
Dziewczyński słownik:

DZIEW/CZYNY - progresywny ruch o 
zasięgu lokalnym (Białystok i gminy 
ościenne) celebrujący kobiecość w jej 
najaktywniejszej, wieloaspektowej 
formie.
Różnorodność - stan koegzystencji 

rozmaitych postaw, opinii, tożsamości 
i innych różnistych różności.
Szparkiet - dansing, zabawa taneczna 

z występami na żywo, korona projektu 
DZIEW/CZYNY o filuternej nazwie.
Magda Pałka - liderka, jądro atomowe 

i ściana nośna projektu DZIEW/CZYNY.
opr. Ernest Grecki

Cytat z Nałkowskiej

„Za zadanie wzięłam sobie obalić 
ten przesąd niemądry, że kobieta, co 
skończyła uniwersytet, przestaje być 
kobietą”

Ugryźć Białystok 

Gryźć, jeść, pałaszować, pochłaniać 
i próbować – nic z tego – to 
Białystok. Czyżby żubry stratowały 
nam kubki smakowe, że tak zadam 
pytanie Szanownemu Państwu? Gdzie 
nasze pragnienia i hucie kulinarne się 
zapodziały? Posypmy głowy popiołem i 
marsz do garów gawiedzi miejska! 

Jak to się stało, że żyjąc beztrosko 
na granicy lasu i pola, zbliżając się 
do naszego rynku wielkomiejskiego, 
zaskoczy nas bezkresna pustynia betonu 
kulinarnego. Gdzie się podziały piękne 
czasy, gdy pod farą kupowało się 
białysa z makową posypką, a lody na 
Plantach prawdziwie śmietankowy smak 
miały. Schował się Białystok kulinarny 
głęboko, zakopał pod ziemią, uciekł za 
rogatki. Hej wracaj! Tęsknię za tobą 
buzo jaglana!

Dziwna sprawa się stała. 
Zapomnieliśmy nas samych - tradycji 
i smaków. Uciekłyśmy w kampowe smaki 
rodem z kuchennych piekieł. Stop już 
i basta – wracamy. 

Wyjdźcie dzieci drogie na pole, 
pochylcie się nad krzakiem porzeczki, 
zerwijcie tego lata jabłko prosto z 
drzewa – i smakujcie. Pani Marysia, 
co na antoniukowskim murku pod sklepem 
zasiadła, chrzan w słoiczku sprzedaje. 
Pod Knyszynem, zaręczam, jesienią 
najlepsze grzyby znajdziecie. Biebrza 
o poranku chlebem na tataraku pachnie, 
a Korycin nie serem stoi, a truskawką 
najlepszą. W Jabłonce podlaskie zboże 
między żarnami ląduje – bierzcie i 
smakujcie. Pieczcie chleb najlepszy, 
białysa wskrzeście, kołduny lepcie – i 
cieszcie się, i śmiejcie.

Kamil Muciłowicz

Gdy wbrew woli  
zasysasz mię

Spór na froncie współczesnego bon 
tonu w przedmiocie kontrowersyjnej 
polskiej tradycji „całowania w rąsię”. 
Po jednej stronie przeciwniczki 
froterowania dłoni wąsem, po drugiej 
tęskniące za dżentelmenami damy. Jak 
pogodzić obie postawy?
Mężczyzno, jeżeli kobieta wystawia 

na powitanie rękę w pozycji wiotkiej 
mimozy na wysięgniku, możesz całować. 
Nie nurkuj jednak na podobieństwo 
niedźwiedzia łowiącego rybę, ani też 
nie szarp dłoni do siebie. Delikatnie i 
z wyczuciem! W pozostałych przypadkach 
podaj po prostu dłoń, bez miażdżenia 
śródręcza.
Kobieto, jeżeli nadal wbrew swojej 

woli, ktoś pożera ci kończynę i nie 
nadążasz z reakcją, przed wyjściem 
z domu smaruj wierzch dłoni ciepłą 
wodą z pieprzem. Powinno to porządnie 
rozgrzać chciwą paszczę.

