


13.01.2019 

27. Finał WOŚP 
W całej Polsce odbywa się największa w kraju zbiórka publiczna. 
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, rozliczane na-
stępnie w około 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokali-
zowanych w wielu miejscach na świecie. Dotychczas podczas 26. 
Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej 
medycyny sumę ponad 951 mln PLN.

www.wosp.org.pl



LUTY
SZCZECiŃSKi MiTYng 
SKOKU O TYCZCE
Druga edycja mityngu w Netto Arenie nawiązującego do Nocnych Mi-
tyngów Tyczki, które odbywały się przed kilkoma laty w centrum Szcze-
cina. Ta dyscyplina sportu staje się szczecińską specjalnością – przez 
wiele lat Monika Pyrek zdobywała medale na całym świecie, teraz cie-
szą nas sukcesy Piotra Liska. 

www.arenaszczecin.pl



16-26 MaRCa

SZCZECin JaZZ
To już czwarta edycja Szczecin Jazz międzynarodowego festi-
walu muzycznego, połączonego z wieloma atrakcyjnymi wy-
darzeniami towarzyszącymi, promującymi jazz. Oprócz wielu 
znakomitych jazzmanów z całego świata, którzy występują 
co roku, Szczecin Jazz grał już w szczecińskich tramwajach, na 
domówkach, w kościele i pływał statkiem po Odrze. W czasie 
festiwalu i nie tylko miasto żyje jazzem.

www.szczecin.jazz.eu



„In Our Own Way” to najnowsza płyta Syl-
westra Ostrowskiego nagrana wraz z The 
Jazz Brigade z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Występują 
na niej gwiazdy muzyki jazzowej: Dariusa 
Brubeck, Deborah Brown oraz Dorota Miśkie-
wicz. Krążek zostanie opublikowany również 
w USA i Japonii. Patronat nad płytą objęła 
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

www.szczecin.jazz.eu



„When You Are Here” to projekt Keyona 
Harrolda, jednego z najbardziej cenionych 
amerykańskich trębaczy i dwukrotnego zdo-
bywcy Grammy, zrealizowany z Sylwestrem 
Ostrowskim: saksofonistą i pomysłodawcą 
festiwalu Szczecin Jazz.

www.szczecin.jazz.eu





Nagroda
Artystyczna

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i ar-
tystom związanym ze Szczecinem, za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne, które miały miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przy-
znanie wyróżnienia. 

oraz tytuł 
Mecenasa Kultury Szczecina 



www.ecszczecin2019.eu



KWiECiEŃ
MiSTRZOSTWa EUROPY 
W giMnaSTYCE SPORTOWEJ
Tej rangi impreza odbędzie się w Polsce po raz pierwszy, a gospodarzem Mistrzostw Europy w Gimnasty-
ce Sportowej będzie Szczecin. Odbędzie się rok przed igrzyskami olimpijskimi, stąd w opinii Barbary Stani-
sławiszyn, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego – spodziewana jest bardzo mocna obsada. W Netto 
Arenie zaprezentują się gimnastycy z prawie 40 krajów i spodziewamy się około tysiąca gości zza granicy,  
w tym trenerów, zawodników.

www.ecszczecin2019.eu



13-14 kwietnia 2019

Rozpoczyna całoroczny cykl wydarzeń artystyczno-edukacyjnych 
w Alei Kwiatowej realizowany przez Żeglugę Szczecińską. Orga-
nizowane są tutaj pikniki, jarmarki, jak m.in. piknik skandynawski, 
majowy, czerwcowy czy jarmark jesienny i bożonarodzeniowy.

www.kolorowalaeja.pl

Jarmark Wielkanocny



27-28 kwietnia 2019 
Jarmark Wiosenny 
To kolejne wydarzenie w Alei Kwiatowej, podczas którego odwiedzający 
mogą zrobić „zielone zakupy”, spróbować ekologicznych potraw i wziąć 
udział w animacjach edukacyjnych.

www.kolorowaaleja.pl



MaJ
Szczecin Match Race 
Szczecin po raz kolejny będzie gościł zawodników startujących w żeglarskim meczowym Pucharze Świata. Klasyczne już 
regaty Szczecin Match Race odbędą się na Odrze w centrum miasta oraz na jeziorze Dąbie. Zawsze jeden z 4 dni wyścigo-
wych odbywa się na jednym z najbardziej spektakularnych akwenów w Polsce czyli na Odrze między Wałami Chrobrego 
i Wyspą Grodzką, przybliżając żeglarstwo sportowe mieszkańcom miasta. Start regat łączy się z otwarciem sezonu w 
North East Marina na Wyspie Grodzkiej.

