
	 Emisja	monety	jest	procesem	złożonym.	Aby	zrozumieć	ten	proces,	należy	zwró-
cić	uwagę	na	pomijany	często	fakt,	że	aktywność	mennicza	jest	formą	produkcji	maso-
wej.	Oczywiście	trudno	określić	obecnie	wielkość	emisji	poszczególnych	monet.	Można		
jednak	przyjąć,	że	wybijano	ich	dziesiątki	tysięcy.	Uzyskanie	takich	emisji	wymaga	wielu	
identycznych	stempli	pracujących	w	tym	samym	czasie.	Wiąże	się	to	z	koniecznością	wy-
konania	wzorcowych	stempli	„matek”	 i	organizacji	 linii	produkcyjnych	zatrudniających	
całe	zespoły	pracowników.	Informacji	o	sposobie	organizacji	warsztatu	menniczego	do-
starczają	nam	znaleziska.	Nawet	w	najprostszym	warsztacie	menniczym	wykorzystywa-
no	wiele	narzędzi.	Potrzebne	były	dość	precyzyjne	wagi,	 zazwyczaj	 szalkowe,	 zestawy	
narzędzi	odlewniczych	–	tygielki,	szczypce,	łyżki	do	czyszczenia	metalu,	młotki	o	różnej	
wadze	i	niewielkie	kowadła.	Znaleziska	narzędzi	zawierają	też	czasem	punce,	foremni-
ki	i	charakterystyczne	formy	do	porcjowania	metalu.	Odnajdywane	są	również	stemple	
mennicze,	stemple-wzorce	i	półfabrykaty	monet.	Do	wyprodukowania	monety	w	warun-
kach	starożytnych	potrzebni	więc	byli	metalurdzy	-	odlewnicy,	kowale,	grawerzy,	grupa	
fizycznych	pracowników	zajmujących	się	wytwarzaniem	półfabrykatów	i	ich	dystrybucją,	
a	także	grupa	kontrolerów	wagi	włączająca	się	w	proces	na	różnych	etapach	produkcji.	
Ostatnim	ogniwem	tego	łańcucha	jest	grupa	mincerzy.	
	 Moneta	starożytna	to	oznaczony	znakiem	emitenta	kawałek	metalu,	o	określo-
nej	wadze.	Zazwyczaj	jest	to	krążek,	choć	spotkać	można	formy	owalne,	zbliżone	do	pro-
stokąta	czy	nieregularne.	W	celtyckiej	mennicy	porcjowanie	metalu	odbywało	się	w	gli-
nianych	formach.	Otrzymywano	z	nich	półsferyczne	odlewy	o	masie	wyznaczonej	przez	
złożony	system	wagowy,	różny	dla	monet	srebrnych	 i	złotych.	Nie	 jest	wykluczone,	że	
wagędrobniejszych	nominałów	wyznaczano	dzieląc	na	określone	odcinki	drut	złoty	lub	
srebrny.	Z	porcjowanego	metalu	formowano	krążki	 i	na	tak	przygotowanych	prefabry-
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katach	ręcznie	odbijano	stemple	mennicze.	Prawdopodobnie	monety	wybijano	z	wol-
nej	ręki.	Odnalezione	matryce	awersu	(Avenches,	Bois-de-Castel)	z	wklęsłym	rysunkiem	
monety	 (intaglio)	mają	zazwyczaj	postać	 lekko	wklęsłych	krążków	z	brązu	osadzonych	
w	bryle	żelaza.	Znane	są	również	przykłady	matryc	osadzanych	w	żelaznej	„babce”	z	kol-
cem	do	osadzania	w	pniaku.	Taka	forma	wyklucza	stosowanie	tulei	bądź	innego	rodzaju	
prowadnicy	dla	matrycy	rewersu.	Wypukłe	matryce	rewersu,	zazwyczaj	w	formie	niere-
gularnego	stożka,	często	brązowe	osadzano	w	żelaznych	uchwytach	o	długości	około	10	
cm.	Odkryty	w	Comiac,	Bois-de-Castel	depozyt	zawierał	miedzy	innymi	dwie	tak	zbudo-
