były lotniskami wojskowymi. Ich infrastruktura 
była bardzo zróżnicowana i w różnym stopniu wyeks-
ploatowana. Do najważniejszych lotnisk należy zaliczyć: 
Warszawę-Mokotów, Kraków-Czyżyny, Poznań-Ławi-
cę, Bydgoszcz-Szwederowo, Lwów-Lewandówkę. Naj-
lepszą infrastrukturą dysponowały lotniska – Warszawa-
-Mokotów i Poznań-Ławica. Najtrudniejsze warunki pod 
względem funkcjonowania panowały na lotnisku Lwów-
-Lewandówka i Wilno-Porubanek. Bardzo wyraźny był 
podział geografi czny: im dalej na zachód, tym kultura 
techniczna była wyższa. Rząd Rzeczypospolitej zdawał 
sobie sprawę z nierównomiernego rozwoju poszczegól-
nych województw byłych zaborów. Dlatego już w pierw-
szych latach międzywojnia dążył do rozwoju sieci lotnisk 
na wschodzie, co przy skromnym budżecie państwa było 
niezwykle trudne. Istotne znaczenie miały również uwa-
runkowania polityczne. To w efekcie doprowadziło do 
rozwoju kierunków połączeń krajowych, a poza granice 
na północ (Łotwa, Estonia) i południe (Rumunia, Bułga-
ria, Palestyna). A w niedługim czasie planowano połącze-
nia do Ameryki Południowej i USA.

Wspomniane wyżej lotniska pozwoliły na uruchomie-
nie pierwszych połączeń komunikacyjnych. Początkowo 
prowadziły je niewielkie fi rmy, które uzyskiwały krót-
koterminowe koncesje na przewozy poczty, niewielkich 
towarów i pasażerów. Problem w tym, że były to fi rmy 
z mieszanym kapitałem, a polski rząd dążył do rozwoju 
rodzimych fi rm. Tym bardziej że przewozy były dotowa-
ne z budżetu państwa. Sytuacja uległa zmianie w 1929 r., 
kiedy powołano do istnienia Polskie Linie Lotnicze LOT 
(PLL LOT), jedno z najstarszych towarzystw lotniczych 
na świecie. Jednocześnie towarzystwo przejęło samoloty 
i sieci połączeń poprzednich fi rm przewozowych. Ta cał-
kowita nacjonalizacja przewozów pasażerskich wyszła 
Polsce na dobre. Dalekowzroczna polityka zarządu fi rmy 
spowodowała, że PLL LOT były wiodącą fi rmą przewo-
zową w Europie w latach 30. XX w. i już wówczas stały 
się wizytówką Rzeczypospolitej.

Niezmiernie skomplikowana była sytuacja poli-
tyczno-administracyjna w Wolnym Mieście Gdańsku. 
W rzeczywistości wpływy niemieckie brały tutaj górę. 
Taka sytuacja zmusiła polską stronę do zorganizowania 
alternatywnego portu lotniczego do lotniska Gdańsk-
-Wrzeszcz, czyli lotniska w Gdyni-Rumi.

W okresie międzywojennym infrastruktura większo-
ści polskich lotnisk komunikacyjnych w zakresie obsługi 
pasażerów pozostawała zapóźniona w stosunku do miast 
Europy Zachodniej. Niektóre polskie lotniska reprezen-
towały jednak dobry poziom. Sztandarowym przykładem 
było ówczesne lotnisko Okęcie z funkcjonalnym dwor-
cem. Nowoczesne obiekty powstały także na nowym lot-
nisku Lwów-Skniłów. Do rozbudowy przygotowywano 
także lotnisko Wilno-Porubanek.

W Polsce nie przyjęła się komunikacja lotnicza oparta 
na łodziach latających i wodnosamolotach. Zapóźnienia 
gospodarcze uniemożliwiły kosztowne próby. Były one 
przeprowadzane tylko w lotnictwie wojskowym na lot-
nisku Puck, a po II wojnie światowej w Wicku Morskim. 
Podobnie stało się w przypadku sterowców, których 
eksploatacja ograniczała się do oddziałów balonowych 
w polskim wojsku.

