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„To si? nie zdarza” - fotografi? w raka [1]
O swojej walce z chorob? nowotworow?, stracie i nadziei opowiada?a 24.10. w Collegium Medicum UJK dr
Agnieszka Szu?cik, autorka poruszaj?cej wystawy „To si? nie zdarza” - fotograficznego zapisu zmaga? z rakiem
szyjki macicy.
- Nie chcia?am tej wystawy. Nie chcia?am pokazywa? si? nago. Nie chcia?am mówi? o tym, ?e mam raka. Le??c w
szpitalu po operacji zacz??am robi? sobie zdj?cia. Tylko dla siebie, ?eby zrozumie?, co mi jest. Nagle aparat
fotograficzny, wa??cy 1,5 kg, sta? si? dla mnie l?ejszy ni? kubek z wod?. Ka?dy ma swój wyuczony j?zyk, którym
wyra?a siebie. Ja jestem fotografikiem, by? mo?e mój mózg uciek? do wyuczonego j?zyka, ?eby si? chroni?. Mo?e
to pomog?o mi przez to wszystko przej?? – mówi?a dr Agnieszka Szu?cik, która w 2018 roku zachorowa?a na raka
szyjki macicy, a po zako?czeniu leczenia podró?uje po Polsce ze swoim projektem fotograficznym, ?eby
przypomina?, ?e profilaktyczne badanie cytologiczne mo?e uratowa? ?ycie.
20 niezwykle sugestywnych fotografii uk?ada si? w opowie?? o diagnozie, strachu, rozpaczy, buncie, samotno?ci,
bólu, utraconym siostrza?stwie i macierzy?stwie, ale tak?e o wsparciu, ?wi?tych codzienno?ci, budowaniu siebie od
nowa i rozpoczynaniu ?ycia, pe?nego pasji i determinacji do zmieniania ?wiata na lepsze. – Wci?? dostaj?
wiadomo?ci, ?e to, co robi?, pomaga innym kobietom. I to dodaje mi si?y – mówi Agnieszka Szu?cik.
W spotkaniu z autork? uczestniczyli studenci Wydzia?u Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK oraz uczniowie IV L.O.
w Kielcach. Na wype?nionej auli by?o cicho jak makiem zasia?. – Mocna rzecz – komentowali po spotkaniu m?odzi
ludzie, wielu fotografowa?o zdj?cia stanowi?ce wystaw?.
Wystaw? „To si? nie zdarza” Agi Szu?cik mo?na ogl?da? do21 listopada w Collegium Medicum UJK (wej?cie od ul.
Radiowej). Organizatorem wystawy i spotkania by?o ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii. Partnerzy wydarzenia:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzia? Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK, IFMSA – Poland Oddzia? Kielce.
dr Agnieszka Szu?cik
Artystka wizualna, doktor sztuk filmowych, absolwentka Fotografii w ?ódzkiej Szkole Filmowej i Komunikacji
spo?ecznej na Filologii Polskiej na Uniwersytecie ?l?skim. Wyk?adowczyni ASP w Krakowie i AF w Krakowie.
Prelegentka TEDx. Cz?onkini Rady Programowej Miesi?ca Fotografii w Krakowie. Prowadz?ca audycje "Sztuka
s?uchania" o sztuce wspó?czesnej i porankow? o tematyce spo?ecznej i prozdrowotnej w OFF Radio Kraków.
Zdobywczyni wyró?nienia na International Photographic Awards 2018. Jej specjalno?ci? jest tematyka z zakresu
introspekcji artystycznej. Tworzy spo?eczne projekty artystyczne i kampanie wokó? nich, samodzielnie realizuje
filmy dokumentalne i teledyski muzyczne. Powo?a?a do ?ycia krakowski muzyczny festiwal charytatywny DJland.
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