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ZABÓJCY 
14 marca wieczorem Cezar uczestniczył w przy

jęciu wydanym przez Marka Lepidusa. Zastana
wiano się przy stole, jaka śmierć jest najlepsza. 
Cezar, nawet nie odrywając oczu od dokumentów, 
które podpisywał, powiedział krótko i z przekona
niem: „Niespodziewana". W przyjęciu i rozmowie 
brał udział również Decymus Brutus. 

15 marca w południe Decymus Brutus zjawił się 
w domu dyktatora, by skłonić go do udania się na 
posiedzenie senatu. Cezar, który spał źle tej nocy 
i nie czuł się dobrze, byl sklonny ulec błaganiom 
Kalpurni i pozostać w domu . Przeraził ją koszmar
ny sen: widziała zapadający się dach domu 
i skrwawione ciało męża w swych ramionach. Po
noć i wróżbici uznawali ten dzień za feralny dla 
Cezara. 

Ostatecznie jednak dyktator uległ namowom 
Brutusa i wsiadł do swej lektyki. Niesiono go 
przez Forum i u stóp Kapitolu na -Pole Marsowe. 
Tego dnia senat obradował w budynku wzniesio
nym przez Pompejusza przy jego teatrze. Wokół 
lektyki, jak zwykle, było tłoczno. Ktoś przecisnął 
się przez ciżbę i wsunął do środka zwinięty rulon 
papirusu. Cezar zaczął go czytać wysiadając, ale 
od razu zbliżyło się wielu dostojników, wszedł 
więc do gmachu z rulonem w ręku . Treboniusz, 
Decymus Brutus i inni senatorzy zatrzymali na 
chwilę towarzyszącego Cezarowi Antoniusza roz
mową w przedsionku. Dyktator omówił kilka 
spraw z senatorami Popiliuszem Lenasem i wszedł 
na salę. Wszyscy obecni powstali z miejsc. Cezar 
usiadł na swym pozlacanym krześle i w tym mo
mencie otoczyła go grupa kilkudziesięciu senato
rów. Znajdujący się w ród nich Tiłiusz Cymber 
zaczął gorąco prosić, by zezwolił jego bratu na po
wrót z wygnania. Reszta obecnych wstawiła się za 
nim, całując Cezara po rękach i chwytając za togę . 
Ta natarczywość zniecierpliwiła dyktatora. Usiło
wał wstać z krLesła, ale niespodziewanie Tiłiusz 
Cymber mocnym ruchem ściągnął mu togę z ra
mion. Cezar krzyknął: „Ista quidem vis est" -
„To przemoc!". Były to jego ostatnie słowa. W tej 
samej chwili stojqcy z tyłu Serwiliusz Kaska ranił 
go sztyletem w szyję . Cezar odwrócił się i przebił 
mu rękę rylcem do pisania. Tylko tę broń miał 
przy sobie. Usiłował się wyrwać. Ale już godziły 
weń dziesiątki sztyletów. Przy pierwszym ciosie 
wydał głęboki jęk. Zakrywając twarz togą padł na 
ziemię u stóp posągu Pompejusza. 

W popłochu i przerażeniu opuścili wszyscy 
miejsce zbrodni . Dopiero po długiej chwili do sali 
weszło trzech niewolników. Przenieśli do lektyki 
ciało broczące krwią z dwudziestu trzech ran -
z nich, jak się później okazało, tylko jedna była 
śmiertelna. Szli powoli przez wymarłe ulice mia
sta. Zza zasłony zwisała bezwładna ręka. 

Było ponad sześćdziesięciu spiskowców. Oto 
dotychczasowe kariery i późniejsze losy ich przy
wódców: 

Marek Juliusz Brutus, syn Serwilłi. Walczył 

przeciw Cezarowi w armii Pompejusza, ale on mu 
wybaczył i dał wysokie godności; w roku 44 był 
pretorem. Zginął śmiercią samobójczą. 

