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ZDUNY

RozmaitoĈci muzyczne

POMYSàODAWCĄ I INICJATOREM 
warsztatów muzycznych w Zdunach 
jest Malwina Paszek, córka dáugolet-
niej szefowej zdunowskiego muzeum, 
a obecnie pracownika ZUK-u – àucji 
Dáugiewicz-Paszek 

 Muzyczne warsztaty rozmaito-
Ĉci zaplanowano w zdunowskim 
oĈrodku kultury. To autorski pro-
jekt Malwiny Paszek, studentki 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Zaproponowana przez niñ forma 
spödzenia wolnego czasu bö-
dzie zawieraè mnóstwo jedynych 
w swoim rodzaju atrakcji. Bödzie 
budowanie instrumentów, impro-
wizacje muzyczne czy przygoto-
wanie i zespoäowe wykonywanie 
utworów. Warsztaty odbywaè 
siö bödñ w dniach 4-15 sierpnia 
na dziedziþcu Izby Muzealnej 
w Zdunach. W godzinach miödzy 
10.00 a 13.00 dzieci bödñ miaäy 
okazjö dowiedzieè siö wielu cieka-
wych rzeczy, m.in. na temat rytmu 

Cel warsztatów muzycznych:
- rozwijanie wyobraĨni muzycznej,
- zdobywanie umiejĊtnoĞci pracy 
w grupie, wspólnego muzykowa-
nia,
- zdobycie umiejĊtnoĞci budowania 
instrumentów oraz wykorzystanie 
przedmiotów, naczyĔ jako instru-
mentów muzycznych – uwraĪliwie-
nie na brzmienie, 
- poznanie zjawiska muzycznego 
jakim jest rytm,
- poznanie muzyki tradycyjnej, np. 
Afryki, Bliskiego Wschodu (Iranu) 
i innych, w których muzyka na 
instrumenty perkusyjne odgrywa 
bardzo waĪną rolĊ,
- poznanie pojĊü takich jak metrum 
muzyczne, rytmy parzyste, niepa-
rzyste, motyw muzyczny, takt i inne 
związane z rytmem muzycznym,
- nabycie umiejĊtnoĞci uwaĪnego 
sáuchania muzyki,
- zdobycie umiejĊtnoĞci pracy 
w sekcjach rytmicznych, sáuchanie 
wspóáwykonawców.

i muzyki pozaeuropejskiej. Uczest-
nictwo w warsztatach jest odpäat-
ne – 50 zä. – PoniewaĔ Malwina 
Paszek wyszäa z tñ inicjatywñ 
dwa tygodnie temu, nie ma moĔ-
liwoĈci dofinansowania udziaäu 
w zajöciach, gdyĔ trzeba byäoby to 
zaplanowaè duĔo wczeĈniej. Nato-
miast w przyszäym roku bödziemy 
siö staraè, aby byäy one bezpäatne, 
bñdĒ ewentualnie zaplanujemy ja-
kñĈ formö wsparcia finansowego, 
bo dzisiaj nie mamy na to Ĉrodków 
w budĔecie – täumaczy Tomasz 
Chudy, dyrektor Zdunowskiego 
OĈrodka Kultury. Zapisy prowa-
dzi Izba Muzealna w Zdunach 
pod numerem (062) 721-51-95.
                  (alf)

ZAWODY STRZELECKIE KROTOSZYüSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO

 Zwyciöstwem Floriana Wie-
czorka z Ligoty-Koryta-Korytni-
cy zakoþczyä siö turniej strzelecki 
o przechodni Puchar Prezydenta 
RP Lecha Kaczyþskiego. Wy-
przedziä on Säawomira Balcerzy-
ka z Kalisza oraz Jana ćlözaka 
z Ostrzeszowa. Prócz rywalizacji 
o gäówne trofeum bracia kurkowi 
z Krotoszyna, Mosiny, Pszczy-
ny, Jutrosina, Ostrowa Wlkp., 
Raszkowa, Ligoty-Koryt-Ko-
rytnicy, Kalisza, Ostrzeszowa 
i KoĈciana zmagali siö w kilku in-
nych konkurencjach strzelniczych. 
W zawodach wziöli udziaä równieĔ 

miejscowi notable – starosta Le-
szek Kulka, wicestarosta Krzysz-
tof Kaczmarek, wiceburmistrz 
Krotoszyna Ryszard Czuszke 
i Starszy Cechu Rzemiosä RóĔ-
nych Józef Januszkiewicz.
 Podczas uroczystoĈci ksiñdz 
kanonik Adam Modliþski po-
Ĉwiöciä kamieþ mieszczñcy 
siö przy koĈciele p.w. Fabiana 
i Sebastiana patronów Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Diecezji Ka-
liskiej. Imprezö zorganizowaäo 
Strzeleckie Bractwo Kurkowe 
w Krotoszynie.

