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W tym numerze…
…chwalimy się naszymi konkursowymi osiągnięciami,
…jeszcze raz wspominamy o tym, co się w naszej szkole wydarzyło,
…radzimy jak zadbać o swój nienaganny wygląd,
…zachęcamy do lektury dzieł Ryszarda Kapuścińskiego…

Wszystko jest poezją, każdy jest poetą.
Edward Stachura
26 listopada 2015 roku odbyła się VIII edycja „KOTŁA POEZJI” - konkursu poetyckiego
organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Tego czwartkowego

popołudnia w Piwnicy Rynek 2 młodzi miłośnicy poezji zaprezentowali utwory polskich
autorów. Dzięki temu jury oraz przybyli goście mogli doświadczyć magii poezji interpretacje uczestników konkursu były oryginalne i poruszające.
Swoimi występami zachwyciły również uczennice naszej szkoły:

Anna Morek (kl.II TOT)
oraz
Julia Śmiech (kl.II TŻ).
Dziewczęta zostały laureatkami konkursu –
uplasowały się na drugim miejscu

(każda w swojej kategorii: Ania - recytacja,
Julka - poezja śpiewana).

Poniżej prezentujemy krótki wywiad,

który z naszymi utalentowanymi koleżankami
przeprowadziła Alicja Bednarz z klasy II TOT.

Z życia szkoły
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Wszystko jest poezją, każdy jest poetą.
Edward Stachura
Alicja: Jak wspominacie udział w „Kotle Poezji”?
Ania: „Kocioł Poezji” pozwolił mi sprawdzić się w roli aktora. Dzięki niemu nabrałam
nowych doświadczeń i mogłam spędzić miło popołudnie.
Julka: Udział w „Kotle Poezji” wspominam bardzo dobrze. Był to kolejny konkurs, w którym
mogłam się pokazać i zaprezentować swoje umiejętności, które dalej rozwijam. Był stres
i nerwy - jak przed każdym konkursem.
Alicja: Jakie utwory prezentowałyście? Skąd taki wybór?
Ania: Prezentowałam wiersz Stanisława Balińskiego pt. „Pożegnanie”. Komponował się on
z tonem mojej wypowiedzi. Pozwolił mi doskonale wczuć się w sytuację podmiotu lirycznego,
a tym samym oddać jego emocje.. Stąd właśnie taki wybór.
Julka: Prezentowałam utwór pt."Wariatka Tańczy" - Agnieszki Osieckiej. Wybrałam ten
utwór, ponieważ dobrze czuję się w tego typu klimatach. Bardzo przypadły mi do gustu
utwory pani Osieckiej.

Alicja: Czy to był Wasz debiut, jeżeli chodzi o udział w konkursie poezji?
Ania: Nie. Wcześniej wielokrotnie uczestniczyłam w tego typu konkursach. Często udawało
mi się zajmować wysokie miejsca.
Julka: Czy to był debiut? Raczej nie, ponieważ już wcześniej brałam udział w tego typu
konkursach. Debiutem mogę nazwać to, że po raz pierwszy wystąpiłam sama na scenie, był
straszny stres, ale dałam radę.
Alicja: Dlaczego warto uczestniczyć w tego typu konkursach?
Ania: Według mnie pozwala to sprawdzić swoje możliwości, realizować pasje związane
z poezją, a także daje szanse na dalszy rozwój.
Julka: Warto uczestniczyć w tego typu konkursach, ponieważ możemy nabrać doświadczenia
i zdobyć wiele nowych umiejętności. No i jesteśmy poddani pod ocenę jury. Jego członkowie
pomagają nam dostrzec to, co było złe - to, nad czym jeszcze warto popracować.
Alicja: Czym dla Was jest poezja?
Ania: Dla mnie poezja to nie tylko wiersze spisane na kartkach, ale słowa, które mają i niosą
przesłanie. Niejednokrotnie poezja pozwala mi oderwać się od codzienności - porywa mnie
i przenosi do krainy wyobraźni.
Julka: Poezja, jest dla mnie czymś ważnym, przez poezję możemy wyrażać swoje uczucia.
Alicja: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
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W świątecznym nastroju…

