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WŁADZE WSPÓLNOTY

 Przełożony Główny Rady Wspólnoty (Zarządu) – s. Małgorzata Chmielewska;
 Członek Rady Wspólnoty (Zarządu) – Wojciech Smajkiewicz;
 Członek Rady Wspólnoty (Zarządu) – Tamara Kwarcińska-Smajkiewicz;
CELE Stowarzyszenia
1) osobiste uświęcenie członków;
2) ewangelizacja – szczególnie rodzin i ludzi ubogich;
3) pomoc ludziom zepchniętym na margines życia społecznego w odzyskaniu godności i
należnego im miejsca w społeczeństwie;
4) budowanie jedności w Kościele katolickim i społeczeństwie.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie wszelkiego typu działalności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej ludzi
bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych i żyjących w ubóstwie
oraz dzieci;
2) dzielenie życia ubogich materialnie, duchowo, psychicznie i fizycznie po to, by razem z nimi
wychodzić z ubóstwa;
3) budowanie jedności w Kościele i w świecie rozdartym wszelkiego rodzaju podziałami
poprzez świadectwo życia wspólnego ludzi mających różne powołania osobiste, sytuację
społeczną, wykształcenie, kulturę i możliwości fizyczne i psychiczne.
4) ewangelizację, za przykładem św. Jana Chrzciciela, poprzez wskazanie na Chrystusa jako
Baranka Bożego, który jedyny jest źródłem Miłości i Lekarzem dusz.
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Misją Wspólnoty jest prowadzenie wszelkiego typu działalności mającej na celu poprawę
sytuacji życiowej ludzi bezdomnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych,
uzależnionych, żyjących w ubóstwie, zepchniętym na margines społeczeństwa.
Cele statutowe Wspólnota realizuje stale od blisko 30 lat poprzez prowadzenie domów dla osób
bezdomnych, chorych, samotnych matek z dziećmi, osób wykluczonych społecznie, nie
akceptowanych i odrzuconych zarówno przez najbliższych jak i społeczeństwo. W 2018 r
Wspólnota Chleb Życia prowadziła 8 domów gdzie schronienie znalazły osoby w trudnej
sytuacji życiowej. Terenem działalności Wspólnoty jest woj. mazowieckie i
woj.
świętokrzyskie, woj. podkarpackie.
Domy prowadzone są w:
a)województwie mazowieckim:
- Dom Betania, ul. Łopuszańska 17,
- Dom dla osób chorych, bezdomnych Betlejem, ul. Gniewkowska 50 (dawniej ul. Potrzebna
55)
- Dom dla kobiet Emaus ul. Stawki 27;
- Dom dla samotnej matki z dzieckiem Nazaret w Brwinowie, ul. Sienkiewicza 4;
b) województwie świętokrzyskim:
- Dom Matki Bożej Ubogich – Zochcin 58,
- Dom Przemienienia Pańskiego – Jankowice 38.
- Dom św Franciszka z Asyżu – Nagorzyce 14.
c/województwie podkarpackim
-- Dom św. Dyzmy Dobrego Łotra – Medynia Głogowska 735
Wspólnota Chleb Życia od początku powstania realizuje swoje cele statutowe mające na celu
pomoc osobom bezdomnym, chorym, wyrzuconym na margines społeczeństwa. Osobom tym
oferujemy: schronienie, leczenie, całodzienną opiekę w domach Wspólnoty Chleb Życia. Na
pomoc mogą liczyć osoby będące w trudnej sytuacji życiowej bez względu na wiek, stan
zdrowia, posiadane dokumenty, dochody, miejsce ostatniego zameldowania. Mieszkańcami
naszych domów są: kobiety, matki z dziećmi i mężczyźni znajdujący się w ciężkiej sytuacji
materialnej i bytowej, osoby, które utraciły wolę, umiejętność i motywację do
konstruktywnego działania i zarządzania własnym życiem. Nasi mieszkańcy to osoby
wyrzucone na margines społeczeństwa: bezrobotne, niepełnosprawne, chore, uzależnione od
alkoholu, po eksmisji, opuszczające placówki o podobnym charakterze, po opuszczeniu
zakładu karnego, młodzież po opuszczeniu domów dziecka, w okresie zimowym również
osoby posiadające „dach nad głową”, lecz w warunkach nie pozwalających na godną
egzystencję np. brak podstawowych warunków sanitarnych czy ogrzewania.
