Car of the Year 2016 Samochód Roku z Polski
Międzynarodowe jury, złożone z europejskich dziennikarzy
motoryzacyjnych, ogłosiło zwycięzcę plebiscytu na Samochód
Roku 2016
Opel Astra pokonał sześć innych modeli, które znalazły się
w ścisłym finale konkursu Car of the Year 2016.
Przewaga nad drugim Volvo XC90 była jednak niewielka.
Oto lista finalistów wraz z punktami, które im przyznano:

Przeciętne Czasopismo dla Nieprzeciętnej Młodzieży
Dwumiesięcznik

Nr 3 (132) maj / czerwiec 2016r.

1) Opel/Vauxhall Astra - 309 punktów
2) Volvo XC90 - 294 punkty
3) Mazda MX-5 - 202 punkty
4) Audi A4 - 189 punktów
5) Jaguar XE - 163 punkty
6) Skoda Superb - 147 punktów
7) BMW Serii 7 - 143 punkty
Zwycięstwo Astry to powód do dumy nie tylko dla Opla,
ale również dla polskich pracowników zakładów w Gliwicach,
z których wyjeżdżają niemieckie kompakty.
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Przeczytaj koniecznie
"Książe Mgły" to kolejne z moich
ulubionych dzieł C.R. Zafon'a.
Jest to zresztą pierwsza książka tego
autora, którą przeczytałem i mam do niej
wielki senstyment, bo dogłębnie mnie
poruszyła, pobudziła moją wyobraźnię
i rozbudziła miłość do książek.
Bardzo klimatyczna, mroczna, magiczna,
wciągająca, napisana w sposób niezwykle
obrazowy, niemal namacalny, jakby się
stało obok bohaterów...
Książka przedstawia historię młodego
Max'a, Alicji i Rolanda, którzy poznają
tajemnice wybrzeża Atlantyku. Poznają
też Księcia Mgły z opowieści starego
latarnika Viktora. Odkrywanie tajemnic
z Maxem, Alicją i Rolandem oraz poszukiwanie informacji na temat
Księcia Mgły sprawia, że opowieść jest ciekawa dla każdego! Chwilami
było naprawdę przerażająco, dostawało się ciarek przy niektórych
sytuacjach – sceny na statku lub cmentarz posągów, pobudzają wyobraźnię
do granic.
Tego, co dzieje się w książce, nie da się opisać. To trzeba przeczytać!
„Książę mgły” to książka, którą polecam każdemu.
Oprac. Marcin Nowacki IIIe/z

Ciekawe wakacje…
Jeżeli uważacie, że w naszym ojczystym kraju nie ma ciekawych
miejsc, które warto odwiedzić w wakacje, powiedzenie „cudze
chwalicie, swojego nie znacie”, mówi właśnie o Was.
Postaram się Wam przybliżyć kilka pięknych i ciekawych miejsc
w Polsce, do których warto się wybrać.
Babia Góra w Beskidach
Babia Góra jest uważana za jeden
z najbardziej zdradliwych szczytów
w Polsce. Liczy sobie 1725 m n.p.m
i jest najwyższym wzniesieniem
położonym poza Tatrami w Naszym
kraju.
Nazywana jest Królową Beskidów, Matką Niepogód, Diablakiem
albo po prostu Orawską Świętą Górą.
Od 1977 roku działa tutaj Rezerwat Biosfery UNESCO dzięki temu,
góra przyciąga botaników, geologów i innych badaczy z całego świata.

Kaplica czaszek
w Czermnie
Niewielka barokowa kaplica murowana
posadowiona na podstawie kwadratu,
usytuowana została pomiędzy kościołem
św. Bartłomieja a wolnostojącą
dzwonnicą.
Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych
czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych.
Dalsze 20–30 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą. Na ścianie
głównej znajduje się niewielki skromny ołtarz z barokowym krucyfiksem,
na którym leżą ciekawsze okazy czaszek.
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Zamek Czocha
Obronny
zamek
graniczny
położony
w miejscowości Sucha (Czocha), gmina Leśna,
nad Zalewem Leśniańskim na Kwisie w polskiej
części Łużyc Górnych. Pierwotna nazwa
brzmiała prawdopodobnie Czajków.
Powstał jako warownia graniczna na pograniczu
śląsko-łużyckim w latach 1241–1247 z rozkazu
króla czeskiego Wacława I. W 1253 przekazany
biskupowi miśnieńskiemu von Weisenow
(Łużyce były wówczas częścią korony czeskiej).

Czarna Hańcza
Czarna Hańcza jest największą rzeką
Suwalszczyzny. Przepływa przez
bardzo ciekawe tereny, nieraz
o unikatowych walorach
krajobrazowych, geologicznych,
historycznych (Jaćwież)
i etnograficznych.

życzy redakcja KLAKSONU

Czarna Hańcza ma 142 kilometry długości, z czego 15 kilometrów znajduje
się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Czarną Hańczą przebiega jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych
w regionie. Rozpoczyna się na Wigrach, następnie wiedzie przez Czarną
Hańczę i Kanał Augustowski. Spływy cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród turystów. W przypadku spływów kilkudniowych zanocować można
na polach namiotowych znajdujących się nad brzegami rzeki.
Opracowano na podstawie http://www.wakacyjnyklimat.pl
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