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Człowiek zbiera przedmioty od zawsze. Lubi się nimi otaczać. Stanowią dla niego znak i  symbol czegoś co 
minęło, co go spotkało i pozostawiło miłe wspomnienie. Kolekcjonuje piękno, ale też brzydotę i kurioza. Kolek-
cjonowanie wpisane jest w jego życie tak samo naturalnie, jak potrzeba dzielenia się jego owocami. Specjalnym 
rodzajem kolekcjonerów są muzea, które powołane są przecież do tego, aby gromadzić zbiory. Nic więc dziwne-
go, że to właśnie w takim miejscu realizowany będzie projekt poświęcony temu miłemu i szlachetnemu zajęciu. 

„Colligo ergo sum” powiedzieliby Rzymianie – „Kolekcjonuję, więc jestem” mówimy my rozpoczynając 
serię wystaw i projektów inspirowanych tematem. 

Cykl ma za zadanie pokazać różne oblicza kolekcjonerstwa – jego przyczyny i skutki, ma zmierzyć się z pyta-
niem, dlaczego ludzie kolekcjonują, co daje im otaczanie się przedmiotami i  jaki mają do nich stosunek. Ma 
zachęcić do gromadzenia przedmiotów – czasami niepozornych i wydawałoby się nieciekawych – w świetle 
historii z  nimi związanych stających się obiektami zachwytu i  inspiracji naukowych. Kolekcjonowanie, które 
jest również zadaniem muzeum, to świadomy wybór przedmiotu z uwagi na pewne jego właściwości, które 
decydują o  tym, że przedmiot ten jest wart włączenia do kolekcji. Przedmioty mogą być ze sobą powiąza-
ne, mogą budować zwartą narrację, ale mogą być również przypadkową „zbieraniną” sentymentalnych wspo-
mnień. Wszystkie motywy są dobre pod warunkiem, że ich efektem jest kolekcja ciekawa i połączona intencją 
kolekcjonerską.

Projekt ma za zadanie zwrócić uwagę na wielorakie korzyści płynące z tej jakże naturalnej czynności.

Mamy nadzieję, że jego realizacja:
–  wzbudzi zainteresowanie problemem kolekcjonerstwa,
–  pozwoli promować współpracę z muzeum jako instytucją, której głównym celem jest gromadzenie zbiorów,
–  pokaże, że przedmiot jest nośnikiem informacji kulturowej, społecznej i politycznej,
–  wzbudzi zainteresowanie nie tylko podróżowaniem, ale przede wszystkim poznaniem innych kultur,
–  pozwoli promować działania humanitarne na przykładzie misji „Médecins Sans Frontières” („Lekarze 

bez granic”),
–  pokaże różnice i podobieństwa kulturowe w dobrze pojętym rozumieniu tolerancji,
–  zaprezentuje muzeum jako miejsce, gdzie przedmioty ożywają, jako miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi, 

interesującego pod względem działań, konkurencyjnego w stosunku do popularnej oferty rynkowej.

Projekt dedykujemy zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym, wychodząc z założenia, że wiedzy i dobrych 
inspiracji nigdy za wiele.

 

W ramach projektu zmierzymy się z nieoczywistą oczywistością, czyli wyciągniemy na światło dzienne przed-
mioty, które na pierwszy rzut oka są dziwne i nieznane, po bliższym przyjrzeniu i wysłuchaniu opowieści, oka-
zują się znane i normalne. Zastanowimy się, czy umiemy kolekcjonować śmieci. A  jeżeli tak, to jak wygląda 
nasza Ecolandia? Zaprosimy na spotkania z różnymi kolekcjami, czyli nasze muzealne kolekcjomeetingi.

Projekt



Lekarz ginekolog, artysta. Oddany medycynie i fotografii. Pracuje często w miejscach zapomnianych. Afryka to 
od kilkunastu lat jego drugie miejsce. Z artystycznym wyczuciem i wrażliwym okiem uwiecznia życie codzienne, 
ludzi, kolory i nastroje.

Kolekcjoner rękodzieła i sztuki afrykańskiej. Humanista i ekscentryk. Jego towarzystwo, to prawdziwy luksus 
i magia.

