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RYBNIK
Rybnik ON AIR - tu zaczyna się nasza przygoda z albumem 

SILESIA ON AIR i podniebna podróż. To właśnie Rybnik jako 

pierwszy potwierdził objęcie mecenatem albumu dzięki cze-

mu mogliśmy ruszyć z pracami i organizacją lotów. Rybnik 

to 16. największe miasto w Polsce. Lataliśmy tu kilka razy,  

o różnych porach dnia, i zawsze zaskakiwały nas piękne wa-

runki, krajobrazy i zieleń. 

Na zdjęciu - centrum miasta z rynkiem o poranku.

Rybnik ON AIR – it is here where our SILESIA ON AIR sky ad-

venture begins. And it was the city of Rybnik that, as the first 

party, confirmed the patronage of the album so we were able 

to start the work and the organization of our flights. Rybnik is 

the 16th largest city in Poland. We flew here several times, at 

different times of the day, and the city always surprised us with 

beautiful conditions, landscapes and greenery. 

In the photo - the city centre with the main square at a 

morning’s time.
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Spojrzenie na centrum Rybnika po-
nad Bazyliką Świętego Antoniego 
- jednym z najbardziej charaktery-

stycznych punktów miasta.

A look at the city centre of Rybnik 
above the Basilica of Saint Anthony - 
one of the most characteristic points 

of the city
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Pierwsze promienie słońca oświetla-
jące rybnicki rynek. Miasto powoli 

budzi się do życia.

The first rays of the sun illuminating 
the Rybnik main square. The city is 

slowly coming to life.



AGLOMERACJA
AGGLOMERATION 
Aglomeracja Śląska składa się z 49 miast i liczy łącznie ok. 

5 milionów mieszkańców. To najbardziej zaludniony obszar 

w Polsce. Fotografując aglomerację staraliśmy się wyłapać 

podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi miastami.

Gliwice z lotu ptaka okazały się jednym z najbardziej fotoge-

nicznych miejsc na Śląsku - miasto jest zadbane i ciekawe 

architektonicznie.

The Silesian agglomeration consists of 49 towns and cities 

and has a total of about 5 million inhabitants. This is the most 

populated area in Poland. During the air sessions, the bound-

aries of individual cities blurred. While photographing them, 

we tried to capture their similarities and differences.

The city of Gliwice turned out to be one of the most photogenic 

cities in Silesia - the city is neat and architecturally interesting.
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Zielony dach położonego na samym 
środku rynku ratusza wyróżnia się  

na tle śródmiejskich kamienic.

The green roof of the town hall locat-
ed in the middle of the main square 
stands out from the background of 

downtown tenements.



Stare Miasto nocą. Gliwice ON AIR.

The Old Town by night. Gliwice ON AIR.
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OPOLSZCZYZNA
OPOLE PROVINCE 
Województwo Opolskie to najmniejsze województwo w Pol-

sce - lot wokół całego zajął nam niecałe 3 godziny. Odkrywa-

nie Opola było dla nas o tyle ciekawe… że po raz pierwszy 

zwiedzaliśmy je z lotu ptaka, dopiero później z poziomu ziemi. 

Nie da się ukryć, że już po tej pierwszej, lotniczej wizycie, 

byliśmy zauroczeni. 

Na zdjęciu - przelot nad centrum Opola i jego wyspami.

Opolskie Voivodeship is the smallest province in Poland - the 

flight around the whole took us less than 3 hours. Discovering 

Opole was especially interesting for us in this sense that ... 

here, we first went sightseeing from a bird’s eye view, and 

only later from the ground level. It probably doesn’t need 

mentioning that after this air visit, we were just enchanted. 

In the photo - a flight over the centre of Opole and its islands.
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Dolatujemy nad Opole od południa. 
Odra i jej brzegi kąpią się w pierw-

szych promieniach słońca.

We arrive at Opole from the south. 
Odra and its banks bathe in the first 

rays of the sun.
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Zbliżenie na Rynek oraz Ratusz  
w Opolu. Jak wskazuje zegar na wie-

ży ratuszowej - 7:15.

Zoom to the Main Square and the 
Town Hall in Opole. As the clock 
on the town hall tower indicates - 

7:15am.
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CZĘSTOCHOWA  
I SZLAK ORLICH GNIAZD
CZESTOCHOWA  
AND TRAIL OF THE  
EAGLES’ NESTS
Docieramy nad północną część województwa Śląskiego.  

Historycznie Częstochowa, podobnie jak Zagłębie, nie ma wie-

le wspólnego ze Śląskiem. Jednak ponieważ kilka razy starto-

waliśmy właśnie stąd, postanowiliśmy pokazać jak wyglądało 

wtedy miasto świętej wieży, tak ważne dla milionów Polaków.

We reach the northern part of the Slaskie Voivodeship. Histo-

rically, Czestochowa, like Zaglebie, does not have much in 

common with Silesia. However, we set off here several times 

and decided to show what the city of the sacred tower looked 

like, being so significant to millions of Poles.
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Przecinająca miasto Aleja Najświęt-
szej Maryi Panny ponad Jasną Górą.

The Avenue of the Blessed Virgin Mary 
crossing the city over Jasna Gora.

Widok na Jasną Górę ponad Aleją 
Najświętszej Maryi Panny - ostatnią 

prostą dla pielgrzymów.

View of Jasna Gora over the Avenue 
of the Blessed Virgin Mary - the final 

stretch for the pilgrims.
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Podczas jednego z lotów nad Śląsk 
przelecieliśmy wzdłuż Szlaku Orlich 
Gniazd, którego część leży w Woje-
wództwie Śląskim. Na zdjęciu - osa-

dzony na skale Zamek Olsztyn.