20 XII 2015 r. na rynku w Zatorze odbył się JARMARK KARPIOWY. W wydarzeniu tym brali
aktywny udział uczniowie i nauczyciele Wielozawodowego Zespołu Szkół.
Smażony karp, lukrowane pierniki oraz tradycyjna makówka to specjały, których mogli
skosztować mieszkańcy Zatora. Ale nie tylko zapach i smak przygotowanych przez nas
potraw wprowadził przybyłych gości w bożonarodzeniowy nastrój.
Przyczyniły się również do tego piękne świąteczne ozdoby wykonane przez
Panią Justynę Paluchowską – ich różnorodność i urokliwość sprawiły, że nasze stoisko było
miejscem magicznym. Przyjazną atmosferę tworzyły też uczennice z klasy fryzjerskiej.
Dziewczęta zaprezentowały umiejętności zdobyte podczas edukacji w WZS,
a także umilały czas najmłodszym uczestnikom imprezy.
Tegoroczny Jarmark Karpiowy będziemy wspominać niezwykle miło – szkoda tylko,
że następny dopiero za dwanaście miesięcy.
mgr inż. Wioleta Folga
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W świątecznym nastroju…
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Wirtualny świat Google

W

Polsce

synonimem

wyszukiwarki internetowej jest
produkt firmy Google. Codziennie
setki tysięcy zapytań, miliony
odpowiedzi. Jak to działa? Gdzie
znajdują się bazy danych? Kto za
to odpowiada?
Na te i inne pytania odpowiadał zaproszony gość, pracownik nowojorskiego oddziału Google,
stażysta monachijskiej fili Facebook, były pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN
w Genewie - pan Kamil Kraszewski. Fascynujący wykład w auli Centrum Aktywizacji Zawodowej na
temat nowoczesnych technologii poprzedził opowieścią jak tam jest. Tam - czyli w Google.
Opowiedział o warunkach pracy, jakie zapewnia swoim pracownikom ten amerykański gigant.
Podkreślił, iż nieskrępowana swoboda, sprzyjająca kreacji nowych pomysłów, niekonwencjonalne
biura oraz nietypowa aranżacja przestrzeni pracy to charakterystyczne cechy oddziałów Google.
Firma stawia przede wszystkim na pracę zespołową, ale każdy pracownik może poświęcić czas pracy
na realizację własnych pomysłów.
Krótka historia firmy oraz aspekty techniczne wypełniły dalszą część wykładu, który
ostatecznie zakończyła przedstawiona przez pana Kamila wizja przyszłych zastosowań nowoczesnych
technologii. Po prelekcji uczniowie mogli zadać pytania na nurtujące ich problemy oraz porozmawiać
z zaproszonym gościem.
Niewątpliwie spotkanie to stało się znakomitym uzupełnieniem podstawy programowej dla
technika informatyka. Ponadto wierzymy w to, że sukces jaki można osiągnąć dzięki pasji i ciężkiej
pracy jest najlepszą motywacją dla naszych uczniów.

mgr Krzysztof Dudek
Zator, 5 I 2016
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Świat
w
obiektywie

Dnia 23 listopada 2015r. nasza klasa - II TI i TM - wraz z klasą II TOT i TŻ wybrały się na
wystawę World Press Photo w Krakowie.
Droga upłynęła nam w luźnej i wesołej atmosferze.
W Bunkrze Sztuki zostaliśmy zapoznani ze zdjęciami laureatów tegorocznej wystawy.
Niektóre zdjęcia zwróciły naszą szczególną uwagę.
Po wystawie udaliśmy się do kina (na krakowskim rynku), aby obejrzeć „Listy do M.2”.
Całą wycieczkę oceniam pozytywnie, na pewno w przyszłym roku wielu z nas będzie chciało
odwiedzić wystawę World Press Photo.

Mateusz Krupa (II TI)

Naszym zdaniem wycieczka była bardzo
udana, pełna nowych doznań. Możliwość
uczestnictwa w wystawie World Press Photo
była z pewnością nowym doświadczeniem.
Zdjęcia ukazane w ramach wystawy zapierały
dech w piersiach.
Natomiast wizyta w kinie studyjnym, w
którym większość z nas nigdy nie była,
okazała się bardzo miłym akcentem
kończącym dzień.
Katarzyna Radwan, Weronika Węgrzyn
(II TOT, II TŻ)

Z życia szkoły

7.

