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2 Wstęp

I.1. Założenia projektu i zakres opracowania 

Projekt „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania 

podregionem Gotania” jest konsekwencją inicjatywy 

partnerskiej podjętej przez samorządy i stanowi kolejny, 

największy krok w kierunku tworzenia wskazanych w 

strategii marki kluczowych inicjatyw produktowo-

promocyjnych, które przyciągną i zatrzymają turystów, co 

w założeniach Strategii Marki GOTANIA wykonanej w 

ramach pierwszego partnerskiego projektu „Witajcie w 

Gotanii – projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki 

regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego” ma się 

przełożyć na zwiększenie dochodów gmin i gospodarstw 

domowych mieszkańców z obszaru Gotanii.  

Partnerzy Samorządowi Projektu: 9 gmin z terenu 3 

powiatów, dla których wspólnym mianownikiem jest 

dziedzictwo kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, 

związane z obecnością Gotów. 

 6 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego - 

Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, 

Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice  

 2 gminy z terenu powiatu tomaszowskiego - 

Tyszowce i Tomaszów Lubelski 

 1 gmina z terenu powiatu zamojskiego - 

Komarów-Osada 

Instytucja realizująca: Gmina Miejska Hrubieszów 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi unii europejskiej. 

Cel główny projektu:  

Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru 

hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój 

turystyki. 

 



       
 
      

 

3  Aby osiągnąć cel główny zdefiniowano cele szczegółowe 

projektu: 

 Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności 

inwestycyjnej obszaru.  

 Promocja gospodarcza rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze podregionu.  

 Kreowanie pozytywnego wizerunku obszaru-tworzenie 

ponadlokalnej marki turystycznej  

 Rozwój zasobów ludzkich, w tym wspieranie młodzieży. 

Niezwykle ważnym elementem dla kreowania 

pozytywnego wizerunku jest jednolity system identyfikacji 

wizualnej.  W jego skład, prócz nadrzędnego logotypu 

„Gotanii” powinny wchodzić inne elementy, które z 

biegiem czasu będą jednoznacznie kojarzyć się z 

omawianym regionem. Dla zdecydowanej większości 

odbiorców lud Gotów nie wiąże się z żadnymi konkretnym 

skojarzeniami. Większość z nas nie byłaby w stanie ani 

umieścić ich we właściwym miejscu historii Europy, ani 

tym bardziej spróbować określić jak wyglądali, w co się 

ubierali, jak żyli, co jedli, albo jakich przedmiotów używali 

na co dzień. Opracowanie niniejsze ma na celu z jednej 

strony przybliżyć te podstawowe zagadnienia, z drugiej 

natomiast stworzyć wzory strojów i pamiątek gockich, 

które w niedalekiej przyszłości powinny jednoznacznie 

kojarzyć się z Gotanią. Kultura materialna Gotów była 

niezwykle bogata, a mnogość form używanych przez nich 

przedmiotów nakazuje wybór egzemplarzy najbardziej 

charakterystycznych, takich jak elementy stroju. 

Kompletna, spójna rekonstrukcja ubioru mieszkańców 

Gotanii sprzed 1800 lat, może pełnić funkcję doskonałej 

wizytówki, np. w trakcie udziału w targach turystycznych. 

Natomiast nawet przykłady pojedyncze kopii gockiej 

biżuterii czy przedmiotów codziennego użytku, pozwolą na   

zobrazowanie kulturowo-historycznego dziedzictwa 

regionu. Opracowanie składa się z 2 części – pierwsza z 

nich dotyczy wzorów gockiego stroju wraz z elementami, 

natomiast druga będzie propozycją skorzystania z 

konkretnych zabytków, których graficzne przedstawienie 

wykorzystane będzie przy produkcji gockich pamiątek. W 

części tej znajduje się również propozycja wykonania 



       
 
      

 

4 pamiątek w postaci lalek (2 wzory – kobieta i mężczyzna), 

których stroje będą odpowiednikiem strojów gockich, 

zarówno pod względem kroju jak również użytych 

materiałów. 

W przygotowaniu opracowania wzięli udział archeolodzy, 

artyści, graficy, oraz grupa rzemieślników odpowiedzialna 

za wykonanie strojów oraz kopii ich poszczególnych 

elementów. W większości przypadków wzorcami były 

oryginalne zabytki archeologiczne pochodzące z gockich 

stanowisk w regionie hrubieszowskim, a znajdujące się w 

zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum im. 

ks. St. Staszica w Hrubieszowie. W przypadkach, w których 

niemożliwe było bezpośrednie odtworzenie danych 

elementów stroju, z uwagi na brak znalezisk w regionie, 

posłużono się dostępną wiedzą naukową z tego zakresu 

oraz właściwymi analogiami do znalezisk archeologicznych 

z innych obszarów Polski i Europy. 

 

  



       
 
      

 

5  
I.2. Podstawy merytoryczne. 

 
Badania archeologiczne nad kulturą Gotów w Kotlinie 

Hrubieszowskiej rozpoczęły się w 1977 roku. Niemal od 

samego początku budziły ogromne zainteresowanie. Z 

uwagi na rangę odkryć, atrakcyjne zabytki oraz wyjątkowe 

zwyczaje pogrzebowe mieszkańców regionu sprzed 1700 

lat, informacje o wykopaliskach w Masłomęczu szybko 

trafiły na pierwsze strony gazet, do radia i telewizji. Nie 

tylko świat naukowy, ale także szeroko rozumiana opinia 

publiczna, śledziła wszystkie doniesienia na temat 

postępów w pracach badawczych lubelskich archeologów. 

Do Masłomęcza każdego roku przyjeżdżały liczne 

międzynarodowe delegacje – wybitni naukowcy, rzesze 

studentów oraz zwykli pasjonaci, pragnący stać się 

naocznymi świadkami kolejnych wyjątkowych odkryć. 25 

lat intensywnych, szeroko komentowanych, prac 

terenowych, prowadzonych w tej niewielkiej wsi odmieniła 

również życie samych mieszkańców Masłomęcza. Niemal z 

dnia na dzień stali się sławni, a ich życzliwość w stosunku 

do archeologów została dostrzeżona i doceniona. 