Każdej nowoprzyjętej osobie zapewnialiśmy godziwe i stabilne podstawowe warunki życia
(nocleg, trzy posiłki dziennie, czysta odzież, obuwie, leki, środki czystości i higieny osobistej).
Nasi podopieczni to osoby po ciężkich doświadczeniach życiowych, niekiedy osoby samotne,
opuszczone przez najbliższych, osoby uciekające przed przemocą, osoby uzależnione m.in. od
alkoholu i narkotyków, długotrwale bezrobotne, nie umiejące sobie radzić w dzisiejszej
rzeczywistości, zaniedbane i wyniszczone, byli więźniowie niedostosowani społecznie, osoby
bez wykształcenia, osoby przyzwyczajone do wędrownego trybu życia.
Opiekowaliśmy się osobami bezdomnymi, które trafiały do nas bezpośrednio ze szpitali lub
przywożone przez Straż Miejską, która znalazła je na ulicy, śpiących na przystankach
autobusowych, klatkach schodowych czy na działkach. Przeważnie były to osoby, które
wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. W zależności od stanu zdrowia i naszych
możliwości zapewnialiśmy im podstawową opiekę medyczną oraz opiekę specjalistów
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(internisty, psychiatry, chirurga i pulmonologa), przeważnie pracujących w naszych
schroniskach jako wolontariusze. Osoby bezdomne kierowane były też do naszych domów
przez Ośrodki Pomocy Społeczne, przywożone przez Policję lub Straż Miejską, szpitale czy
karetki pogotowia.
W przeważającej większości mieszkańcy naszych domów to osoby, które wymagają
podstawowej pomocy, trafiają do nas bez podstawowych dokumentów, bez których jest
niemożliwie uzyskanie prawa do świadczeń: opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej, prawa
do renty czy do emerytury. Pomagaliśmy im w wyrabianiu podstawowych dokumentów
(dowody osobiste, legitymacji osób niepełnosprawnych, kart leczenia szpitalnego,
ambulatoryjnego, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów niezbędnych w uzyskaniu
emerytury). Średni wiek naszych mieszkańców to 46-65 lat.
Nasi pracownicy socjalni wypełniali wnioski do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności. We współpracy z pracownikami OPS czy MOPS przeprowadzali
wywiady środowiskowe, pod kątem przyznania zasiłków celowych i stałych czy zasiłków
pielęgnacyjnych. Pomagali w tworzeniu pism urzędowych i odwołań od decyzji: do
komorników, sądów, urzędów, zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ośrodków
pomocy społecznej, ZUS itp. Chorym lub niepełnosprawnym mieszkańcom, nie mogącym
samodzielnie się poruszać zapewnialiśmy transport i opiekę w dotarciu do lekarza czy urzędu.
Niekiedy osobom tym towarzyszyli i pomagali bardziej sprawni mieszkańcy. Osobom
uzależnionym zapewnialiśmy spotkania z terapeutą do spraw uzależnień. Niektórzy
mieszkańcy korzystali ze spotkań grupowych AA. W większości przypadków organizowane
przez nas spotkania były jedyną, osiągalną przez mieszkańców formą pomocy w walce z
nałogiem.
Pomagaliśmy też naszym podopiecznym w składaniu wniosków o najem lokali socjalnych i w
skompletowaniu niezbędnych do tego dokumentów.
Dla niektórych mieszkańców funkcjonowanie w grupie, korzystanie z podstawowych
sprzętów gospodarstwa domowego, dbanie o higienę osobistą czy gospodarowanie własnymi
pieniędzmi było wręcz niemożliwe. Przeważnie były to osoby, które zanim zamieszkały z
nami żyły na ulicy ponad 5 lat. Osoby opuszczające domy dziecka czy zakłady opiekuńczowychowawcze również nie zawsze potrafiły się odnaleźć w nowych dla siebie warunkach
życiowych lub nie mogły odnaleźć się w społeczeństwie.