wane	matryce	rewersów	drachm	i	zestaw	matryc	(awers/rewers)	obola	Lemovików.	Po-
dobnie	wygląda	stempel	rewersu	znaleziony	w	sanktuarium	w	Tintignac.	Eksperymenty	
z	typowymi	dla	Celtów	wklęsło-wypukłymi	stemplami	przekonują,	że	stemple	tego	typu	
odbijają	się	dobrze,	w	zasadzie	bez	przesunięć.	Wymaga	to	zastosowania	techniki	dwóch	
uderzeń	–	pierwsze	lekkie,	naprowadza	matryce	awersu	i	rewersu	na	siebie,	a	dopiero	
drugie	mocne	odbija	właściwy	rysunek.	Możliwe,	że	twarde	krążki	z	niskiej	próby	srebra,	
bilonu	czy	brązu	były	wstępnie	podgrzewane	dla	uzyskania	większej	plastyczności.	Znane	
są	egzemplarze	monet	z	zachowanym	śladem,	który	mógł	pochodzić	od	szczypiec	zaci-
skających	się	na	zmiękczonym,	rozgrzanym	metalu.	Z	całą	pewnością	półfabrykaty	mu-
siały	być	jednak	wyżarzone	po	rozklepaniu	i	oczyszczone	z	tlenków.	Stemple,	zazwyczaj	
wykonywane	z	brązu,	dość	szybko	się	zużywały,	były	naprawiane	i	modyfikowane.	Często	
można	się	doliczyć	kilkunastu	wariantów	tej	samej	monety.	Znajdyje	to	potwierdzenie	
w	znaleziskach.	Brązowe	matryce	 sprawdzają	 sie	doskonale	podczas	wybijania	monet	
o	niewielkiej	średnicy	w	miękkich	stopach	(złoto	i	srebro	wysokiej	próby).	W	przypadku	
stosowania	twardszych	stopów	znacznie	lepsze	i	trwalsze	są	stemple	żelazne.
	 Przygotowanie	 stempla	 rozpoczynało	 się	 od	 opracowania	wzoru.	 Z	 pewnością	
model	 nie	 był	wykonywany	 bezpośrednio	w	wosku.	 Precyzja,	 z	 jaką	 rzeźbiono	wypu-
kły	detal,	może	wskazywać	na	wykorzystanie	jako	formy	pośredniej	jakiegoś	twardszego	
materiału.	Rysunek	monety	rzeźbiono	wgłębnie	-	negatywowo.	Technika	ta	jest	często	
stosowana	przez	rzeźbiarzy	–	grawerów	i	medalierów	do	precyzyjnego	opracowywania	
rysunku	płaskorzeźby.	Pozwala	na	pełnoplastyczny	modelunek	 i	precyzyjne	wykonanie	
znaków,	a	także	zapewnia	możliwość	utrzymania	równego	poziomu	tła,	na	którym	drob-
ne	wyobrażenie	pozostanie	czytelne.	Jest	to	szczególnie	istotne	w	przypadku	niewielkich	
monet.	W	pierwszym	etapie	stosowano	zapewne	podsuszoną	glinę	lub	miękki	drobno-
ziarnisty	kamień.	Dobre	właściwości	wykazują	łupki,	naturalne	gipsy,	alabaster	czy	ste-
atyt.	W	przypadku	zastosowania	gliny,	rysunek	można	opracować	w	znacznie	większej	
skali,	a	następnie	wykorzystując	zjawisko	kurczenia	się	gliny	stopniowo	pomniejszyć	do	
żądanej	wielkości.	Jest	to	tym	bardziej	przydatne,	że	w	mennictwie	greckim,	macedoń-
skim	–	a	w	związku	z	tym	i	celtyckim,	wyobrażenia	na	monetach	cięższych	i	ich	frakcjach	
z	zasady	pozostawały	te	same	lub	bardzo	podobne.	Nie	można	też	wykluczyć,	że	odcisk	
z	oryginalnych	monet	greckich	stanowił	podstawę	pierwszych	emisji	celtyckich,	co	tłu-
maczyłoby	wysoką	jakość	przedstawienia	na	monetach	pierwszych	serii.	
