„Polska z Nieba” jest spełnieniem marzeń, które zaczęły kiełkować w mojej głowie wiele lat temu, kiedy w 2010 roku jako nastoletni chłopak stanąłem na
dachu jednego z warszawskich wieżowców i podziwiałem nocną panoramę miasta. Do tej pory pamiętam jak oniemiałem z zachwytu, mając wrażenie nieograniczonej przestrzeni. Gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że dekadę później będę latał samolotami i śmigłowcami nad całą Polską, nie uwierzyłbym w to.
Widoki z wysokości pasjonowały mnie, jednak nigdy nie interesowałem się samym lotnictwem. Fotografia lotnicza pojawiła się w moim życiu przypadkiem,
za sprawą Aleksandry, która jako pierwsza z naszej dwójki usiadła w fotelu pasażera i zainspirowała mnie do pierwszych lotów. Od tamtej pory spędziłem
w powietrzu tyle czasu, że mógłbym już kilka razy zdobyć licencję pilota. Wciąż jednak to fotografia pasjonuje mnie najbardziej. Zawsze szukam pomysłów
na nietypowe trasy lotów oraz kadry, jakich nigdy jeszcze nie widziałem – przez co proces tworzenia zaczyna się na długo zanim znajdę się powietrzu. Dzięki
temu podczas lotu pojawiają się emocje, które mogę przekazać poprzez fotografię.
“Poland From The Sky” is a dream come true which started to grow in my mind many years ago, when in 2010, as a teenage boy I put my foot on the roof of
one of Warsaw’s skyscrapers and just couldn’t take my eyes off the night panorama of Warsaw. Until now, I remember being speechless with delight, having the impression of unlimited space. If someone had told me then that a decade later I would be flying airplanes and helicopters all over Poland for living,
I would definitely not have believed it. The views from a height absorbed me a lot, but I had never dabbled in aviation. My whole air photography phenomenon started accidentally, thanks to my dear Alexandra, the first of the two of us that sat in the passenger’s seat and consequently inspired me to go for it
myself. I have spent so much time in the air since that I could already get a pilot’s license several times around. Still, it is the photography that fascinates me
the most. I am always looking for the ideas for some unusual flight routes and for the shots that I’ve never seen before – so the creation process begins long
before I reach the air. Thanks to this, during the flight, all the unexpected emotions appear and I can pass them on them through my photography.

SKY IS NOT THE LIMIT to hasło, które chyba stało się już moim życiowym mottem. Gdyby podczas studiów dziennikarskich w Katowicach ktoś powiedział
mi, jak potoczy się moje życie – że będę latać śmigłowcami i samolotami przy otwartych drzwiach, fotografować, a do tego prowadzić własne wydawnictwo – nie uwierzyłabym. Przecież miałam zostać reporterką w ogólnopolskiej stacji tv!
Doskonale pamiętam dzień, kiedy po pierwszej sesji lotniczej z cyklu WARSAW ON AIR pojawiła się w nas myśl o wydaniu albumu. Żadne wydawnictwo nie
chciało podjąć tematu i słyszeliśmy zewsząd, że tego typu książka „nie ma potencjału” i nikogo nie zainteresuje. Mimo to zaryzykowałam… i założyłam własną
firmę! Oboje z Maćkiem sądziliśmy wtedy, że na jednym albumie się skończy. Że to będzie jednorazowa przygoda, i zaraz trzeba będzie „zejść na ziemię”.
Tymczasem, drogi Czytelniku, właśnie oddajemy w Twoje ręce nasze czwarte dzieło! Ale na tym chyba polega piękno pasji powodującej, że przestajemy
myśleć o ograniczeniach, i chcemy ciągle więcej i więcej.
Duma, miłość, wolność. To pierwsze słowa przychodzące mi do głowy, kiedy myślę o Polsce. To także trzy olbrzymie emocje, które chcemy przekazywać
poprzez fotografię lotniczą. Zawsze fascynowało mnie, że wystarczy na chwilę oderwać się od ziemi i przyziemnych trosk, by nabrać zupełnie nowej perspektywy i spojrzeć na otaczający nas świat inaczej. Dostrzec to, czego na co dzień nie zauważamy i nie doceniamy – piękno naszego kraju, jego wspaniałe
dziedzictwo, oraz rozwój. Chciałabym żeby „Polska z Nieba” wzbudzała tylko pozytywne emocje, a także poczucie dumy, z tego co osiągnęliśmy przez
ostatnie lata.
SKY IS NOT THE LIMIT is a slogan that has probably already become my life motto. If, back in the day, during my journalism studies in Katowice, someone had
told me how my life would turn out – that I would be flying helicopters and planes with the doors open, taking professional photographs, but also running
my own publishing house – I wouldn’t have believed it. After all, I was going to be a reporter for a national TV station!
I remember well the day when, after the first flight session of the WARSAW ON AIR series, the idea of publishing an album came to us. No publishing house
wanted to take up the topic and we heard from everywhere that this type of book “has no potential” and no one would be interested in it. Nevertheless, I took
the risk… and set up my own business! At the time, Maciek and I both thought that it would only be one album. That it would be a one-off adventure and we
would have to “come back down to earth” at some point again. As it turned out, Dear Reader, we are now presenting you our fourth work already! But I guess
that’s the beauty of passion – it makes you stop thinking about limitations and keep wanting more and more.
Pride, love, freedom. These are the first words that come to my mind when I think of Poland. These are also the three huge emotions that we want to convey
through our aerial photography. I have always been fascinated by the fact that you only need to lift off the ground and its mundane cares just for a moment to
gain a totally new perspective and a new look at the surrounding world. To see what we don’t notice and appreciate every day – the beauty of our country,
its wonderful heritage and its development. I would like “Poland from the sky” to evoke only positive emotions, as well as a sense of pride in what we have
achieved in recent years.

