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Abdi HAssAn
Abdi Hassan ma 21 lat i mieszka w re-
gionie Mandera w Kenii. Skończył szkołę 
podstawową, ale nie kontynuował nauki 
w szkole średniej. Jest najstarszy z sze-
ściorga rodzeństwa i mieszka z liczną 
rodziną.
Abdi jest pasterzem owiec, więc jego 
praca zależy od warunków pogodowych 
– dzięki opadom deszczu pastwiska są 
zielone i owce mają się czym żywić. Jed-
nak od kilku lat region, w którym miesz-
ka Adbi, jest dotykany przez suszę. Aby 
zwiększyć swoje dochody, Abdi zbiera 
i sprzedaje drewno na opał i wodę. Naj-
bliższa płytka studnia jest 16 kilometrów 
od jego domu.

Abukir idriss
Abukir Idriss jest 55-letnim rolnikiem 
mieszkającym z żoną i sześciorgiem dzie-
ci w Tashatoy, wiosce nieopodal Kassali 
w Sudanie. Nigdy nie chodził do szkoły.
Codziennie chodzi na targ, gdzie sprze-
daje swoje plony, a także tradycyjne rę-
kodzieło, które tworzą jego żona i dwie 
córki. W ich domu nie ma bieżącej wody, 
jej przynoszenie to zadanie najmłodszych 
– dzieci poniżej 12 lat). Do podlewania ro-
ślin, które uprawiają na wydzierżawionym 
polu, rodzina wykorzystuje deszczówkę.

AfrAH kArAr
Afrah ma 16 lat i mieszka w wiosce 
Bagadir, 30 km od miasta Kassala we 
wschodnim Sudanie. Mieszka z rodzi-
cami i trojgiem rodzeństwa, z których 
jedno jest niepełnosprawne fizycznie, 
w jednopokojowym domu. Afrah nigdy 
nie chodziła do szkoły. Niedawno rozpo-
częła pracę w małym gospodarstwie rol-
nym stworzonym jako miejsce pracy dla 
kobiet z okolicy. Afrah sadzi rośliny, takie 
jak okra, henna i banany. Pieniądze z ich 
sprzedaży na lokalnym targu stanowią 
dodatkowy dochód dla jej rodziny.

AHmed AbdullAH
Ahmed jest 9-letnim pasterzem, do szko-
ły chodzi w niepełnym wymiarze godzin. 
Mieszka z 11-osobową rodziną w Dar-
furze w Sudanie.
Ahmed i jego 9 braci na zmianę opiekują 
się swoim stadem złożonym ze 140 sztuk 
bydła i kóz, wędrując z nim do ujęć wody 
i na pastwiska. Ludzie korzystają z tych 
samych źródeł wody pitnej co zwierzęta. 
Dobry stan pastwisk i zdrowie ich stada 
zależy od pogody.

Karty postaci
Przydziel każdemu z uczniów i uczennic po jednej z poniższych postaci 
i poproś o wpisanie szczegółowych informacji na ich temat na karcie 
z profilem postaci.
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Abdel AHmed
Abdel Ahmed ma 37 lat i mieszka 
w mieście Fato we wschodnim Sudanie. 
Przeniósł się tu z rodziną 10 lat temu, 
po dwóch latach życia w obozie dla 
uchodźców. Chodził do szkoły średniej. 
Pracuje jako stolarz dla małych warsz-
tatów w mieście. Ma dużo pracy, gdyż 
jest zdolnym rzemieślnikiem. Ostatnio 
kupił telefon komórkowy, aby można 
było łatwiej się z nim skontaktować. Ma 
żonę i sześcioro dzieci. Jedno z dzieci jest 
niewidome, więc wymaga stałej opieki.

