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A n t o n i  P o r z e z i ń s k i

Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych 
 i ich koneksje kulturowe

Stone-lined inhumations from Cedynia and their cultural connections

Abstract: The article presents analysis of forms and cultural connections of stone-lined 
graves which constituted a cultural “import” in the early medieval in humation cemetery 
at site 2 in Cedynia.
Keywords: Western Pomerania, Cedynia, inhumation cemetery, early Middle Ages
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie, Cedynia, cmentarzysko szkieletowe, wczesne 
średniowiecze

Podczas drugiego etapu prac archeologicznych prowadzonych w latach 
1976–1985 na cmentarzysku w Cedyni (stan. 2), pow. gryfiński, w siedmiu 
grobach odkryto pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych (groby  
nr: 1168, 1217, 1226, 1232, 1280, 1282 i 1304, ryc. 1). Wykonano je ze średnich 
i dużych kamieni starannie dobranych wielkościowo i bardzo szczelnie zesta-
wionych wzdłuż poboczy jamy grobowej. Wewnątrz znajdowały się pochów-
ki osób dorosłych – kobiet i mężczyzn – oraz dzieci. Statystycznie stanowią  
one 0,54% z ogólnej liczby grobów szkieletowych przebadanych w obrębie 
nekropoli cedyńskiej (Porzeziński 2010, 295).

Charakterystyka pochówków z obudową kamienną

Grób nr 1168 (ar 05, ćw. A). Na głębokości 40 cm od powierzchni grun-
tu odkryto owalny wydłużony zarys jamy grobowej usytuowanej wzdłuż osi 
NE-SW. Wewnątrz znajdowała się obstawa kamienna w kształcie prostokąta  
o wymiarach wewnętrznych 205 × 55 cm, wykonana z różnej wielkości gła-
zów narzutowych (ryc. 2), w której odkryto dobrze zachowany szkielet ludzki,  
z czaszką skierowaną na W. W wypełnisku znaleziono pierścionek z drutu brą-
zowego i słabo zachowaną monetę srebrną (denar?).

Grób nr 1217 (ar 04, ćw. D). Na głębokości 70 cm odkryto prostokątnego 
kształtu obstawę kamienną posadowioną wewnątrz jamy grobowej usytuowanej 
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wzdłuż osi NE-SW (ryc. 3). Wewnątrz znajdował się szkielet dziecka w wieku 
infans I, czaszką skierowany na SW.

Grób nr 1226 (ar 04, ćw. B). Na głębokości od 28 do 45 cm odkryto niere-
gularnego kształtu konstrukcję kamienną grobu o wymiarach wewnętrznych 
komory 168 × 48/42 cm, usytuowaną wzdłuż osi E-W, wykonaną z dużej  
i średniej wielkości głazów narzutowych (ryc. 5). Wewnątrz odkryto częściowo 
zdekompletowany szkielet ludzki, czaszką skierowany na SW.

Grób nr 1232 (ar 04, ćw. D). Na głębokości 58–80 cm odkryto nieregu-
larną, zbliżoną do owalu obudowę kamienną usytuowaną wewnątrz jamy 
grobowej wzdłuż osi NE-SW. Wielkość wewnętrzna tej konstrukcji wynosiła  
225 × 75/100 cm. Wykonano ją z małych i dużych głazów (ryc. 6). Wewnątrz 
spoczywał częściowo uszkodzony szkielet ludzki, czaszką skierowany na SW. 

Grób nr 1280 (ar 05, ćw. C). Na głębokości 79–82 cm odsłonięto owalny 
zarys jamy grobowej usytuowany wzdłuż osi NE-SW, z wystającymi ponad 
strop kamieniami. Obudowa w postaci regularnie rozmieszczonych średniej 
wielkości głazów miała wewnątrz wymiary 200 × 55 cm. Znajdował się w niej 
zdekompletowany szkielet ludzki, czaszką skierowaną na SW. Część obudowy 
była zniszczona późniejszym wkopem (ryc. 7).