Oczywiście jeśli pogoda na to pozwoli uruchamiane są również jednostki pływające dla mieszkańców – motorówki, ka-
tamarany, tramwaj wodny czy kajaki. 

www.zstw.szczecin.pl 



04-05. maja 2019 
Otwarcie Miejskiej  
Strefy Letniej
Na Wyspie Grodzkiej to miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak  
i młodych ludzi szukających oryginalnego miejsca na spotkanie ze znajo-
mymi. Zachęcają leżaki, boisko do siatkówki plażowej, koncerty, projekcje 
filmowe, zimny napój i przepiękna panorama Szczecina .

www.zstw.szczecin.pl 



MaJ
Piknik nad Odrą
To już będzie 15 edycja Pikniku, którego głównym wydarzeniem jest MARKET TOUR – największe na Pomorzu 
Zachodnim targi turystyczne – miejsce prezentacji i promocji regionów turystycznych oraz oferty przedsię-
biorców branży.
Piknikowi towarzyszą Targi Żywności i Produktów Ekologicznych ORGANIC, a ogromną atrakcją imprezy jest 
Wielkie Gotowanie czyli przygotowanie oryginalnej potrawy w Wielkim Garze i częstowanie nią uczestników 
pikniku.

www.pikniknadodra.pl



Dni Skandynawskie
To jedyne wydarzenie w Polsce, które tak wielotorowo prezentuje 
współpracę ze Skandynawią i jest tak szeroką platformą do wymiany 
kontaktów i rozwoju wzajemnych relacji. To już 6. edycja wydarzenia, 
które jest kontynuacją rozpoczętej przed laty idei stworzenia w Szcze-
cinie aktywnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy 
Polską a Skandynawią. 

MaJ

www.ds.szczecin.eu



MaJ

Dni Skandynawskie
Międzynarodowy 
Meeting Jazzowy Me.Ba
Dni Skandynawskie to także Me.Ba, międzynarodowe spotkania mu-
zyczne. Podczas 5 edycji wystąpiło w Szczecinie ponad 100 znakomitych 
artystów z całego świata, m.in., Roberto Ottaviano, Kari Bremnes czy Silje 
Nergard, Anders Bergcrantz Quartet Live czy też Foyn Friis Quartet. 

www.saa.pl



MaJ

KOnTRaPUnKT
Przegląd Teatrów Małych Form KOnTRaPUnKT to jeden z najstarszych i największych polskich festiwali te-
atralnych. Niezmiennie, od ponad pół wieku, jego sednem jest nurt konkursowy, czyli prezentacja tego, co na 
teatralnych scenach ważne i wartościowe. Grand Prix Przeglądu przyznaje w głosowaniu publiczność, spekta-
kle nurtu konkursowego ocenia także profesjonalne jury.

To interdyscyplinarny festiwal, na którego program składa się kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych. To ko-
lejne, pozakonkursowe prezentacje spektakli oraz szeroki nurt OFF KOnTRaPUnKT, dedykowany teatrowi 
niezależnemu. To także rozmaite wydarzenia towarzyszące: barwny korowód, koncerty, wystawy, spotkania, 
dyskusje oraz warsztaty.

