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"Wióry lecą", czyli piły i dłuta w kobiecych
rękach
Styl życia | czwartek, 27 marca 2014

Tagi: warsztaty dla kobiet, warsztat dla kobiet, stolarka, Jolanta Pieńkowska, drewno

Kobiety potrafią ciąć, aż wióry lecą! I lubią to. Świadczy o tym spora frekwencja na

warsztatach ze stolarki dla kobiet. Z pomysłodawczynią zajęć - Katarzyną Sawko - rozmawiała

Jolanta Pieńkowska. Zobaczcie, jak prowadząca Dzień Dobry TVN radzi sobie z piłą do

drewna. Czy przez przypadek ucięła kawałek stołu?

czwartek
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