Na listopadowych zajęciach z języka niemieckiego grupy na poziomie
zaawansowanym zajmowały się problemami dzisiejszej młodzieży i
ich planami na przyszłość. Szczególną uwagę zwróciły na zagrożenia
obecne w dzisiejszych szkołach, a efekt ich dyskusji prezentuje
poniższy plakat.

erstellt von Mateusz Krupa II TI

Glossar

die Jugendlichen- młodzież

die Arbeitslosigkeit- bezrobocie

die Wirtschaftskrise –kryzys gospodarczy

steigende Kriminalität- wzrastająca przestępczość

die Süchte – nałogi

Język niemiecki
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Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia quizu dotyczącego swojej drogi zawodowej w
przyszłości. Poniżej prezentujemy zestawienie wyników uczennicy Karoliny Gleń z II TOT,
sugerujące jej, jakie kierunki powinna wziąć pod uwagę w przyszłości.
Karolina wypowiedziała się także na temat tego, co sądzi o wynikach quizu.

Die Testergebenisse finde ich gut. /Wyniki testu są w porządku. /
Laut dem Test soll ich angewandte Informationswissenschaft oder soziale Arbeit studieren. /Według testu powinnam
studiować informatologię stosowaną lub socjologię/
Es gefällt mir, dass der Test real ist. /Podoba mi się, że test jest rzeczywisty./
Es gefällt mir aber nicht, dass der Test eine Menge von Fragen hat. Ich musste circa 50 Fragen beantworten. /Nie
podoba mi się to, że test posiada dużą ilość pytań. Musiała odpowiedzieć aż na 50 pytań./

Język niemiecki

9.

Przerwa świąteczna i ferie zimowe to prawie cały miesiąc bez
języków obcych. Ale niektórzy z Was nie leniuchowali. W trakcie
przerw powstawały dobre pracę w języku niemieckim, którymi
chcemy się podzielić.

Bist du für oder gegen
Schuluniformen in deiner Schule?
Meiner Meinung nach sollen
Schülerinnen und Schüler
Schuluniformen tragen, denn das
viele gute Seiten hat.
Argumente pro:
-Man muss nicht überlegen, was
man anzieht.
-Schuluniformen entlasten die
Eltern finanziell.
-Schüler können sich mit ihrer
Schule Identifizieren.
/Weronika Węgrzyn, II TŻ/

Glossar

für – za
gegen – przeciw
die Schuluniformen- mundurki
szkolne
meiner Meinung nach-moim
zdaniem
überlegen-zastanawiać się
anziehen-ubierać
finanziell entlasten- odciążyć
finansowo

Mädchenkleidung:
die Bluse-bluzka(damska)
der Rock-spódnica
die Jacke-żakiet

Sonstiges:
die Lackschuhe- lakierki
die Schuhe- buty

Jungenkleidung:
das Hemd-koszula
die Hose-spodnie
die Krawatte -krawat
das Sakko-marynarka

Język niemiecki
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Jak zaprosić swoich niemieckich kolegów na Karnawał w Polsce? Karolina
Gleń z klasy II TOT nie ma z tym żadnego problemu.
Jeśli Wy go macie, to możecie poprosić ją o pomoc.

Dodatkowe terminy zaliczeń z
języka niemieckiego:
poniedziałki: 10:30-13:30 (szkoła)
środy: 14:15-15:05 (szkoła)
czwartki: 07:10-07:55 (szkoła)
czwartki: 08:00-11:15 (aula)

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY
ŁAMACZ JĘZYKOWY
WZS w Zatorze 2015/2016
1. W konkursie może wziąć udział uczeń
technikum i szkoły zawodowej WZS.
2. Uczestnictwo w konkursie jest
dobrowolne i bezpłatne. Kandydaci
mogą zgłaszać się do 4 lutego 2016 u
swoich nauczycieli przedmiotów
językowych.
3. Konkurs rozpoczyna się 8 lutego 2016 o
godz. 10.30 i potrwa 45 minut.
4. Konkurs polega na pisemnym teście
wyboru jednej poprawnej odpowiedzi z
języka angielskiego i niemieckiego, jak i
jednego zadania polegającego na
tłumaczeniu zdań z angielskiego na
niemiecki i odwrotnie.
5. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy
oraz nagrody rzeczowe wraz z ocenami
pozytywnymi z danego przedmiotu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w
naszym konkursie !!!