	 Po	wyrzeźbieniu	wzoru	monety	w	negatywie	można	było	sporządzić	pozytywowe	
(wypukłe)	stemple	na	awers	i	rewers.	Stemple	takie	określa	się	czasem	nazwą	stempla-
matki,	ponieważ	służą	one	do	produkcji	roboczych	stempli	używanych	do	właściwej	emi-
sji.	Wosk	odciska	się	precyzyjnie	w	zwilżonej	matrycy,	a	uzyskany	odcisk	wykorzystany	
zostaje	jako	model	w	technice	odlewu	na	wosk	tracony.	Model	oblepia	się	przygotowaną	
masą	glinianą	tworząc	formę,	którą	po	wypaleniu	mającym	na	celu	usunięcie	resztek	wo-
sku	i	wody,	zalewa	się	brązem.	Uzyskany	brązowy	stempel	pozytywowy	należy	zazwyczaj	
poddać	retuszowi.	Kolejnym	etapem	jest	odciśnięcie	brązowego	wzorca	w	żelazie	lub	in-
nym	materiale.	Jest	to	czynność	wymagająca	pewnego	doświadczenia,	ponieważ	na	tym	



etapie	mogą	pojawić	się	błędy.	Gotowy	żelazny	stempel	należy,	jeśli	zachodzi	koniecz-
ność	ponownie	wyretuszować,	a	następnie	utwardzić.	Eksperyment	związany	z	realiza-
cją	repliki	kwinara	ludu	Vangiones,	opisanymi	powyżej	technikami,	w	pełni	potwierdził	
możliwość	stosowania	takiego	procesu.	Dopiero	seria	stempli	uzyskanych	w	ten	sposób	
umożliwia	realizację	większych	emisji	monet	w	kruszcach	lub	w	brązie.	Należy	jednak	
zwrócić	uwagę,	że	podobnie	 jak	stemple	używane	bezpośrednio	do	produkcji	monet,	
również	stemple	pozytywowe	stanowiące	zabezpieczenie	procesu	emisji	ulegają	dege-
neracji.	Proces	postępuje	tym	szybciej	im	gorszy	kruszec	używany	jest	do	produkcji	mo-
net.	Pojawia	się	wtedy	konieczność	częstego	powielania	stempli	emisyjnych,	a	co	za	tym	
idzie,	coraz	gorsza	 jakość	odcisków	oraz	większa	rola	retuszu,	który	z	czasem	zmienia	
pierwotny	projekt	monety.	 Przekształcenia	 i	modyfikacje	wzoru	mogą	pojawić	 się	 na	
wielu	etapach:	podczas	 skalowania,	przenoszenia	 rysunku,	 retuszu	 i	naprawy	stempli	
wzorcowych	czy	emisyjnych	.	Celtyzacja	wzorów	zaczerpniętych	z	monet	greckich	i	ma-
cedońskich	mogłaby	mieć	więc	również	technologiczne	podłoże.	Nie	zmienia	to	faktu,	że	
w	pewnych	przypadkach	stemple	pracowały	do	całkowitego	zużycia.	W	efekcie	powsta-
wały	emisje	o	kompletnie	zatartym,	miękkim	rysunku	utrzymujące	prawidłową	wagę.	
Przykładem	 takiej	monety	może	 być	 bojski	 stater	 typu	 Plumov	 (Dymowski,	 Rudnicki	
2012)	czy	statery	krakowskie	odmiany	I,		odbijane	stemplem	o	częściowo	wykruszonej	
powierzchni	(Rudnicki	2012).	