 

Dzisiaj region hrubieszowski jest miejscem niezwykle 

specyficznym, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. 

Udało się to osiągnąć dzięki kilku kluczowym inicjatywom 

społecznym prowadzącym do odtworzenia życia 

codziennego lokalnej wielokulturowej społeczności w III i 

IV wieku po Chr. Centrum tego typu przedsięwzięć, 

podobnie jak miało to miejsce 1700 lat temu, skupia się w 

okolicach wsi Masłomęcz i powstającej tam rekonstrukcji 

wioski gockiej. Goci z Masłomęcza stali się widoczną i 

rozpoznawalną wizytówką Lubelszczyzny biorąc udział w 

licznych akcjach promocyjnych, targach turystycznych i 

imprezach masowych o charakterze archeologiczno-

historycznym. 

Zagadnienia zaprezentowane w poniższym opracowaniu 

opierają się  w głównej mierze na wynikach badań 

archeologicznych w regionie hrubieszowskim, jak również 

na powszechnie występujących w literaturze informacjach 

dotyczących kultury materialnej plemion germańskich 

okresu rzymskiego. 

 



       
 
      

 

6 II. Strój gocki – charakterystyka ogólna i źródła. 

Strój przedstawicieli społeczeństw germańskich (w 

tym Gotów) z pierwszych wieków po narodzeniu Chrystusa 

jest jednym z najtrudniejszych do odtworzenia elementów 

przeszłości. Goci w trakcie swojej wielkiej wędrówki w 

ciągu połowy tysiąclecia przemierzyli obszar niemal całej 

Europy – od Skandynawii po Krym i Italię. Nie jest wobec 

tego możliwe jednoznaczne opisanie stroju gockiego. Z 

pewnością inaczej wyglądała odzież tych Gotów, którzy w I 

w. n.e. opuścili Skandynawię i przypłynęli do ujścia Wisły. 

100 lat później, dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej, gdzie 

pierwotny strój na pewno uległ pewnym zmianom w 

wyniku kontaktów z innymi plemionami zamieszkującym 

tereny Barbaricum.  Tak jak dziś, ogromną rolę odgrywała 

moda, a na podstawie poszczególnych elementów stroju 

można w miarę precyzyjnie datować poszczególne 

znaleziska. Inne od „hrubieszowskich” były z pewnością 

ubrania Gotów na Krymie, Bałkanach czy Italii, choćby z 

tak trywialnego powodu, jak zupełnie odmienny klimat oraz 

silne wpływy kultury śródziemnomorskiej. Główna 

trudność wynika jednak z nietrwałości materiałów, z 

których owe stroje były wykonywane. Dobrze zachowane 

przykłady odzieży z okresu rzymskiego odkrywane są 

niezwykle rzadko i wyłącznie w specyficznych warunkach 

glebowych – na terenach podmokłych w bagnach. Z 

terenów Polski, ze stanowisk archeologicznych związanych 

z Gotami posiadamy jedynie fragmenty tkanin, a nigdy całe 

ubrania. Są to jednak fragmenty na tyle dobrze czytelne, że 

możliwe było odtworzenie konkretnych splotów 

używanych właśnie przez przedstawicieli tzw. kultury 

wielbarskiej, wchodzącej w skład kręgu kultur gockich. 

Przy opracowaniu wzorów gockich strojów skorzystano 

właśnie z wyników takich badań, w związku z czym sploty 

materiałów użytych do wykonania męskich spodni i tunik 

oraz damskich sukienek na potrzeby niniejszego 

opracowania odpowiadają splotom znanym i 

wykorzystywanym przez Gotów 1800 lat temu. 

 



       
 
      

 

7 

 

Przykłady splotów tkanin używanych do wykonania strojów 

gockich (kultura wielbarska) 

 

 Dodatkowo niektóre z materiałów, z których 

następnie szyte były stroje, tkane były ręcznie z wełny 

farbowanej naturalnymi barwnikami. Niezwykle ważnym 

źródłem dla rekonstrukcji strojów germańskich plemion 

pierwszych wieków naszej ery są znaleziska bagienne z 

terenów Danii. Odkryto tam kilka dobrze zachowanych 

przykładów strojów z interesującego nas okresu. Były to 

zarówno męskie tuniki, spodnie, damskie sukienki, płaszcze 

oraz inne elementy odzieży. Znaleziska te stały się 

powszechnie stosowanym i akceptowalnym w 

środowiskach naukowych źródłem dla rekonstrukcji 

dawnych strojów, także gockich. Dodatkowym argumentem 

za wykorzystaniem północnych znalezisk jest właśnie 

północne/skandynawskie pochodzenie Gotów, 

zamieszkujących Kotlinę Hrubieszowską w II-IV/V w. n.e.  

Oddzielną kwestią do omówienia jest rozróżnienie 

strojów tzw. „paradnych” od  strojów używanych na co 

dzień. Z uwagi na niewielką ilość wspomnianych powyżej 

źródeł archeologicznych nie jest możliwe jednoznaczne 

przyporządkowanie kroju odzieży do jego funkcji 

użytkowej lub reprezentacyjnej. Rozróżnienie takie może 

mieć miejsce wyłącznie na podstawie elementów stroju, 

które w dużym uogólnieniu świadczyły o statusie 

majątkowym. Być może poziom skomplikowania splotu 



       
 
      

 

8 tkaniny był wyznacznikiem rangi konkretnej osoby, jest to 

jednak teoria, do której trudno dopasować bezpośrednie 

argumenty. W opisanych poniżej wzorach strojów gockich 

dla zaznaczenia większej „wartości” zestawów paradnych 

użyto ręcznie tkanych i naturalnie barwionych materiałów. 

Wszystkie ubiory szyte były ręcznie wełnianymi lub 

lnianymi nićmi. Każdy z kompletów wyposażony został w 

zależności od typu w spójną chronologicznie biżuterię, 

pasek ze sprzączką brązową, sakiewkę, kościany grzebień. 

Każdy z kompletów zawiera również skórzane, ręcznie 

wykonane obuwie, także wg wzorów powszechnie 

uznawanych przez środowiska naukowe, jako adekwatne do 

epoki. 