Gajusz Kasjusz Longinus. Wałczył w armii 
Pompejusza, lecz i jemu Cezar wybaczył i dał wy
sokie godności; w roku 44 był pretorem. Zginął 
śmiercią samobójczą. 

Kwintus Ligarius. Również walczył w armii 
Pompejusza, ale Cezar mu wybaczył. Zginął za
mordowany. 

Decymus Juliusz Brutus. Był oficerem Cezara 
w Galii, dzięki niemu otrzymał namiestnictwo Ga
lii Przedalpejskiej na rok 44 i konsulat na rok 42. 
Zginął zamordowany . 



Gajusz Treboniusz. Był oficerem Cezara w Ga
lii, dzięki niemu otrzymał konsulat w roku 45 i na
miestnictwo Azji na rok 44. Zginął zamordowany. 

Serwiusz Sulpicjusz Galba. Był oficerem Cezara 
w Galii, dzięki niemu otrzymał preturę w roku 54, 
później zaś wielki majątek. Zginął zamordowany. 

Lucjusz Minucjusz Basylus. Był oficerem Ceza
ra w Galii, dzięki niemu otrzymał preturę w roku 
45, później zaś wielki majątek. Zginął zamordo
wany. 

Publiusz Serwiliusz Kaska. By! oddanym stron
nikiem Cezara, dzięki niemu otrzymał urząd trybu
na ludowego na rok 43. Zginął śmiercią samobój
czą. 

Lucjusz Tiliusz Cymber. Był oddanym stronni
kiem Cezara , dzięki niemu otrzymał namiestn ic
two Bitynii na rok 43. Zginął zamordowany. 

Ci wszyscy nienawidzili Cezara. ponieważ za
wdzięczali mu bardzo wiele - niektórzy życie, 
wszyscy zaś majątki i godności. Dawni wrogowie 
czuli się upokorzeni, stronnicy zaś zawiedzeni; 
chcieli proskrypcji, rzezi , konfi skat. 

Nienawidzili Cezara, ponieważ nie zwracał 
uwagi na pozory. Nic wstał na powitanie senatu. 
Powiedział że Rzeczpospolita to pusta nazwa bez 
ciała i kszt ałtu. Mogli mu przyznać rzeczywistą 
wszechwładzę, wszelkie honory, cześć niemal bo
ską - nie mogli zrezygnować z fikcji istnienia re
publiki. 

Nienawidzili Cezara , ponieważ ocenia! ludzi nie 
według ich narodowości i urodzenia. Wprowadził 
do senatu wielu możnowładców z Italii północnej 
i nawet z Galii, nadawał hojnie obywatel stwo 
rzymskie mieszkańcom prowincji, dźwigał w górę 
ludzi nawet z najniższych warstw, bo 1. rozumi a ł to, 
czego inni nie byli w stanic pojąć: garstka skorum
powanych polityków w nie tak wielkim mieście 
nad Tybrem nie może samowolnie ciemiężyć i wy
zyskiwać ludów od Atlantyku po Eufrat nic im 
w zamian ni dając. 

Nienawidzili Ce1.ara, ponieważ wierzyli pogło
skom, że stolica wstanie przen iesiona na wschód, 
gdzie monarsza para - Cezar i Kleopatra - wła
dać będzie w blask u i chwale nad Europą , Afryką 
i Azją, oni zaś, rzymscy senatorowie, znikn ą w tłu
mie orientalnych dworaków. 

Nienawidzili Cezara, ponieważ nie rozumieli te
go, co jasno widział on sam, mówiąc: 

„Nie mnie, ale właśnie Rzeczypospolitej winno 
zależeć na moim życiu. Ja dość już mam potęgi 
i sławy. Natom iast Rzeczpospolita, jeśli mnie coś 
spotka, nie zazna już pokoju i wstri<Jsną nią znacz
nie sroższe wojny domowe". 

