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Dane szczegółowe
Właściciel:

St.Louis

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:

brak danych

Typ uszka:

płaskownik

Rant:

●---

Profil:

(#| - odlew, wypukło-płaski

●

numer [cyfra_1; 1]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Awers przedstawia cyfrę 1 bez kropki i o charakterystycznym kroju (rozdwojony dolny koniec cyfry).
Rewers bez sygnatur wytwórcy z widocznymi śladami po bardzo prostej formie odlewniczej.
Przeznaczenie i datowanie
W tamtym okresie guzik taki mógł należeć do 1. Pułku Straży Przedniej koronnej, do 1. Regimentu Pieszego Szefostwa Gorzeńskiego
jednak należy zaznaczyć, iż regiment ten bardzo krótko (przez kilka miesięcy na przełomie lat 1789-1790), nosił guziki z nr 1 w kolorze
białym/srebrnym, po czym zmieniono je na kolor żółty/złoty. Guziki w kolorze żółtym z nr 1 posiadał też 1 Regiment Pieszy Hetmana
Wlk. Litewskiego i 1 szwadron Pierwszej Brygady Kawalerii Narodowej litewskiej.
Ciekawostka
W Polsce guziki z numerami wprowadzono wraz z nowymi mundurami w 1789 roku.
Źródła
● Wikipedia.pl - Polski mundur wojskowy

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.
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 08:45
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