Język niemiecki

11.

ZACZYTANI.PL
Od pewnego czasu z wielkim zdenerwowaniem reaguję na nieustannie pojawiający się
w mediach temat dotyczący kryzysu czytelnictwa w Polsce. Przytłacza mnie ten egzaltowany
patetyzm nacechowany tragizmem, mówiącym tylko o intelektualnym upadku ludzkości. I
choć mam świadomość tego, że statystyczne słupki obrazują istnienie niepokojącego
zjawiska, to mówiąc szczerze, nie widzę w tym nic z szekspirowskiej dramaturgii. Po
pierwsze książkowy duch w narodzie nie umiera, o czym świadczą liczne akcje
społecznościowe, intensywne życie bibliotek, ciekawe artykuły promujące czytelnictwo,
programy telewizyjne, a po drugie jestem przekonana, że nie w ilości a jakości drzemie siła
polskiego czytelnictwa. Z tego też względu promujmy czytelnictwo nie ilościowo, ale
jakościowo! Niech każdy z nas przeczyta w roku trzy rewelacyjne pod względem stylistyki
językowej, tematyki, napięcia akcji pozycje książkowe, niż 30 tzw. bestsellerów, które zdarza
się, że poza dobrą reklamą nie mogą się niczym innym pochwalić.
Nasze spotkania z Zaczytani.pl rozpoczynam od przypomnienia
znanego już dzieła Ryszarda Kapuścińskiego Heban. Dlaczego to
dzieło? Odpowiedź jest prosta. Na czytanie książek potrzebna jest
odrobina czasu, a czas, jak mówiło wielu filozofów, jest względny i w
gruncie rzeczy jego wartość zależy od nas samych. Wspaniały wykład
na ten temat przedstawia w swoim dziele Kapuściński. Mam nadzieję,
że przywołany fragment zachęci naszych czytelników do zapoznania
się z twórczością polskiego podróżnika:

Wystarczy pojawić się na placu, na którym tłoczą się dziesiątki autobusów, a już
otoczy nas gromada przekrzykujących się dzieci z pytaniem - dokąd chcemy jechać: do
Kumasi, do Takoradi czy do Tamale?
-Do Kumasi.
Te, które łowią pasażerów jadących do Kumasi, podają nam rękę i podskakując z
radości, prowadzą do odpowiedniego autobusu. Cieszą się, ponieważ za to, że znalazły
pasażera, dostaną od kierowcy banana albo pomarańczę.
Wchodzimy do autobusu i zajmujemy miejsce. W tym momencie może dojść do
starcia dwóch kultur, do zderzenia i konfliktu. Stanie się tak wówczas, jeżeli pasażer to
przybysz, który nie zna Afryki. Człowiek taki zacznie rozglądać się, wiercić i pytać:
"Kiedy odjedzie autobus?". "Jak to - kiedy?" - odpowie zdumiony kierowca. - "Kiedy
zbierze się tyle ludzi, aby cały zapełnili".