Aby pomóc w przezwyciężeniu tych trudności staraliśmy się aby ci mieszkańcy brali czynny
udział w codziennym życiu domu: sprzątanie domu (wspólnych pomieszczeń), pranie, pomoc
przy przygotowywaniu posiłków czy zmywanie po posiłkach. Wykonywali też lekkie prace
wokół domów w których mieszkali. Pracownicy socjalni, wychowawcy, opiekunowie czy
wolonatriusze wielokrotnie przeprowadzali rozmowy dotyczące dbania o zdrowie i rozmowy
o gospodarowaniu pieniędzmi. W ten sposób chcieliśmy budować poczucie obowiązku i
brania odpowiedzialności za siebie i posiadane rzeczy.
Przestrzegamy też zasad życia w grupie, okazywania wzajemnej pomocy, troski,
zainteresowania, pomagania słabszym, uczenia obowiązkowości i odpowiedzialności za własne
postępowanie.
Wieloletnią tradycją jest wspólne obchodzenie uroczystości kościelnych: Wielkanoc, Boże
Ciało, Wigilię, Boże Narodzenie czy Mikołajki, Sylwester. Z okazji uroczystości kościelnych,
okolicznościowych, imienin czy urodzin każdy z mieszkańców otrzymywał skromny prezent.
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Zapewnialiśmy również opiekę duszpasterska tym mieszkańcom którzy tego sobie życzą. W
większości naszych domów znajdują się kaplice gdzie odbywają się Msze Święte i adoracja
Najświętszego Sakramentu.
W każdym z domów staraliśmy się stworzyć namiastkę domowego ciepła, aby mieszkaniec po
opuszczeniu naszego schroniska nie chciał wrócić na ulicę. Bardzo często mieszkańcy, którzy
usamodzielnili się uczestniczą w organizowanych przez nas uroczystościach kościelnych lub
po prostu chcą z nami spędzić swój wolny czas. Chętnie dzielą się z nami swoimi troskami,
szczęściem, osiągnięciami, wykonywaną pracą czy własnym dachem nad głową.
Część mieszkańców zostaje z nami do końca. Ze względu na wiek, nieporadność życiową,
opuszczenie przez rodzinę lub samotność wolą przebywać w schronisku, gdzie nie są
anonimowi i mogą liczyć na pomoc i zrozumienie swoich potrzeb.
Dużą pomoc ze strony sponsorów, osób indywidualnych, licznych wolontariuszy, firm
otrzymuje nasz Dom w Brwinowie. Mieszkają tam samotne matki z dziećmi, często ofiary
przemocy, nieporadne życiowo, zastraszone przez najbliższych, wyrzucone z rodzinnego
domu. W 2018r z pobytu skorzystało 33 kobiet i 39 dzieci. Szczególną pomoc otrzymują ci
najmłodsi. Liczni wolontariusze starają się umilić dzieciom wolny czas organizując dla nich
gry i zabawy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, Mikołajek, imienin czy
urodzin dzieci są hojnie obdarowywane przez sowich rówieśników z okolicznych przedszkoli
i szkół i przez sponsorów. Przed Świętami Bożego Narodzenia grupa wolontariuszy z parafii
Warszawy Ursus robiła z dziećmi ozdoby na choinkę. Grudzień, to czas licznych wizyt osób
prywatnych, przedstawicieli szkół, firm, które zorganizowały zbiórki na rzecz naszych
Podopiecznych. Wspólny Mikołaj zorganizowany był przez Fundację Tu i Teraz a pewna
rodzina z okolicy przyjechała piec z dziećmi i matkami pierniczki.