Grób nr 1282 (ar 05, ćw. A/C). Na głębokości 68–80 cm wystąpił duży 
owalny zarys jamy grobowej usytuowanej wzdłuż osi NE-SW. Wzdłuż we-
wnętrznej krawędzi jamy odsłonięto regularną obudowę kamienną o wymiarach  
ok. 220 × 85 cm, wykonaną z małej i średniej wielkości głazów (ryc. 8). We-
wnątrz odkryto dobrze zachowany szkielet ludzki z czaszką skierowaną na SW. 

Grób nr 1304 (ar 04, ćw. C). Na głębokości 60 cm ukazał się zarys dużej 
owalnej jamy, z małymi i średnimi głazami stanowiącymi obudowę grobu, która 
była usytuowana wzdłuż osi NE-SW. Wewnętrzne wymiary obudowy kamien-
nej wynosiły 190 × 50–55 cm. W jej obrębie znajdował się zdekompletowany 
szkielet ludzki, czaszką skierowany na SW. Poniżej kości stóp konstrukcję ka-
mienną zamykał duży płaski kamień (ryc. 10), który pierwotnie stanowić mógł 
rodzaj stelli znaczącej miejsce pochówku (Porzeziński 2010, 295).

W obrębie cmentarzyska cedyńskiego odkryto ponadto groby z częściową 
obudową kamienną (nr 776, 879, 911, 914, 937, 959, 961, 975, 1001, 1055, 
1106, 1160, 1162, 1172 (ryc. 13), 1204 (ryc. 14), 1214, 1221 (ryc. 4), 1259, 
1286 (ryc. 9) i 1288). W trzech przypadkach były to pochówki dziecięce (groby  
nr 1001, 1106 (ryc. 11) i 1160 (ryc. 12)), podobne do odkrytych w latach 
1967–1973 (łącznie 3 groby: 316, 495 i 671). Dwa groby z częściową obudową 
kamienną zawierały pochówki kobiet, jeden natomiast osoby o nieokreślonej 
płci, zmarłej w wieku młodzieńczym (Malinowska-Łazarczyk 1982, 24). Łącznie  
w obrębie całego cmentarzyska odkryto 23 groby z niepełną obstawą kamienną  
(Porzeziński 2010, 295).
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Sześć spośród siedmiu omawianych grobów z pełną obudową kamien ną  
– stanowiące ok. 1,76% ogółu pochówków – była usytuowana wzdłuż osi NE-SW. 
Pochowani w nich zmarli mieli głowy skierowane na SW (nr 1168, 1217, 1232, 
1280 i 1282) lub na W (nr 1226 i 1304). Takie usytuowanie grobów nawiązuje  
do najstarszych pochówków szkieletowych odkrytych w obrębie nekropoli cedyń-
skiej (Malinowska-Łazarczyk 1982, 24; Porzeziński 2010, 295). Zaobserwowano 
również zbieżność ułożenia zmarłych głowami na SW. Wszystkie groby z obstawa-
mi kamiennymi tworzyły wyraźne skupisko w obrębie północnej partii cmenta-
rzyska, na najwyższej jego kulminacji, w obrębie arów 04 i 05. Skomasowanie ich 
na niewielkiej, zwartej przestrzeni może sugerować bliskie pokrewieństwo osób 
pochowanych. Ulokowanie pochówków w obrębie najwyższej partii wzniesienia 
ma ścisłe analogie na terenie Mazowsza (Miśkiewiczowa 1982, 64).

