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Dane szczegółowe
Właściciel:

rwb

Kraj:

Watykan

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

jedwab

Przeznaczenie

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

12.7 mm

Typ uszka:

inne

Rant:

●-|-

Profil:

() - dwuwarstwowy, wypukło-wypukły

●

patriotyczno-religijny
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Opis guzika btrm001001
Relikwia II stopnia
Guzik papieski - Jana Pawła II - kardynała Karola Wojtyły - świętego Kościoła katolickiego
Opis guzika
Guzik dwuwarstwowy, wypukły, szkielet zrobiony z nieokreślonego drewienka (balsa ???), opleciony jedwabną nicią koloru ecru,
najprawdopodobniej wykonany ręcznie.
Pochodzenie w kolekcji
W 2004 roku guzik ten trafił do mojej kolekcji w wyniku nawiązania korespondencji z kardynałem Stanisławem Dziwiszem - ówczesnym
osobistym doradcą Papieża.
Ciekawostka
Waga tego guzika wynosi: 0,26 grama.
Pielgrzymka
Dnia 9 lipca 2013 roku papieski guzik wyruszył w pielgrzymkę z Warszawy do Watykanu. Trzech moich kolegów (R. Bożek, J. Pawlikowski
i Ł. Stefaniak) odbyli pieszą pielgrzymkę z Wielkiej Przełęczy Świętego Bernarda do Watykanu. Średniowieczna trasa zwana Via
Francigena wiodła m.in. przez Aostę, Verceli, Pavię, Piacenzę, Luccę, Sienę, Viterbo. Ponad 1000 kilometrową pielgrzymkę pątnicy
zakończyli 15 sierpnia w Watykanie. Papieski guzik powrócił do kraju 18 sierpnia 2013 roku.
Na temat tej pielgrzymki można przeczytać oraz obejrzeć zdjęcia, pod adresem:
Omnes homines natura scire desiderant

Kanonizacja Jana Pawła II
Dnia 27 kwietnia 2014 w Watykanie odbędzie się Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII jest to uroczystość religijna, podczas której dwaj
błogosławieni papieże zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.
Źródła
● Wikipedia.pl - Jan Paweł II
● Wikipedia.pl - Jan XXIII
● Wikipedia.pl - Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
● Wikipedia.pl - Relikwie
● Wikipedia.pl - Święty
● Wikipedia.pl - Via Francigena
● Wikipedia.pl - Watykan
● Wikipedia.pl - Wielka Przełęcz Świętego Bernarda

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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