Dla dzieci organizowane były różne imprezy: całodniowa, autokarowa wycieczka do ZOO w
Warszawie, występy teatrzyku kukiełkowego z przedstawieniem „Kot w butach”, dzięki
Fundacji Oriflame trzy dziewczynki mogły wziąć udział w obozie jeździeckim, impreza z
okazji Dnia Dziecka. Teren wokół domu jest ogrodzony i bezpieczny dla dzieci. Na terenie
jest atrakcyjny plac zabaw dostosowany do wymogów bezpieczeństwa i wieku dzieci, które
mogą spędzać tam wolny czas na grach i zabawach.
Regularna pomoc ofiarowywana była przez członków Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, którzy
pomagali w pracach porządkowych zarówno na zewnątrz jak i w środku domu (złożenie i
rozłożenie trampoliny, prace porządkowe na zewnątrz, uporządkowanie czytelni,
zorganizowanie domków dla ptaków itp.)
Mieszkanki (matki dzieci) miały zapewnioną pomoc psychologa i pracownika socjalnego,
którzy pomagali im w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z poprawa ich
sytuacji życiowej. Fundacja Oriflame zorganizowała dla matek warsztaty dot. wizerunku,
motywacyjne i autoprezentacji. Jeden z zakładów fryzjerskich z Warszawy przyjechał żeby
zadbać o fryzury mieszkanek i przy okazji otrzymały one zestawy kosmetyków do
pielęgnacji włosów. Dom otrzymuje systematyczną pomoc od Fundacji „Chcę żyć” z
Milanówka, w postaci zaopatrzenia domowej apteczki i drobnych upominków dla dzieci przy
różnych okazjach.
W październiku 2018r odbyły się chrzty 4 dzieci, była to okazja do wzajemnego świętowania
i spotkania się z rodziną mieszkanek.
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Sponsorzy finansują również remonty w domu w Brwinowie. Aby budynek był bezpieczny
dla mieszkanek i ich dzieci wymaga ciągłych ulepszeń i remontów. Fundacja Oriflame
sfinansowała remont jednego z pokoi w Domu w Brwinowie, Firma Leroy Marlin
wyremontowała klatkę schodową i korytarz na piętrze domu. W remoncie pomagali
wolontariusze (pracownicy z Firmy Leroy Merlin), Firma ta podarowała również materiały
niezbędne do remontu. Fundacja Kronenberga – City – przeprowadziła prace porządkowe na
terenie, nasadzenia nowych roślin, malowanie ogrodzenia, przeprowadziła gruntowne
porządki w magazynach, zakupiła nową kosiarkę. Firma MSD – przeprowadziła renowację
stolarki wewnętrznej.
W 2018r w domach prowadzonych przez Wspólnotę schronienie otrzymało łącznie 981 osób
w tym 39 dzieci. Czas pobytu mieszkańców w naszych domach kształtował się w zależności
od potrzeb konkretnej osoby i jej sytuacji życiowej, która wymagała wsparcia.
Od kilku już lat pomagamy też rodzinom z woj. świętokrzyskiego i woj. mazowieckiego, które
są w tragicznej sytuacji życiowej. Pomagaliśmy zorganizować meble, sprzęt AGD, sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych czy niedołężnych, zaopatrywaliśmy je w opał w
sezonie jesienno-zimowym. Tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych osoby potrzebujące, otrzymały paczki żywnościowe a dzieci paczki z
prezentami.
Dzięki sponsorom - wpłatom od osób indywidualnych udało się pomóc osobie
niepełnosprawnej jeżdżącej na wózku inwalidzkim. Zamontowana została dla niego winda dla
osoby niepełnosprawnej i dzięki niej może ona samodzielnie opuszczać mieszkanie i nie być
uzależniona od pomocy innych. Osobą niepełnosprawną opiekowała tylko matka.
Przeprowadzony został remont domu osoby starszej, która opiekuje się niepełnosprawnym,
dorosłym synem.
W 2018r nadal prowadziliśmy projekty „Zupy na ……”. Dwa z tych projektów usamodzielniły
się jako Fundację lub Stowarzyszenia.
1. „Zupa na Dworcu” w Poznaniu była naszym projektem do kwietnia 2018r.