Najstarsze groby podbrukowe z dookolną obudową kamienną z obszaru 
Polski środkowej znane są z cmentarzyska w Lutomiersku k. Łodzi, datowa-
nego na XI wiek (Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959). Cmentarzysko to 
usytuowane było na cyplu rozległego wzniesienia na południowo-wschodnim 
krańcu miasteczka. Łącznie odkryto tu 133 groby szkieletowe i 13 ciałopalnych. 
Na podstawie analizy elementów wyposażenia poszczególnych pochówków 
(kabłączków, zausznic, kaptorg, naszyjników, paciorków, mieczy, toporów,  
czekanów, grotów włóczni i ostróg) Lechosław Rauhut określił chronolo-
gię cmentarzyska na 2. ćwierćwiecze XI – połowę XII wieku (Rauhut 1971, 
588–589). Odkryto na nim 10 pochówków w dookolnej owalnej obudowie 
kamiennej (Rauhut 1971, 587, ryc. 41). Generalnie groby z cmentarzyska  
w Lutomiersku charakteryzowały się pochówkami podbrukowymi, z prostokąt-
nymi brukami zewnętrznymi i zabrukowanymi jamami grobowymi. Zachowane 
tzw. obstawy grobów stanowiły najprawdopodobniej resztki najniższej warstwy 
bruku kamiennego (Rauhut 1971, 586). Są to zatem konstrukcje analogiczne  
do mazowieckich, składających się z dwóch do siedmiu warstw kamieni. Podob-
ne jest także wyposażenie (m.in. we włócznie i wiaderka drewniane), typowe  
dla zespołów grobowych z terenu północnego Mazowsza.

W południowej części tego regionu cmentarzysko z grobami w obudowie 
kamiennej datowane na 2. połowę XI i początek XII wieku odkryto w Końskich 
(koło Radomia), na rozległym wzniesieniu we wschodniej części dzisiejsze-
go miasta (Gąssowski 1950, 71–175; Rauhut 1971, 584). Badania ratownicze 
przeprowadzono tu w 1925 roku. Odkryto łącznie 171 grobów szkieletowych,  
z których aż 112 miało bruk lub obstawę kamienną, niektóre w znacznym 
stopniu zniszczone. Groby w większości były wyposażone w pełną dookolną 
obudowę kamienną (owalną, rzadziej prostokątną), najczęściej usytuowaną 
wzdłuż osi NE-SW, ze szkieletami z głowami skierowanymi na SW lub W (Gąs-
sowski 1950, 162–163, plan cmentarzyska). W zakresie wyposażania pochówków  
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cmentarzysko to wyraźnie nawiązuje do grobów z Mazow sza północnego  
i cmentarzyska w Lutomiersku (Gąssowski 1950, 160).

Dogłębną analizę cmentarzysk płaskich z grobami szkieletowymi w obudo-
wach kamiennych z obszaru Polski opracował L. Rauhut, który w podsumo-
waniu badań stwierdził:

Jedną z zasadniczych cech różniących wczesnośredniowieczne cmentarzyska płaskie  
z terenu Polski, od występujących w tym samym czasie na Mazowszu, a nieco później 
na Podlasiu, są charakterystyczne obstawy kamienne grobów. Cecha ta przy równo-
czesnym lokalizowaniu cmentarzysk „mazowieckich” głównie na szczytach lub sto-
kach wzniesień pozwala stosunkowo łatwo wyróżnić je w terenie (Rauhut 1971, 449).

Przypuszczalna liczba tego typu grobów w obrębie cmentarzysk mazo-
wieckich wahała się od kilkunastu do ok. 150 pochówków. Chronologicznie 
cmentarzyska te datowane są na okres między 1. połową XI a połową XII wieku  
na Mazowszu i na XII–XIII wiek na Podlasiu.

Do typu I (najstarszego) zaliczono groby podbrukowe płaskie o prostokąt-
nym bruku zewnętrznym, obwarowanym kamieniami granicznymi występu-
jącymi powyżej pierwszej warstwy bruku. Charakterystyczna dla tego typu jest 
zagłębiona jama grobowa, zabrukowana kilkoma kolejnymi warstwami kamieni. 
Groby typu I występowały według L. Rauhuta od 1. połowy XI do przełomu 
XII/XIII wieku, a na Mazowszu Płockim nawet do XIII stulecia. Wydzielono 
trzy odmiany grobów typu I. Odmiana Ia charakteryzowała się dużą powierzch-
nią bruków zewnętrznych (do 485 × 245 cm na cmentarzysku w Lutomiersku). 
Głębokie jamy grobowe (do 120 cm) zawierały kilka warstw bruków (do sied-
miu), a dna były mniejsze od najwyżej położonej warstwy kamieni.