DIVUS IULIUS 
Kiedy w dniach od dwudziestego do trzydzieste

go lipca roku 44 Gajusz Oktawiusz, jako przybra
ny syn Cezara noszqcy nazwis ko Gajusz Juliusz 
Cezar, wydawał igrzyska dla uczczenia pamięci 
zwycięstw swego ojca, wczesnym wieczorem na 
północnym nieboskłonie przez siedem dni ukazy
wała się gorejąca kometa, widoczna we wszyst
kich krainach państwa. Ponieważ powszechnie 
wierzono, że jest to dusza Cezara wzlatująca ku 
siedzibie nieś miertelnych bogów, nad głową posą
gu Cezara na Forum umieszczono gwia1.dę. 

Dnia pierwszego stycznia roku 42 na mocy 
uchwały senatu i ludu rzymskiego zmarły dyktator 
zaliczony został w poczet bogów i odbiera odtąd 
należną mu cześć boską we wszystkich świąty
niach państwa jako 

DIVUS IULIUS. 
Aleksander Krawczuk: 

Juliusz Cezar. Wrocław 1990. 



D 
oniosłość problemu 
początku dla zjawi
ska rewolucji jest 

oczywista. Za tą tezą, że 

początek musi być blisko 
związany z gwałtem, wy

dają się przemawiać le
gendarne początki naszych 
dziejów, tak jak je przyta

cza zarówno biblijna jak 

i klasyczna starożytność: 

Kain zabił Abla, Romulus 
uśmiercił Remusa. Skoro 
więc gwałt był począt

kiem, to żaden początek 

nie może się wydarzyć bez 
użycia przemocy. Pamięć 
o tych pierwszych uwiecz

nionych w naszej biblijnej 
i świeckiej tradycji uczyn

kach ( ... ) utrzymywała się 
przez całe stu lecia z siłą, 

którą myśl ludzka osiąga 
w tych rzadkich chwilach, 

gdy tworzy najcelniejsze 
metafory i opowieści 

o uniwersalnym wymia
rze. Opowieść mówiła 

wyraźnie: wszelkie brater

stwo, do jakiego zdolni są 
ludzie, wyrasta z bratobój
stwa; każda stworzona 

przez ludzi orgamzaCJa 
polityczna ma swoje źró

dło w zbrodni. Toteż z bie
giem czasu przeświadcze
nie, że „na początku była 
zbrodnia" ( ... ) zdobyło 

w świecie spraw między
ludzkich ważność równą 

tej, jaką pierwsze zdanie 

z ewangelii świętego Jana: 
„N a początku było Sło

wo", miało dla sprawy 
zbawienia. 

Hannah Arendt: 
O rewolucji. 

Kraków 1991. 
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S
zekspirowski „Juliusz Cezar", 
w związku ze świetnie( ... ) posta
wioną postacią Brutusa, zdaje się 

na temat „cnoty", czy też po prostu 
„moralności" nasuwać pewne myśli 

raczej krytyczne, a to z punktu widze
nia zarówno uprawnionych dążeń 

człowieka, który jest moralny albo 
cnotliwy, jak też jego człowieczeń
stwa i ogólniejszej - nie tylko etycz
nej - ludzkiej wartości. Szekspir nie
wątpliwie i niedwuznacznie chciał 

przedstawić Brutusa jako człowieka 
wyniesionego wysoko ponad przecięt
ność etyczną, jako herosa moralnego, 
geniusza cnoty. Brutus jest nie tylko 
uczciwy, bezinteresowny, nieustraszo
ny, bohatersko opanowany, wielko
duszny, w obcowaniu wykwintny i, 
w najbardziej potocznym znaczeniu 
tego słowa, po prostu „dobry"; nie 
tylko ma wyostrzone poczucie spra
wiedliwości i każdemu zawsze gotów 
jest oddać to, co mu się słusznie nale
ży; ale wszystkie te cechy dodatnie 
składają się na jakiś kształt ostatecz
ny, na ten „posąg", o którego wykucie 
z opornego materiału swej duszy tylu 
nie gorszych - i historycznych! -
Rzymian w tej morderczej epoce ku
siło się bez powodzenia. Podkreślone 
też jest, w licznych miejscach drama
tu, pozytywne znaczenia tej jego 
„cnoty" dla sprawy, w której służbę 

