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SKWARCZEK

Z urodzenia jestem wrocławianinem, z zawodu ekonomistą, z natury włóczykijem. Pierwsze
widokówki trafiły do moich zbiorów z początkiem lat sześćdziesiątych. Uczestniczyłem wtedy
w obozie wędrownym po Ziemi Kłodzkiej zorganizowanym przez moją szkołę podstawową,
a potem już to samo dalej poszło.
Dużym sentymentem darzę oprócz
Wrocławia góry, a szczególnie
Góry Stołowe - Skalne Grzyby,
Błędne Skały. Fantastyczne kształty
niektórych skał zawsze mnie fascynują. Na tej wystawie znajdują
się także widokówki z Gór Stołowych zakupione w czasie mojego
pierwszego obozu. Są to jedne
z najstarszych z moich zbiorów, chociaż później drogą zakupów, wymiany oraz darów od znajomych
uzyskałem wiele widokówek wydanych po wojnie czy w latach pięćdziesiątych XX w.
Obecnie moje zbiory liczą ponad 60.000 sztuk widokówek i cała moja rodzina zastanawia się nad
ich eksmisją... Na wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu pokazanych jest tylko ok. 400
widokówek. Wydaje się mi, że właśnie tych najbardziej charakterystycznych dla regionu Dolnego
Śląska.
Ekspozycja podzielona jest na siedem części; góry, zamki, budowle sakralne, uzdrowiska, muzea
i ciekawe miejsca oraz miasta (tutaj ograniczyłem się do miast powstałych kilkaset lat temu). Układ
ten jest płynny, gdyż wiele widokówek może być zaliczonych do różnych części, jak na przykład
kaplica w Czermnej, która jest związana zarówno z budownictwem religijnym, jak i jako część
uzdrowiska oraz ciekawe miejsce czy też wśród innych widokówek z Gór Stołowych. A każde takie
umiejscowienie może być traktowane jako najbardziej odpowiednie.
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