Arrinera Hussarya − supersamochód konstruowany przez polską firmę
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Arrinera Automotive.
Nazwa Hussarya odnosi się do siedemnastowiecznej polskiej kawalerii.
Widlaste V8 General Motors ukryte pod karbonową maską, 650 wściekle
galopujących koni mechanicznych, pozwalających rozpędzić ten
supersamochód do 100 km/h w 3,2 sekundy. Samochód wyglądem
przypomina bolidy z najwyższej półki i jest polskiej produkcji. Brzmi
niesamowicie, ale to prawda. Arinnera Hussarya może stać się polską
motoryzacyjną wizytówką, a w dodatku ma być seryjnie produkowany
w Gliwicach w zakładach SILS Centre.
Słowo Arrinera jest połączeniem
dwóch słów:
włoskiego 'prawdziwy' oraz
baskijskiego 'opływowy'.
Hussarya (oryginalna pisownia
z XIX wieku) przywodzi na
myśl
obrazy
polskiej
legendarnej konnicy:
"Przez chwilę nie widać nic.
Aż zagrzmiało coś i dźwięk się
uczynił, jakby w tysiącu kuźni kowale młotami bili. {…} Husaria już
rozpuściła konie. Boże, co za impet! " - Tak pisał w "Potopie" Henryk
Sienkiewicz o pędzącej husarii, czyli legendarnej polskiej konnicy.

( oprac. Michał Wiśniewski kl. IIb/4)
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W Wielkiej Brytanii w Wigilię większość osób pracuje.
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia charakterystycznym
daniem obiadowym jest pieczony indyk z żurawiną. W Boże
Narodzenie Brytyjczycy rozdają też sobie nawzajem prezenty.
Wigilii nie ma również w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie
zamieniana jest na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji.
We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny, z pasztetem
strasburskim z gęsiej lub kaczej wątróbki (foie gras), ostrygami
i wędzonym łososiem. Powszechnie podczas Wigilii jada się mięso
drobiowe, zwłaszcza indyka.
W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną kaczkę,
a na zakończenie ryż z migdałami.
W Niemczech bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli
adwent. W domach pojawiają się adwentowe wieńce udekorowane
czterema świecami, a w każdą niedzielę adwentu zapalana jest jedna
z nich. W większości miast niemieckich odbywają się jarmarki
świąteczne, a mieszkańcy ogrzewają się grzanym winem. Sama
Wigilia jest mniej uroczysta niż w polskich domach, zazwyczaj
spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną. Najważniejszy
świąteczny posiłek jest 25 grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest
pieczona gęś. Prezenty przynosi Mikołaj lub dzieciątko Jezus.





We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja,
podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta penettone
i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia jest
jednak przede wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę.
W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym atrybutem
jest szopka. Szopki budowane są w kościołach, mieszkaniach,
placach, czy nawet klatkach schodowych.
W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka wieprzowe
(po norwesku Ribbe) i gotowane mięso owcze (pinnekjøtt) lub
specjalne danie przygotowane z solonej oraz gotowanej ryby (która
wcześniej leżała w ługu sodowym przez 2-3 dni), którą następnie
podaje się z boczkiem. Potrawa ta nosi nazwę lutefisk.
W Grecji od rana dzieci chodzą po kolędzie. Na każdym stole
znajdziemy Chleb Chrystusa – duże słodkie bochenki w różnych
kształtach i z różnymi zdobieniami. Choinki po raz pierwszy
pojawiły w 1833 roku. Zwyczaj przyniesiony został przez króla
Ottona I, króla Grecji (syn króla Bawarii). Tradycyjnym greckim
zwyczajem jest ozdobiona łódź lub statek.
W grudniu na Cyprze jest ok. 18 stopni, toteż kolację wigilijną
je się często na tarasie. Minęły już czasy, kiedy wyspiarze tuczyli
na święta prosię, ale na stole nadal króluje wieprzowina, polędwica
z grillowanym kozim serem oraz wędzone kiełbaski. Zgodnie
z tradycją 24 grudnia prezenty przynosi św. Mikołaj, a w Nowy Rok
- św. Bazyli. Cypryjczycy świętują tylko 26 grudnia, zaś w Boże
Narodzenie muszą stawić się w pracy. Na Cyprze zdecydowanie
bardziej niż zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane są te
wielkanocne.
Przygotował: mgr Jarosław Szewczul
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„Szybcy i wściekli 7” – amerykańsko-japoński film fabularny, który
kontynuuje wydarzenia z poprzedniego filmu serii „Szybcy i wściekli.”
Data premiery: 10 kwietnia 2015 (Polska)
Jest to film sensacyjny, który wyreżyserował James Wan, a scenariusz
do niego napisał sam Chris Morgan. Głównymi bohaterami są aktorzy
słynący z ról w poprzednich seriach filmu. Ze względu na tragiczną śmierć
jednego z głównych bohaterów – Paula Walkera - (w chwili jego śmierci
sequel był ukończony w połowie), brakujące sceny z udziałem filmowego
Brian'a O'Connera zostały nagrane przy udziale braci Paula Walkera Cody'ego i Caleba Walkerów. Ale to nie wszystko. W niektórych ujęciach
twarz oraz głos zmarłego aktora zostały wygenerowane za pomocą
najnowszej technologii CGI (Computer Generated Imagery). Technika
ta polega na 'nałożeniu' komputerowej podobizny twarzy na twarz,
grającego w filmie dublera.
Film jest fascynujący, nie brakuje w nim akcji i trzymających w napięciu
momentów. Luksusowe i drogie auta na ekranie prezentują się niemal
idealnie. Niestety, w filmie znalazły się też obrazy tak nierealne
i nieprawdopodobne, że wyglądały jak wycięte z filmów science fiction.
Należy zwrócić uwagę, że w filmie znalazła się
scena nakręcona ku pamięci zmarłego Paula
Walkera - jego odejście w filmie zostało
przedstawione w sposób spektakularny: piękna,
muzyka i aktorzy, którzy na chwilę przestają
grać, by wspominać kolegę z planu.
Reasumując, film wywarł na mnie ogromne
wrażenie i chciałbym go polecić każdemu fanowi
motoryzacji oraz maniakom filmów sensacyjnych.
(oprac. Adrian Myszkowski kl. IIe/4)
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Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej!
Tego wszystkim
Czytelnikom
życzy redakcja
„Klaksonu”
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