się oddał: ona to - a nie jakieś nie
zwykłe talenty wojskowe czy poli
tyczne - zapewnia mu, aż do tragicz
nego finału, wpływ i autorytet wśród 
swoich, tym samym zaś i całemu obo
zowi republikańskiemu zwartość we
wnętrzną, jednolitość działania i, gdy 
zwycięstwo się wymknęło, godność 

w upadku. Nikt się nie sprzeniewie
rza, nikt nie odpada; jedyna scysja 
z Kasjuszem kończy się zbrataniem 
jeszcze ściślejszym. Trudno się jed
nak oprzeć wrażeniu, że akcent mimo 
wszystko naczelny pada na cnotę Bru
tusa jako na coś, co osłabia; nie byle 

jaki cień, w szczególności, rzucają na 
nią niezaprzeczalne, chociaż co do 
istoty swej nie tak łatwe do rozumo
wego ujęcia, powiązania jej z jego 
klęską. Czyżbyśmy więc, na przykła
dzie Brutusa, mieli tu zademonstro
waną nam jakąś, w rozumieniu Szek
spira normalną, solidarność tych 
dwóch rzeczy: cnoty i klęski?( ... ) 

Najprostszy, narzucający się 

w pierwszej chwili sposób rozumowa
nia owego fatalnego powiązania jest 
niewątpliwie ten, że klęska ma w cno
cie swą przyczynę. Uwzględnia co 
prawda poeta i podkreśla także przy
czyny inne, tkwiące w okoliczno
ściach zewnętrznych, czy to realnych 
(faktyczny stosunek sił w Rzymie, za
nik ducha republikańskiego wśród lu
du, błędy strategiczne, przypadek), 
czy to mniej lub więcej mitologicz
nych (zemsta pośmiertna Cezara, Los 
pojęty jako siła kosmiczna); w myśl 
jednak całej, znanej nam wszystkim 
Szekspirowskiej koncepcji dramatu, 
nie na nich zainteresowanie się sku
pia, ale na tych, które bohater nosi 
w sobie samym, w swym charakterze. 
I taką „wewnętrzną" przyczyną miała
by być przede wszystkim jego cnota. 
Brutus ginie, bo jest „za szlachetny na 
ten świat": taka byłaby interpretacja 
swego czasu mniej lub więcej kla
syczna( ... ). 

Henryk Elzenberg: 
Z filozofii kultury. Kraków 1991. 



ZAGADKA SZEKSPIRA 
Cały Hilton wypełniony był szekspirologami. 

Było blisko ty s iąc szekspirologów na tym drur<im 
światowym kongresie w Waszyngtonie, w kwiet
niu zeszłego roku. W wielkim lobby Hiłtonu pa-
01enk1 rozdawały kartoniki z wydrukowanym 
imieniem i nazwiskiem, godnością i instytucją, 
w ramkach, z agrafkami do przypięcia, żeby się 
szekspirolodzy mogli wzajemnie rozpoznać„ 
W arkadach dookoła lobby wystawiono wydaw
nictwa szekspirowskie. Były wśród nich nowe 
słowniki Szekspira przepuszczone przez kompute
ry, gdzie każde z jego 22 OOO słów podane jest we 
wszystkich kontekstach. Były prospekty nowych, 
jeszcze wspanialszych słowników, w których nie
znużone komputery zgromadzą wszystkie Szek
spirowskie didaskalia i osobno wszystkie jego zna
ki przestankowe aż do ostatniego przecinka i obli
czą wszystkie frekwencje i wszystkie relacje wy
krzykników do znaków zapytania. Szekspirologia 
żywi się nie tylko Szekspirem, ale sama sobą. Jest 
przeszło dwa tysiące katedr szekspirowskich w sa
mych Stanach i blisko tysi ąc w reszcie świata. I co 
roku blisko trzysta nowych dysertacji doktorskich 
o Szekspirze; rok w rok, dzień w dzień, nie licząc 
oczywiście świąt chrześcijańskich, żydowskich 