Odmiana Ib przypomina płaskie prostokątne kurhany, przy czym środkowa 
partia bruku położona była znacznie wyżej niż kamienie graniczne. Powierzch-
nie bruków (7–8) zewnętrznych wraz z kamieniami granicznymi miały wymiary 
od 420 × 380 do 460 × 400 cm. Głębokość wypełniska wynosiła 100–190 cm.  
Sąsiadujące ze sobą groby odmiany Ib miały w miejscach styku wspólne ka-
mienie graniczne.

Odmiana Ic charakteryzowała się nieregularnym układem kamieni gra-
nicznych i jednowarstwowym, luźnym, prostokątnym brukiem kamiennym, 
o wymiarach 400 × 240 cm, z dużymi kamieniami granicznymi. Jama gro-
bowa była bardzo płytka – do ok. 40 cm od powierzchni bruku. Odmiana Ic  
stanowi formę przejściową do konstrukcji grobu typu II.

Typ II to groby w obstawach z wielkich kamieni ustawianych na powierzchni 
pierwotnego humusu. Reprezentują one dwie odmiany. Typ IIa nie miał jamy 
grobowej, a jedynie komorę utworzoną z kamieni ułożonych na pierwotnym 
poziomie gruntu. Odmiana IIb charakteryzowała się jamami wykopanymi w ob-
rębie obstawy. Datowano je od przełomu XI/XII wieku do połowy XII stulecia.
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Około połowy XII wieku pojawia się nowa forma grobu rzędowego, bez 
obudowy kamiennej, oraz – dość sporadycznie – groby z obstawami kamien-
nymi wieńczącymi nasyp-mogiłę, stanowiące pod względem formy absolutny 
ewenement (Rauhut 1971, 455–457).

Podsumowując, należy stwierdzić, że najstarsze cmentarzyska z grobami  
w obu dowach kamiennych pojawiły się po północnej stronie Wisły, na rdzen-
nym obszarze mazowieckiego skupiska płocko-płońskiego w początkach  
XI wieku. W 2. połowie XI stulecia osadnictwo to przesunęło się w kierunku 
północnym i północno-wschodnim. Około połowy XI wieku niewielka gru-
pa ludności mazowieckiej pojawiała się na obszarze Polski środkowej, m.in.  
w rejonie Lutomierska, zaś w 2. połowie XI wieku w Końskich, blisko Rado-
mia (Rauhut 1971, 482–483, mapa II). Od 2. połowy XI stulecia rozpoczęła 
się ekspansja osadnictwa mazowieckiego w kierunku wschodnim i północno- 
-wschodnim (Rauhut 1971, 482–483, mapa II, 484). Analiza materiału zabytko-
wego z obszaru Mazowsza nie pozwala na formułowanie wniosków o obcych 
etnicznie elementach w ramach rodowo-rodzinnych cmentarzysk. Lecho-
sław Rauhut przedstawił hipotezę o warstwie drobnorycerskiej na Mazowszu,  
z którą wiązał cmentarzyska w obudowach kamiennych (Rauhut 1971, 477). 
Nadmienić należy, że według hipotezy Tomasza Kordali (2004, 237) groby  
w obudowie kamiennej z Lutomierska i Mazowsza północno-wschodniego oraz 
Podlasia to wypadkowa dwóch niezależnych od siebie migracji pokrewnych 
grup etnicznych składających się z członków drużyn waresko-ruskich sprowa-
dzonych z Rusi do pełnienia określonych zadań militarno-politycznych (rokosz 
Miecława na Mazowszu w latach 40. XI wieku). Ile ich było – nie wiadomo. 
Zauważyć należy, że na terenie Mazowsza północnego intensyfikacja występo-
wania pochówków w obudowach kamiennych przypadała na okres od połowy 
XI do połowy XII wieku. Około połowy XI wieku pojawiają się one również  
po zachodniej stronie środkowego Bugu (Kordala 2004, 236). Grupy te pozosta-
wiły po sobie cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych, wyposażony-
mi w przedmioty o skandynawskiej i wschodniej proweniencji (Kordala 2005, 
57). Pogląd ten jest zgodny z hipotezą Teresy Kiersnowskiej o wyłącznie wschod-
nim ich pochodzeniu, cytowanej przez Tomasza Kordalę (Kordala 1992, 69–72).

