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Dane szczegółowe
Właściciel:

wujo

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: b.d.
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

15.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

C| - dwuwarstwowy, zdecydowanie
wypukło-płaski

●
●

korona [zamknięta]
orzeł

Przeznaczenie
●

policyjny
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Opis guzika btrm004195
Polski guzik policyjny (wzór 1920)
© buttonarium.eu

Awers mocno wypukły, przedstawia orła w koronie zamkniętej (zgodnie z regulaminem guzik powinien byś biały, czyli srebrzony), na
obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Ciekawostka
Odnotowane średnice to: 15 i 20-21 mm.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik ten wprowadzono do użytku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych,
które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP Nr 26 z 27.03.1920 poz. 159[1]. Następna zmiana wzoru guzika nastąpiła w 1927 roku, ale
nie obowiązywała zbyt długo, gdyż już w 1928 roku miała miejsce ustawowa zmiana godła państwowego i co za tym idzie kolejna
zmiana wzorów guzików dla wszystkich formacji mundurowych. Trzeba tutaj wspomnieć, że w latach 20. XX wieku funkcjonariusze Policji
Państwowej nosili na mundurach również guziki nieregulaminowe - patrz Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska poniżej.
Ciekawostka
Ten typ guzika cieszył się bardzo dużą popularnością w Wojsku Polskim, a było to zapewne spowodowane tym, że w 1919 roku w WP
wprowadzono jeden wzór guzika dla wszystkich (żołnierzy, podoficerów i oficerów), zwany wzorem 1919, który był wykonany z bardzo
cienkiej cynkowej blaszki. Oficerowie, którzy służyli nieco dłużej w wojsku doskonale pamiętali wcześniejsze wzory guzików, które w
stosunku do wzoru 1919 były dużo solidniejsze i co też ważne estetyczniejsze i ładnie prezentowały się na mundurze.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
[1]

Rozporządzenie MSW w poroz. z MSWojsk. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej

Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Wikipedia.pl - Policja Państwowa

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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