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INFORMUJEMY 

 „Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” - mówi 

stare chińskie przysłowie. To samo mówią fotore-

porterzy o swoich zdjęciach i nie inaczej można 

powiedzieć o fotogramach, które od niedawana 

goszczą w naszej „Galerii”, a których autorem jest 

poznański aktor, reżyser i scenarzysta Teatru 

Ósmego Dnia Pan Marcin Kęszycki.  

Urodzony w Poznaniu w 1953 roku z wykształce-

nia polonista od 1972 roku związany z Teatrem 

Ósmego Dnia. W świecie kultury znany również 

z ról filmowych oraz dubbingowych. Mocno za-

angażowany w życie polityczne i społeczne poza 

sceną teatralną. 

Z zamiłowania fotograf i uważny obserwator na-

szego życia w jego zwykłym otoczeniu. W świe-

cie masowej kultury wizualnej wyróżnia go two-

rzenie obrazów, które bez wątpienia potrafią 

przyciągnąć uwagę każdego widza. Pod pierwszą 

wartstwą jedynie odwzorowującą naszą rzeczywi-

stość, kryje się zawsze głębszy przekaz, który 

może nas bawić, szokować, zadziwiać czy po pro-

stu zmuszać do głębszej refleksji. Można byłoby 

wiele napisać na temat kompozycji, symetrii, 

świata, czy kolorów w jego fotografii, lepszym 

wydaje się jednak własne spojrzenie na to, co zo-

stało zarejestrowane przez autora.  

Choć otwarcie wystawy zostało zaplanowane na 

początek stycznia 2019 r. już dziś wszystkich ser-

decznie zapraszamy do obejrzenia jego prac.  

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowni-

ków i pracowników emerytowanych na 

, które odbędzie 

się 8 stycznia 2019 r. o godz. 16:00. 

 W związku z wygaśnięciem czterech mandatów 

do Rady Wydziału Chemii UAM oraz jednego 

mandatu do Senatu UAM z grona nauczycieli 

akademickich z tytułem profesora lub stopniem 

naukowym doktora habilitowanego w dniu 21 

grudnia br., bezpośrednio po drugiej Radzie Wy-

działu, przeprowadzone zostaną wybory uzupeł-

niające. 

 W związku z wdrożonym systemem rezerwacji 

sal, do końca semestru zimowego w każdy wtorek 

w dziekanacie od godziny 9:30 do 10:30 

dr Agnieszka Tolińska będzie pełniła dyżur, któ-

rego celem jest pomoc w aplikowaniu nowego 

systemu.  