 

Rekonstrukcja płaszcza na 

podstawie znalezisk 



       
 
      

 

9 

              

Przykłady archeologicznych źródeł do rekonstrukcji strojów: damskich – Huldremose (Dania); męskich – Thorsberg (Dania) 



       
 
      

 

10 

Wzory strojów gockich wraz z 

wybranymi elementami – 

członkowie Masłomęckiego 

Stowarzyszenia „Wioska 

Gotów” 



       
 
      

 

11 II.1-2. Strój damski – paradny/codzienny 

Zgodnie z przedstawionymi powyżej informacjami 

nie istnieje uzasadnienie do rozgraniczenia wykrojów 

poszczególnych elementów ze względu na ich funkcję 

użytkową (codzienną) i reprezentacyjną (paradną). W 

związku z tym wykroje w obu przypadkach będą 

jednakowe. Jak zostało to również zaznaczone o bogactwie 

stroju, na podstawie dostępnej obecnie wiedzy,  decyduje 

przede wszystkim obecność i charakter występującego 

wyposażenia i biżuterii. Poniżej zaprezentowany jest 

uproszczony wykrój dwóch podstawowych elementów 

stroju damskiego – tj. sukni spodniej (mogącej pełnić 

również funkcję bielizny) oraz sukni wierzchniej, której 

prosty krój wzorowany jest na tzw. peplosie. Obie suknie 

mogły być wykonywane z lnu jak również z wełny, przy 

zastosowaniu przytoczonych powyżej splotów tkanin. 

Podane rozmiary dotyczą wzrostu 165-170 cm. W celu 

wykonania rozmiaru większego konieczne jest 

przeskalowanie wzoru. 



       
 
      

 

12 

         

Wykrój sukni spodniej  

korpus + rękaw 

Wykrój sukni 

wierzchniej 

 



       
 
      

 

13 

     

- Wzór damskiego stroju gockiego 

wraz z kolią z bursztynowych 

paciorków podwieszonych na 

parze brązowych fibul w kształcie 

kaczek. W centralnej części kolia 

połączona jest charakterystyczną 

srebrną klamerką esowatą. 

Suknia spodnia wykonana z lnu, 

suknia wierzchnia wykonana z 

ręcznie tkanej i naturalnie 

farbowanej wełny wg splotu 

„jodełkowego”. 

Dodatkowo w skład stroju może 

wchodzić skórzany lub wykonany 

z krajki pasek.  

W skład kompletu wchodzi 

również ręcznie tkany i naturalnie 

farbowany płaszcz z wełny tkany 

wg splotu „diamentowego”. 



       
 
      

 

14 

Bogata kolia wchodząca w skład 

stroju „paradnego”, składająca 

się paciorków bursztynowych, 

oraz kopii paciorków szklanych. 

Na ramionach dwie fibule w 

kształcie kaczek, w centralnej 

części klamerka esowata 

wykonana ze srebra. 



       
 
      

 

15 

    

- Wzór damskiego stroju gockiego wraz z kolią 

z brązowych zawieszek podwieszonych na 

parze brązowych fibul w kształcie.  

Suknia spodnia wykonana z lnu, suknia 

wierzchnia wykonana z jasnej wełny wg splotu 

„płóciennego”. 

Dodatkowo w skład tego stroju wchodzi pasek 

wykonany z krajki tabliczkowej, do której 

podwieszone są zawieszki: amulet z muszli, 

zestaw miniaturowych kluczyków, płytka 

niklowa.   

W skład kompletu wchodzi również płaszcz z 

wełny tkany wg splotu „płóciennego”. 



       
 
      

 

16 

 

Kolia wchodząca w skład stroju 

„codziennego”, składająca się z 

kopii paciorków szklanych, 

zawieszek z brązu i zawieszek 

wiaderkowatych ze srebra. Na 

ramionach dwie fibule brązowe.  

 

Poniżej pasek wykonany z krajki 

z krajki tabliczkowej, do której 

podwieszone są zawieszki: 

amulet z muszli, zestaw 

miniaturowych kluczyków, 

płytka niklowa.   



       
 
      

 

17 



       
 
      

 

18        II.3-4. Strój męski – paradny/codzienny 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku strojów 

damskich, także wykroje w obu wersji – paradnej  

i codziennej będą jednakowe. Tutaj też o bogactwie stroju,  

decyduje przede wszystkim obecność i charakter 

występującego wyposażenia i biżuterii. Poniżej 

zaprezentowany jest uproszczony wykrój dwóch 

podstawowych elementów stroju męskiego – tj. tuniki  

i spodni, których kroje wzorowane są na bagiennych 

znaleziskach archeologicznych w Thorsberg w Danii. Obie 

części stroju mogły być wykonywane z lnu, jak również  

z wełny, przy zastosowaniu przytoczonych powyżej 

splotów tkanin. Podane rozmiary dotyczą wzrostu 180-185 

cm. W celu wykonania rozmiaru większego konieczne jest 

przeskalowanie wzoru. 



       
 
      

 

19 

  

- Wzór męskiego stroju gockiego „paradnego” 

Tunika wykonana z grubej ręcznie tkanej, naturalnie barwionej wełny, wg 

splotu „diamentowego”. 

Spodnie wykonane z wełny wg splotu „płóciennego”. 

Dodatkowo w skład tego stroju wchodzi pasek wykonany ze skóry oprawiony 

w ozdobną klamrę z brązu oraz krajkę. Do paska podwieszona jest skórzana 

sakiewka, w której przechowywany jest kościany grzebień. Na szyi zawieszka 

z szabli dzika. 

W skład kompletu wchodzi również gruby płaszcz z ręcznie tkanej wełny w 

frędzlami na dwóch brzegach, tkany wg splotu „diamentowego”. Płaszcz na 

prawym ramieniu spięty jest ozdobną srebrną fibulą. 

  
Ozdobna sprzączka do pasa z brązu – wzór Gródek st. , gr 73. 

 



       
 
      

 

20 

- Wzór męskiego stroju gockiego „codziennego” 

Tunika wykonana z grubej wełny, wg splotu „jodełkowego”. 

Spodnie wykonane z wełny wg splotu „płóciennego”. 

Dodatkowo w skład tego stroju wchodzi pasek wykonany ze skóry 

oprawiony w ozdobną klamrę z brązu oraz krajkę. Do paska podwieszona 

jest skórzana sakiewka.  

