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Na górskim 
szlaku

On the mountain 
trail

Radek Jaworski, rocznik ’70. Fotore-
porter Polskiej Agencji Fotografów 
„Forum”, członek ZPAF. Fotografią zaj-
muje się od początku lat 90. XX w. Mi-
łośnik gór. Jak sam mówi, krajobraz pozostaje dla 
niego wciąż niewyczerpanym źródłem inspiracji: 
– Nie szukam spektakularnych widoków. Ciekawe 
ujęcia odnajduję w codzienności. Robiąc zdjęcia 
nie planuję, nie ustawiam w głowie kadrów, pracu-
ję intuicyjnie. Otwieram się na to co widzę. Staram 
się wyciszyć, poczuć rytm miejsca i nastrój chwili.

Czarno-białe fotografie to szczególny zapis emo-
cji, wrażeń towarzyszących artyście podczas wę-
drówek górskimi szlakami Sudetów Zachodnich. 
Różnorodność i bogactwo estetyczne świata 
przyrody jest obszarem obserwacji i poszukiwań 
fotografa. To co przyciąga jego uwagę to płynna 
zmienność form górskiego krajobrazu, mgły peł-
zające po dolinach, gęste i masywne chmury wę-
drujące po szczytach i zboczach oraz malownicze 
formy skalne.

Subtelne, poetyckie kadry, chwytają szczególne 
chwile „tu i teraz”. Pokazują to co ulotne i niepo-
wtarzalne: majestat i ducha gór oraz tajemniczą 
aurę leśnych pejzaży.

The author of the photographs is Radek 
Jaworski, born in 1970. Photojour nalist of 
the Polish Photography Agency “Forum”, 
a member of the Association of Polish Art-
ists Photographers (ZPAF). He has active-

ly been involved in photography since the early 1990s. 
A mountain enthusiast. As he says, the landscape re-
mains an inexhaustible source of inspiration for him: – 
I am not looking for spectacular views. I find interesting 
shots in everyday life. When I take pictures, I do not 
plan, I do not frame shots in my mind, I work intuitively. 
I open myself up to what I see. I try to calm down, feel 
the rhythm of the place and the mood of the moment.

Black and white photographs by Radek Jaworski are 
a special record of emotions, impressions accompany-
ing the artist when hiking along the Western Sudetes 
mountain trails. The diversity and aesthetic richness of 
the natural world is the area photographers observa-
tion and search. Things that attract his attention are 
the smooth variation of mountain landscape forms, 
fogs crawling in the valleys, dense and massive clouds 
roaming the peaks and slopes, as well as picturesque 
rock formations.

Subtle, poetic frames capture the special “here and 
now” moments. They show what is fleeting and unique: 
the majesty and the spirit of the mountains and the 
mysterious aura of the forest landscapes.

www.radekjaworski.com    •    Instagram: @radek_jaworski
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