Lekarz z  powołania, człowiek podejmujący najpoważniejsze wyzwania. Niezwykle komunikatywny, bo jak 
inaczej określić kogoś, kto nie obawia się chodzić po kraju ogarniętym wojną bez ochrony. Jak sam mówi: 
Lekarz jest wszystkim potrzebny, rebeliantom również.

Afryka go kształtowała. Już w  latach siedemdziesiątych mieszkał  z rodzicami w Algierii, gdzie rozpoczął stu-
dia, które ukończył w Poznaniu. Od 2005 roku pracuje dla organizacji Médecins Sans Frontières – „Lekarze bez 
Granic”, wcześniej dla International Rescue Committee i Polskiej Misji Medycznej. W 2005 roku wrócił do Afryki, 
gdzie  założył misję w Bahaï.  Od tego czasu z  krótkimi przerwami pracuje między innymi w Czadzie, w Kongo, 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Gabonie.

W Afryce nauczył się patrzeć na świat w sposób prosty, bez szukania problemów, bez oglądania się wstecz. 
Siła prostych potrzeb: jedzenie i bezpieczeństwo – ten obraz Afryki zatrzymuje na swoich zdjęciach. Proste, 
kontrastowe, kolorowe, reporterskie, czasem artystyczne, czasem po prostu techniczne. Fotografią i pasją 
kolekcjonerską  utrwala obraz Afryki zagrożonej globalizacją i zanikiem tożsamości.

Przywiezione obiekty rękodzieła czy też sztuki afrykańskiej nie są tandetą dla turysty. Są wyselekcjonowane 
przez artystę znającego kulturę i miejscowe realia. Każdy przedmiot ma swoją historię i pochodzenie. Nie ma 
przypadku.

Jego fotografie, zapiski i przedmioty, to materialne świadectwa pracy i związku z Czarnym Lądem. Wkład do 
humanistycznego rozumienia świata, otwarcia na drugiego człowieka  i tolerancji.

O Henryku Mazurku 
i jego kolekcji



Wystawa „Kolekcjoner światów” jest wyjątkowa pod wieloma względami. 

Prezentowane na niej przedmioty pochodzą z  kolekcji doktora Henryka Mazurka, pozyskanej w  trakcie 
licznych wyjazdów z organizacją „Lekarzy bez granic”.

Kolekcjonerska opowieść zaczyna się w latach dwudziestych XX wieku i sięga historii rodzinnej Henryka 
Mazurka, którego antenat – Paul Wolf rozpoczął gromadzenie przedmiotów w Mozambiku, gdzie spędził 
część swojego życia. Kolekcja rodzinna wzbogacona została przez jego córkę Jacqueline oraz państwa Ma-
zurków – rodziców. Zasadniczy jej trzon stanowią jednak obiekty pozyskane przez Henryka Mazurka.

W ciągu osiemnastu lat i licznych misji do krajów afrykańskich i na Haiti, zgromadził on pokaźny zbiór przed-
miotów różnych, ale zawsze wyjątkowych. Na wystawie zaprezentujemy jedynie około 50 z nich. Na kolekcję 
składają się obiekty zróżnicowane pod względem charakteru, typologii i pochodzenia. 

Są wśród nich obiekty piękne, takie jak model powozu wykonany przez złotnika cesarza Etiopii Hajle Syllasje I, 
przedmioty magiczne, chroniące kobiety podczas porodu, ale również takie, które są w naszej świadomości  
zbyt trywialne, aby znaleźć się na wystawie. Dlaczego? Bez względu na to, który z nich weźmiemy do ręki usły-
szymy opowieść. Historia ta przeniesie nas do czasu i miejsca jego nabycia. Zobaczymy ludzi i miejsca, dotknie-
my ich kultury, która stanie się bardziej zrozumiała. To co dziwne i niezrozumiałe stanie się oswojone i bardziej 
racjonalne. Usłyszymy opowieści czasami zaskakujące, jak ta o spotkaniu z Messim i rozmowach z Duchemi-
nem – przywódcą francuskich neofaszystów, ale też takie, które poruszą i rozbawią. Poczujemy dramat ciszy  
po trzęsieniu ziemi na Haiti i lęk uchodźców w obozie w Kenii, ale również radość wdzięcznych pacjentów.