i niedziel. 
Poprzedni kongres szekspirowski, pierwszy 

światowy, był przed pięcioma laty w Vanco
uverze. Miał w sobie coś z radosnej niespo
dzianki 1 jeszcze wtedy nie tak przerażają

cej tym, że szekspirologów jest tylu na ca
łym świecie. Wychylony wydawał się ku 
Japonii, z Vancouveru jest bliżej do 
Kyoto niż do Stratfordu i po amery
kańskiej najliczniejsza była delegacja 
japońska. Uczestnicy mieszkali 

w domkach 

----==-==-- ochrzczo-_::;;--___ nych dziw-
nymi indiański

mi imionami wśród ró-
żanych ogrodów Uniwersyte-

tu Brytyjskiej Columbii. 
Rozpłomieniony był ten 

kongres smutnym uśmie
chem Grigorija Kozin
cewa (spotkałem go 

tam po raz ostatni, 
zmarł w niespełna 

dwa lata potem). 
Spacerując które-
goś wieczoru 
pośród tych 
różanych 

ogrodów, roz
mawialiśmy 

o Meyerholdzie. Był jednym z nielicznych jego 
uczniów i przyjaciół, którzy przeżyli wszystkie 
czystki. „Wtedy z Meyerholdem - mówił Kozin
cew - to były jedyne lata szczęścia, może dwa, 
może trzy, potem wszystko już było rozpaczą''. Na 
ten kongres w Vancouverze Kozincew przywiózł 
swego Króla Leara, który rozgrywa się na rosyj
skich stepach. 

Piękny jest wiosną Waszyngton, biały i różowy 
od kwitnących czereśni. Ale zapach czereśni nie 
dochodził do Hiltonu. Kongres odbywał się z żela
zną precyzją amerykańskiej konwencji; w tym Hil
tonie był parę tygodni przedtem kongres Córek 
Amerykańskiej Rewolucji, a parę dni potem zjazd 
kwakrów z całego świata. W ciągu tych pięciu dni 
podzielonych na obrady plenarne, sekcje, podsek
cje i seminaria uczestnicy kongresu jak podróżni 
na dworcu kolejowym pośpiesznie dopijali swoje 
kawy i z teczkami wypchanymi od kopii referatów 
biegli, jakby się bali spóźnić na pociąg, do jednej 
z sześciu sal konferencyjnych w których nieprze-

rwanie i równocześnie szekspirolodzy wykładali 
s1.ekspirologom . o Szekspirze. O Szekspirze 
w przód i tył. od tradycyjnej tekstologii do ostat
nich nowinek hermeneutyki; były seminaria o eg
zystencjalnej interpretacji Szekspira i o struktural
nej, był Szekspir chrześcijański i marksistowski. 
Na tym ostatnim seminarium obesłanym głównie 
przez szekspirologów ze 
Wschodnich Niemiec wyda-
ło mi się przez chwilę, że jak 
przed piętnastu laty słyszę ten 
sam głos powtarzający w kół
ko: „Szekspir był postępowy 
i nie był postępowy„." („.) 

Ale szczytowym momentem 
kongresu, w przeddzień jego t.a

mknięcia, miał być odczyt Borgesa. 
Jorge Borges na ten kongres 
specjalnie przyjechał. Naj
większa sala Hiltonu , już ,· 

na godzinę przed cza- ' 
sem, wypełniona była 
do ostatniego miejsca. 