Prem AnuP
Prem Anup ma 37 lat i mieszka w środko-
wym Nepalu z żoną i trójką dzieci. Osie-
dlili się w mieście Butwal leżącym na 
brzegach rzeki Tilottama. Prem chodził 
do podstawówki, ale zrezygnował z dal-
szej nauki w szkole, aby zostać uczniem 
mechanika.
Obecnie pracuje jako nisko opłacany 
mechanik w warsztacie, ale jego żona 
również zarabia. Prowadzi mobilny sklep 
z kosmetykami na lokalnym targu. Ich 
dzieci chodzą do miejscowej szkoły.
Prem Anup jest również lokalnym ra-
townikiem – wolontariuszem i pomaga 
mieszkańcom podczasklęsk żywioło-
wych, powodzi czy trzęsień ziemi. Posia-
da telefon komórkowy.

lucky AsmAr
Lucky ma 18 lat i mieszka w wiosce 
w dystrykcie Faridpur w Bangladeszu. Jej 
wieś jest położona na obszarze zalewo-
wym rzeki Padma. Mieszkańcy nie mają 
dostępu do elektryczności.
Mąż Lucky na małym poletku uprawia 
ryż i inne rośliny. Zimą produkuje dosta-
tecznie dużo żywności dla siebie i żony, 
a nadwyżkę sprzedaje na lokalnym targu. 
Lucky jest w ciąży z pierwszym dziec-
kiem. Gdy zacznie rodzić, planuje skorzy-
stać z pomocy w społecznym ośrodku 
zdrowia. Jeśli w trakcie porodu dojdzie 
do powikłań, będzie zmuszona pojechać 
do szpitala w Faridpur, oddalonego o trzy 
godziny drogi od jej wioski.

AHmed Azif
Ahmed ma 18 lat i od sześciu mieszka 
w tymczasowym schronieniu w obozie 
w Darfurze w Sudanie. Region ten regu-
larnie nawiedzają susze.
Pracuje jako robotnik na obozowym tar-
gu i zarabia dostatecznie dużo, by móc 
kupować artykuły pierwszej potrzeby, 
które są tu dostarczane ciężarówkami. 
Ma nadzieję, że kiedyś stąd wyjedzie 
w jednej z nich, ale musi poczekać, aż 
otrzyma dokument tożsamości. W szkole 
w obozie uczy się czytać i pisać. Wspo-
mina, że jego ojciec był pasterzem by-
dła, ale on sam nie chce tak żyć. Planuje 
pojechać do Chartumu i zdobyć pracę 
w mieście.
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betty OcHOlA
Betty Ochola ma 62 lata i jest głową 
rodziny, która mieszka na peryferiach Ki-
sumu, trzeciego pod względem wielkości 
miasta w Kenii. Jej dom ma ściany zbudo-
wane z mułu, a dach z blachy falistej. Nie 
jest podłączony do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej i nie ma dostępu do czystej wody.
Betty Ochola jest od dwóch lat wdową 
i głową 8-osobowej rodziny. Rodzina 
utrzymuje się z uprawy własnego ma-
łego pola oraz z wykonywania prac do-
mowych u rodzin w Kisumu. Z powodu 
braku wodociągu Betty Ochola musi ku-
pować wodę od lokalnego sprzedawcy.

dAliA GArciA
Dalia Garcia ma 20 lat i mieszka w Cuzco, 
stolicy jednego z regionów Peru, słyną-
cego z uprawy ziemniaków. Jej rodzice 
byli nauczycielami, a Dalia i jej dwaj starsi 
bracia chodzili do szkoły podstawowej 
i średniej.
Niedawno Dalia uzyskała dyplom w szko-
le pomaturalnej z zarządzania uprawami. 
Obecnie pracuje w spółce handlującej 
ziemniakami, doradzając lokalnym rol-
nikom w zakresie technik uprawy. Ma 
nadzieję, że jej doświadczenie i dyplom 
umożliwią jej studiowanie rolnictwa w Li-
mie lub za granicą.

dAniel OmOndi
Daniel ma 8 lat i mieszka w wiosce Si-
langa na obrzeżach Nairobi, stolicy Ke-
nii. Silanga jest jedną z licznych wiosek 
w Kiberze, niezwykle gęsto zaludnionym 
obszarze znanym ze słabych warunków 
mieszkaniowych. Daniel wynajmuje dom 
i nie ma w nim dostępu do czystej wody 
i toalety.
Dzieli pokój z sześcioma osobami – rodzi-
cami, rodzeństwem i kuzynami, z których 
większość jeździ codziennie do miasta, 
aby zbierać śmieci i podejmować różne 
prace dla niewykwalifikowanych pracow-
ników fizycznych. Dzienny dochód ich ro-
dziny to około 6 zł.

