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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

NOVINKY Z REALIZÁCIÍ

S prichádzajúcou jarou sa všetky ženy z Apiagry už pravidelne začínajú tešiť na svoj sviatok. Vedia totiž, že
vedenie si pre nich opäť pripravilo Deň s veľkým Ž. Aj keď je deň žien 8.3 a v tomto roku to mal byť piatok,
najlepšie ho je zahájiť v malú sobotu. Preto sme sa rozhodli v stredu vycestovať do nie až tak vzdialeného
mesta v Poľsku - Krakova. Táto kráľovská metropola láka návštevníkov z celého sveta a preto sme ho aj my
chceli spoznať čo najlepšie. Výlet sa začal rannou kávou vo firme a následne sa výprava 11 žien vydala na
cestu. Aby sme sa o Krakove dozvedeli čo najviac informácii, pridala sa k nám sprievodkyňa Marta, ktorá
spoločne s nami prešla Staré mesto, Nové mesto a jednotlivé námestia a nemohol chýbať samozrejme Wawel.
Informácie boli zdieľané poľským, veľmi pútavým výkladom a preto sme nabehané kilometre v lýtkach
a stehnách zaregistrovali až na druhý deň v práci . Spoznali sme dávnu históriu mesta, smutné obdobie
druhej svetovej vojny, ale aj súčasný pulzujúci život. Ochutnali sme tradičnú poľskú zapekanku, aj dobré jedlo
v príjemnej komornej atmosfére malej reštaurácie. Unavené, ale plné vedomostí a dojmov sme sa
v neskorých poobedňajších hodinách vracali späť. Okrem krásneho spoločne stráveného dňa nám ďalší týždeň
firma dopriala hodinku krásy s Mary Kay v priestoroch firmy za čo veľmi pekne vedeniu firmy ďakujeme 
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NARODENINOVÍ OSLÁVENCI

Bača Branislav
NOVINKY
Z
Bahleda Viliam
REALIZÁCIÍ
Cisárik Radoslav

Wawelský drak
∙ ktorý chrlí oheň pri rieke Visla

Wawel Katedrála
∙ je plná historických artefaktov so zaujímavou
históriou Poľských kráľov a kráľovien
Krakow's Rynek Glowny Central Square
∙ každú hodinu hrá trúbka
( legenda o mŕtvom trubačovi )
Mestské hradby
∙ skladali sa z 5 brán a každá mala
svoju baštu až 10 m vysokú a o každú
sa starali príslušníci určitého cechu

Fusko Radoslav
Gargaš Peter
Galčík Miroslav
Kekeľák Branko
Kršák František
Miškovič Peter
Pilarčík Miroslav
Prikryl Pavol
Socha Ľuboš
Sitárik Matúš
Sunega Andrej
MENINOVÍ OSLÁVENCI

Adrián
Branislav
Jozef
Miroslav
Juraj
Jaroslav
Marek
Richard

OSLÁVENCOM
SRDEČNE BLAHOŽELÁME
A PRAJEME VŠETKO DOBRÉ!

Cloth Hall ∙ trhovisko na hlavnom námestí
Adam Mickiewicz Monument
∙ pamiatka na Poľského básnika

Kostol svätého Františka z Assisi
∙ vystavená replika Turínskeho plátna

The Barbican
∙ strelnica pred hradným múrom, krásna
pamiatka popisuje obrannú časť hradieb
mesta

Sídlo kráľovského prezidenta Krakova
∙ zostala už iba veža

Židovská časť mesta
∙ počas vojny zahynulo 65 000 Krakovských
židov v koncentračných táboroch

Najstaršia ulica Krakova a naše vysmiate dievčatá