Zaczytani.pl
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Europejczyk i Afrykanin mają zupełnie różne pojęcia czasu, inaczej go postrzegają,
inaczej się do niego odnoszą. W przekonaniu europejskim czas istnieje poza
człowiekiem, istnieje obiektywnie, niejako na zewnątrz nas, i ma właściwości mierzalne
i linearne. Według Newtona czas jest absolutny: "Absolutny, prawdziwy, matematyczny
czas płynie sam przez się i dzięki swej naturze, jednostajnie, a nie zależnie od
jakiegokolwiek przedmiotu zewnętrznego". Europejczyk czuje się sługą czasu, jest od
niego zależny, jest jego poddanym. Żeby istnieć i funkcjonować, musi przestrzegać jego
żelaznych, nienaruszalnych praw, jego sztywnych zasad i reguł. Musi przestrzegać
terminów, dat, dni i godzin. Porusza się w trybach czasu, nie może poza nimi istnieć.
One narzucają mu swoje rygory, wymagania i normy. Między człowiekiem i czasem
istnieje nierozstrzygalny konflikt, który zawsze kończy się klęską człowieka - czas
człowieka unicestwia.
Inaczej pojmują czas miejscowi, mieszkańcy tej ziemi. Dla nich czas jest kategorią
dużo bardziej luźną, otwartą, elastyczną, subiektywną. To człowiek ma wpływ na
kształtowanie czasu, na jego przebieg i rytm (oczywiście, człowiek działający za zgodą
przodków i bogów). Czas jest nawet czymś, co człowiek może tworzyć, bo np. istnienie
czasu wyraża się poprzez wydarzenia, a to, czy wydarzenie ma miejsce czy nie, zależy
przecież od człowieka. Jeżeli dwie armie nie stoczą bitwy, to bitwa ta nie będzie miała
miejsca (tzn. czas nie przejawi swojej obecności, nie zaistnieje).
Czas pojawia się w wyniku naszego działania, a znika, kiedy go zaniechamy albo w
ogóle nie podejmiemy. Jest to materia, która pod naszym wpływem może zawsze ożyć,
ale popadnie w stan hibernacji i nawet nie-bytu, jeżeli nie udzielimy jej naszej energii.
Czas jest istnością bierną, pasywną i przede wszystkim - zależną od człowieka.
Całkowita odwrotność myślenia europejskiego.
W przełożeniu na sytuacje praktyczne oznacza to, że jeżeli pojedziemy na wieś, gdzie
miało po południu odbyć się zebranie, a na miejscu zebrania nie ma nikogo,
bezsensowne jest pytanie: "Kiedy będzie zebranie?". Bo odpowiedź jest z góry
wiadoma: "Wtedy, kiedy zbiorą się ludzie".

Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) – polski
reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem reportażu”.

Zaczytani.pl
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WIADOMOŚCI SPORTOWE

15 stycznia 2016r. pięć drużyn, składających się z uczniów WZS, spotkało się na hali
sportowej, aby wziąć udział w II Wewnątrzszkolnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

Drużyny z naszej szkoły na czas turnieju przybrały nazwy popularnych futbolowych
zespołów:
MANCHESTER UNITED - Wojciech Janik, Szczepan Babiński, Wiesław Kutermak,
Kamil Kubas, Mateusz Konik, Mateusz Wróbel
ARSENAL LONDYN - Piotr Korecki, Mariusz Szydłowski, Jakub Piela, Arek Kucik,
Patryk Kozak, Hubert Polanek.
JUVENTUS TURYN - Dominik Włodarski, Kuba Kałuża, Konrad Łoboda, Dominik
Tyrybon, Krzysztof Kubiela.
PARIS SAINT GERMAIN - Łukasz Kajdas, Marcin Matusyk, Jarek Mika, Mateusz
Rybarczyk, Łukasz Stokłosa.
AJAX AMSTERDAM – Mateusz Krupa, Dawid Ściera, Przemek Kowalczyk, Filip Fleran,
Daniel Gramatyka, Dawid Domagała, Sebastian Dzidek.
Rozegrano 10 meczów systemem „każdy z każdym”. Spotkania były bardzo zacięte i
emocjonujące, jednak wszyscy zawodnicy przestrzegali zasad fair play.

Sport
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WYNIKI :

MANCHESTER - ARSENAL

- 0:3

JUVENTUS - PSG

- 0:1

AJAX - MANCHESTER-GOLE: - 2:1
ARSENAL - JUVENTUS -GOLE: - 1:1
PSG - AJAX -

- 4:0

JUVENTUS - MANCHESTER

- 0:4

ARSENAL - AJAX

- 2:1

MANCHESTER - PSG

- 0:4

AJAX - JUVENTUS

- 0:1

ARSENAL - PSG

- 0:3

Ubiegłoroczni mistrzowie, czyli drużyna złożona z zawodników LKS Zatorzanki,
wygrywając wszystkie mecze, potwierdziła swój sportowy profesjonalizm. Znakomicie
zaprezentowali się także uczniowie z klas I technikum, którzy do ostaniego meczu liczyli się
w grze o mistrzostwo.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I

MIEJSCE - PARIS SAINT GERMAIN (12 punktów)

II MIEJSCE - ARSENAL LONDYN

(7 punktów)

III MIEJSCE - JUVENTUS TURYN

(4 punkty)

IV MIEJSCE - AJAX AMSTERDAM

(3 punkty)

V MIEJSCE - MANCHESTER UNITED (3 punkty)

GRATULUJEMY !!!