3

Miasto Feniksa. Stolica Polski i największe miasto
naszego kraju – Warszawa. Tragiczna historia
i burzliwe dzieje przeplatają się tu z drapaczami
chmur i nowoczesnością. Jedno jest pewne –
w Warszawie znajduje się centrum Polski,
w którym przegląda się cały kraj.
Phoenix city. The capital of Poland and the
largest city of our country – Warsaw. Tragic
and turbulent history are intertwined here with
skyscrapers and modernity. One thing is certain –
Warsaw is the center of Poland, where the entire
country reflects.
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Efektowne centrum Warszawy nocą. Tylko w tym jednym kadrze widać aż
30 wieżowców, z czego aż połowa ma przynajmniej 150 metrów wysokości.
The impressive center of Warsaw at night. Only in this one frame you can see
as many as 30 skyscrapers, half of them at least 150 meters high.

15

Toruń to jedno z najpopularniejszych polskich miast. Założony
w 1223 roku, do dziś zachował średniowieczny układ Starego oraz
Nowego Miasta z murami i ruinami zamku, dzięki czemu otrzymał
wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Toruń znany jest
także dzięki kilkusetletniej tradycji wypiekania pierników.
Toruń is one of the most popular Polish cities. Founded in 1223,
it has preserved the medieval layout of the Old and New Town
with the walls and ruins of the castle to this day, thanks to which
it was entered on the UNESCO World Heritage List. Toruń is also
known for its centuries-old tradition of baking gingerbread.
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Dla jednych początek, dla innych koniec Polski. Półwysep
Helski ma 35 kilometrów długości i jest jednym
z największych ewenementów rzeźby terenu naszego
kraju, oraz popularnym kierunkiem turystycznym.
For some it is the beginning, for others it is the end of
Poland. The Hel Peninsula is 35 kilometers long and is
one of the greatest unique features of our country’s
terrain, and a popular tourist destination.
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Gdańsk to miasto o pięknej architekturze i bogatej historii. W XVI wieku było to
największe polskie miasto i najważniejszy port Bałtyku. Na zdjęciu – niewidoczne
z poziomu ziemi fortyfikacje.
Gdańsk is a city with beautiful architecture and rich history. In the 16th century,
it was the largest Polish city and the most important port of the Baltic Sea.
In the photo – fortifications of Gdansk, invisible from the ground level.
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Działalność człowieka – wycięcie lasów i pożary –
odsłoniła znajdujące się pod roślinnością mierzei wydmy.
Od tamtej pory park wciąż dynamicznie się zmienia – wraz
z przewiewanym piaskiem, który jedne rzeczy zasypuje,
a inne odsłania – nawet zakopane pod nim wieki historii.
Human activities – deforestation and fires – exposed the
dunes beneath the vegetation. Since then, the park has
continued to change dynamically – the blown sand that
covers some things, uncovers others – even centuries of
history buried underneath.
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To z pewnością jedno z naszych największych odkryć
i zachwytów podczas prac nad albumem. Dwa jeziora
i górujący nad okolicą zamek sprawiają, że Łagów
wygląda jak sceneria z bajki Disney’a.
This is certainly one of our greatest discoveries and
delights while working on the album. Two lakes and
the castle towering over the area make Lagow look
like scenery from a Disney fairy tale.