2. „Zupa na Plantach w Krakowie ” była naszym projektem do października 2018r.
3. „Zupa na Monciaku” w Sopocie nadal jest naszym projektem.
Przez cały czas realizacji projektów „Zupy na………” były one wspierane przez nas od strony
księgowej i biurowej, miały założone subkonta przy naszym rachunku bankowym. Jednej z
nich został podarowany samochód przeznaczony realizację dalszej działalności statutowej.
Świetlica i punkt przedszkolny w Nagorzycach (woj. świętokrzyskie) prowadzony przez
Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia wspomagany był od strony organizacyjnej przez kadrę
Wspólnoty Chleb Życia przy organizowaniu spotkań i imprez okolicznościowych. Młodzież z
zespołu muzycznego, który został założony przy świetlicy, dał koncert muzyczny w domu dla
osób bezdomnych chorych na ul. Gniewkowskiej 50 w Warszawie.
W 2018r nadal trwał remont budynku w Krakowie przy ul. Pod Strzechą 37. Budynek będzie
przeznaczony na kolejne schronienie prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia dla osób
bezdomnych.
Wolontariat
Liczna grupa wolontariuszy stale wspierała naszą działalność. Dzięki kilkuletniej współpracy i
pomocy wolontariuszy lekarzy (pulmonolog, chirurg oraz farmaceuta, terapeuta uzależnień),
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opiekunów chorych pomagających w codziennej pielęgnacji nasi podopieczni maja zapewnione
podstawowe, godziwe warunki życia.
Prawniczka wolontariusz – oferowała pomoc mieszkańcom w załatwianiu ich spraw
wymagających wiedzy prawniczej. W codziennych obowiązkach wynikających z
całodobowego prowadzenia domu: w kuchni, pralni, magazynach żywnościowych,
odzieżowych, w pracach biurowych, pracach gospodarczych pomagali wolontariuszeczłonkowie Wspólnoty jak i zaprzyjaźnione z nami osoby z zewnątrz. Bez nich nie byłaby
możliwa organizacja świąt religijnych, pikników, imprez okolicznościowych.
Dotacje i darowizny finansowe i rzeczowe
Dzięki stałym darowiznom i wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy od polskich firm,
Urzędu m.st. Warszawy, zagranicznych organizacji pomocowych, licznych darczyńców - osób
fizycznych, możliwe zapewnienie naszym podopiecznym godnych warunków życia i
prowadzenie naszych domów na przyzwoitym poziomie.
Podobnie jak w latach poprzednich otrzymywaliśmy darowizny rzeczowe (m.in. odzież, meble,
sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD, żywność). Głównymi, stałymi od kilku lat naszymi
darczyńcami były m.in. organizacje i firmy: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, Fundacja
Bank Żywności SOS w Warszawie, SuperDrob S.A, kilka firm cateringowych przekazały nam
żywność dzięki której posiłki dla naszych mieszkańców mogły być bardziej różnorodne.
Darczyńcami żywności były również sklepy i hurtownie spożywcze oraz powiększająca się z
roku na rok grupa osób fizycznych.
W 2018r otrzymaliśmy kolejne wpłaty z Urzędu M.St. Warszawy wynikające z podpisania w
grudniu 2015r trzyletniej umowy (XII 2015 - XI 2018) oraz podpisania w grudniu 2018r
dwuletniej umowy (XII 2018 – XI 2020) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 3 domów
na terenie m.st. Warszawy. Były to schroniska w Warszawie: Schronisko „Betania” ul.
Łopuszańska 17, Schronisko „Emaus” ul. Stawki 27, Schronisko „Betlejem” ul. Gniewkowska
50 (dawniej ul. Potrzebna 55). Utrzymanie pozostałych domów finansowane było z
dobrowolnych wpłat darczyńców. Były to zarówno osoby fizyczne jak i firmy.
Mieszkańcy, którzy usamodzielnili się i otrzymali mieszkania komunalne, socjalne zostali
wyposażeni w podstawowe meble i sprzęt AGD. Całe przekazane przez nas wyposażenie
pochodziło z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i firm.