Ernest Grecki

Laluchna

- E! Laluchna! Podaj długopis! - 
słyszę i krew tężeje mi w żyłach. „Bądź 
asertywna, nie agresywna” - słyszę 
cichy głosik w swojej głowie. Ale 
jest tam jeszcze jeden, głośniejszy, 
mówiący: „Weź ten długopis i wbij mu w 

oko”. Bez obaw. Mam świadomość, że 
za uszkodzenie ciała kolegi mogliby 
zwolnić mnie z pracy, więc tylko się 
odwracam i podając długopis mówię:
- Nie mów do mnie Laluchna!
Tak jak się spodziewałam, efekt 

jest marny, chyba nawet nie usłyszał. 
Następna nasza rozmowa wygląda tylko 
trochę inaczej.
- Laluchna, kończysz już? - i 

przedrzeźniając mnie kontynuuje - Nie 
mów do mnie Laluchna!
- O! Jednak słyszałeś.
- He he.
No tak, poległam. Nie ja pierwsza, 

nie ostatnia. Już mam zamiar się 
poddać i zaprzyjaźnić z Laluchną, ale 
do głowy wpada mi ostatni desperacki 
pomysł.
- Halo Laluchna, kierownik cię woła 

do biura!
Klepię kolegę w tyłek i odchodzę z 

uśmiechem. Wydaje mi się, że słyszę 
odgłos szczęki opadającej na podłogę. 
Wygrałam.

Michalina Kryska

Czy asertywność się 
opłaca? Nieekspertcke 
acz życiowe refleksj

Jak najbardziej. Ale jak w każdej, 
mającej przynieść zysk, inwestycji, 
trzeba zaryzykować i zainwestować. Co? 
Potrzebne jest przekonanie, że chcę, 
że warto, że potrzebuję. Że mam dość 
powtarzającego się kaca: Znowu to się 
stało! Znowu ktoś mnie klepnął! Znowu 
piłem, choć nie chciałem! Znowu nie 
zapytałam o podwyżkę! Znowu nosiłem 
krzesła jako jedyny… Silna potrzeba, 
by zmienić swoją reakcję. Wartościowe 
są spotkania z osobami, z którymi 
możemy dzielić się doświadczeniami i 
wiedzą. Warto ćwiczyć w wyobraźni bądź 
odgrywać scenki, gdzie powtarzamy 
modele zachowania asertywnego. Warto 
wprowadzać je w życie, zaczynając 
w warunkach sprzyjających, nawet 
od błahych sytuacji. Np. koleżanka 
proponuje kupić mi obiad, ale ja 
mam ochotę przyrządzić posiłek 
samodzielnie. Dziękuję i odmawiam, 
proponując swoją opcję. Nie ma 

konieczności rzucania się na głęboką 
wodę. Znaczącą rolę może odegrać system 
nagradzania każdego, nawet drobnego 
sukcesu. To, o czym warto pamiętać, 
a co umyka, gdy nowa umiejętność 
zaczyna powszednieć, że ćwiczenie 
czyni mistrzynię / mistrza, kropla 
drąży skałę. Nabieramy kompetencji, 
gdy praktykujemy. Nie zrażajmy się 
pozornymi niepowodzeniami. Z pewnością 
zauważymy różnicę. Zauważymy ją 
w zachowaniu innych ludzi, którzy 
przestaną nam się jawić jako potencjalne 
zagrożenie w nieszanowaniu naszych 
granic. Zobaczymy ludzi, których można 
i warto edukować pośrednio, czyli 
naszą umiejętnością stawiania granic 
i bezpośrednio, poprzez wyjaśnienie 
dlaczego asertywność jest ważna. 
Asertywność pozwala ustabilizować 
pewność siebie i szacunek do własnej 
osoby, ale też do innych ludzi.

Krok po kroku
Potrzeba: Uświadom sobie potrzebę 

zachowań asertywnych.
Zrozumienie: Dlaczego brakuje Ci 

asertywności? Jakie są przyczyny, że 
obawiasz się powiedzieć: Nie, Stop, 
Nie chcę, Przeszkadza mi to, Wolę 
inaczej, Nie zgadzam się.
Inicjowanie dyskusji: Rozmawiaj z 

ludźmi o asertywności. Niech rozmowa 
stanie się ważnym elementem Twego 
funkcjonowania.
Modelowanie: Zacznij ćwiczyć 

zachowania asertywne. Niech stają się 
nawykowe.
Stopniowanie trudności: Od sytuacji 

nieistotnych po te, które są dla Ciebie 
największymi wyzwaniami w pracy, w 
relacji, w trakcie wizyty lekarskiej, 
w urzędzie.
Wzmocnienia pozytywne: Warto 

nagradzać swoje sukcesy, np. 
zakupieniem książki, pójściem do 
kina, zjedzeniem pysznego posiłku; co 
kto lubi.
Wprowadzanie w nawyk: Systematyczna 

praca pomoże Ci wyrobić w sobie wzorce 
reakcji asertywnych.
Dzielenie się z innymi: Zyskiem z 

asertywności jest wzbudzanie do siebie 
szacunku, który obradza w szacunek do 
innych. Natomiast nasza umiejętność 
może stać się inspiracją dla innych 
osób.