~ Tylko pierwsze cztery 
~V ' rzędy krzeseł ~tały puste. Pilnowały ich 

,\ 1 dz1ec1 ze szkol, zeby mkt mepowołany 
, na nich nie usiadł. Ale widocznie ofi

cjalni goście nie przyszli, bo w końcu 
dzieci usiad ły w tych 

~ - rzędach. Dwóch pa-
. ~ nów wprowadziło 

Borgesa. Szli bardzo wolno, 
trzymając go pod ręce. Wydało 

mi si ę prl eZ chwilę. że prowa
dzą figurę 1. drL.ewa. Ustawili 
go wreszcie na podium, 

przed mikrofone m. Cała sa
la wstała, owacja trwała 

~. wie le minut. Borges s ię 
, nie poruszył. Oklaski 

wreszcie ucichły . Bor
ges zaczą ł poru szać 

ustami. Z mikrofonów dobiegł szum. Z tego mo
notonnego szumu można było ty lko 
z największym trudem wyłowić 
jedno słowo, które wracało 
i wracało jak ciągl e to samo wo
łanie z dalekiego okrętu zagłusza
ne nieu stannie przez morze: Szek
spir, Szekspir, Szekspir. .. 

Mikrofon był umieszczony za wy
soko. Ale nikt na całej sali nie miał 
odwagi, żeby podejść i- opuścić mi-

krofon przed starym, śle
pym pi sarzem. Borges 
mówił godzinę i prZez ' 

~ godzinę tylko to jedno ~ 
-~\:, , słowo - Szekspir, do-

X 1 biegało słuchaczy. Przez 
1 tę god1.inę nikt nie wstał, nikt nie opu

ścił sali. Dopiero, kiedy Borges skoń
czył, wstali wszyscy i wydawało się, że 

_ ta ostatnia stojąc a 
~ owacja nie sko11czy 

się nigdy. 
Odczyt Borgesa miał tytuł: 

„Zagadka Sze kspira". Jak Mów-
ca w „Krzesłach" wezwany zo

stał. żeby rozwiązać zagadkę. 
I jak Mówca w „ Krzesłach", 

który z gardła potrafił wy
dobyć tylko niezrozumia
łe dźwi e ki, Borges roz

' wi ązał' zagadkę : Sze k
' spir, Szekspir, Szek

spir„. 

Jan Kott: Kamienny Potok. 
Warszawa 1991. 



APPENDIX 
Podstawowe utwory W. Szekspira, 
przystępnym sposobem streszczone 
i dla celów mnemotechnicznych 
w formę wierszowaną przyodziane. 

„Hamlet" 
Duch: brat jad wlał do ucha. 
Syn ducha: o psia jucha! 
Stryja w ryj? Drastyczny krok. 
Zwłoka. Jej finał: stos zwłok . 

„Romeo i Juli a" 
Rody Werony: wraży raban. 
Młodzi: hormony. Starzy: szlaban . 
Mnich: lekarstwem zielarstwo? 
Finał: trup grubą warstwą. 

„Ryszard III" 
Garbus: knuje. 
Wokół szuje. 
Ząb za ząb. Królestwo za konia. 
Finał: zbiorowa agonia. 

„J uliusz Cezar" 
Forum. Togi. 
Gołe nogi. 
Klika: szefowi nóż w plecy? 
Finał: trupy, kalecy. 

„Otello" 
Tło: gondole i doże. 
Centrum uwagi: łoże. 
Wąż: Jago. Mąż: „Ja go! ... " 

Duszona: 
Żona. Finał: obsada kona. 

„Makbet" 
Szkot: bitna bestia. 
Żona : ambitna. 
Ręce umywa. Ma gdzieś. 
Bór: marsz na mur! Finał: rzeź. 

„Król Lear" 
Król-ojciec: lebiega. 
Błazen: go ostrzega. 
Córki: dwie złe, jedna lepsza. 
Finał: wszystko się rozpieprza. 