esHe esmAsse
Eshe Esmasse ma 25 lat i mieszka z dwój-
ką małych dzieci i mężem w wiosce Na-
moruputh w dystrykcie Turkana w Kenii. 
Eshe ukończyła szkołę podstawową, ale 
nie kontynuowała nauki.
Nie pracuje zarobkowo, ale jest odpo-
wiedzialna za zaopatrywanie swojego 
domostwa w wodę. To zadanie zajmuje 
jej pół dnia, gdyż często musi pokonywać 
długą drogę do studni. Susza w Turkanie 
wydaje się wydłużać z każdym rokiem 
i wielu hodowców zwierząt gospodar-
skich, w tym mąż Eshe, straciło przez to 
zwierzęta.
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GuillAn cAstrO
Guillan Castro ma 28 lat i mieszka 
w Peru, w wiosce położonej wysoko 
w Andach,sz żoną i dwójką dzieci w wie-
ku 3 i 5 lat. Chodził do niewielkiej szkoły 
podstawowej.
Jego główny dochód pochodzi z hodow-
li małego stada alpak, które dostarcza 
jego rodzinie mleko, ser i wełnę. Mogą 
je wykorzystywać sami lub sprzedawać 
na lokalnym targu. Guillan wykorzystuje 
alpaki również do transportu towarów – 
swoich i sąsiadów – przez góry na targ 
oddalony od wioski dzień drogi.
Jednym z największych wyzwań dla 
mieszkańcy wioski Guillana jest ekstre-
malnie ostry klimat, a zimy ostatnich la-
tach stały się jeszcze surowsze.

mAxwell GwAzAni
Maxwell Gwazani ma 55 lat i pochodzi 
z wioski Gungwe w Zimbabwe. Mieszka z
żoną, z którą dzierżawią niewielkie pole 
uprawne. Dawniej hodował zwierzęta 
gospodarskie, ale trwająca długo susza 
i wysokie koszty żywności sprawiły, że 
musieli z żoną je sprzedać , aby zapłacić 
za produkty pierwszej potrzeby.
Ze względu na zwiększone ryzyko su-
szy, starają się uprawiać nowe odmiany 
roślin, które potrzebują mniejszej ilości 
wody, m.in. tytoń, kukurydzę i soję.

HAlimA eltAyib
Halima Eltayib ma 40 lat i mieszka 
w okolicach wioski Kobi Algadi w Dar-
furze w Sudanie. Chodziła do szkoły pod-
stawowej, ale nie kontynuowała nauki.
Pani Eltayib mieszka tu od urodzenia. 
Sama wychowuje troje dzieci po tym, 
jak odszedł od niej mąż. Utrzymuje się 
z rękodzieła, które sprzedaje na lokalnym 
targu. Z sukcesem uprawia też rośliny 
– sadzonki ma z ziaren, które zbiera w po-
bliskim lesie.

leOnciO leAndO
Pan Leando ma 46 lat i od 5 lat miesz-
ka w San Martin w regionie Amazonas 
w Peru, na jednym z największych obsza-
rów upraw kawy i kakao. Przeniósł się tuz 
żoną, dwoma synami i bratankiem w po-
szukiwaniu taniej i żyznej ziemi uprawnej. 
Skończył szkołę średnią.
Rodzina mieszka nad rzeką Sisa,uprawia-
jąc tu kukurydzę, maniok, kawę i kakao. 
Potrzebują jednak większej wiedzy i do-
świadczenia w uprawie kawowców w wa-
runkach tropikalnego lasu deszczowego, 
gdzieczęsto dochodzi do powodzi.
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mArtHA linO
Martha Lino ma 31 lat i mieszka w wiosce 
Tingabamba w górskim regionie Canchis 
w Peru. Sama wychowuje dwoje dzieci, 
odkąd mąż ją opuścił wkrótce po naro-
dzinach młodszego.
Hoduje alpaki i żyje ze sprzedaży ich runa, 
co przynosi jej ok. 20 zł tygodniowo. Je-
dzenie kupuje na lokalnych targach, ale 
czasami jej wioska jest odcięta od świata 
– temperatury w nocy spadają do -20˚C, 
a gwałtowne wiatry i deszcze trwają wie-
le dni – wtedy rodzinie brakuje jedzenia.