W Polsce pierwszym samolotem komunikacyjnym 
z prawdziwego zdarzenia był produkowany w Niem-
czech Junkers F-13. Był on trzonem komunikacji lotni-
czej i pozostawiał w tyle inne konstrukcje. Jego podsta-
wową zaletą była niska awaryjność. To spowodowało, że 
bezpieczeństwo w transporcie lotniczym w dwudziesto-
leciu międzywojennym było bardzo wysokie. Samoloty 
te zostały uzupełnione kolejnymi doskonałymi konstruk-
cjami – Fokker F.VII/1m oraz Fokker F.VII/3m. Niestety, 
nie udało się polskiemu przemysłowi lotniczemu opraco-
wać zadowalającej rodzimej konstrukcji samolotu pasa-
żerskiego, który na stałe mógłby zagościć na lotniczych 
szlakach. Proponowane samoloty były poprawne, ale nie 
na tyle, aby były w pełni konkurencyjne. Prawdziwa re-
wolucja nastąpiła w drugiej połowie lat 30. XX wieku, 
kiedy na stan fl oty PLL LOT przyjęto amerykańskie sa-
moloty: Lockheed L-10 Electra, Lockheed L-14 Super 
Electra oraz Douglas DC-2. Zaletą tych maszyn była 
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dużo większa prędkość podróżna, co wydatnie skracało 
czas przelotu.

Analizując kwestie lotnisk komunikacyjnych, należy 
zwrócić uwagę na lotniska prywatne i lotniska Ligi Obro-
ny Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Szczególnie 
te ostatnie mogły w przyszłości stworzyć dodatkowe 
lotniska komunikacyjne. Zwłaszcza że były to obiekty 
nowoczesne, powstałe w drugiej połowie lat 30. XX w. 
Dysponowały one dużymi polami wzlotów. Miały dobre 
zaplecze techniczne i posiadały nowe, duże hangary. Do 
nich zaliczamy lotniska w Katowicach, Bielsku-Białej 
i Świdniku.

II wojna światowa obróciła w ruinę wszystkie polskie 
lotniska. Znacznie podupadły następujące porty: War-
szawa-Mokotów, Warszawa-Okęcie, Kraków-Rakowice, 
Gdynia-Rumia, Lwów-Skniłowo, Wilno-Porubanek.

Po II wojnie światowej poważnej zmianie uległy gra-
nice Polski. Na rzecz ZSRR straciliśmy lotniska Lwów-
-Skniłów, Wilno-Porubanek i inne. Pojawiły się także 
nowe, takie jak: Wrocław-Gądów Mały, Wrocław-Stra-
chowice, Szczecin-Dąbie, Słupsk. Polska zyskała rów-
nież lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz. Pobliski port lotniczy 
Gdynia-Rumia był tak zniszczony, że nigdy nie został 
odbudowany.

Komunikacja lotnicza została stosunkowo szybko 
uruchomiona, co prawda przy pomocy samolotów woj-
skowych, jednak pod szyldem PLL LOT. Początkowo 
były to tzw. trasy okrężne, w trakcie których podczas 
jednego przelotu samolot lądował na kilku lotniskach. 
Do przewozu pasażerów wykorzystywano samoloty Li-
sunow Li-2, do których stosunkowo szybko dołączyły 
samoloty Douglas DC-3, pochodzące z tzw. demobilu. 
Tych maszyn na potrzeby II wojny światowej wyprodu-
kowano tysiące. Przewóz pojedynczych osób i poczty 
realizowano przy pomocy niewielkich samolotów Poli-
karpow Po-2, których produkcję licencyjną uruchomiono 
w Polsce pod oznaczeniem CSS-13.

Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku sytuacja mię-
dzynarodowa znów stała się napięta (kryzys berliński, 
powstanie paktu NATO, wojna w Korei). Władze ZSRR 
zdecydowały o dozbrojeniu sojuszniczych armii. W wy-
niku tych działań powstały dziesiątki nowych lotnisk 
wojskowych. Większość z nich zbudowano na północy 
i zachodzie Polski. W latach 60. Wojsko Polskie dys-
ponowało blisko stu lotniskami. Do tego można doli-
czyć kilkadziesiąt drogowych odcinków lotniskowych, 

czyli szos, na których z powodzeniem lądowały samo-
loty i to te o prędkości naddźwiękowej. Kilka z nowo 
powstałych lotnisk wojsk owych zostało w kolejnych la-
tach przekształconych w cywilno-wojskowe lub w ogó-
le komunikacyjne. Tak stało się z takimi lotniskami, jak: 
Kraków-Balice, Koszalin-Zegrze Pomorskie, Szczecin-
-Goleniów, Szczytno-Szymany, Słupsk-Redzikowo, Zie-
lona Góra-Babimost. W latach 60. nastąpił rozrost sieci 
krajowych połączeń, a to z uwagi na udostępnienie lot-
nisk wojskowych przewoźnikowi PLL LOT. Na trasach 
krajowych w miejsce samolotów Iljuszyn Ił-14 pojawiły 
się nowoczesne turbośmigłowe Antonow An-24, uzupeł-
niane czasami starszymi Iljuszyn Ił-18 oraz pierwszymi 
w PLL LOT turboodrzutowymi Tupolew Tu-134, które 
głównie latały za granicę.

Od lat 30. lotnisko Warszawa-Okęcie jest wizytówką 
Polski. W 1969 r. Warszawa otrzymała dworzec na mia-
rę europejskiej stolicy. Dzisiaj po tamtym terminalu nie 
ma śladu, lotnisko bardzo się rozrosło i zyskało nowe, 
funkcjonalne terminale dostosowane do współczesnych 
potrzeb.

Wypadki grudnia 1970 r. na Wybrzeżu doprowadzi-
ły do zmiany na szczytach władz partyjno-rządowych 
w Polsce. W ich wyniku dla PLL LOT zakupiono dale-
kodystansowe samoloty Iljuszyn Ił-62 i od 1973 r. polscy 
obywatele mogli bezpośrednio podróżować za Wielką 
Wodę. To była istna rewolucja: bezpośrednio z Okęcia 
można było polecieć do Chicago i Nowego Jorku w za-
ledwie osiem godzin, zamiast ośmiodniowej podróży 
transatlantykiem.

W 1974 r. uruchomiono pierwsze po II wojnie świato-
wej w Polsce lotnisko pełniące jedynie funkcje komuni-
kacyjne – Gdańsk-Rębiechowo. Kolejne, zupełnie nowe 
lotnisko komunikacyjne powstało w 2012 r., kiedy odda-
no do eksploatacji port lotniczy Lublin-Świdnik. Pozo-
stałe nowe lotniska komunikacyjne były tylko konwer-
sjami lotnisk wojskowych.

Największe tragedie w komunikacji lotniczej wyda-
rzyły się w latach 80., kiedy 14 marca 1980 r. i 9 maja 
1987 r. katastrofom uległy samoloty typu Iljuszyn Ił-62, 
grzebiąc w szczątkach wszystkich ludzi. W pierwszej tra-
gedii zginęło 87 osób (w tym 10 osób załogi i personelu 
pokładowego), w drugiej – 183 osoby (w tym 11 osób 
załogi i personelu pokładowego). Rozgorzała wówczas 
dyskusja i powstała presja społeczna, aby PLL LOT 
otrzymał samoloty produkcji zachodniej. W ten sposób 
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do fl oty polskiego przewoźnika w 1989 r. (jeszcze przed 
przemianami społeczno-politycznymi) trafi ły samoloty 
Boeing B767, które ponad 20 lat woziły pasażerów na 
dalekich trasach, a tak niedawno zostały zastąpione no-
woczesnymi samolotami Boeing B787.