W skład kompletu wchodzi również gruby płaszcz z wełny z frędzlami na 

dwóch brzegach, tkany wg splotu „płóciennego”. Płaszcz spięty jest 

ozdobną szpilą z brązu. 



       
 
      

 

21 

Wykrój spodni męskich 
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Wykrój tuniki męskiej 



       
 
      

 

23 II.5-6 . Strój dziecka (dziewczynki i chłopca) – paradny i codzienny 
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Wykrój sukni spodniej dla dziewczynki w wieku 10-12 lat 

korpus + rękaw 

Wykrój sukni 

wierzchniej 
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Wykrój spodni i tuniki dla chłopca w wieku 10-12 lat 



       
 
      

 

26 III.1. Wzory elementów stroju gockiego – paciorki 

szklane i bursztynowe 

 

W Kotlinie Hrubieszowskiej odnotowano 

niecodzienne nagromadzenie wytworów obcego 

pochodzenia. Trafiały tutaj nie tylko wyroby rzymskich 

rzemieślników, ale również produkowane przez Bałtów, 

Sarmatów, Daków i w Skandynawii. Wszystko to 

przemawia za niezwykle ważną funkcją centralnego 

ośrodka dystrybucji towarów, jaką wypełniali tutejsi 

mieszkańcy. Wydaje się, że w wielu gałęziach 

wyspecjalizowanego handlu mogli spełniać też rolę 

znaczących pośredników na podobieństwo dzisiejszych 

„hurtowników”. Do takich wniosków prowadzi chociażby 

liczba znalezisk przedmiotów wykonanych z bursztynu. 

Najpewniej tą właśnie drogą rozpowszechniały się one na 

tereny południowe kultur kręgu gockiego, trafiały do 

Sarmatów, do Królestwa Bosporańskiego i do greckich oraz 

rzymskich miast rozlokowanych nad Morzem Czarnym. 

Płynący z północy bursztyn miał swój ekwiwalent w wielu 

wytworach luksusowego rzemiosła. Do tych najbardziej 

pożądanych należały wyroby szklane – przede wszystkim 

różne typy paciorków, które obok szklanych były 

symbolem wysokiego statusu społecznego i dokumentem 

luksusu.  
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Paciorki bursztynowe – 

odkryte w grobie 120/121 

na stanowisku 

archeologicznym w Gródku 

(kopie; oryginały znajdują 

się w zbiorach Muzeum 

Zamojskiego w Zamościu) 
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Paciorki szklane 

Dominująca grupę wśród wyrobów 

importowanych na obszar Kotliny 

Hrubieszowskiej z południa i wschodu 

Europy były paciorki szklane. Ich  

różnorodność pod względem kolorystyki, 

formy i techniki wykonania jest bardzo duża. 

Poniżej przedstawiono 9 wzorów, 

pochodzących bezpośrednio ze stanowisk 

archeologicznych w regionie hrubieszowskim, 

choć większość z nich spotykana jest również 

na większym obszarze. 

Wzory odtworzone zostały przy użyciu 

modeliny.  
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31 III.2. Wzory elementów stroju gockiego – zawieszki 

Istnieje niepozorna kategoria znalezisk gockich, 

która budzi jednak ogromne emocje, i to nie tylko wśród 

archeologów. Są nią amulety, czyli „magiczne” przedmioty 

mające chronić przed złymi mocami, przed chorobami, 

przynosić szczęście, dodawać odwagi i pewności. Niektóre 

z nich wykonane były starannie z metalu bądź bursztynu. 

Znane są też zawieszki/amulety szabli dzików. Magiczną 

moc odkrywano też w różnego rodzaju muszlach. 

Jednym z najczęstszych znalezisk są niewielkie 

wisiorki, mierzące od kilku do kilkudziesięciu milimetrów 

wysokości, kształtem przypominające miniaturowe 

wiaderka. W pojemniczkach znajdowały się kiedyś 

kompozycje zapachowe, porównywalne do dzisiejszych 

perfum. Wykonywane one były zarówno z brązu jak 

również ze srebra i złota. Często były bogato 

ornamentowane. Niezwykle interesującym pod względem 

ilości i różnorodności zawieszek jest odkryty w Gródku 

pochówek nr 61. Jest to przykład dużej różnorodności tego 

typu elementów stroju pod względem formy i funkcji. 

Znaleziono m.in. wymienione wcześniej zawieszki 

wiaderkowate, amulet z muszli, wyjątkową  zawieszkę z 

niklu. Często spotykaną formą zawieszek było połączenie 

bursztynowego paciorka ze srebrnym kółeczkiem. Ciekawą 

kategorią zabytków są zawieszki w postaci miniaturowych 

brązowych kluczyków, których naturalnej wielkości 

odpowiedniki służyły do otwierania zamków szkatułek, w 

których gockie kobiety przechowywały swoją biżuterię. 
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(1) Zawieszka wykonana z brązu, posiadająca na 

końcach okrągłe poszerzenia z miseczkowatymi 

wgłębieniami. Każde z kółek zdobią po trzy okrągłe 

wyrostki 

Gródek, st. 1C – grób 61 

Wysokość: 21 mm 

Szerokość: 25 mm 

Grubość: 2mm 

Średnica uszka: 7 mm 

 

Technika wykonania kopii – odlew w technice na wosk 

tracony, szlifowanie 

Waga: ok. 3,5 g 

 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 
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(2) Zawieszka wykonana ze stopu miedzi – 

prostokątna blaszka jednostronnie niklowana. Płytka 

jednostronnie zdobiona dwoma podłużnymi 

nacięciami 

Gródek, st. 1C – grób 61 

Wymiary : ok. 12x10 mm  

Grubość: 2mm 

 

Technika wykonania kopii – kucie, ornament szlifowany 

pilnikiem 

Waga: 1,6 g 

 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 



       
 
      

 

34 

       

(3) Zawieszka wykonana ze stopu miedzi – w postaci zestawu miniaturowych 

kluczy z tordowanymi trzonkami, zawieszonych na masywnym kółku 

Gródek, st. 1C – grób 61 

Długość kluczy : 49 mm  

Średnica kółka: 20 mm 

 

Technika wykonania kopii – formowanie plastyczne, kucie, tordowanie 

Waga (zestawu): 14 g  

(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 
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(4) Zawieszka wykonana dużej muszli zawieszonej na masywnym pręcie o okrągłym 

przekroju,  zagiętego na zakładkę 

Gródek, st. 1C – grób 61 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 
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(5) Zestaw zawieszek wiaderkowatych wykonanych z brązu, 

zaopatrzonych w taśmowate uszka, zawieszone dodatkowo na 

kółkach z drutu brązowego. Zdobione wycinanym ornamentem 

trójkątów i rytymi motywami choinki, występujące w układach 

pasmowych.  