mAry mufiri
Pani Mufiri ma 42 lata i mieszka z dwie-
ma córkami w dystrykcie Gwanda w Zim-
babwe. Okolicę tę przez większość roku 
dotyka susza. Doprowadziło to do dużej 
migracji sezonowej mężczyzn, pracują-
cych na roli w sąsiednim RPA. Tak jest 
też w rodzinie Mary – mąż wysyła jej 
pieniądze na życie. Mieszkańcy, którzy 
pozostają w wiosce, muszą radzić sobie 
z brakiem wody. Kobiety i dziewczynki 
spędzają większość dnia, przynosząc 
wodę ze źródeł oddalonych nawet o 5 ki-
lometrów.

mAyA PAnde
Maya Pande ma 29 lat i mieszka w Shanti 
Tole w okolicach miasta Butwal w Nepa-
lu. Mąż opuścił ją cztery lata temu i od 
tego czasu sama wychowuje dwoje dzieci 
w wieku 5 i 10 lat. Butwal leży na brze-
gach rzeki Tilottama.
Pani Pande prowadzi małe stoisko spo-
żywcze, które ustawia w bocznej ulicy 
w swojej wiosce, by zarobić na siebie 
i dzieci. Jej dzieci nie chodzą do szkoły, 
mama, by pracować, musi zostawiać je 
same w domu na cały dzień. Shanti Tole 
zostało zbudowane na nisko położonych 
terenach nieopodal rzeki i w razie powo-
dzi jest podtapiane jako pierwsze, osusza 
się zaś najwolniej. Podczas zeszłorocz-
nych powodzi kilka osób zmarło w wy-
niku rozprzestrzeniających się wówczas 
łatwo chorób.

mulu ken
Mulu Ken ma 33 lata i jest pracownikiem 
lokalnego samorządu w Asosie, stolicy 
regionu Gumaz w Etiopii. Jego ojciec był 
przywódcą wioski, a Mulu po zakończe-
niu edukacji objął tu posadę urzędnika 
zajmującego się rejestracją ziemi.
Ma żonę i pięcioro dzieci. Żona jest na-
uczycielką w lokalnej szkole. Mają rów-
nież mały sklep papierniczy w siedzibie 
gminy. Kupili również dużą działkę, na 
której wynajęci pracownicy uprawiają 
rośliny oleiste. Pan Ken ma nadzieję, że 
wartość ziemi z czasem wzrośnie.
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PHOebe nAkiru
Phoebe ma 11 lat i mieszka z matką w Tur-
kanie w Kenii. Nie chodzi do szkoły, a na 
jej utrzymanie łoży wujek.
Phoebe i jej mama codziennie przynoszą 
do domu wodę i opał. Gdy deszcze sta-
ją się rzadsze, a rzeki wysychają, muszą 
codziennie wędrować kilka kilometrów 
w prażącym słońcu, a jedyna woda, jaką 
znajdują, jest brudna i często zanieczysz-
czona odchodami zwierząt. Wodę zbiera-
ją, wchodząc do głębokich dołów, które 
w każdej chwili grożą zawaleniem.

nAndi PAswAn
Nandi Paswan ma 59 lat i jest drobnym 
rolnikiem w Shreepur we wschodnim Ne-
palu. Shreepur to mała wioska położona 
na równinie, nieopodal rzeki Koshi, która 
regularnie wylewa, a podtopienia trwają 
czasem wiele dni.
Pan Paswan ma żonę, a pod jego opieką 
jest również 74-letnia matka, troje dzieci 
i synowa. Wszyscy mieszkają w małym, 
jednopokojowym domu zbudowanym 
z cegły mułowej i krytym strzechą. Nan-
di Paswan wraz z dziećmi pracuje przy 
uprawie mangowców na ćwierćakrowej 
działce. Jego córka jest zatrudniona w fa-
bryce dywanów i przesyła do domu oko-
ło 50 funtów rocznie. Rodzina posiada 
dwie mleczne krowy, a nadwyżki mleka 
sprzedają na lokalnym targu wraz z owo-
cami mango.

nAOmi wAnGAi
Naomi Wangai ma 59 lat i mieszka w Na-
irobi w Kenii. Jest emerytowaną nauczy-
cielką szkoły średniej, a dziś właścicielką 
kilku kawiarni w Nairobi. Ma mały, nowo-
czesny dom nieopodal jej dawnej szkoły. 
Studiowała na uniwersytecie w Kenii, 
a potem wyjechała do Ameryki na studia 
magisterskie w zakresie zdrowia publicz-
nego. Ma dwoje dorosłych dzieci, które 
pracują w Nairobi. Jej mąż zmarł cztery 
lata temu, ale otrzymuje comiesięczną 
rentę od spółki, w której pracował.