	 Stemple	 lub	 wzorce	 otrzymywano	 również	 technikami	 grawerskimi,	 pracując	
bezpośrednio	w	metalu.	Taki	proces	jest	wyraźnie	rozpoznawalny	w	wielu	realizacjach	
monet	o	prostszym	rysunku.	W	przypadku	egzemplarzy	o	skomplikowanej	rzeźbie	gra-
werowanie	w	metalu	jest	dość	trudne,	czasochłonne	i	możliwe	do	realizacji	w	wyspecja-
lizowanym	warsztacie	przez	zręcznego	rzemieślnika.	Nie	zawsze	warunki	te	mogły	zostać	
spełnione.	Okres	schyłkowy	kultury	lateńskiej,	charakteryzował	się	zarówno	wzrostem	
aktywności	menniczej	jak	i	dużym	przemieszczaniem	się	ośrodków	władzy	wskutek	wo-
jen.	Również	na	peryferiach	kultury	lateńskiej	poziom	technologiczny	nie	był	wystarcza-
jący.	Owocowało	to	uproszczeniem	i	schematyzacją	wyobrażeń	do	zestawu	prostych	zna-
ków:	kropek,	odcinków	łuków,	kółek	itp.,	możliwych	do	uzyskania	przy	pomocy	punc.

	 Statery	typu	Sławęcinek	(Paulsen	404)	z	Kruszy	Zamkowej	i	typu	Gąski	z	Gąsek	
i	Modlniczki	można	zaliczyć	do	późniejszych	emisji	mennic	celtyckich	i	 łączyć	prawdo-
podobnie	 z	 kruszniańską	 grupą	 kultury	 przeworskiej.	 Monety	 te,	 początkowo	 złote,	
o	wadze	dochodzącej	przypuszczalnie	do	6	g,	przechodziły	 typową	 redukcję	 zarówno	
wagi	jak	i	zawartości	złota,	stając	się	w	końcowych	emisjach	monetami	tylko	nominal-
nie	złotymi.	Doskonale	widać	to	na	staterach	typu	Gąski	–	starszy	egzemplarz	z	Gąsek	
waży	5,48	g	przy	dość	dużej,	wynoszącej	67,75%	zawartości	złota	w	stopie	(Andrałojć,	
Andrałojć	2012).	Stater	 z	Modlniczki	o	wadze	4,44g	zawiera	 już	 tylko	28%	złota	 (Byr-
ska-Fudali,	 Przybyła,	 Rudnicki	 2009).	 Statery	 kujawskie	obu	 typów	 charakteryzują	 się	
symetrycznym	rysunkiem	złożonym	z	półkolistych	żeberek	i	kropek	łączonych	w	zespoły,	
oraz	ostro	wytłoczonym,	półokrągłym	wgłębieniem	-	incusum	na	wklęsłym	rewersie.	Ta	
cecha	charakterystyczna	dla	mennictwa	kujawskiego	jest	unikatowa.	Do	tej	pory	znana	
jest	jedna	moneta	zaliczana	do	mennictwa	bojskiego	z	podobnym	elementem.	Monety	
o	nominale	1/8	statera	oznaczone	w	katalogu	Paulsena	numerami	706-708	i	podobne	
709-710	posiadają	niewielkie	półkoliste	wgłębienie.	Morfologiczna	analiza	wyobrażeń	
rewersu	staterów	kujawskich	może	sugerować	jego	rozwój	z	wyobrażeń	pochodzących	
z	 bojskich	 staterów	 muszlowych	 (Rudnicki).	 Wydaje	 się	 jednak	 prawdopodobne,	 że	
transmisja	i	modyfikacja	wyobrażenia	związana	jest	z	jego	nową,	odmienną	atrybucją.	



Zarówno	mocna	symetria	 jak	 i	pojawiające	się	grupy	potrójnych	zespołów	kropek	 (typ	
Gąski)	czy	łączonych	par	(typ	Sławęcinek)	wskazywać	mogą	na	związek	wyobrażenia	na	
monetach	kujawskich	z	lokalnym	zespołem	wierzeń	o	charakterze	magiczno	-	religijnym.	