Gródek, st. 1C – grób 146 

Wysokość: 27-31 mm 

Średnica: 11 mm 

Średnice kółek: 13-15 mm 

 

Technika wykonania kopii – blaszka formowana plastycznie, uszko 

lutowane na lut twardy (srebro), ornament cięty pilnikiem 
 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu) 
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(6) Zestaw zawieszek wiaderkowatych wykonanych z 

brązu uformowane lejkowato, zaopatrzonych w 

taśmowate uszka,.  

Masłomęcz, st. 15 – grób 133 

Wysokość: ok. 27-33 mm 

Średnica: 2-8 mm 

 

Technika wykonania kopii – blaszka formowana plastycznie, 

uszko lutowane na lut twardy (srebro), ornament cięty 

pilnikiem. 

 

(Zbiory Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie) 
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 (7) Wisiorek wiaderkowaty profilowany (srebro pr. 925) 

waga: 1,83 g 

średnica: 1,4 cm 

wysokość z uszkiem: 1,5 cm 

 

Wisiorek uformowany został z paska blaszki przetłoczonego na 

profilowanym rdzeniu wykonanym techniką toczenia. Blaszkę 

zawinięto na okrągłym w przekroju rdzeniu. Ukształtowany pierścień 

zamknięty został z jednej strony dopasowanym krążkiem blachy, 

tworzącym dno wisiorka. W górną część wisiorka wstawiono uszko 

wykonane z okrągłego w przekroju drutu. Wszystkie elementy 

połączone zostały lutowaniem. 
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(8) Wisiorek wiaderkowaty gładki  (srebro pr. 925) 

waga: 1,79 g 

średnica: 1,4 cm 

wysokość z uszkiem: 1,1 cm 

 

Wisiorek uformowany został z paska blaszki zawiniętego na okrągłym 

w przekroju rdzeniu. Ukształtowany pierścień zamknięty został z 

jednej strony dopasowanym krążkiem blachy, tworzącym dno 

wisiorka. W górną część wisiorka wstawiono uszko wykonane z 

półokrągłego w przekroju drutu. Wszystkie elementy połączone 

zostały lutowaniem. 
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(9) Zawieszka bursztynowa 

Gródek, st. 1C – grób 64 

Średnica paciorka: 21 mm 

Grubość paciorka: 8 mm 

Średnica kółka: 26 mm 

 

Zawieszka wykonana z krążkowego paciorka bursztynowego nałożonego na 

kółko ze srebrnego drutu zaplecionego w ósemkowaty obłap 
 

 



       
 
      

 

41 Ostatnia zawieszka – ząb dzika ?
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 III.3. Wzory elementów stroju gockiego – krajki 

Nieodłącznym elementem stroju gockiego były 

z pewnością tzw. krajki, czyli paski utkane przy 

zastosowaniu odpowiedniej techniki tkackiej. 

Znaleziska archeologiczne z terenów Europy 

północnej, tzw. Barbaricum świadczą o stosowaniu 

dwóch metod przy wykonywaniu krajek. Pierwsza z 

nich wymagała zastosowania „bardko” – najprostszej 

formy ręcznego warsztatu tkackiego. Nieco 

trudniejsze, ale równie powszechnie stosowane były 

tabliczki tkackie, czyli wykonane z drewna lub kości 

płaskie kwadratowe płytki z czterema otworami do 

przewlekania nici w narożnikach. Metoda ta pozwalała 

przy odpowiednim doświadczeniu na tworzenie 

różnorodnych, wielobarwnych wzorów. Krajki w stroju 

gockim mogły być stosowane na różne sposoby. 

Pełniły np. funkcję pasków lub stanowiły integralną 

część materiałów tkanych na pionowych warsztatach 

tkackich. Z uwagi na nietrwały charakter przedmiotów 

z wełny, nie ma bezpośredniej możliwości odtworzenia 

konkretnych wzorów stosowanych na terenie Kotliny 

Hrubieszowskiej. Dzięki znaleziskom z innych 

europejskich stanowisk archeologicznych, na których 

odnotowano obecność plemion germańskich, do 

których zaliczani są również Goci, możliwe jest 

zastosowanie daleko idącej analogii. Potwierdzona 

znajomość technik tkackich dawała w zasadzie niemal 

nieograniczone możliwości w tworzeniu wzorów. 

Poniżej przedstawiono 10 przykładowych krajek. 8 

wzorów wykonano przy zastosowaniu tabliczek 

tkackich (nr 1-8), natomiast 2 wzory przy użyciu 

bardko (nr 9-10). Wykorzystano naturalną wełnę. 
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                      D 

                      C 

                      B 

                      A 

\ / \ \ \ \ \ / / / / \ \ \ \ / / / / / \ /  

Ruchy Karty do przodu Karty do tyłu 

1 1-22  

2 1-22  

3 1-22  

4 1-22  

5 1-2; 6-7; 11-12; 16-

17; 21-22 

3-5; 8-10; 13-15; 

18-20 

6 1-2; 6-7; 11-12; 16-

17; 21-22 

3-5; 8-10; 13-15; 

18-20 

7 1-2; 6-7; 11-12; 16-

17; 21-22 

3-5; 8-10; 13-15; 

18-20 

8 1-2; 6-7; 11-12; 16-

17; 21-22 

3-5; 8-10; 13-15; 

18-20 

9 1-22  

10 1-22  

11 1-22  

12 1-22  

 



       
 
      

 

44               D 

              C 

              B 

              A 

/ / / / / \ \ \ \ \ / / / /  

 