mitA nirmOlA
Mita Nirmola ma 35 lat i mieszka nad 
brzegiem rzeki Jamuna w Bangladeszu 
z mężem i czworgiem dzieci.
Dawniej mieli 5 hektarów ziemi, ale od-
kąd rzeka wylała, większość stracili. Ro-
dzina często musiała się przenosić, szu-
kając schronienia na skarpach nad rzeką. 
Żyją skromnie, utrzymując się głównie 
z rybołówstwa.
Najstarsza córka pani Nirmoli w wieku 13 
lat poślubiła niedawno rolnika z sąsiedz-
twa, ale jej matka nadal ma trudności 
z wyżywieniem rodziny i nie może sobie 
pozwolić na opłacenie edukacji dzieci.
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Alfie HOwArd
Alfie ma 24 lata i mieszka w Leicester 
w Wielkiej Brytanii. Z mamą i młodszą 
siostrą wynajmują mieszkanie. Alfie za-
kończył edukację w wieku 18 lat i nie 
ma specjalistycznego wykształcenia. Nie 
pracuje od blisko 2 lat, ale w przyszłym 
tygodniu idzie na rozmowę w sprawie 
pracy na część etatu w lokalnym super-
markecie. Mama Alfiego pracuje w szkole 
na niepełny etat. Dostaje zasiłek rządowy 
dla rodzin o niskich dochodach. Alfie cho-
ruje na astmę, która bardziej daje mu się 
we znaki zimą, szczególnie gdy nie stać 
go na wykupienie lekarstw.

Peter JOnes
Peter Jones ma 88 lat i od śmierci żony 
przed dwoma laty mieszka w domu 
opieki w Coventry w Wielkiej Brytanii. 
Ma dwójkę dzieci, które założyły swoje 
rodziny i mieszkają w okolicy. Niedawno 
miał udar mózgu, który ograniczył jego 
samodzielność (od tego czasu jeździ na 
wózku) i pogorszył samopoczucie
Pan Jones całe życie pracował dla linii 
lotniczych jako inżynier i i ma wysoką 
emeryturę. Jest szanowany w swojej spo-
łeczności. Zainicjował wiele akcji zbiera-
nia funduszy na rzecz lokalnych i między-
narodowych organizacji pomocowych.

sOPHie smitH
Sophie ma 11 lat i mieszka z rodzicami 
w300-akrowym gospodarstwie w So-
merset w Wielkiej Brytanii. Mama pod-
wozi ją codziennie na przystanek przy 
granicy ich gospodarstwa, skąd łapie 
szkolny autobus do szkoły położonej 18 
kilometrów od jej domu.
Okolica, w której mieszka Sophie, 
w ostatnich 6 latach została czterokrot-
nie zalana. W tym roku jej rodzina była 
zmuszona opuścić na miesiąc swoje go-
spodarstwo – do tej pory w wodzie stoi 
częśćziemi. Sophie mieszka tymczasowo 
blisko szkoły, z inną rodziną, czekając, aż 
wody powodziowe ustąpią.

sHAkirA Azim
Shakira Azim ma 32 lata i mieszka z part-
nerem w Londynie, w wynajętym miesz-
kaniu. W przyszłym miesiącu oczekują 
dziecka.
Po skończeniu prawa na uniwersytecie 
Shakira i jej partner zatrudnili się w fir-
mach adwokackich. Shakira planuje po-
wrót do stałej pracy, kiedy jej dziecko 
będzie miało 6 miesięcy. Pomoc w wy-
chowaniu obiecała jej mama.
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GrAżynA micHAlAk
Grażyna Michalak mieszka w Cukrów-
ce – wsi położonej 30 km od Radomia 
– z mężem i dwójką młodszych dzieci, 
które chodzą do szkoły. Ma 54 lata i cie-
szy się, kiedy dwójka starszych, które wy-
emigrowały do Irlandii i Niemiec, wraca 
na święta do domu.
Grażyna pracowała w sklepie spożyw-
czym, ale od paru lat głównie zajmuje 
się gospodarstwem. Pracuje sezonowo 
przy tunelowych uprawach papryki. Daje 
to spory dochód, ale niestały. Grażyna 
pamięta tornado sprzed dwóch lat, które 
w niecałe 20 minut zmiotło całą uprawę 
z powierzchni ziemi. Straciła wtedy pracę 
i szansę na zarobek.