Stanisław Barańczak: 
Biografioły. Poznań 1991 
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Dyrektor artystyczny - JERZY STASIUK 
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Brygadier sceny - Robert Ratajczak 
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(!:~ Międzynarodowe ._- ' „ 1 Targi 
...,, Poznańskie 

PROGRAM 
czerwiec 1994 - czerwiec 1995 

12-17.06. 

12-17.06. 

12 -17.06. 

06- 09.09. 

06-09.09. 
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DREMA- Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi 
do Obróbki Drewna 

Targi Sztuki i Antyków 

JESIEŃ -Targi Artykułów Konsumpcyjnych 
(Kosmetyki, Zabawki, Sport, Jubilerstwo, Żywność) 

POZNAŃSKI TYDZiEŃ MODY 

ASIA IN POLAND 

29.09 · 04.1 O. POLAGRA • Międzynarodowe Targi Rolnet
Przemysłowe 

29.09 .. 04.1 o. 
29.09 .. 04.1 o. 

20· 23.10 
25. 28.10. 

25. 28.10. 

25-18.10. 

22-25.11. 

22-25.11. 

22-15.11 . 

~10.12. 

24. 27.01. 

24. 27.01. 

28.02 .. 03.03. 

Krajowa Wystawa Ogrodnicza 

T AROPAK · Międzynarodowy Salon Techniki 
Pakowania i Magazynowania 

MULTIMEDIA. Targi Wydawnictw 

DOMEXPO -Jesienne Targi Artykułów 
Konsumpcyjnych .WSZVSTKO DLA DOMU" 

Międzynarodowe Targi Reklamy 

TOUR SALON • Międzynarodowy Salon Turystyczny 

POLEKO- Międzynarodowe Targi Ekologiczne 

KOMEX - Międzynarodowe Targi Urządzeń 
Komunalnych 

WYSTAWA GOSPODARCZA MIAST POLSKICH 

KOOPERACJA· iędzynarodowe Targi Small 
Businessu 

1995 
BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa 

SECUREX - Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń 
Mienia 

WIOSNA -Targi Artykułów Konsumpcyjnych 
(Kosmetyki, Zabawki, Sport, Jubilerstwo, Żywność) 

POZNAŃSKI TYDZIEŃ MODY 

14. -17.03. SALMED - Międzynarodowy Salon Medyczny 

28.03 · 01.04. DOMEXPO-Wiosenne Targi Artykułów 
Konsumpcyjnych • WSZVSTKO DLA DOMU" 

10 -13.04. 

10 -13.04. 

10·13.04. 

25. 27.04. 

28.04 .. 07.05. 

23 .. 26.05 

23. 26.05. 

18 .• 23.06. 

INFOSYSTEM ·Międzynarodowe Targi Elektroniki, 
Telekomunikacji i Techniki Komputerowej 

POLIGRAFIA -Międzynarodowa Ekspozycja Maszyn 
Poligraficznych 

MULTIMEDIA· Targi Wydawnictw 

CEPEX -Środo~uropejska Wystawa 
Energetyczna 

Międzynarodowe Targi Motoryzacji 

MEBLE -Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz 

DREMA- Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi 
do Obróbki Drewna 
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KAWA 

Spotkanie z Pedrosem ... 

--~~~--
UNIONC:Ol H·f fA()C .\ND~I" 1on s„ tnm k.Pnrrmli•kl(061) 14l(Y.'i: 

FOTO SALON AFT 
61-222 Poznań, os. Jagielońskie 121, teł. n-19-21 

czynny: pn.-pt. 10.00-18.00 
sob. 9.00-17.00 
niedziela i 'w. 9.00 - 13.00 

Realizujemy prace fotoamatorskie na 
najnowszych maszynach firmy AGFA 
oraz polecamy: zdjęcia ' lubne i 
komunijne w atelier, zdjęcia w 
ko· ciałach i urzędach, zdjęcia 
techniczne i katalogowe na 
bezcieniowych ekranach, reportaże. 