Ruchy Karty do przodu Karty do tyłu 

1 1-14  

2 1-14  

3 1-14  

4 1-14  

5 1; 5 ; 10; 14 2-4; 6-9; 11-13 

6 1; 5 ; 10; 14 2-4; 6-9; 11-13 

7 1; 5 ; 10; 14 2-4; 6-9; 11-13 

8 1; 5 ; 10; 14 2-4; 6-9; 11-13 

9 1-14  

10 1-14  

11 1-14  

12 1-14  
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                D 

                C 

                B 

                A 

\ / \ \ \ \ \ / / / / \ \ \ \ /  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1 1-16  

2 1-16  

3 1-2; 6-7; 10-11; 15-16 3-5; 8-9; 12-14 

4 1-2; 6-7; 10-11; 15-16 3-5; 8-9; 12-14 

5 1-2; 6-7; 10-11; 15-16 3-5; 8-9; 12-14 

6 1-2; 6-7; 10-11; 15-16 3-5; 8-9; 12-14 

7 1-16  

8 1-16  

9 1-16  

10 1-16  
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          D 

          C 

          B 

          A 

/ / / / / \ \ \ \ \  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1 1-9  

2 1-9  

3 1-9  

4 1-9  

 



       
 
      

 

47         D 

        C 

        B 

        A 

\ \ \ \ / / / /  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1-10 1-8  

11-14  1-8 

15-18 1-8  

19-22  1-8 

23-26 1-8  

27-36  1-8 

37-40 1-8  

41-44  1-8 
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         D 

         C 

         B 

         A 

\ / \ / \ / \ / \  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1 1-9  

2 1-9  

3 1-9  

4 1-9  
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        D 

        C 

        B 

        A 

\ \ \ \ / / / /  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1 1-8  

2 1-8  

3 1-8  

4 1-8  

5  1-8 

6  1-8 

7  1-8 

8  1-8 
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          D 

          C 

          B 

          A 

/ / / / / \ \ \ \ \  

Ruchy Do przodu Do tyłu 

1 1-10  

2 1-10  

3 1-10  

4 1-10  
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53 III.4. Wzory elementów stroju gockiego – sakiewki 

  



       
 
      

 

54 III.5. Wzory elementów stroju gockiego – fibule 

Jednym z najważniejszych elementów gockiego 

stroju były tzw. fibule, czyli rodzaj zapinek o mechanizmie 

analogicznym do dzisiejszych agrafek. Były one 

powszechnie wykorzystywane zarówno przez kobiety, jak i 

przez mężczyzn. W pierwszym przypadku przeważnie 

występowały parami i służyły np. do mocowania kolii 

szklanych lub bursztynowych paciorków. W przypadku 

stroju męskiego pełniły głównie funkcję spinającą płaszcz 

na ramieniu. Wykonywane były z różnego rodzaju stopów 

miedzi, srebra i wcale nie tak rzadko – złota. Przy 

zastosowaniu precyzyjnych technik, takich jak filigran i 

granulacja (m.in. przylutowywanie do powierzchni 

dziesiątek maleńkich kuleczek), powstawały wspaniałe i 

niepowtarzalne wzory bransolet, zapięć naszyjników i 

wisiorków. Ich różnorodność i rozprzestrzenienie 

geograficzne w obrębie kręgu kultur gockich dały podstawę 

dla określenia ich dokładnej chronologii.  

Z Kotliny Hrubieszowskiej znanych kilkaset 

przykładów gockiego jubilerstwa. Bardzo szybko 

natrafiono również na wzory wyrobów, które musiały być 

produkowane na miejscu. Rozchodziły się potem po 

bliższej i dalszej okolicy wraz z wędrującymi 

mieszkańcami masłomęckich osad, trafiając nawet w 

okolice Tanais (Rostów nad Donem) w Rosji. Niektóre 

wzory zapinek mogły być również przedmiotem handlu, a 

wiele wskazuje na to, że część z nich rozpowszechniła się 

(była modna) na znacznym obszarze zajmowanym przez 

Gotów. 



       
 
      

 

55 1. Fibula z wysoką pochewką i podwójną sprężyną 

Fibula srebrna typ A249 z 

podwójną sprężyną i wysoką 

pochewką – Masłomęcz st.15, 

grób 461 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego 

w Zamościu) 
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Fibula z wysoką pochewką i podwójną sprężyną 

(srebro pr. 925 i 980)  

waga: 18,26 g 

 

długość: 4,7 cm 

 

szerokość sprężyny: 3,0 cm 

 

Kształt kabłąka fibuli odtworzony został techniką walcowania i kucia, a 

jego ostateczny kształt opracowany został poprzez piłowanie pilnikiem. 

Do kabłąka dolutowana została blaszka tworząca pochewkę – oparcie dla 

sprężyny. Na kabłąk nalutowane zostały ozdobne pierścienie z 

podwójnego, perełkowanego drutu. Podwójna sprężyna wykonana została 

z ciągnionego drutu, z pogrubieniem odcinka stanowiącego igłę. 

Sprężynę osadzono na osiach i umocowano na obu końcach nałożonymi, 

profilowanymi guzkami zdobionymi pierścieniami z perełkowanego 

drutu. Końcówki osi zostały zakute w otworach guzków. Dodatkowy 

guzek umocowany został na przedłużeniu korpusu fibuli. 
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Fibula srebrna z tzw. długą 

martwą sprężyną i 

kolankowato ukszałtowanym 

kabłąkiem – Gródek  st.1C, 

grób 73  

(Zbiory Muzeum im. ks. St. 

Staszica w Hrubieszowie) 
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Fibula z podwiniętą nóżką i kolankowatym kabłąkiem i długą 

martwą sprężyną 

(srebro) 

waga: 15 g 

długość: 5,8 cm 

szerokość sprężyny: 5,7 cm 

wysokość: 1,75 cm 

Kształt kabłąka fibuli odtworzony został techniką walcowania i 

kucia, a jego ostateczny kształt opracowany został poprzez 

piłowanie pilnikiem. Sprężyna wykonana została z ciągnionego 

drutu. Sprężynę osadzono na osi i umocowano na obu końcach 

nałożonymi, profilowanymi guzkami. Końcówki osi zostały zakute 

w otworach guzków. Ornament w postaci nacięć X na kabłąku 

wykonany pilnikiem. 