85

Złotoryja została lokowana w 1211 roku, co czyni ją oficjalnie
najstarszym miastem w Polsce. Jej oryginalna niemiecka nazwa
to Goldberg, pochodząca od znajdujących się w okolicy
i przyciągających górników od setek lat złóż złota.
Zlotoryja was founded in 1211, which makes it officially the
oldest city in Poland. Its original German name is ‘Goldberg’,
which comes from the gold deposits located in this area,
which attracted miners hundreds of years ago already.
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Historia Zamku Czocha sięga XIII wieku i owiana jest mgiełką
tajemnicy. Dziś to popularna atrakcja turystyczna oraz lokacja
filmowa – zamek tworzył scenografię dla ponad 30 filmów.
The history of Czocha Castle dates back to the 13th century and
is shrouded in a haze of mystery. Today, it is a popular tourist
attraction and a film location – the castle has been used as
a major film set element for over 30 movies.
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Wrocław to historyczna stolica Dolnego Śląska. Miasto zachwyca
architekturą, widokami, zabytkami oraz klimatem.
Wrocław is the historic capital of Lower Silesia. The city delights
with its architecture, views, monuments and atmosphere.
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Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt Gór Stołowych. Nazwa tego
tajemniczego pasma pochodzi od… jego wyglądu. Nie ma w Europie
wielu innych przykładów gór płytowych – o płaskim wierzchołku
i stromych, niemal pionowych stokach. Trzeba przyznać, że skalne
formacje tworzą tu naprawdę fantazyjne kształty!
Szczeliniec Wielki is the highest peak of the Stolowe Mountains.
The name of this mysterious range comes from… its appearance.
There aren’t many other examples of plated mountains in Europe
– flat top and steep, nearly vertival slopes. Admittedly, the rock
formations here create really dashing shapes!
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Katowicki Nikiszowiec powstał na początku XX wieku jako
samowystarczalne górnicze osiedle dla pracowników
znajdującej się obok kopalni. Jeszcze do niedawna
zapomniany, dziś Nikiszowiec przyciąga artystów i turystów
niepowtarzalnym klimatem.
Nikiszowiec in Katowice was established at the beginning
of the 20th century as a self-sufficient, mining housing
estate for the employees of the nearby mine. Only until
recently quite overlooked, today Nikiszowiec attracts many
artists and tourists with its unique atmosphere.
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Bielsko-Biała jest wspaniała! Nie bez przyczyny nazywana jest „Małym
Wiedniem” – olbrzymi wpływ na nią mieli austriaccy architekci
odpowiedzialni za wiele ikonicznych bielskich budynków. Z odrobiną
wyobraźni można tu dostrzec nasze małe odkrycie – czyli to, że
układ starówki przypomina z powietrza kształt ryby.
Bielsko-Biala is awesome! There is a reason why it is called a “Little
Vienna” – the Austrian architects responsible for many iconic
buildings in Bielsko had a huge influence on the city. With a bit of
imagination, you can see our little discovery – which is how the
layout of the old town resembles the shape of a fish from the air.
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Góra Żar w Beskidzie Małym to miejsce pełne atrakcji. Znajduje
się tu kolejka linowa, wyciąg narciarski, oraz popularne wśród
szybowników lotnisko. Charakterystyczny, olbrzymi zbiornik wodny
na szczycie góry jest częścią elektrowni szczytowo-pompowej.
The Zar mountain in Beskid Mały is a place full of attractions. There
is a cable car, a ski lift, and a small airport popular with gliders.
The characteristic, huge water reservoir on the top of the mountain
is part of a pumped storage power plant.
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Kraków to symbol polskiej tożsamości, miasto o bogatej historii
i licznych zabytkach. Widoczne wokół Starego Miasta planty
powstały w XIX wieku w miejscu murów miejskich.
Krakow is a symbol of the Polish identity, a city with a rich history
and numerous monuments. The gardens around the Old Town
were built in the 19th century in place of the old city walls.
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Zawody balonowe w Nowym Targu.
A balloon competition in Nowy Targ.
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Pływajacy w porannej mgle masyw Trzech Koron.
To najwyższe wzniesienie Pienin.
The Three Crowns massif floating in the morning
fog. It is the highest hill in Pieniny.
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Można by powiedzieć, że Polska rozciąga się u stóp Tatr.
Ich najwyższy szczyt w naszych granicach to widoczne
po lewej obok zastrzału Rysy (2499 m.n.p.m).
You could say that Poland is located at the foot of the
Tatra Mountains. Their highest peak within our borders
is Rysy (2499 m above sea level) visible on the left,
next to the brace.
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Najbardziej znanym miejscem Gór Świętokrzyskich jest Łysa Góra, która swą
nazwę wzięła od charakterystycznego gołoborza. Jest to pozbawione wszelkiej
roślinności rumowisko skalne, widoczne na zdjęciu obok masztu.
The most famous place in the Swietokrzyskie Mountains (or ‘Holy Cross
Mountains’) is Lysa Gora, which takes its name from the characteristic rock rubble
area, devoid of all vegetation – in the photo, visible next to the mast.
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Położone w środku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Giżycko to raj dla wielbicieli żeglowania. Pomiędzy
jeziorami Niegocin i Kisajno można dostrzec wybudowaną
w kształcie gwiazdy Twierdzę Boyen z połowy XIX wieku.
Located in the middle of the Land of the Great Masurian
Lakes Gizycko is a paradise for sailing enthusiasts.
Between the Niegocin and Kisajno lakes you can see the
star shaped Boyen Fortress from the mid-19th century.
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Zamek w Lidzbarku Warmińskim nazywany jest Wawelem Północy –
to jeden z najcenniejszych zabytków gotyckich w Polsce i jedyny
zachowany w tak oryginalnym stanie. Mieściła się w nim siedziba
biskupów warmińskich, kształcił się tu Mikołaj Kopernik.
The castle in Lidzbark Warminski is called the Wawel of the North –
it is one of the most valuable Gothic monuments in Poland and
the only one preserved in such an original state. It was the seat
of Warmian bishops; Nicolaus Copernicus was educated here.
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