Sport
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[ PORADNIA JĘZYKOWA ]

Nasze drugie spotkanie z poprawną polszczyzną skoncentruje się na wyjaśnieniu
przywołanych w ostatnim numerze słów Reja (A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi, iż swój język mają) oraz omówieniu błędu językowego, charakterystycznego
według językoznawców dla ludzi z południa Polski.
Wydawać by się mogło, że słowa Mikołaja Reja niczym nie zaskakują odbiorcy i
sugerują jednoznaczną interpretację: Polacy nie są gęśmi i swój język mają. Nic bardziej
mylnego! Twórca ten nie porównywał nas do gęsi, lecz jedynie chciał powiedzieć całemu
światu, że Polacy mają swój własny język, za pomocą którego powinni tworzyć dzieła
literackie (przypominam, że do renesansu w literaturze królował język łaciński). Kluczem do
poprawnej interpretacji sentencji jest wyraz gęsi, który należy traktować jako przymiotnik
dzierżawczy (czyj? gęsi), a nie rzeczownik. Zgodnie z tą myślą poprawne odczytanie
powiedzenia winno być takie: Niech obce narody zawsze wiedzą, iż Polacy mają język nie
gęsi, ale swój!
Kolejne zagadnienie koncentruje się na błędnym używaniu zwrotów językowych typu:
ubieram płaszcz, ubieram spodnie. Często słyszymy: Piłkarz ubrał koszulkę króla strzelców;
Ubierz pantofle! Tymczasem poprawna konstrukcja tych wypowiedzi to: Piłkarz włożył
koszulkę króla strzelców; Włóż pantofle! Skąd te problemy? Odpowiedź jest prosta i należy
szukać jej w poprawnym rozumieniu czasownika ubierać, który znaczy ‘ozdabiać coś czymś’,
np. Na święta Bożego Narodzenia ubieramy choinkę; Mama ubiera dziecko do przedszkola.
Zapamiętajmy więc, że ubieramy się w spodnie czy w sweter , ale zawsze wkładamy spodnie,
sweter, a nie ubieramy je!

Poradnia językowa
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URODA I ZDROWIE

RefectoCil Sensitive
Innowacja od RefectoCil. Pierwsza farba do brwi i rzęs na bazie składników
roślinnych. Zawiera wyciąg z krwawnika, ekstrakt z kasztanowca, nagietka, zielonej
herbaty, krokosza, hortensji, chińskiego Galle, dziurawca, ekstraktu z orzecha
włoskiego, jałowca, pokrzywy, borówki, ekstraktu z czerwonego wina. Brak w niej
PPD.
RefectoCil Sensitive to farba bardzo delikatna, także dla wrażliwych klientów,
alergików. Testowana dermatologicznie i okulistycznie. Jedyny produkt na bazie azotanu
srebra

w

4

kolorach

(czarny,

ciemny

brąz,

naturalny

brąz,

jasny

brąz).

Aktywator na bazie nitrylu srebra ma znakomitą konsystencję i bardzo łatwo się go nakłada,
w porównaniu do aktywatorów w płynie. Ponadto farba Sensitive i aktywator w żelu są dużo
lepiej tolerowane, niż preparaty utleniające, szczególnie przez osoby z wrażliwą skórą.
Dodatkową zaletą produktu jest krótki czas przeprowadzania zabiegu – 3 minuty.
Innowacyjna dwustopniowa aplikacja farby:
1. Nałożyć papierowe płatki pod oczy z kremem ochronnym lub silikonowe
podkładki.
2. Farbę w żelu nałożyć za pomocą patyczka – pozostawić na 2 minuty.
3. Usunąć farbę suchym patyczkiem kosmetycznym.
4. Nałożyć aktywator w żelu – pozostawić na 1 minutę.
5. Zmyć farbę wilgotnym wacikiem.

Opracowała: Paulina Banaś na podstawie materiałów Progress.

Coś dla ciała…
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Z książką za pan brat!
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