       
 
      

 

59 „Kaczki” z Masłomęcza 

W kilku masłomęckich grobach natrafiono na 

niezwykłe w swojej formie ozdoby. Są to fibule (spinające 

szaty zapięcia działające na zasadzie agrafki) wykonane ze 

stopu miedzi, których kabłąk (korpus) wyobraża płynącą 

kaczkę. Typologicznie zapinki te należą do VII grupy w 

klasyfikacji Oscara Almgrena. Datowane są na początek III 

w. po Chr. Na terytorium grupy masłomęckiej jest 

największa koncentracja tego typu znalezisk (5 

egzemplarzy), w odniesieniu do całego terytorium 

Barbaricum. Najbliższe analogie pochodzą z miejscowości 

Ostróżek Wielki koło Łucka na Wołyniu, gdzie jeszcze 

natrafiono przed wojną na parę tak samo wykonanych 

zapinek, a najdalej na północ wysunięte znalezisko 

pochodzi z wielbarskiego (czyli również gockiego) 

cmentarzyska w miejscowości Pietrawiczi, po białoruskiej 

stronie Bugu. Niełatwe jest ustalenie genezy wzoru tych 

zapinek. Jest wielce prawdopodobnym, że inspiracja 

przyszła od strony Sarmatów. Jest to tym bardziej możliwe, 

że to właśnie z ich terytorium znane są starsze znaleziska 

wyobrażeń kaczek, odnotowane aż na przedpolu Kaukazu. 

Nieomal identyczne,  jak te masłomęckie, fibule znaleziono 

też u sarmackich Jazygów na terenie Wielkiej Niziny 

Węgierskiej. W różnych miejscach Imperium noszono 

równie chętnie zapinki w kształcie kaczek, tylko o nieco 

zmienionej konstrukcji, jak w przypadku tej, będące 

najnowszym znaleziskiem z okolic Grabowca. Pochodząca 

stamtąd zapinka, w odróżnieniu od tych z Masłomęcza, jest 

z całą pewnością pochodzenia rzymskiego. Ma jednak 

również późniejszą od tych opisanych wyżej chronologię, 

gdyż najprawdopodobniej pochodzi dopiero z końca IV w. 

po Chr. 

Przykłady fibul w kształcie kaczki ze zbiorów Muzeum 

Zamojskiego w Zamościu. 

         



       
 
      

 

60 Fibula brązowa o korpusie w 

kształcie płynącej kaczki 

Waga: 10,5 g 

Wysokość: 2,3 cm 

Długość: 4,9 cm 

Szerokość sprężyny: 2,8 cm 

 

Technika wykonania: odlew w technice 

wosku traconego, pochewka kuta, 

sprężyna formowana plastycznie, gałki 

na zakończeniach osi toczone na tokarce 

ręcznej. 

 

Fibula „kaczka” wykonana na 

potrzebę niniejszego opracowania z 

uwagi na  proporcje i kształt korpusu 

- nie jest kopią konkretnego zabytku. 

Stylizowana jest w oparciu o 

znaleziska archeologiczne z terenów 

Polski, Białorusi, Ukrainy i Węgier. 



       
 
      

 

61 Fibule brązowe - Masłomęcz, 

st. 15, grób 20 

(Zbiory Muzeum im. ks. St. 

Staszica w Hrubieszowie) 
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Fibula z podwiniętą pochewką i łukowatym kabłąkiem  

(brąz cynowy) 

waga: 20 g 

długość: 6,5 cm 

szerokość sprężyny: 4,2 cm 

wysokość: 2,6 cm 

Kształt kabłąka fibuli i pochewki formowany plastycznie techniką  

kucia, a jego ostateczny kształt opracowany został poprzez 

piłowanie pilnikiem. Sprężyna wykonana została z ciągnionego 

drutu. Sprężynę osadzono na osi i umocowano na obu końcach 

nałożonymi, profilowanymi guzkami toczonymi na ręcznej tokarce. 

Końcówki osi zostały zakute w otworach guzków.  



       
 
      

 

63 III.6. Wzory elementów stroju gockiego –  

        klamerki w kształcie litery „S” 

Charakterystycznym zabytkiem ukazującym kunszt 

gockich jubilerów jest spinająca naszyjnik ze szklanych lub 

bursztynowych paciorków klamerka w kształcie litery „S”. 

Niemal identyczne zabytki pochodzą z wielu innych 

stanowisk archeologicznych, łączonych ze społecznością 

gocką. 

Spotykane są zarówno formy proste, jak również 

takie, które wymagały od gockiego jubilera wyjątkowych 

zdolności oraz specjalistycznych narzędzi.  Najbardziej 

skomplikowane wzory wykonywane były przy 

zastosowaniu takich technik jak filigran czy granulacja. 

Najczęściej do ich produkcji wykorzystywane było srebro. 

Z Masłomęcza pochodzi również jeden egzemplarz 

wykonany z elektronu tj. stopu złota ze srebrem. Podobne 

zabytki pochodzą również z innych stanowisk 

archeologicznych w Polsce łączonych z Gotami. 
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Klamerka esowata ze srebra, 

Masłomęcz, st.15, grób 343 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego 

w Zamościu) 
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Klamerka esowata (1) (srebro pr. 980) 

waga: 9,41 g 

długość: 3,9 cm 

szerokość: 2,8 cm 

Klamerka wykonana została w technice filigranu i granulacji, z 

zastosowaniem lutu chemicznego wykonanego na bazie węglanu miedzi. 

Rdzeń klamerki ukształtowany został z grubego drutu. Detale zdobień na 

rdzeniu klamerki ułożone zostały z gładkiego i perełkowanego drutu. 

Stożkowate pierścienie, przed założeniem na rdzeń formowane były na 

specjalnych matrycach. Zdobienia zakończeń klamerki ułożone zostały z 

kulek o zróżnicowanych średnicach, w postaci wielokierunkowych kiści. 

Całość połączona została poprzez zlutowanie. 
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Klamerka esowata ze srebra, 

Masłomęcz, st.15, grób 60 

(Zbiory Muzeum Zamojskiego 

w Zamościu) 
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Klamerka esowata (2) 

(srebro pr. 925) 

waga: 2,76 g 

długość: 3,0 cm 

szerokość: 1,7 cm 

Zasadniczy kształt klamerki uformowany został z grubego drutu. 