POWODZENIA! :)
Anna Kozicka

Kącik porad 

Dziarska dziewoja
Aktywność i stała do niej gotowość 

to znaki naszych czasów. Wymagane 
niezależnie od płci, wieku czy 
zasobności portfela. Jednak nie na 
wszystko nastarcza energii. Jak w 
prosty a hygieniczny sposób dodać sobie 
wigoru? Radzą nasze czytelniczki:

Chemia pod 
pachy stawia 
na nogi
Pani Marlena 

Koc z Józefowa 
(pow. otwocki) 
z a m i a s t 
dezodorantu 
stosuje na co 
dzień oliwę 
m a g n e z o w ą . 
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Szanowne czytelniczki i szanowni czytelnicy! 

W trzeci DZIEW/CZYŃSKI Dzień Kobiet, oddajemy Wam do rąk pierwszy numer „Broszury dziew/czyńskiej”, której 
kolejne numery będą towarzyszyły następnym odsłonom projektu. 
Ta poświęcona jest tematom bliskim Zofii Nałkowskiej, która jest w tym roku naszą matronką. Znajdziecie tu  

m.in. rzecz o zwierzętach, asertywności, znanych kobietach, a także liczne porady na każdą okazję. 
Jest to też sposobność, aby naszym czytelniczkom, uczestniczkom DZIEW/CZYŃSKICH wydarzeń, organizatorkom, 

przyjaciółkom, wszystkim trzymającym za nas kciuki złożyć życzenia na Święto Kobiet:
Po pierwsze Wam: równości nie tylko na papierze. Abyście zarabiały tyle samo, co Wasi koledzy, aby wieszanie 

firanek i gotowanie nie było wyłącznie Waszym obowiązkiem, abyście same mogły decydować o swoim ciele, abyście 
czuły się bezpiecznie w Waszych domach i w drodze do nich, abyście bez strachu mogły wyglądać jak chcecie, 
zachowywać się jak chcecie i kochać kogo chcecie.
Po drugie Białemustokowi i jego politykom: aby był miastem przyjaznym kobietom (i kobiecym inicjatywom), ale 

także osobom innych narodowości, osobom o różnym stopniu sprawności ruchowej, intelektualnej i sensorycznej,  
w różnym wieku, o różnych wyznaniach albo jego braku, gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym.
Po trzecie dżęder: aby każdy białostoczanin i każda białostoczanka wiedziała, że dżęder to po prostu teoria 

gender – badająca zmiany społeczne z perspektywy historycznie i kulturowo zmiennych relacji między kobietami  
i mężczyznami. Niezbyt przerażające, prawda?
Po czwarte, tematycznie: czytajmy polskie pisarki! W tym roku koniecznie Zofię Nałkowską <3

Dziew/czyńskie ahoj!

Koordynatorka i cały zespół DZIEW/CZYNÓW

BROSZURA
DZIEW/CZYŃSKA



Specyfik otrzymuje się poprzez 
zmieszanie jednej porcji 
sześciowodnego chlorku magnezu 
(czda) z dwiema porcjami 
wody. To nie tylko sposób 
na nieprzyjemne wonie, ale 
przede wszystkim zastrzyk 
pobudzającego magnezu!

Angielskie wejście
Inną metodę na chyże 

pobudzenie znalazł pan 
Marek z Bytomia (nazwisko 
do wiadomości redakcji). 
Przeglądając ukradkiem 
brytyjskie żurnale swojej 
żony, znalazł metodę zwaną 
„kofeinową drzemką”. 
W momencie przypływu 
zmęczenia wystarczy wypić 
szybką kawę i natychmiast 
położyć się na 20 minut. 
Działa podobno lepiej 
niż sama kawa lub sama 
drzemka.