Wyobrażenie	w	centrum	można	by	uznać	za	świętą	górę,	kopiec	czy	templum,	lub	jeśli	
uwzględniać	wklęsłość	incusum,	przejście	między	światami.	To	ostatnie,	zapisywane	inny-
mi	znakiem,	jest	częstym	elementem	na	monetach	ludów	celtyckich	Galii	(Bartnik	2012).	
Ogólnie	rzecz	biorąc,	monety	kujawskie,	włączając	w	tę	grupę	również	wystepujące	w	kil-
ku	wariantach	mniejsze	nominały,	wykazują	zespół	cech,	które	należałoby	raczej	określić	
jako	‘lugijskie’,	‘przeworskie’,	‘celto	-	germańskie’,	a	nie	typowo	celtyckie.	Do	najbardziej	
charakterystycznych	należą:	uproszczony	warsztat	widoczny	w	schematycznym,	abstrak-
cyjnym	rysunku	i	mocna	symetria	układu	potraktowana	jako	zasada	organizująca	przed-
stawienie.
	 Zastosowanie	wklęsłości	w	konstrukcji	wyobrażenia	jest	dość	niecodzienne.	O	ile	
wypukłość	na	powierzchni	monety	jest	stosowana	powszechnie,	ze	znakami	negatywo-
wymi	 spotykamy	 się	 w	 zasadzie	 tylko	w	 przypadku	 zastosowania	 kontrmarki	 czy	 tzw.	
qadratum incusum,	występującym	we	wczesnym	mennictwie	kultur	kręgu	śródziemno-
morskiego.	Co	znamienne	obie	te	formy	mają	raczej	funkcję	techniczną	i	są	krótkotrwa-
łe.	W	przypadku	qadratum incusum	ma	ono	 na	 celu	 zakotwiczenie	wybijanej	monety	
w	stemplu,	a	w	przypadku	kontrmarki	oznaczenie	zużytych	 lub	obcych	monet	dopusz-
czonych	czasowo	do	obiegu.	Niechęć	do	stosowania	rysunku	negatywowego	-	wklęsło-
ści	może	być	tłumaczona	na	kilku	poziomach.	Po	pierwsze	przyczyny	te	wynikają	z	tech-
nologii.	Uzyskanie	wciętego	znaku	na	stemplu	jest	dużo	łatwiejsze	niż	obniżenie	całego	
obszaru,	po	to	by	uzyskać	na	nim	znak	wypukły,	który	jest	również	bardziej	narażony	na	
uszkodzenia.	Przetłoczenie	wgłębne	na	monecie	nie	prezentuje	się	też	zbyt	atrakcyjnie	–	
znacznie	ciekawsze	i	czytelniejsze	są	światłocieniowe	zjawiska	na	wypukłej	rzeźbie.	Kolej-
nym	możliwym	powodem	jest	atrybucja	znaczeniowa	‘wklęsłości’,	która	lokuje	się	obok	
takich	pojęć	jak	‘ciemny’	,‘lewy’,	‘kobiecy’,	‘podziemny’	w	sferze	telluryczno	-	chtonicznej.	
