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Dane szczegółowe
Właściciel:

Rafal32

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Brak danych

Wytwórca:

! Brak danych

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●

monogram [latin-K; latin-O; latin-P]

Przeznaczenie
●

pocztowy
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Opis guzika btrm001245
Polski guzik pocztowy z okresu II RP
© buttonarium.eu

Awers przedstawia trzy litery PKO wzajemnie poprzeplatane ze sobą umieszczone na gładkim tle, litery posiadają różne wypełnienie,
litery P i K są kropkowane (piasek), litera O jest poziomo kreskowana, na obrzeżu widoczny jest pojedynczy, wypukły rant.
Rewers mocno zabrudzony.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do pracownika Pocztowej Kasy Oszczędności. W dniu 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy
Jan Paderewski oraz Hubert Linde podpisali Dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędności. PKO była wzorowana na austriackiej
Österreichische Postsparkasse, która z kolei powstała w 1882 roku. W czasie trwania II wojny światowej, działalność Pocztowej Kasy
Oszczędności została zawieszona. Na mocy dekretu z 25.10.1948 r. z dniem 01.01.1950 r. powstała, dobrze wszystkim znana,
Powszechna Kasa Oszczędności, a obecnie występująca pod nazwą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP
SA).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.en - Österreichische Postsparkasse
Wikipedia.pl - PKO Bank Polski
www.encyklopedia.pwn.pl - Pocztowa Kasa Oszczędności

Wytwórca: ! Brak danych
Brak danych na temat producenta tego guzika.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- brak zdjęcia rewersu,
- mocno zabrudzony rewers,
- rewers częściowo lub całkowicie skorodowany.
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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