W latach 90. w wyniku zmian społeczno-politycz-
nych w Polsce nastąpiło znaczne ożywienie ruchu lot-
niczego. PLL LOT na krótkie trasy wprowadził turbo-
śmigłowe ATR 42 i ATR 72. Przy PLL LOT powstała 
spółka córka Eurolot. Zagraniczni przewoźnicy urucho-
mili stałe połączenia nie tylko na lotnisko Warszawa-
-Okęcie. Liczne połączenia zagraniczne utrzymywane 
są z lotnisk: Kraków-Balice, Gdańsk-Rębiechowo, Ka-
towice-Pyrzowice, Poznań-Ławica, Wrocław-Stracho-
wice. Rozwijają się także takie lotniska, jak: Łódź-Lu-
blinek, Bydgoszcz-Szwederowo, Szczecin-Goleniów, 
Zielona Góra-Babimost, Rzeszów-Jasionka, Szczytno-
-Szymany. Wszystkie porty dynamicznie rozbudowu-
ją swoje terminale, infrastrukturę lotniskową i zaplecze 
usługowe. Niejednokrotnie zarządy portów po jednej 
rozbudowie w ciągu paru lat dokonują kolejnej, np.: War-
szawa-Okęcie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, 
Poznań-Ławica.

Lansowana przez niektóre środowiska idea Central-
nego Portu Lotniczego dla Rzeczypospolitej nie została 
zrealizowana. Pomysłów było kilka. Jednym z nich była 
konwersja wojskowego lotniska w Nowym Mieście nad 
Pilicą. Istniała również propozycja budowy zupełnie no-
wego portu między Warszawą a Łodzią. Zgodnie z jed-
ną z koncepcji miał zostać umiejscowiony w okolicach 
Babska. W wyniku braku konkretnych decyzji nie została 
ona jednak zrealizowana i rozbudowano lotnisko Łódź-
-Lublinek. Warto wspomnieć, że pomysły wspólnych lot-
nisk co jakiś czas pojawiały się już w historii. Wystarczy 
przywołać projekt budowy nowego lotniska komunika-
cyjnego dla Krakowa i Katowic w okolicach Trzebini.

Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej, 
a w konsekwencji idea „otwartego nieba” stworzyły 
jeszcze lepsze perspektywy, ale i zagrożenia. Powstały 
nowe towarzystwa przewozowe, które raczej ze słabym 
rezultatem po pewnym czasie znikły z rynku. Nielicznym 
udało się utrzymać w przewozach czarterowych i car-
go. Na polski rynek wkroczyli zagraniczni przewoźni-
cy tradycyjni i tzw. niskokosztowi. Wśród tych drugich 
prym wiodą fi rmy Ryanair i Wizz Air. Podstawą fl oty 
pierwszego z przewoźników są samoloty Boeing B737, 

Samoloty Wizz Air i Lufthansy na płycie lotniska Pyrzowice w Katowicach
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zaś drugiego – Airbus A320. Wśród innych przewoźni-
ków na rynku długo nie utrzymały się np. polski Cen-
tralwings czy OLT Express albo słowacka SkyEurope. 
Niemal wszyscy przewoźnicy w swoich fl otach mają ma-
szyny koncernów gigantów Boeing i Airbus. W polskich 
portach królują samoloty Boeing B737 i Airbus A320. Od 
1999 r. do fl oty PLL LOT wchodzą nowe samoloty bra-
zylijskiej fi rmy Embraer (ERJ-145, E170, E175, E195), 
a do niestniejącego już Eurolotu w 2012 r. trafi ły kana-
dyjskie samoloty Bombardier DHC 8 Q 400.

W ostatnich latach polskie lotniska nadal rozwija-
ją się dynamicznie. Do gry weszły nowe porty lotnicze 
Warszawa-Modlin i Radom-Sadków oraz zupełnie nowe 

lotnisko komunikacyjne Lublin-Świdnik. Swojej drugiej 
szansy szuka lotnisko Szczytno-Szymany. Lecz są także 
kontrowersyjne obiekty, takie jak port lotniczy Gdynia-
-Kosakowo, który na razie nie dysponuje dostępem do 
pola wzlotów lotniska Gdynia-Babie Doły, pełniącym 
wciąż wyłącznie funkcje wojskowe. Cały czas powra-
ca też pomysł budowy Centralnego Portu Lotniczego. 
Niewykluczone, że inicjatywa ta zostanie zrealizowana 
z wykorzystaniem kapitału zagranicznego – być może 
zainteresowani będą Chińczycy.

Samoloty Ryanaira na płycie Lotniska Warszawa/Modlin
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