Warto także zwrócić uwagę, że groby cedyńskie w zwartej obudowie ka-
miennej (bez bruku) mają bliskie analogie w typie IIb mazowieckich grobów, 
datowanych od 2. połowy XII do połowy XIII wieku (Rauhut 1971, 475; 
Miśkiewiczowa 1982, 63). Szczelna obudowa jam grobowych pochówków 
cedyńskich nawiązuje do konstrukcji grobów komorowych znanych m.in.  
z Koprzywnicy Wielkiej (Rauhut, Długopolska 1971, ryc. 23–25).
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Cechą charakterystyczną cmentarzysk z grobami w obstawach kamiennych 
na terenie Mazowsza była ich lokalizacja na wyniesieniach terenowych, naj-
częściej na kulminacji lub wyższych partiach stoków, w pobliżu cieków wod-
nych (Miśkiewiczowa 1982, 64). Podobnie umiejscowiona była nekropolia na 
stanowisku 2 w Cedyni, zaś usytuowanie grobów w dość zwartym skupisku 
pozwala wnioskować o zbliżonym okresie ich założenia. Moim zdaniem, po-
jawienie się klasycznych pochówków w zwartej obudowie kamiennej łączyć 
zapewne należy z niewielką grupą ludności przybyłej tu z terenu Mazowsza 
lub Polski środkowej, najprawdopodobniej w 2. połowie XII i na początku XIII 
wieku (Porzeziński 2010, 295; 2012, 48; 2015, 385). Kontynuacją tej formy po-
chówków mogą być groby z niepełną obudową kamienną. Nadmienić należy,  
że cedyńskie pochówki w obudowach kamiennych charakteryzowały się bardzo 
zwartymi konstrukcjami o regularnym prostokątnym lub owalnym kształcie. 
Identyczne groby bez bruku kamiennego odkryto w obrębie cmentarzyska 
w Końskich (łącznie 16, Gąssowski 1950, 162–163). Pod względem formy są 
one identyczne z cedyńskimi, natomiast groby z terenu Mazowsza i Podlasia 
reprezentują dużej wielkości konstrukcje kwadratowe z brukami kamiennymi 
wewnątrz i na zewnątrz jamy grobowej (Kordala 2004, ryc. 2–4; 6,7; Dzik 2014, 
ryc. 6). Brak natomiast grobów w prostokątnej obstawie kamiennej bez bruku 
kamiennego. Tego typu konstrukcji nie ujawniono po zachodniej stronie Odry 
(np. cmentarzysko w Usadel, Kr. Neustrelitz, Schmidt et al. 1992, Abb. 8,9).