(alf)

Walczyli o puchar prezydenta RP

Tarcza burmistrza:
Tadeusz ĩychlewicz z Pleszewa
Florian Wieczorek z Ligoty-Ko-
rytnicy-Koryt
Bogdan Grygier z KoĞciana

Tarcza charytatywna „Brackie 
serce nr 12:
Maciej BáaĪejewski
Tadeusz ĩychlewicz
Florian Wieczorek

Tarcza towarzyska:
Tadeusz ĩychlewicz
Maciej BáaĪejewski
Fabian Maáecki

Strzelanie do kura:
Wáadysáaw Jaroszka
Andrzej Wawrzyniak
Roman Drygas

PODCZAS ZAWODÓW strzeleckich 
wrĊczono liczne puchary.

BARAN (21 III - 19 IV)
 Twoje wysiïki nabierajÈ wymiernego 

charakteru. Moĝesz dziaïaÊ bez obaw. Wszystko, co-
kolwiek zrobisz w tym tygodniu, okaĝe siÚ korzystne. 
Finansowe prognozy sÈ dobre. OpïacalnoĂÊ moĝesz 
zwielokrotniÊ pomysïowoĂciÈ i zaangaĝowaniem. 
W uczuciach bÚdziesz dysponowaï wpïywem i siïÈ 
oddziaïywania na partnera. Ten magnetyzm serca 
nie potrwa jednak dïugo.

BYK (20 IV - 20 V)
Kto teraz urlopuje, niestety, straci 

szanse na powiÚkszenie swoich dochodów. Za 
to pracujÈcym los sprzyja! Staraj siÚ byÊ jak naj-
bardziej aktywny w pracy. Zaznaczy siÚ u Ciebie 
silna intuicja zawodowa i „ĝyïka” do interesów. 
Wzmocnisz swojÈ pozycjÚ. Zaczniesz zarabiaÊ 
upragnione pieniÈdze. W sferze uczuÊ teĝ sporo 
szczÚĂcia. Uwaĝaj na przygodne znajomoĂci. Nie 
traktuj zbyt powaĝnie wakacyjnych przygód.

BLI½NI}TA (21 V - 20 VI)
Pora ruszyÊ z edukacjÈ, doskonaleniem 

zawodowym, rozwijaÊ swoje umiejÚtnoĂci i ta-
lenty. Wszystko przed TobÈ! Nic tylko czerpaÊ 
garĂciami z tego rogu obfitoĂci. Korzystaj z szans. 
Na coĂ powinieneĂ siÚ koniecznie zdecydowaÊ. 
Wyznacz sobie cele i staraj siÚ skutecznie do 
nich dÈĝyÊ. PamiÚtaj, ĝe fortunÚ zdobywa siÚ 
ciÚĝkÈ pracÈ. MajÈc sprzyjajÈce okolicznoĂci, 
jak obecnie, wïoĝysz mniejszy wysiïek.

RAK (21 VI - 22 VII)
Planety Ci sprzyjajÈ. W tym tygodniu 

szczególnie odczujesz pozytywne wpïywy Wenus. 
Kto samotny – o samotnoĂci szybko zapomni. 
W zwiÈzkach caïkowita sielanka! Teraz moĝe-
cie podjÈÊ tÚ najwaĝniejszÈ decyzjÚ o byciu na 
zawsze razem, a maïĝeñstwa zdecydujÈ siÚ na 
posiadanie potomstwa. Przeĝyjesz piÚkne let-
nie dni. To takĝe wymarzony czas na wspólne 
z partnerem podróĝe, np. poĂlubnÈ.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Wpïywy planetarne skïaniajÈ do 

ostroĝnoĂci w dziaïaniu. Jeszcze trochÚ cier-
pliwoĂci, a i Ty rozwiniesz skrzydïa. Tymczasem 
zachowaj powĂciÈgliwoĂÊ  w podejmowaniu 
decyzji. Ogranicz siÚ do przemyĂleñ i nakre-
Ălenia strategii dziaïania. Biznesmenom (i nie 
tylko) przydaïaby siÚ szczegóïowa analiza 
SWOT. Przeanalizuj swoje mocne i sïabe stro-
ny. Zastanów siÚ, co sprzyja, a co zagraĝa 
Twoim planom. 