Nie	jest	to	oczywiście	sfera	obca	dla	Celtów,	jednak	sama	działalność	mennicza	i	moneta	
w	sposób	oczywisty	do	niej	nie	przynależą.	Tak	więc	wklęsłość	pojawia	się	na	monetach	
sporadycznie.	Czym	innym	jest	bowiem	uzyskanie	wrażenia	wklęsłości	poprzez	otoczenie	
bardziej	wypukłymi	 formami,	 a	 czym	 innym	 intencjonalne	 spowodowanie	 tego	 efektu	
–	 a	 z	 pewnością	 jest	 tak	w	przypadku	 staterów	 kujawskich,	 gdzie	 incusum	 świadomie	
przetłoczono	pod	wklęsłą	powierzchnię	rewersu	monety.	Zasadnicza	różnica	polega	na	
tym,	że	w	pierwszym	przypadku	obszar	taki	nie	uczestniczy	w	tworzeniu	wyobrażenia	sta-
nowiąc	najwyżej	dla	niego	tło,	w	drugim	–	intencjonalnie	tworzona	wklęsłość	jest	istot-
nym	elementem	obrazu.	Można	to	potraktować	zarówno	 jako	problem	technologiczny	
jak	i	znaczeniowy,	który	może	mieć	różne	rozwiązania.	Rozwiązanie	przyjęte	w	monetach	
kujawskich	mogłoby	wskazywać,	że	tamtejsza	mennica	miała	kontakt	przede	wszystkim	
z	monetą,	a	w	znacznie	mniejszym	stopniu	z	tradycją	menniczą	Bojów.	
		 Emisje	staterów	kujawskich	są	emisjami	lokalnej	‘kruszniańskiej’	mennicy.	Zarów-
no	charakter	rysunku	jego	ewolucja	jak	i	stopień	zużycia	matryc,	zwłaszcza	awersu,	wska-
zują	na	niezbyt	wyrafinowany	warsztat.	Matryce	opracowane	są	wyłącznie	prostym	ze-
stawem	punc,	prawdopodobnie	z	pominięciem	etapu	przygotowania	matrycy	wzorcowej.	
Pewnym	problemem	jest	sposób	uzyskania	wklęsłości	w	powierzchni	monety.	Warto	tu	
przypomnieć,	że	rysunek	stempla	do	emisji	musi	zostać	opracowany	w	negatywie.	Uzyska-
nie	elementu	wypukłego	na	odbijanej	monecie	wymaga	obniżenia	przy	pomocy	rylca	lub	
puncy	powierzchni	stempla.	Przeciwnie,	uzyskanie	wklęsłości	możliwe	jest	poprzez	odci-
śnięcie	wypukłego	elementu	matrycy	na	powierzchni	monety.	Realizacja	takiego	‘guzka’	



jest	oczywiście	możliwa	 technikami	dostępnymi	na	przełomie	er.	Element	 ten	mógłby	
zostać	 przetłoczony	na	 gorąco	w	odpowiednio	 przygotowanym	 foremniku	 kowalskim.	
Byłby	to	pierwszy	etap	przygotowania	stempla.	Zawierałyby	wykonanie	foremnika	o	pół-
okrągłym	kształcie	oraz	puncy	do	przetłoczenia	jego	wewnętrznej	powierzchni.	Kolejnym	
krokiem	jest	odwzorowanie	w	nim	głównej	bryły	stempla.	Następny	etap	polegałby	na	
przygotowaniu	 rysunku	na	 stemplu	przy	pomocy	punc	 i	 prawdopodobnie	 rylców.	Nie	
jest	wykluczone,	że	monety	kujawskie	mogłyby	być	wykonane	tą	metodą.	Możliwe	jest	
jednak	intuicyjne	i	prostsze	rozwiązanie,	polegające	na	wykonaniu	stempla	kontrmarki	
i	odbicie	go	bezpośrednio	na	wybijanej	monecie	w	celu	uzyskania	wgłębienia.	Występu-
jące	w	monetach	kujawskich	półksiężycowate	żeberko	posiada	4	kliny	–	w	staterze	typu	
Gąski	i	pojedynczy	w	centrum	w	typie	Sławęcinek.	Dwa	kliny	flankują	w	monecie	z	Gąsek	
obszar	wgłębienia.	W	jednej	i	drugiej	monecie	centralny	klin	mógłby	stanowić	doskona-