Grobom w obudowach kamiennych przypisywane są różne, często dys-
kusyjne funkcje, m.in. „domu zmarłego” (Schmidt et al. 1992, 14–18; Dzik 
2014, 90–92). Wyjaśnienia wymaga również teza, czy inhumacyjne pochówki  
w dużych, kwadratowych obudowach kamiennych znane z Mazowsza i Pod-
lasia stanowią pochodną kremacyjnych pochówków podkurhanowych w kwa-
dratowych obudowach kamiennych występujących tam w IX – na początku  
XI wieku (Dzik 2014, 94–100). Pewny jest natomiast moment pojawienia się 
w ich obrębie płaskich cmentarzysk szkieletowych ok. połowy – w początkach 
2. połowy XI wieku pod silnym wpływem ideologii chrześcijańskiej (Kordala 
2004, 231; Dzik 2014, 96–99).
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Ryc. 1. Lokalizacja cmentarzyska (Cedynia, stan. 2) oraz stanowisk archeologicznych datowanych 
na średniowiecze: 1 – grodzisko z IX–X – XII wieku; 2 – nekropola z VIII–X i XI–XII – poł. XIV 
wieku; 2a – cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – XI wieku; 2b – osada podgrodowa z VIII–IX  
– XII–XIII wieku; 2c – osada podgrodowa nad skarpą (XI wiek); 3 – osada „wik” z XIII–XIV  
– XV wieku; 4 – średniowieczny klasztor Cysterek. Oprac. A. Porzeziński, rys. I. Sukiennicka
Fig. 1. Location of the cemetery (Cedynia, site 2) and sites dated to the Middle Ages: 1 – stronghold 
dated to 9th–10th – 12th century; 2 – cemetery dated to 8th–10th and 11th–12th – mid-14th century; 
2a – inhumation cemetery dated to the 2. half of 10th – 11th century; 2b – settlement beyond 
stronghold walls dated to 8th–9th – 12th–13th century; 2c – settlement beyond stronghold walls 
on the slop (11th century); 3 – settlement “wik” dated to 13th–14th – 15th century; 4 – medieval 
Cistercian nunnery. Prepared by A. Porzeziński, drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 2. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1168. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 2. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1168. Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 3. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1217 (bez skali). Rys. I. Sukiennicka
Fig. 3. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1217 (without a scale). Drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 4. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1221. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 4. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1221. Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 5. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1226. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 5. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1226. Drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 6. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1232. Ryc. I. Sukiennicka
Fig. 6. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1232. Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 7. Cedynia, stan. 2. Pochowki szkieletowe nr 1280 i 1281. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 7. Cedynia, site 2. Inhumation burials nos. 1280, 1281. Drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 8. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1282. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 8. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1282. Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 9. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1286 (bez głównego kierunku).  
Rys. I. Sukiennicka
Fig. 9. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1286 (without a cardinal direction). Drawing by 
I. Sukiennicka
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Ryc. 10. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1304. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 10. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1304. Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 11. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1106 (bez skali). Rys. I. Sukiennicka
Fig. 11. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1106 (without a scale). Drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 12. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1160 (bez skali). Rys. I. Sukiennicka
Fig. 12. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1160 (without a scale). Drawing by I. Sukiennicka

Ryc. 13. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1172. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 13. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1172. Drawing by I. Sukiennicka
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Ryc. 14. Cedynia, stan. 2. Pochówek szkieletowy nr 1204. Rys. I. Sukiennicka
Fig. 14. Cedynia, site 2. Inhumation burial no. 1204. Drawing by I. Sukiennicka
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Stone-lined inhumations from Cedynia and their cultural connections
Summary

During the second stage of the research work conducted in the years 1976–1985 
in a cemetery at Cedynia (site 2), a new type of inhumation graves, stone-lined 
graves, was revealed. They were densely clustered in the highest, north-west part 
of the cemetery. The burial pits had carefully adjusted lining composed of medium 
and large stones. They contained burials of adults (women and men) and children. 
A distinctive feature was a complete lack of a grave inventory. The stone-lined graves 
from Cedynia have close parallels in Mazovia at the cemeteries dated to the period 
from the mid-11th to mid-12th century. In terms of the construction, they recall 
type III of Mazovian graves dated to the period from the second half of the 12th to  
mid-13th century. The Cedynia stone-lined graves could be associated with a small 
group of the Mazovian population that inhabited this area in the second half of the 
12th and early 13th century.

Antoni Porzeziński
Szczecin