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Chociaĝ do urodzin zostaïo sporo 

czasu, to kaĝdy tydzieñ bÚdzie teraz waĝny. 
Rozpoczniesz dïugotrwaïe dziaïania, które 
poprowadzÈ CiÚ do sukcesu zawodowego 
i materialnego. W ĝyciu osobistym teĝ bÚ-
dzie siÚ dziaïo bardzo dobrze. Zrób wszystko, 
aby speïniaÊ swoje plany i marzenia. Kiedy 
nadejdzie Twój czas, plany te nabiorÈ real-
nych ksztaïtów. BÈdě przygotowana na róĝne 
rozwiÈzania.

WAGA (23 IX - 22 X)
Druga poïowa lipca to czas sprzyja-

jÈcy podpisywaniu umów, zaïatwianiu spraw 
urzÚdowych itp. Moĝesz wzmocniÊ swojÈ po-
zycjÚ zawodowÈ, rozpoczÈÊ samodzielnÈ dzia-
ïalnoĂÊ gospodarczÈ, a przynajmniej poukïadaÊ 
sprawy zawodowe i majÈtkowe. W zwiÈzkach 
partnerskich osiÈgniesz harmoniÚ. Stabilizacja 
uczuciowa pomoĝe niektórym podjÈÊ decyzjÚ 
o wyborze drogi ĝyciowej.

SKORPION (23 X - 21 XI)
Kontynuuj obrany kierunek, nie zba-

czaj z toru nawet, gdyby pojawiïy siÚ bariery. 
Przeszkody sÈ do pokonania. Skieruj swojÈ 
uwagÚ na sprawy zawodowe i biznesowe. Pilnuj 
interesów, ïap okazje zarobkowania. Wypo-
czywajÈcym Skorpionom planety wróĝÈ sporo 
nowych wraĝeñ, mile spÚdzony czas w dobo-
rowym towarzystwie. Niestety, stan konta nie 
bÚdzie sprawiaï tak miïego wraĝenia...

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Sytuacja trochÚ siÚ pokomplikuje. 

Beztroski czas urlopowania dla niektórych 
okaĝe siÚ niezbyt udany. Moĝe okazaÊ siÚ, ĝe 
bÚdziesz zaskoczony pewnymi nieprzewidzial-
nymi sytuacjami, które okaĝÈ siÚ niezbyt miïe. 
Na urlopie zwykle inaczej siÚ je odbiera niĝ 
bÚdÈc w pracy, bo inne sÈ nasze oczekiwania. 
Staraj siÚ nie irytowaÊ z byle powodu. Gwiazdy 
zalecajÈ wiÚcej szczeroĂci.

KOZIORO¿EC (22 XII -19 I) 
Po okresie wytÚĝonej pracy naleĝy Ci 

siÚ czas na zregenerowanie siï i wyluzowanie 
napiÚÊ, odreagowanie stresujÈcych i termino-
wych zadañ. Najlepiej zaszyj siÚ gdzieĂ z dala 
od zgieïku, w jakimĂ odludnym miejscu, gdzie 
bÚdziesz mógï obcowaÊ z naturÈ. TrochÚ fi-
zycznego relaksu pozwoli uwolniÊ Twój umysï 
od ciÈgïych obliczeñ, kalkulacji i dokonywania 
trudnych codziennych wyborów.

WODNIK (20 I - 18 II)
CzekajÈ CiÚ burzliwe dni. W Wod-

nikach wyzwoli siÚ siïa przeĝycia przygód, 
które w przyszïoĂci mogÈ negatywnie odbiÊ 
siÚ na Twoim losie. �atwo bÚdzie o lekko-
myĂlnoĂÊ w postÚpowaniu, co moĝe skut-
kowaÊ bïÚdami, które trzeba bÚdzie póěniej 
naprawiaÊ. Silnie zaznaczy siÚ dÈĝenie do 
poznania nowych wraĝeñ. Oby nie wziÚïo 
góry nad rozsÈdkiem. Od soboty ïatwiej 
bÚdzie o stabilizacjÚ.