łą	 prowadnicę	dla	 stempla	 incusum,	 pozwalając	na	umieszczenie	dodatkowego	 znaku	
precyzyjnie	w	tej	samej	pozycji	na	kolejnych	monetach.	Argumentem	technologicznym	
przemawiającym	na	rzecz	tego	rozwiązania	jest	fakt,	że	element	‘guzka’	będący	integral-
ną	częścią	stempla	zbyt	łatwo	utwardzałby	się	w	wyniku	emisji,	będąc	jednocześnie	czę-
ścią	stempla	najbardziej	narażoną	na	uszkodzenia,	pęknięcia	i	wyłamania.	Jednocześnie	
element	ten	będąc	najbardziej	wysuniętą	partią	stempla	odbijałby	się	zawsze,	podczas	
gdy	pozostałe	fragmenty	mogłyby	pozostawać	często	niedobite.	Analiza	odnalezionych	
monet	nie	wykazuje	uszkodzeń	tego	elementu	–	przeciwnie,	przetłoczenie	incusum	wy-
konane	 jest	bardzo	 czysto	 i	 kontrastowo,	podobnie	pozostałe	elementy	 rewersu.	 Jeśli	
jednak	monety	te	emitowano	tradycyjnie,	przy	użyciu	tylko	pary	stempli	–	po	jednym	na	
awers	i	rewers	-	można	oczekiwać	zarówno	znalezisk	samych	matryc,	których	musiałoby	
być	dużo	ze	względu	na	szybkie	zużycie,	 jak	 i	wielu	wariantów	tych	monet,	co	byłoby	
z	pewnością	wynikiem	częstego	powielania,	a	tym	samym	korekt	stempla	rewersu.	
	 Analiza	technologiczna	przeprowadzona	podczas	rekonstrukcji	stempli	na	potrze-
by	mini-emisji	realizowanej	dla	Muzeum	w	Bydgoszczy	wykazała,	że	incusum	mogło	być	
wybijane	dodatkowym	stemplem.	Eksperymenty	wydają	się	potwierdzać	tę	tezę.	W	tak-
cie	prób	wybito	około	30	monet	w	różnych	stopach	przy	użyciu	zestawu	trzech	stempli	
uzyskując	zadowalające	rezultaty.
Jeśli	zostałoby	potwierdzone	użycie	dwóch	stempli	do	odwzorowania	rewersu,	mogłoby	
to	być	kolejną	cechą	unikatową	monet	kujawskich.
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Matryce	rewersów	monet	celtyckich	z	terenu	Galii,	I	w.	p.n.e.



Matryce	awersów	monet	celtyckich	z	terenu	Galii,	I	w.	p.n.e.



Stemple	pozytywowe	wzorcowe	(stemple	-	matki)	z	terenu	Galii,	I	w.	p.n.e.



Rekonstrukcja	niektórych	narzedzi	z	wyposażenia	starożytnej	mennicy.		(Celtica	-	Pro-
jekt	Carrodunum)



Etapy	realizacji	repliki	kwinara	typu	‘Tańczący	manekin’	Vangiones,	I	w	p.n.e.	(Celti-
ca	-	Projekt	Carrodunum)



Redukcja	rozmiaru	od	1/3	-	1/8	statera,	przy	zastosowaniu	skurczu	gliny.	Typ	
Atena	Alkidemos	(Celtica	-	Projekt	Carrodunum)



Stater	typu	Gąski	/	Modlniczka	z	Gąsek	i	stater	typu	Sławęcinek	z	Kruszy	Zamkowej	ze	
zbiorów		Instytutu	Prahistorii	UAM	w	Poznaniu	(fot.	Łukasz	Maklakiewicz)



wyżej:	Repliki	monet	kujawskich	typu	Gąski	i	Sławęcinek	z	zaznaczonym	obszarem	
‘incusum’	
poniżej:	repliki	staterów	kujawskich	typu	Gąski,	Sławęcinek,	frakcji	1/8	typu	Iwno	i	
Janków	II	i	1/24	typu	Atena	Alkidemos	(Celtica	-	Projekt	Carrodunum)



Graficzna	rekonstrukcja	przypuszczalnej	metody	produkcji	stempla	i	emisji	staterów	
typów	Gaski	i	Sławęcinek