Ernest Grecki

Cytat z Nałkowskiej

„Sensacje patriotyczne są tożsame z 
erotycznymi, że wywołują je łatwe i 
wiadome środki, że jedne i drugie są 
wstydliwe”

Kącik językoznawczy

prostracja – modlić można się nie 
tylko na kolanach, ale również na 
leżąco, co jest, o dziwo, najwyższym 
sposobem oddania czci Bogu. Pamiętajmy 
jednak, by leżeć na brzuchu, twarzą do 
posadzki. Niewykluczone, że może się 
pojawić medytacyjna drzemka. 
boża trawka – jeżeli chcesz by 

twoje pachy pachniały orientalnie 
bez konieczności podróży na Daleki 
Wschód, zacznij podjadać niewielkie 
ilości tegoż zioła. Polecam do sałatek 
i kawy.
squirting orgasm – Ha! Wytryski 

miewają również kobiety. W mówieniu 
o tym nabiera się wody w usta, co być 
może uniemożliwia kobietom otwarcie 
się na własny wytrysk, wymagający 
poznania swego ciała i podjęcia 
nauki. Ale jak to mówią mądrzy 
ludzie, ćwiczenie czyni mistrza i 
mistrzynię.
parkotać – określenie ze wsi 

Surały, leżącej w gminie Grabowo 
w woj. podlaskim oznaczające: 1. 
gotującą się gęstą ciecz w garnku, 
która w wyniku podgrzewania wydziela 
bąble powietrza, wydające prychająco-
bulgocząco-pękający odgłos; 2. nużącą 
i niezrozumiałą mowę interlokutora/
interlokutorki.
koprolalia – nieopanowana potrzeba, 

by nawrzucać nieznajomym na ulicy, 
w restauracji, kościele, urzędzie. 
Niespożyty wylew niepohamowanych, 
wulgarnych epitetów pod czyimś 
adresem. Obecnie można zaobserwować 
rosnący poziom zachowań koprofilnych 
jako wyraz li nie tylko zaburzeń 
psychicznych jednostek acz jako znak 
ubożenia kultury słowa albo ubożenia 
człowieczeństwa we współczesnym 
świecie.

Opr. Anna Kozicka

Ciekawostki z życia 
polskich pisarek:

Eliza Orzeszkowa - jej nazwisko 
pojawiło się w 1904 roku pośród 

kandydatów do Literackiej 
Nagrody Nobla. 

Maria Komornicka - w 1907 
spaliła kobiece suknie i 
uznała się za mężczyznę. 
Narcyza Żmichowska – 

paliła cygara, co w XIX wieku 
było kobietom zabronione.
Wisława Szymborska - w 

czasie II wojny światowej 
pracowała jako urzędniczka na 
kolei, by uniknąć wywiezienia 
na roboty do Rzeszy.

Maria Konopnicka - 
według badaczy nurtu 
gender i queer przez 
dwadzieścia lat była w 
związku z kobietą. 

Zofia Nałkowska – 
w 1933 roku  jako 
jedyna kobieta 
została członkinią 

Polskiej Akademii 
Literatury. 

Opr. Sylwia Wieczeryńska

Z kotem na kawę 
poszłabym chętnie!

Ile razy wstaję rano, tyle razy 
Szarlotka, kocica nad kocice, królowa 
z urody i charakteru, pakuje się 
na mnie i mruczy. Miauczy, mruczy, 
kręci się, wariuje. Na początku 
byłam zachwycona – jaki przymilny 
kot! Mój zachwyt tym większym był, 
że swego czasu przerabiałyśmy z 
Szarlotką fazę chłodu emocjonalnego. 
Bo przecież królowa nie może łasić 
się do byle kogo – z tego względu 
Szarloć, z kociaka wyrósłszy, snuła 
się dostojnie po domu, znosząc nasze 
pogłaskiwania i przyjazne zaczepki 
z dostojnym lekceważeniem. A tu 
nagle – taki numer! Szarlotka się 
mizdrzy jak, nie przymierzając, 
jakaś wariatka.
Dopiero po czasie odkryłam, że 

poranne pieszczoty mają ścisły związek 
z zawartością miski. 
Związek ów polega na tym, że im 

bardziej miska jest pusta, tym 
bardziej Szarlotka się łasi. Takie 
wydarzenia i obserwacje nieodmiennie 
uświadamiają mi, że pięknie byłoby, 
gdyby można było sobie ze zwierzakami 
tak po prostu pogadać. Jak ułatwiłoby 
to nasze relacje! A jak ciekawie przy 
tym by było! 
Prosty przykład – idę ze znajomą i 