RYBY (19 II - 20 III)
Okres wyjazdów i spotkañ. Juĝ od 

dawna nie miaïeĂ tyle kontaktów z ludě-
mi, ile CiÚ w najbliĝszym tygodniu czeka. 
NawiÈĝesz nowe znajomoĂci, które mogÈ 
przerodziÊ siÚ w trwaïy zwiÈzek. W pracy 
wiele moĝesz osiÈgnÈÊ bez wiÚkszego wy-
siïku. Postaw bardziej na wspóïdziaïanie 
niĝ rzÈdzenie. Finanse przyniosÈ Ci duĝo 
zadowolenia, lecz uczyñ, co moĝliwe, aby 
sytuacjÚ jeszcze poprawiÊ.

h o r o s k o p

Krzy¿ówka 
z has³em
POZIOMO:
1) klub piïkarski z Turynu. 5) paĂnik 
dla kuropatw i baĝantów. 8) film 
Pakuli. 9) dyszkant. 11) obraza, 
zniewaga. 12) kabura przy siodle. 
15) operetka Offenbacha. 19) … 
Bruno. 20) endoskop. 21) miïoĂÊ do 
trzech, ale wpisz jednÈ. 24) rower na 
parÚ. 27) zbiorowisko. 30) mleczna 
rodzina. 31) w repertuarze zagrañ 
piïkarskich. 32) przyjmuje prezenty 
17 sierpnia. 33) imiÚ Gombrowicza. 
34) potrawa z podrobów.
PIONOWO:
1) mÈdrzejsze od kury. 2) powieĂÊ 
ze StefciÈ. 3) kierunek po przekÈt-
nej. 4) ptak tÚpiÈcy stonkÚ ziem-
niaczanÈ. 5) moneta z Boliwii. 6) 
roĂlina niczym zgrzytliwy gïos. 7) 
z Larami. 10) podlega retmanowi. 
13) ceramiczna masa w stanie póï-
pïynnym. 14) wiÚzienie w dawnej 
Rosji. 15) kawalarz, ĝartowniĂ. 16) 
naczelne bóstwo Rugian. 17) na nim 
gwiazdy. 18) pañstwo tasiemiec. 
21) dzielnica Konina z odkrywko-
wÈ kopalniÈ wÚgla brunatnego. 22) 
tragedia Szekspira. 23) ïzy poranka. 
25) ïÈczy statek z kurÈ. 26) sztuka 
czarnoksiÚska. 28) figura obrócona 
na rzutniÚ. 29) poïÈczenie koĂci.
 Uszeregowane litery z kratek 
ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzÈ rozwiÈzanie krzyĝówki 
- aforyzm Rabindranatha Tagore.

KUPON
NR 31(62)

Krzy¿ówka z hasäem nr 64 Oprac. ANDRZEJ STAWIK

 Litery z pól ponumerowanych w dolnym prawym rogu, uáo-
Īone w kolejnoĞci od 1 do 44 utworzą rozwiązanie krzyĪówki.

SpoĞród prawidáowych rozwiązaĔ wylosujemy nagrodĊ 30 zá. 
Rozwiązanie prosimy przesáaü, lub przynieĞü osobiĞcie wraz 
z kuponem do naszej redakcji (Krotoszyn,ul. Rynek 4) do  
8 sierpnia.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki lipogramowej z nr 29 (60)

Has³o: „Zćmiech jest to dobre samopoczucie caäego 
ciaäa, okazwyane w jednym miejscu”
NagrodĊ wylosowaáa: ELĩBIETA MANIARSKA, 
ul. WolnoĞci 
63-740 Kobylin

„21”, sensacyjny, USA
29-30 lipca, godz. 18.30

Wybitnie zdolny student Semyon Dukach wraz z gru-
pą przyjacióá rzuca wyzwanie domom gry i wkrótce 
tysiące dolarów zaczynają spáywaü na konta pomy-
sáowych hazardzistów. Black Jack staá siĊ polem 
fascynującej, ale teĪ niebezpiecznej gry...

„Kochanice Króla”, historyczny, USA
29-30 lipca, godz. 20.45

Dwie siostry Boleyn, Anne i Marie, rywalizują o wzglĊ-
dy króla, Henryka VIII. Zrobią wszystko, aby zdobyü 
jego serce, a swym orĊĪem uczynią niegodziwoĞü, 
intrygĊ i zdradĊ. 

„Skorumpowani”, sensacyjny, Polska
31 lipca, godz. 19.00

Z Rosji przez PolskĊ do Anglii odbywa siĊ przerzut 
narkotyków. W niewielkiej miejscowoĞci pod àodzią 
dochodzi do przechwycenia towaru przez byáego 
ofi cera KGB. Ludzie gangstera mordują tymczasem 
syna szanowanego biznesmena...

K INO  PRZEDWIO ćN I E


