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Naszą podniebną podróż nad Polską
zaczynamy od jej dawnej stolicy i najczęściej odwiedzanego przez turystów
miasta w Polsce. Sesja o wschodzie
słońca była jedną z najbardziej spektakularnych w całym projekcie, ale podczas każdego z czterech lotów było tu
czuć trudną do opisania, przyciągającą
magię Grodu Kraka.

We’re starting our Poland’s sky journey from its old capital and its biggest
tourist destination. This sunrise session
was one of the most spectacular of the
whole project, and during each of the
four flights there was a difficult to describe, luring magic of the town of Krak.

Dolatujemy nad centrum od wschodu – Kraków kąpie się
w porannej mgle zmieszanej z pierwszymi promieniami słońca.
We are flying over the centre from the east – Krakow bathes
in the morning mist blended with the first rays of the sun.
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Jeden z 5 krakowskich kopców, powstały na cześć bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki.
To jeden z najlepszych punktów widokowych na miasto.
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One of the five Cracow’s mounds, created in honour of the national hero – Tadeusz Kosciuszko.
This is one of the best viewpoints of the city.

Znajdujący się w zakręcie Wisły i będący niegdyś wyspą – Kazimierz – to jedna z najstarszych części Krakowa.
Mieściła się tutaj dzielnica żydowska.

Czasem warto złamać zasady, i zrobić zdjęcie pod słońce…
Sometimes, breaking the rules and shooting into the sun is worthwhile...

Located in the bend of the Vistula and once an island – Kazimierz – is one of the oldest parts of Krakow,
and the former Jewish quarter.
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Wytyczony w 1257 roku Rynek Główny, a na nim Kościół Mariacki, Sukiennice, oraz Wieża Ratuszowa. Punkt
obowiązkowy każdej wycieczki do
Krakowa. Mieliśmy duże szczęście
mogąc podlecieć tak blisko.
Planned out in 1257, The Main Square
and its St. Mary’s Basilica, the Cloth
Hall and the Town Hall Tower. A ‘must’
for every trip to Krakow. We were
very lucky to be so close.
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Jedno z najważniejszych skrzyżowań w Krakowie – Rondo Mogilskie. W dolnej części ronda znajdują się ruiny
Fortu Lubicz – będącego częścią XIX-wiecznych fortyfikacji wokół miasta.

Dzielnica Nowa Huta powstała po wojnie dla pracowników znajdującego się w pobliżu kombinatu metalurgicznego.
Z powietrza zwróciła uwagę swoim układem oraz symetrią.

One of the most important crossroads in Krakow – Mogilskie Roundabout. There are ruins of Fort Lubicz in the lower part
of the roundabout – part of the 19th-century fortifications around the city.

Nowa Huta, a district for the employees of the – located nearby – metallurgical plant, created after World War II.
It draws attention with its layout and symmetry.
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Kraków w jednym kadrze. Średniowieczne centrum miasta oraz Wawel
z Kazimierzem znajdują się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Nad wszystkim na horyzoncie dumnie górują Tatry.
Krakow in one frame. The medieval
city centre and Wawel with Kazimierz
are listed on the UNESCO World
Heritage List. On the horizon – Tatras,
proudly dominating over all the rest.
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Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Znajdujący się blisko centrum miasta Zakrzówek to popularne miejsce wypoczynku Krakowiaków.

Sanctuary of the Divine Mercy in Łagiewniki.

Zakrzówek, located near the city centre, is a popular place of rest for Cracow’s residents.

Urokliwy i bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, przypominający z góry dżdżownicę lub stonogę.
W rzeczywistości jest to oryginalna spalarnia odpadów.

Tauron Arena Kraków w porannym słońcu.
Tauron Arena Kraków in the morning sun.

A charming and – architecturally – very interesting object, resembling an earthworm or a centipede.
In reality, it is an unusual waste incineration plant.
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Pierwsze promienie słońca na majestatycznym Zamku na Wawelu – dawnej siedzibie królów i miejscu pochówku najznamienitszych Polaków.
The first rays of the sun in the majestic Wawel Castle – the former seat
of kings and the burial place of the
most eminent Poles.
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Zamek na Wawelu oraz Planty – kadr, który jeszcze na długo przed powstaniem zdjęcia planowaliśmy umieścić na okładce tej książki.
Do momentu, aż nie zostaliśmy przegłosowani…

Ten kopiec to miejsce pochówku legendarnego założyciela Krakowa – Kraka
(choć istnieje wiele innych teorii na temat jego powstania). W tle Zamek na Wawelu.

Wawel Castle and Planty – a frame that we planned to place on the cover of this book long before the picture was actually made.
Until we were voted over...

This mound is the burial place of the legendary founder of Cracow – Krak
(although there are many other theories about its creation). In the background – Wawel Castle.

KRAKÓW

KRAKÓW

Rynek Główny podczas koncertu upamiętniającego 40. Rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża.
The Main Square during a concert commemorating the 40th Anniversary of the election of Pope John Paul II.
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Nocne spojrzenie na Kazimierz, Wawel, i Stare Miasto.

Zamek na Wawelu Nocą.

Night look at Kazimierz, Wawel, and the Old Town.

Wawel Castle at Night.
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Nocny Kraków widziany z wysokości
2500 metrów nad ziemią.
Night Cracow seen from a height
of 2,500 meters above the ground.