www.kontrapunkt.pl



MaJ
Turniej golfowy Fg Szczecin Open
Floating Garden Szczecin Open jest najstarszym w Polsce turniejem golfowym dla zawodowych graczy. Or-
ganizowany jest nieprzerywalnie od 20 lat i rozgrywany  w ramach cyklu PGA Polska Tour. Posiada  pierwszą 
kategorię rankingu Order of Merit PGA Polska. Uczestniczyli w nim golfiści, m.in. z takich krajów jak Niemcy, 
Szwecja, Norwegia, Finlandia, Anglia, Szkocja, Holandia, Dania, USA, Francja czy Rosja. A zwuyciężali m.in. 
Michael Jonzon – European Tour Player, Paul Nilbrink – Challenge Tour Player, Peter Bronson – Challenge Tour 
Player, Maksymilian Sałuda – Fully Qualified Golf Professional.

www.szczecinopen.com



Dni 
MORZa

14-16.06

p ł y ń  n a  s z c z e c i n !

www.dnimorza.szczecin.eu



14-16  CZERWCa

Dni Morza – Sail Szczecin 
Lato w Szczecinie inaugurują Dni Morza Sail_ Szczecin - wydarzenia na wodzie i na lądzie. Co roku przypływa kilka-
dziesiąt żaglowców, jachtów, okrętów. To także czas wspaniałej zabawy- koncertów w wykonaniu gwiazd polskiej 
i zagranicznej sceny muzycznej, festiwale: Family Travel Festival Szczecin 2019, Samba Port Festival czy Festiwal 
Rzeźb Piaskowych – Legendy Szczecina. Zawsze jest także wiele atrakcji dla dzieci w specjalnej strefie, tylko dla 
najmłodszych, a dla miłośników sportu strefa na Wyspie Grodzkiej, a dla wszystkich. Jarmark pod Żaglami – stoiska 
z rękodziełami, kuchnią i produktami regionalnymi, a także stoiska gastronomiczne i handlowe.

www.dnimorza.szczecin.eu



Bulwary Miejsce Spotkań  
Druga edycja  miejskiego  projektu  spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.  Na  Łasz-
towni odbywają  się sezonowe imprezy, które obejmują  teren od dźwigozaurów aż po skwer przy 
Nabrzeżu Starówka. Od czerwca do września  odbywają się tu wydarzenia pod hasłem: Bulwa-
rove, wydarzenia dla wszystkich – młodych, starszych, całych rodzin.  Przez cale lato jest to strefa 
z muzyką , dużym piknikiem rodzinnym wzbogaconym o zabawy i animacje dla najmłodszych, 
targiem rękodzieła oraz designu. To dla duszy, a dla ciała stoiska z kanapkami, lemoniadami, soka-
mi, ciastami, kawą i rzemieślniczymi alkoholami.

CZERWiEC – WRZESiEŃ

www.bulwary.szczecin.eu



W każdy weekend 12 edycja Różanego Ogrodu Sztuki, m.in. kameralne koncerty 
plenerowe w wykonaniu uczniów i studentów szczecińskich szkół muzycznych oraz 
artystów lokalnych scen,  wystawy, atrakcje dla najmłodszych (Różanka Dzieciom) 
– spektakle interaktywne i warsztaty twórcze. Różankowa Czytelnia to z kolei  ple-
nerowa czytelnia z dobrymi książkami i wygodnymi leżakami. Hitem są  Różankowe 
Potańcówki, czyli muzyka, świecące girlandy, wieczór i wirujące pary. 

CZERWiEC-WRZESiEŃ
Różany Ogród Sztuki

www.saa.pl



Plener literacki towarzyszący Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej dla Autorki 
GRYFIA. Na Jasnych Błoniach swoją ofertę przedstawi kilkadziesiąt oficyn wydawni-
czych, na spotkania z publicznością przyjedzie wielu autorów książek dla dorosłych 
i dla dzieci .

CZERWiEC

ODKRYJ KSiĄŻKĘ 
na nOWO  

www.saa.pl



Ten festiwal zadebiutowal na szczecińskiej Łasztowni w ubiegłym roku.  Wystąpili 
ulubieńcy polskiej publiczności WhoMadeWho, The Dumplings, kilkunastu dj’ów 
i producentów międzynarodowego formatu, na czele z Ryan’em Elliotem, Answer 
Code Request czy Margaret Dygas i liczna lokalna reprezentacja. 