jej psem na spacer. Mijamy przystanek, 
mina znajomej pokazuje mi, że za 
chwilę zacznie się horror. Mija chwila 
i horror rzeczywiście się zaczyna 
– pies na widok autobusu zaczyna 
wariować. Pokrzykiwania „Fizyk! 
Fizyk!”, ściąganie smyczy, nie daje 
nic – dopiero jak autobus pojedzie, 
pies jakby nigdy nic, rusza w dalszą 
drogę. To jednak tylko nasza wersja. 
A biedny Fizyk może właśnie dlatego 
idzie teraz tak spokojnie, bo widzi, 
że potwora od swojej pani odgonił? 
Że bestia podjechała, i owszem, ale 
on – bohater, on – super hero, on 
– postrach ulicy, zelżył monstrum i 
błyskiem swoich kłów przestraszył? A 
my nawet nie mamy pojęcia, jakiego 
tryumfatora prowadzimy na smyczy – 
minęłyśmy przystanek i plotkujemy 
A tak, żebyśmy można było w jakimś 
wspólnym języku pogadać, od razu 
byłoby prościej. 
Szarlotka wskoczyłaby na łóżko, 

rzuciła krótkie „Lala, wyłaź z wyrka, 
jeść się chce!”, Fizyk powiedziałby 
„Widziałyście? Widziałyście? Tak mu 
dałem popalić!”. Zamiast iść na kawę z 
koleżanką, siadałabym z moją kotką na 

kanapie i swoje historie byśmy sobie 
opowiadały – ja jej te ludzkie, ona 
mi kocie. A jakie sekrety Wszechświata 
mogłybyśmy razem odkryć! Może ja 
poznałabym tajniki spadania na cztery 
łapy, a Szarlotka – temat stąpania twardo 
po ziemi na dwóch? Sekrety Wszechświata 
jednak poczekają na swoje odkrycie – 
możemy się tylko zastanawiać, ile to 
treści niesie w sobie zwykłe, codzienne 
„miau” albo „hau”. 

Sylwia Dec

Z cyklu rzecz  
o zwierzątkach:  
Nosił wilka razy kilka…

Ostatnio znowu zaczęło być głośno 
o wilku. Kiedy od 1998 roku wilk 
zyskał status zwierzęcia prawnie 
chronionego wydawać się mogło, że już 
jest bezpieczny i temat jego ochrony 
pozostaje zamknięty. Zresztą przez 
dłuższy okres wilkowi dano spokój i mógł 
on bez problemu rozmnażać się i umacniać 
swoją pozycję. Jedyną przeszkodą dla 
wilków, której nie dało się zniwelować, 
i nadal nie da, jest intensywny rozwój 
sieci dróg i autostrad. No cóż, nie 
można mieć wszystkiego, i tak wilki 
powinny się cieszyć, że nie widnieją 
na liście gatunków łownych, a to duży 
sukces. Zatem wilk ma się dobrze. 
Liczebność jego populacji wzrosła 
(choć nieznacznie) i obecnie szacuje 
się ich liczbę w naszym kraju na 750 
osobników.
Jednakże wilk w naszej kulturze 

był uważany za zwierzę złe, okrutne. 
Jego negatywny obraz był uwieczniany 
w bajkach (Czerwony Kapturek, Wilk i 
Zając). Ktoś, kto nie interesuje się 
przyrodą, patrzy stereotypowo na wilka, 
a takich ktosiów jest całe mnóstwo! I 
tak oto w XXI w. nadal padają pytania 
czy wilk zaatakuje człowieka! Jakby 
wilk był jakąś bestią krwiożerczą, 
bezwzględną, czyhającą tylko na 
biedne ludzkie stworzenia. Taki obraz 
chcą utrzymać środowiska myśliwskie, 
bo łup z wilka to nie lada gratka, a 
szczególnie dla zagranicznych gości, 
którzy na dodatek dużo by zapłacili 
za możliwość postrzelania sobie do 
wilka.
Tak więc, w miejscach, gdzie 

