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Dane szczegółowe
Właściciel:

jakosin

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

alpaka

●

Materiał rewersu: alpaka

●

Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

HGW

Wytwórca:

HGW

Średnica:

22.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|-

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

monogram [latin-S]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

organizacji młodzieżowej
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Opis guzika btrm000177
Polski guzik Związku Strzeleckiego z okresu II Rzeczpospolitej
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła legionowego bez korony(sic!) z głową obróconą w swoją prawą stronę, stojącego na tarczy amazonek z literą S
na małej tarczce, całość umieszczono na tarczy herbowej (typ szwajcarski) o groszkowanym tle, na obrzeżu guzika, 2 mm od brzegu,
znajduje się wypukła obwódka.
Rewers sygnowany: MASYWNY H. G. W ALPACCA.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do członka, zwanego Strzelcem, Związku Strzeleckiego i pochodzi z z okresu II Rzeczpospolitej.
Ciekawostka
Organizacja Związek Strzelecki (ZS) powstała w 1910 roku we Lwowie i istniała do 1940 roku, kiedy to podporządkowała się się
Związkowi Walki Zbrojnej. W 1989 roku nastąpiła reaktywacja przedwojennego ZS, w 1991 roku powstał Związek Strzelecki "Strzelec"
Organizacja Społeczno-Wychowacza, a w 1994 roku powstał Związek Strzelecki. Dzisiaj istnieje kilka organizacji odwołujących się do
tradycji Związku Strzeleckiego z okresu II RP, wszystkie organizacje przyjęły zmienioną symbolikę. Teraz orzeł strzelecki ma rysunek
prawie identyczny z obecnie obowiązującym orłem przeznaczonym dla Wojsk Lądowych i co istotne posiadaja koronę zamkniętą, której
przed wojną nie posiadał.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Wikipedia.pl - Związek Strzelecki
Wikipedia.pl - Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
Wikipedia.pl - Związek Walki Zbrojnej
www.zs.mil.pl - Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza

Wytwórca: HGW
HGW, czyli Hirsz GURWICZ Warszawa, to fabryka guzików, która mieściła się w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 10.
Źródła
● Polskie guziki wojskowe w XX wieku - Katalog z wystawy, Elbląg 1988
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