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Dane szczegółowe
Właściciel:

Pablo.wpl

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: I Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

20.0 mm

Typ uszka:

płaskownik

Rant:

●---

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●

numer [cyfra_1; 11]

Przeznaczenie
●

wojskowy

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-09 22:51

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2023.01.07

Opis guzika btrm005092
Polski guzik wojskowy z okresu I RP
© buttonarium.eu

Awers (gruby) przedstawia wgłębną liczbę 11 o rzadko spotykanym kroju cyfr.
Ciekawostka
Z nielicznych, dostępnych źródeł na temat guzików z okresu I RP wynika, że pierwsze wykonania numerowanych polskich guzików
wojskowych były wgłębne.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Ciekawostka
Wysokość guzika z uszkiem 11 mm.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik najprawdopodobniej należał do żołnierza (oficera) 11. Regimentu Pieszego Grenadierów. Pułk kilkakrotnie zmieniał swój numer, w
latach 1775-1788 oraz począwszy kwietnia 1790 roku, aż do momentu rozwiązania pułku (2 maja 1793 roku) pułk ten nosił numer 11.
Zważywszy, że liczba na guziku jest wykonana wgłębnie, można przypuszczać, że guzik pochodzi sprzed 1788 roku - porównaj podobne
guziki z tego okresu.
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wszystkie guziki numerowe w Buttonarium z okresu I RP
Źródła
● Wikipedia.pl - 11 Regiment Pieszy Grenadierów
● Wikipedia.pl - III rozbiór Polski
● Wikipedia.pl - Insurekcja kościuszkowska
● Wikipedia.pl - Wojsko I Rzeczypospolitej

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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