bytowanie wilka z człowiekiem jest 
konfliktowe (Podkarpacie, Podlaskie, 
Suwalszczyzna również) i dochodzi 
do ataków na zwierzęta gospodarskie, 
upatruje się szansy powrotu wilka na 
listę gatunków łownych. Bo powodują za 
dużo szkód, zabijają za dużo zwierzyny 
leśnej, a na dodatek pożerają biedne 
owieczki. Sprawna manipulacja 
faktami, gorące zdjęcia z miejsc rzezi 
powodują, że negatywny obraz wilka 
jest ciągle utrwalany i wzmacniany. 
Dlatego właśnie mimo prawnej ochrony, 
ten gatunek nadal potrzebuje pomocy 
człowieka. Wiedza o wilkach wśród 
zwykłych ludzi jest wciąż za mała. 
Głównym zadaniem w kwestii ochrony 

wilka jest teraz zmiana jego wizerunku 
z okrutnej krwiożerczej bestii, 
na gatunek spełniający w naszych 
lasach niezwykle ważną kluczową 
rolę – uzdrowiciela lasów, bo jak 
pisał w swojej monografii Bolesław 
Świętorzecki „Wilk nadaje lasowi 
osobliwego uroku, a w oczach ludu 
nawet niebezpieczeństwa. To też gdy 
legnie ostatni z tych drapieżników, 
do reszty stracą nasze lasy aureolę 
byłych puszcz..” 

Katarynis

Białysy z koszyka  
Ryfki Zylberblatt 

Ciasto:
• 2 szklanki ciepłej wody,
• 25 g drożdży,
• 3 łyżeczki cukru,
• 2 łyżeczki soli,
• 6 szklanek mąki chlebowej (może być 

pszenna lub pszenno-żytnia),
• olej do natarcia dłoni.

Nadzienie:
• 3 średnie cebule,
• 2 łyżeczki ziaren maku,
• łyżka oleju,
• szczypta soli.

W miseczce rozetrzyj drożdże z cukrem, 
połową szklanki ciepłej wody i odstaw 
w ciepłe miejsce na 10 min. Do dużej 
miski wsyp przesianą mąkę wymieszaną z 
solą. W mące zrób wgłębienie, w które 
wlejesz rozczyn z drożdży i pozostałą 
część wody. Zagnieć ciasto. Jeżeli w 
czasie zagniatania uznasz, że ciasto 
jest za suche, dodaj odrobinę ciepłej 
wody, a jeżeli nazbyt wodniste dosyp 
łyżkę mąki. Wyrabiaj ciasto do czasu, 
aż zacznie samo odchodzić od dłoni, 
wtenczas nakryj miskę czystą ścierką 
i odstaw w ciepłe miejsce na około 45 
minut. 
W międzyczasie obierz i pokrój w 

pióra cebulę. Na patelni rozgrzej 
olej, na którym następnie podsmaż 
cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj 
mak, wymieszaj i smaż jeszcze przez 
chwilę, dodając sól do smaku. Tak 
przygotowane nadzienie odstaw do 
wystygnięcia. 
Gdy ciasto wyrośnie, natrzyj dłonie 

olejem i biorąc kawałek ciasta 
uformuj z niego kulę. Następnie 
umieść ją na blacie, przyciśnij 
dłonią, formując placek grubości 
około dwóch centymetrów. W środku 
tak przygotowanego placka zrób 
wgłębienie i wypełnij je nadzieniem 
z cebuli. W ten sam sposób postępuj 
z pozostałą częścią ciasta. Gdy 
uformujesz wszystkie białysy, połóż 
je na blasze, przykryj ścierką i 
pozostaw na 15 minut do wyrośnięcia 
w ciepłym miejscu. Piekarnik nagrzej 
do 200 – 220 stopni i piecz od 15 
do 20 minut, aż białysy nabiorą 
złocistego koloru.

Kamil Muciłowicz

Anons:
Już dziś zapraszamy nasze czytelniczki i naszych czytelników  
na czerwcową odsłonę projektu DZIEW/CZYNY. Przygotowujemy mnóstwo 
atrakcji! Warsztaty, dyskusje, pokazy, gry i spotkania, pozwolą 
poznać panią Zofię Nałkowską bliżej. Szykujcie się! Wszystkich 
szczegółów zdradzać nie będziemy! Zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej: www.projektdziewczyny.org.pl

Można też być z nami w ciągłym kontakcie mailowym. Piszcie w sprawach 
wszelakich na: dziewczynska.poczta@gmail.com

Drogie panie, drodzy panowie DO ZOBACZENIA!
zespół DZIEW/CZYNÓW
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