Historie przedmiotów prezentowane będą w formie listów-nagrań do odbiorcy. 

Zachowaliśmy oryginalne sformułowania, zwroty i  informacje dodatkowe nagrane przez autora, ponieważ 
pokazują one kontekst jego pracy i życia. Opowieści zostały nagrane w przerwach dyżurów, w trakcie drogi 
z dyżuru na dyżur, o różnych porach dnia i nocy, czasami z przerwami, ponieważ zaczynał się poród. Zasto-
sowana formuła pozwoliła na osiągnięcie żywego obrazu dnia codziennego, sentymentalnej historii i emocji 
związanych z przedmiotami.

W przypadku tej wystawy opowieść o przedmiocie zdobywa pierwszeństwo nad jego materialnością. To nie-
codzienna sytuacja. Obiekt wychodzi z cienia dopiero, gdy wysłucha się jego historii.

Wystawa



„Kolekcjoner światów. Henryk Mazurek” to wydawnictwo towarzyszące wystawie. 

Opowiada o fascynującej przygodzie życia „lekarza bez granic” – Henryka Mazurka i jego kolekcji wspo-
mnień, fotografii oraz przedmiotów. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku połączenie wszystkich trzech 
elementów, bowiem to na nim opiera się koncepcja opowieści o tym, dlaczego ludzie kolekcjonują, czym są 
dla nich przedmioty, w jaki sposób je postrzegają i jakie mają dla nich znaczenie. 

Wystawa i  album stanowią próbę połączenia trzech sposobów narracji, które wzajemnie się uzupełniają, 
tworząc świat fascynujących motywacji i doświadczeń.

Tytuł „Kolekcjoner światów”, wymyślony przez Henryka Mazurka, w pełni oddaje charakter treści i obrazów 
zawartych w wydawnictwie. Światy kolekcjonowane – świat medycyny i pomocy humanitarnej, świat fotografii 
i artystycznych pasji oraz świat przedmiotów i ich historii – wzajemnie się przenikają i dookreślają.

Sposób prezentacji treści został dostosowany do charakteru kolekcji, którą sam właściciel określa jako „kolek-
cję okazji”. W odróżnieniu od etnograficznej kolekcji muzealnej, kolekcja Henryka Mazurka stanowi zbiór dość 
przypadkowych przedmiotów. To, co decyduje o jej wyjątkowości to kontekst nabycia. Czasami informacja na-
ukowa dotycząca obiektu jest bardzo lakoniczna. Jest to jednak jak najbardziej zrozumiałe, przecież właściciel 
jest przede wszystkim lekarzem. Niektóre terminy, które mogłyby być niezrozumiałe staraliśmy się wyjaśnić, 
zachowując ciągłość narracji. 

Album składa się z  dwóch części. Pierwsza pokazuje postać Henryka Mazurka jako człowieka, lekarza, 
fotografa i kolekcjonera. Aby oddać całe bogactwo treści, komiczność scen, dramatyzm sytuacji i bliskość 
relacji, zdecydowaliśmy o wyborze wywiadu, jako formy, która najbardziej odda bogactwo przekazu. Cza-
sami w narracji pojawia się monolog, ale tylko w sytuacjach, które są szczególnie intymne i mają charakter 
wspomnieniowy. 

„Kolekcja z duszą” – tak nazwana została część wydawnictwa prezentująca wybrane obiekty z kolekcji Henryka 
Mazurka. Wybór około 70 przedmiotów z kolekcji liczącej ponad 200 obiektów był trudny. Ostatecznie, po-
dyktowany został opowieściami wzbogacającymi materialne źródło, czyli przedmiot. O kolejności prezentacji 
zadecydowały czas nabycia i region geograficzny, z którego eksponaty pochodzą.

Niecodzienny jest również sposób prezentacji obiektów. Ich wizerunki pokazane przez kolorowe filtry odwołują 
się w bezpośredni sposób do tytułu wydawnictwa i jego graficznej ekspozycji sprowokowanej zdjęciem właści-
ciela wykonanym w Gabonie. Artystyczna trawestacja motywu Andy’ego Warhola pozwala na odwołanie się do 
artystycznego spojrzenia kolekcjonera na świat.

Wydawnictwo