During one of the flights over Sile-
sia, we flew along the Trail of the 
Eagles’ Nests which is partly located 
in the Silesian Province. In the pic-
ture - Olsztyn Castle embedded on 

the rock.
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BIELSKO-BIAŁA
I BESKID ŚLĄSKI
BIELSKO-BIALA 
AND THE SILESIAN 
BESKIDS
Bielsko-Biała jest wspaniała! Miasto, z którego pochodzi 

Reksio, Bolek i Lolek, oraz… Aleksandra. Leżące w Woje-

wództwie Śląskim, choć ze Śląskiem jako takim ma niewie-

le wspólnego - można to poznać już po samych budynkach, 

które projektowali wiedeńscy architekci. To miasto oraz rejo-

ny położone bardziej na południe są absolutnie fenomenalne 

do zdjęć lotniczych. Zarówno latem, jak i zimą. Lataliśmy tu 

wielokrotnie i za każdym razem nie mogliśmy nacieszyć oczu.

Bielsko-Biala is great! The city where Reksio, Bolek and Lolek 

come from, as well as... Aleksandra. It lies in the Slaskie 

Voivodship, although with Silesia as such, it has little in com-

mon - this can be seen by the buildings themselves, designed 

by Viennese architects. This city and the southernmost re-

gions are absolutely phenomenal, especially for aerial photo-

graphs. Both in summer and winter. We’ve flown here many 

times and each time just couldn’t stop feasting the eyes.



Architektoniczne ikony Bielska-Bia-
łej. Od lewej: budynek Poczty Głów-
nej, Katedra św. Mikołaja, Zamek 
Sułkowskich z Placem Chrobrego, 

rynek z podcieniami.

The architectural icons of Bielsko-Bi-
ala. From the left: the building of the 
Main Post Office, St. Nicolas’s Cathe-
dral, the Sulkowski Castle with the 
Chrobry Square, the arcade square.
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„RyBBa” - jako pierwsi odkryliśmy 
ten urbanistyczny fenomen. Biel-
ska starówka z lotu ptaka układa się  
w kształt… ryby! To właśnie uwielbia-
my w fotografii lotniczej - wystarczy 
zmienić perspektywę by odkryć coś 
nowego w mieście, które zna się od 
dziecka, i o którym myślało się, że już 

niczym nie zaskoczy. 

„RyBBa” - we were the first to dis-
cover this urban phenomenon. The 
old town of Bielsko- Biala is shaped 
like... a fish! This is what we love in 
aerial photography - all you need to 
do is change your perspective to dis-
cover something new in a city that 
you have known since childhood and 
which you thought could not surprise 

you anymore.
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KATOWICE 
Na sam koniec naszej podróży zostawiliśmy miasto najbar-

dziej nieoczywiste z dotychczasowych. Bliskie naszemu ser-

cu Katowice - to drugie rodzinne miasto Aleksandry i nasza 

baza podczas kilkumiesięcznej pracy nad albumem SILESIA 

ON AIR. W powszechnej świadomości Katowice nie kojarzą 

się z zielenią (choć jest to najbardziej zielone miasto w Pol-

sce!) lecz z kopalniami, szarzyzną. Wybranie zdjęć do tego 

rozdziału zajęło nam jednak najwięcej czasu. Katowice są 

niezwykle fotogeniczne. Mamy tu z jednej strony obiekty ko-

smiczne - takie jak Spodek czy Gwiazdy, górnicze - kopalnie 

i osiedla (Nikiszowiec), a z drugiej strony nowoczesny rynek 

oraz nową wizytówkę miasta - Strefę Kultury. Bez wątpienia 

Katowice są miastem dobrej energii, na naszych oczach prze-

chodzą olbrzymią metamorfozę i zmieniającą swój charakter! 

Na zdjęciu: przelot nad centrum Katowic.

The most unobvious city of all had to be left for the very 

end of our journey. Close to our heart, Katowice, is Aleksan-

dra’s second hometown and was our base during the sev-

eral months of work on SILESIA ON AIR. In public aware-

ness, Katowice is not associated with greenery (and it’s the 

greenest city in Poland!) It is linked with mines, it is imagined 

being gray. However, choosing photos for this chapter took 

us the most time. Katowice is extremely photogenic. On the 

one hand, we have the cosmic objects - such as Spodek or 

Gwiazdy (star-shaped residential blocks), the mining - mines 

and housing estates (Nikiszowiec), on the other, a modern 

city’s square and a new showcase of the city - the Culture 

Zone. Undoubtedly, Katowice is a city of good energy, and 

we are now witnessing a process of huge metamorphosis and 

change of its character!

In the photo: flight over the centre of Katowice.

196 197



Archikatedra Chrystusa Króla oraz 
gmach Sejmu Śląskiego. Dwa mo-
numentalne obiekty w centrum mia-
sta, których nie da się nie zauważyć  

z powietrza. 

The Cathedral of Christ the King and 
the building of the Silesian Sejm. 
Two monumental buildings in the city 
centre that cannot be missed from 

the air.
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Katowicka Strefa Kultury podczas fe-
stiwalu muzycznego. Na pierwszym 
planie - efektowne Muzeum Śląskie, 
które bardzo przybliżyło nam dzieje 
Górnego Śląska. Za muzeum znaj-
duje się budynek NOSPR - jedna  
z najnowocześniejszych sal koncer-

towych w Polsce.

Katowice Culture Zone during the 
music festival. In the foreground - the 
impressive Silesian Museum, which 
gave us a closer look at the history of 
Upper Silesia. Behind the museum is 
the NOSPR building - one of the most 

modern concert halls in Poland.
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