Zdobienia na zakończeniach ułożone zostały z dużych kulek i 

przytwierdzone techniką lutowania. Lutowaniem przymocowana została 

także opaska w środkowej części klamerki 



       
 
      

 

68 
Klamerka esowata (3) 

(srebro pr. 925) 

długość: 2,91 cm 

szerokość: 1,38 cm 

średnica drutu w części centralnej: 0,22 cm 

średnica drutu na końcach: 0,12 cm 

Zasadniczy kształt klamerki uformowany został z grubego drutu 

zwężającego się na końcach, na których znajdują się guzki 

przytwierdzone techniką lutowania. Lutowaniem przymocowana 

została także opaski w środkowej części klamerki.  

 



       
 
      

 

69 III.7. Wzory elementów stroju gockiego – 

grzebienie 

Wśród gockich rzemiosł szczególne miejsce jest 

rogowiarstwo. Nieomal w każdym gockim grobie 

znajdowano grzebień. Ich trwałość, z racji chociażby 

delikatnych zębów jest ograniczona, stąd należało się 

spodziewać istnienia zorganizowanej, wręcz masowej 

produkcji. Na relikty wytwarzającego je warsztatu 

natrafiono na osadzie w Hrubieszowie Podgórzu. Do rąk 

archeologów trafiło pocięte na kawałki poroże jeleni oraz 

półfabrykaty różnych przedmiotów, w tym okładzin 

uchwytów grzebieni. Najprawdopodobniej produktami 

ubocznymi takich warsztatów były amulety kościane, 

okładziny noży, czy też kostki do gry. Ilość grzebieniu 

świadczy o ich powszechnym użyciu, zarówno przez 

kobiety jak i mężczyzn 

Setki grzebieni świadczyły nie tylko o fryzjerskiej 

wyobraźni, ale również o higienie głowy. Ich forma 

zmieniała się w czasie pod wpływem mody. 

Niejednokrotnie były one bogato ornamentowane. 

Wykonywano je z odpowiednio przygotowanych poroży 

jeleni i łosi. Do połączenia poszczególnych elementów 

grzebienia – uchwytu i płytek z zębami używane były 

przeważnie brązowe lub żelazne nity. 
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Grzebień – Gródek, st. 1C – grób 30  

(Zbiory Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie) 
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Grzebień – Masłomęcz, st. 15 – grób 59 

(Zbiory Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie) 
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Wymiary: 

Szerokość: 9,8 cm 

Wysokość: 7,7 cm 

Grubość: 1,1 cm 

Grzebień składa się 9 części: 6 z nich stanowi szlifowane 

płytki, w których wycięte zostały zęby. Uchwyt składa się z 

trzech elementów. Całość złączona została przy  użyciu 21 

miedzianych nitów, których łukowate ułożenie pełni 

dodatkowo funkcję ozdobną 

Wymiary: 

Szerokość: 11,5 cm 

Wysokość: 6,5 cm 

Grubość: 1,55 cm 

Grzebień składa się 11 części: 8 z nich stanowi szlifowane 

płytki, w których wycięte zostały zęby. Uchwyt składa się z 

trzech elementów. Całość złączona została przy  użyciu 9 

miedzianych nitów. Zdobiony ornamentem kółek wykonanych 

cyrklem i łańcuszkiem nacięć przy krawędzi. 



  
  
  

 

 



  
  
  

 

 



  
  
  

 

 

Wykrój lalki gockiej (kobieta) 
 

-Wykonanie: bawełna lub bawełna + poliester 

-Wypełnienie: poliester 

-Lalka składa się z 5 elementów: 

korpus + głowa, 2 z ręce, 2 x nogi 

-Szyta maszynowo 

Twarz i włosy: 

 

-Wykonanie: obrys oczu wraz z rzęsami, 

źrenice oraz usta wykonane przy użyciu 

muliny; włosy wykonane z naturalnej wełny 

(należy dobrać kolor zbliżony do naturalnego 

koloru włosów: blond, rude, brązowe, czarne, 

itp..) 



  
  
  

 

 
Wzór lalki gockiej – wykrój sukienki spodniej (korpus + rękaw) 

Sukienka spodnia powinna być wykonana z naturalnych materiałów, takich jak len lub 

cienka wełna. Wyklucza się użycie materiałów całkowicie sztucznych, tkanin z nadrukami 

itp.  Należy unikać jaskrawych barw materiałów. Stosować materiały o splocie „płóciennym”, 

„jodełkowym” lub „diamentowym” podobnie jak w przypadku strojów gockich naturalnych 

rozmiarów.  Sukienka szyta maszynowo.  

W dołączonym do opracowania prototypie zastosowano cienki len barwy jasno-szarej. 



  
  
  

 

 
Wzór lalki gockiej – wykrój sukienki wierzchniej (korpus) 

Sukienka wierzchnia powinna być wykonana z naturalnych materiałów, takich jak len 

lub wełna.  Należy unikać jaskrawych barw materiałów. Sukienka szyta maszynowo.  

W dołączonym do opracowania prototypie zastosowano grubą ręcznie tkaną (splot 

„diamentowy”), naturalnie farbowaną wełnę.  



  
  
  

 

 

Wzór lalki gockiej – wykrój płaszcza  

Płaszcz  powinien być wykonana z 

naturalnych materiałów, takich jak gruby len lub 

wełna.  Należy unikać jaskrawych barw materiałów. 

Sukienka szyta maszynowo.  

W dołączonym do opracowania prototypie 

zastosowano grubą cienką wełnę (splot „płócienny”). 

Lalka może być przepasana barwną krajką lub 

skórzanym paskiem (szerokości około 1 cm) 

wykonanym z cienkiej skóry. 

 

 

 



  
  
  

 

 

 



  
  
  

 

 

Wykrój lalki gockiej (mężczyzna) 
 

-Wykonanie: bawełna lub bawełna + 

poliester 

-Wypełnienie: poliester 

-Lalka jednoelementowa 

-Szyta maszynowo 



  
  
  

 

 



  
  
  

 

 

 

 