mArcin swOlewski
Marcin Swolewski mieszka z rodziną 
– żoną i 1,5- roczną córeczką – w domu, 
który wybudował na obrzeżach Krakowa, 
nad rzeką Rudawa. Marcin ukończył tech-
nikum budowlane i pracuje w zawodzie. 
Dzięki swojemu doświadczeniu mógł wie-
le prac w domu wykonać samodzielnie. 
Rodzinę Swolewskich stać było na kupno 
ziemi w tej okolicy, ponieważ jest to te-
ren zalewowy. Marcin zdaje sobie sprawę 
z ryzyka, że rzeka pewnego dnia wyleje, 
ale też od lat się to nie stało, a poza tym 
stoi tu wiele domów.

dArek PiAskOwiAk
Darek ma 13 lat i mieszka z rodzicami 
w Zawoni. Codziennie dojeżdża11 kmedo 
szkoły w Trzebnicy.. Jego rodzice są rolni-
kami i mają 13-hektarowe gospodarstwo, 
w którym uprawiają rzepak i pszenicę. 
Darek pamięta ubiegłoroczną suszę, kiedy 
ich zbiory był y o 40% niższe niż zazwy-
czaj. Kolejne miesiące były  trudne, ro-
dzice częściej się kłócili, rzadziej spędzali 
miło czas całą rodziną. Darek w szkole 
najbardziej lubi przerwy, czasami jednak 
zastanawia się, kim chciałby być w przy-
szłości – np. zostać na gospodarstwie, 
ale przyszłość jest taka niepewna.

AnnA krAJewskA
Anna Krajewska ma 41 lat i mieszka 
w Szczecinie. Od dwóch lat prowadzi 
sklep internetowy ze sprzętem do reha-
bilitacji. Sama, od wypadku 15 lat temu 
porusza się na wózku. 
Skończyła marketing i zarządzanie, ma 
dobre wyczucie rynku i wielecennych 
kontaktów, co – to sprawia, że jej mała 
firma przynosi dochód. Zatrudnia dwie 
osoby, które pracują w jej mieszkaniu 
przerobionym na biuro. Mimo, że miesz-
ka sama, jej dom stale jest pełen ludzi. 
Często odwiedzają ją sąsiedzi z klubu 
osiedlowego.
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mAriOs cHristOdOulOu 
Marios Christodoulou ma 67 lat i mieszka 
z żoną w domku nad morzem w Limas-
sol na Cyprze. Oboje byli nauczycielami 
w lokalnym gimnazjum, ale 4 lata temu 
przeszli na emeryturę. Mają troje dzieci 
i pięcioro wnuków – ich bliscy mieszkają 
w stolicy kraju – Nikozji. Marios uwielbia 
spędzać czas ze swoimi wnukami, które 
zazwyczaj odwiedzają go w weekendy 
i podczas wakacji.

eleni PetrOu 
Eleni ma 14 lat i mieszka z rodzicami 
i trójką młodszego rodzeństwa w Pana-
gii – wsi w pobliżu Pafos na Cyprze,. Uro-
dziła się z lekkim porażeniem mózgowym 
i potrzebuje pomocy przy niektórych 
codziennych czynnościach oraz wymaga 
stałej rehabilitacji.
Jej ojciec jest rolnikiem, mama jest bezro-
botna. Ostatnie lata przyniosły falę upa-
łów i zniszczyły uprawy – a co za tym 
idzie, jej rodzina miała mniejsze dochody. 
Eleni chodzi do szkoły i marzy, by zostać 
lekarką. Martwi się jednak, że przez swój 
stan zdrowia nie znajdzie dobrej pracy, 
by zarobić na studia, a rodzina nie będzie 
mogła jej pomóc finansowo.
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Czy może mnie dotknąć katastrofa?

Imię i nazwisko:

Wiek:

Rodzina, sąsiedzi:

Państwo:  Mieszkam w... 

Lokalizacja:    Miasto   Wioska

Stan zdrowia:

Edukacja:

Praca:

Majątek: Posiadam...

Inne informacje:
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