Wooded City 
Szczecin 2019

www.facebook.com/wooded.events

CZERWiEC



Coroczne wydarzenie filmowe, organizowane przez Stowarzyszenie OFFicyna, które bada 
granice kina, a jego główną misją jest twórcze poszukiwanie. Część konkursowa SEFF od-
krywa i prezentuje najciekawsze i najnowsze propozycje twórców z całego świata.
Festiwal oferuje także bogaty program towarzyszący, m.in. spotkania z gwiazdami kina; 
najgłośniejsze filmy dokumentalne czy rozmowy z przedstawicielami  
międzynarodowego środowiska filmowego.

Szczecin European 
Film Festival (SEFF)

www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

CZERWiEC  
i PaźDZiERniK  



LiPiEC
SPOiWa KULTURY  
Międzynarodowy Festiwal artystów Ulicy – Cykliczny (realizowany od 1999 roku) festiwal promujący działania 
twórców pochodzących z różnych obszarów kulturowych. 

Co roku prezentuje widowiska teatralne, spektakle plenerowe, sztukę performance, akcje, koncerty, wystawy, filmy, 
warsztaty i pokazy metod pracy. Ponadto realizowane są także produkcje festiwalowe i wydarzenia „odkrywające” – 
poprzez zdarzenia artystyczne – zapomniane, naznaczone historycznie i społecznie przestrzenie Szczecina.

www.spoiwakultury.eu



5 lipca obchodzimy urodziny Szczecina, już 74.  Tego dnia odbywają się oficjal-
ne uroczystości, a w weekend 6-7 lipca w popularnej Różance Dzień Pionierów 
Miasta Szczecina, podczas którego mieszkańcy częstowani są gigantycznym 
tortem, odbywają się występy zespołów wokalnych i tanecznych, warsztaty dla 
dzieci, oraz wyjątkowa potańcówka.

5 LiPCa
Urodziny miasta   

www.saa.pl



Na Różance odbędzie się koncert galowy IV edycji Zjazdu Młodych gwiazd, ogólno-
polskiego konkursu wokalnego, mający za zadanie promować wśród młodych adep-
tów sztuki wokalnej historię polskiej piosenki, najlepsze wzorce tekstowo-muzyczno
-wokalne oraz wymianę doświadczeń opiekunów i wykonawców.

7 LiPCa
Zjazd Młodych
gwiazd

www.saa.pl



13-14 LiPCa 
Dni Rzeki Odry
Głównym wydarzeniem jest powitanie Flisu Odrzańskiego w Szczecinie, który  organizowany jest od ponad 20 lat. 
Podczas pobytu flisaków w naszym mieście można m.in. zwiedzić chaty flisackie, spróbować smakołyków flisackiej 
kuchni, jest także parada jednostek na Odrze, występy artystyczne, koncerty. 

www.zstw.szczecin.pl 



LiPiEC
Dąbskie Wieczory Filmowe 

Jarmark Jakubowy

Organizowane od 2007 roku, w niezwykle urokliwych warunkach, czyli na plaży nad Jeziorem Dąbie, gdzie  odbywają 
się projekcje kina ambitnego, interesującego, nietuzinkowego. Pdczas projekcji filmów światła miasta po drugiej stronie 
jeziora stwarzają dodatkowe poczucie oderwania od codzienności. Co roku przyjeżdża tu wielu twórców filmowych - 
reżyserzy, aktorzy.

Jedenasta edycja Jarmarku  Jakubowego (20-21 lipca). W okolicach katedry św. Jakuba co roku prezentuje się 
ponad 200 wystawców regionalnych, producentów miodów, serów czy wyrobów rzemieślniczych,  
a liczne występy artystyczne co roku ściągają tłumy.

www.wieczoryfilmowe.pl

www.jarmarkjakubowy.pl



Lipiec
Triathlon Szczecin

Etapowe Regaty Turystyczne 

Na Łasztowni spotyka się kilkuset zawodników z całej Polski i rywalizują w wyczerpujących zawodach łączących pływa-
nie, jazdę na rowerze i bieg. Zawody odbędbywają się na trzech dystansach: popularnej „ćwiartce” 56,5 km, wymagającej 
„połówce” 112,99 km oraz sprincie 28,25 km. 