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarczą Wspólnota Chleb Życia rozpoczęła w 2013 roku, która polega na
prowadzeniu kiermaszy charytatywnych – wpis do KRS dn. 30.08.2013. W 2018r kiermasze
prowadzone były w Warszawie, Pruszkowie oraz w woj. świętokrzyskim w miejscowościach:
Zawichost, Ożarów. Podobnie jak w latach poprzednich przy organizowaniu sprzedaży na
kiermaszach znaleźli zajęcie mieszkańcy domów oraz osoby długotrwale bezrobotne.
DANE O ZATRUDNIENIU
Zatrudnienie w Stowarzyszeniu Wspólnota Chleb Życia poszczególnych miesiącach;
- Styczeń 2018 – umowa o pracę 38 osób - umowa zlecenie 13 osób
- Luty 2018 - umowa o pracę 37 osób - umowa zlecenie 16 osób
- Marzec 2018 - umowa o pracę 37 osób - umowa zlecenie 16 osób
- Kwiecień 2018 - umowa o pracę 37 osób - umowa zlecenie 16 osób
- Maj 2018 - umowa o pracę 38 osób - umowa zlecenie 16 osób
- Czerwiec 2018 - umowa o pracę 37 osób - umowa zlecenie 15 osób
- Lipiec 2018 - umowa o pracę 38 osób - umowa zlecenie 14 osób
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- Sierpień 2018 - umowa o pracę 36 osób - umowa zlecenie 13 osób
- Wrzesień 2018 - umowa o pracę 34 osób - umowa zlecenie 16 osób
- Październik 2018 - umowa o pracę 31 osób - umowa zlecenie 17 osób
- Listopad 2018 - umowa o pracę 32 osób - umowa zlecenie 15 osób
- Grudzień 2018 – umowa o pracę 33 osoby – umowa zlecenie 15 osób
a) liczba osób zatrudnionych we Wspólnocie (z podziałem na stanowiska) na dzień
31.12.2018 r. Wspólnota Chleb Życia zatrudniała 48 osób, w tym:
Pracownicy – 33 osoby:
- kierownicy domów – 6 osób
- pracownicy socjalni – 4 osoby
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba
- wychowawcy – 5 osób
- personel pomocniczy – 17 osób
Zleceniobiorcy – 15 osób:
- koordynatorzy projektów- 2 osoby
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby
- pracownik socjalny – 1 osoba
- psycholog – 1 osoba
- personel pomocniczy – 9 osób

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
W 2018 r Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia otrzymała od M. st. Warszawy:
1. umowa wieloletnia od XI 2015 do XI 2018 na realizację celów statutowych –
prowadzenie 3 schronisk dla osób bezdomnych na terenie Warszawy) dotacja w
wysokości 911 102,00 zł.
2. umowa wieloletnia od XII 2018 do XI 2020 na realizację celów statutowych –
prowadzenie 3 schronisk dla osób bezdomnych na terenie Warszawy) dotacja w
wysokości 127 319,00 zł.
INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
Comiesięcznie odprowadzane są zaliczki na podatki od osób fizycznych.
Wspólnota nie jest płatnikiem VAT.
Raz w roku składana jest deklaracja podatkowa CIT. Deklaracja CIT-8 za 2018 rok została
złożona we właściwym Urzędzie Skarbowy w terminie zgodnym z przepisami.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone kontrole z Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, ZUS’u, Sanepid’u, Straży Pożarnej, Technicznego Inspektoratu Budowlanego.
Warszawa 26.06.2019 r.
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Przełożona Główna
Wspólnoty Chleb Życia

Dokument podpisany przez Małgorzata
Chmielewska
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s. Małgorzata Chmielewska
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Członek
Wspólnoty Chleb Życia
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…………………………………………………..
Wojciech Smajkiewicz
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Członek
Wspólnoty Chleb Życia

Dokument podpisany przez Tamara KwarcińskaSmajkiewicz
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…………………………………………………
Tamara Kwarcińska – Smajkiewicz
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