Etapowe Regaty Turystyczne to jedno z najciekawszych przedsięwzięć regatowych w Polsce, każdego roku uczest-
niczy w nich  blisko 100 jachtów żaglowych.  W 2019 r. będzie można je podziwiać w Marinie North-East  i podczas 
parady w drodze na oficjalnie rozpoczęcie w Trzebieży. Trasa regat prowadzi przez Świnoujście, Dziwnów, Kamień 
Pomorski, Wolin, Nowe Warpno do Stepnicy. 

www.arenaszczecin.pl

www.facebook.com/pg/54EtapoweRegatyTurystyczne    



9-10.08
watershow szczecin music  l ive

pyro
MagiC 
www.fajerwerki.szczecin.eu
www.watershowszczecin.pl
http://www.fccpoland.eu
http://www.regaty-poloneza.pl



SiERPiEŃ
PYROMagiC WaTERSHOW 
SZCZECin MUSiC LiVE
Sierpień od wielu lat kojarzy się w Szczecinie z największym w Polsce festiwalem sztucznych ogni – PYROMAGIC.  
Niebo nad Szczecinem już po raz 12  rozbłyśnie milionem kolorowych sztucznych ogni! Jak co roku czeka nas wy-
buchowa rywalizacja firm oraz pokaz organizatora technicznego festiwalu,  firmy Surrex Mnóstwo dobrej muzyki 
zapewnią koncerty w ramach Szczecin Music Live. Wydarzeniami  towarzyszącymi festiwalowi sztucznych ogni są 
zawody strażaków - Firefighter Combat Challenge, Polonez Cup Race oraz Water Show, który łączy zawody i pokazy 
ekstremalnych dyscyplin sportowych uprawianych na wodzie ze świetną zabawą publiczności. 

www.fajerwerki.szczecin.eu
www.watershowszczecin.pl
http://www.fccpoland.eu
http://www.regaty-poloneza.pl  



SiERPiEŃ
Festiwal iluminacji 
Szczecin  (FiS)
Zaraz po PYROMAGIC zapraszamy na nowe wydarzenie w Szczecinie – 
Festiwal iluminacji Szczecin. 
To nowy projekt miasta, wieczorny spacer po mieście szlakiem oświetlo-
nych budowli i nie tylko… 



SiERPiEŃ
MEMORiał LEKKOaTLETYCZnY 
im. Wiesława Maniaka
Pierwsza edycja  zawodów lekkoatletycznych w ubiegłym roku  zakończyła się ogromnym sukcesem. Stadion przy 
ul. Litewskiej „pękał w szwach”. 

Wydarzenie upamiętniające najwybitniejszą legendę szczecińskiego sprintu, „najszybszego białego człowieka na 
świecie” w swoich czasach, medalistę olimpijskiego (Tokio’64), Mistrza Europy – Wiesława Maniaka odbędzie się w 
sierpniu, na stadionie lekkoatletycznym imienia W. Maniaka (ul. Litewska 20), gdzie rywalizować będą  największe 
gwiazdy królowej sportu, m.in. - biegacze, młociarze, dyskobole.

www.zstw.szczecin.pl



WRZESiEŃ

BaJa POLanD
Szczecin – Dobra – Drawsko 
(miasteczko – łasztownia)
11 edycja rajdu Baja Poland,  który cieszy się uznaniem Międzynarodowej Federacji Samochodowej, zawodników, mediów 
i naturalnie kibiców. Biura rajdu, park serwisowy oraz start i meta znajduje się na  Łasztowni. Runda Pucharu Świata FIA w 
Polsce to także impuls dla rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju i widać to między innymi w wynikach rajdów. Nie przez 
przypadek mamy również Polaków w czołówce klasyfikacji Pucharu Świata.

www.bajapoland.eu



WRZESiEŃ

Pekao Szczecin Open
Dwudziesta siódma edycja turnieju Pekao Szczecin Open, czyli wielki tenis na światowym poziomie, jak co roku, 
w naszym mieście. Turniej jest  licencjonowaną imprezą ATP (Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów), co zobo-
wiązuje zarówno organizatorów, jak i samych graczy. A rywalizowało w Szczecinie już wiele gwiazd, m.in.  Nikołaj 
Dawidienka, Nicolasa Massu, Juana Ignacio Chela czy Stan Wawrinka. Ale nie tylko tenis decyduje o tym, że Pekao 
Szczecin Open to turniej z charakterem. Urok stanowią ocienione korty przy Alei Wojska Polskiego,  mecze dnia 
rozgrywane przy sztucznym świetle, a wieczorem koncerty  festiwalu muzycznego. To również dlatego turniej już 
dwukrotnie dostał prestiżowe wyróżnienie Challenger Award, nagrodę ATP i ITF dla najlepszego męskiego challen-
gera na świecie.

www.pekaoszczecinopen.pl



Druga edycja festiwalu ponad podziałami, łączącego różne dziedziny 
sztuki. Publiczność podczas pięciu dni doświadcza m.in.: koncertów 
symfonicznych, kameralnych, wystaw, warsztatów, paneli dyskusyj-
nych, happeningów, a także wizualizacji świetlnych i muzycznych. 

WRZESiEŃ
MUSiC.DESign.FORM 
(MDF)

www.filharmonia.szczecin.pl



aleja Kwiatowa – Piknik Jesienny
Piękna złota jesień to doskonała okazja do zaprezentowania darów natury i skosztowania smacznych jesienny po-
traw. Podczas Jarmarku Jesiennego można nie zabraknie także strefy animacji i edukacji dla tych najmłodszych, jak 
i nieco starszych uczestników wydarzenia. W programie m.in. gry i zabawy edukacyjne i ekologiczne oraz warsztaty 
przyrodnicze.

www.kolorowaaleja.pl



Festiwal 
Młodych Talentów

PaźDZiERniK

www.festiwalmlodychtalentow.pl



PaźDZiERniK

Festiwal Młodych Talentów 
– nowa Energia 2019
Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60-tych, które zaowoco-
wały karierami największych gwiazd polskiej estrady. Celem festiwalu jest promocja młodych wykonawców stawia-
jących pierwsze kroki w branży muzycznej, oraz prezentacja inspirujących zjawisk i produkcji na polskiej scenie mu-
zycznej. Dyrektorem Artystycznym festiwalu od 2014 r. jest Katarzyna Nosowska – jedna z najważniejszych postaci 
sceny muzycznej, rodowita szczecinianka. Nagrodę główną funduje renomowana wytwórnia muzyczna Kayax.

www.festiwalmlodychtalentow.pl
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13. Westival 
- sztuka architektury
Od 13 lat, jesienią miasto przeżywa architektoniczne święto, które przycią-
ga nie tylko pasjonatów architektury, ale i mieszkańców Szczecina, bowiem 
Westival zawsze ma wątki lokalne. Każda edycja to przewodni motyw, tym 
razem: Mieszkam w mieście - wokół którego budowany jest cały program 
wydarzenia: wystawy, wykłady, prelekcje, wycieczki oraz warsztaty.

www.westival.pl



Oprócz oficjalnych uroczystości mieszkańcy Szczecina świętują podczas specjal-
nie zaplanowanych wydarzeń z okazji tej rocznicy, m.in. w trakcie licznych rekon-
strukcji historycznych.

LiSTOPaD

11 listopada – Święto  
niepodległości 

www.saa.pl



Czas przed Bożym Narodzeniem to idealna okazja, aby przy dźwię-
kach kolęd i blasku lampek skosztować regionalnych przysmaków, 
napić się grzanego wina i kupić świąteczne podarunki.

gRUDZiEŃ

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

www.kolorowaaleja.pl



Wyjątkowo bogaty program ofitujący w liczne konkursy, zabawy interaktyw-
ne i bloki dyskotekowe. Impreza sylwestrowa 2018, to świetna okazja, aby się 
przebrać za swoją ulubioną postać lub stworzyć własną, niepowtarzalną kre-
ację! 

gRUDZiEŃ
Sylwester dla dzieci

www.saa.pl



Stary rok żegnamy i Nowy witamy tradycyjnie na Jasnych Błoniach. 

31 gRUDZiEŃ

Miejski Sylwester 
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