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Dane szczegółowe
Właściciel:

big_man

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polska)
Znaleziono:

kujawsko-pomorskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

25.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|\

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●
●

kotwica
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007256
Polski guzik wojskowy (marynarski) wzór 1961
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kotwicę admiralicji oplecioną linką cumowniczą, która znajduje się na tle pionowo szrafowanego Krzyża Grunwaldu,
całość umieszczono na poziomo szrafowanym tle oraz w dwóch pojedynczych, wypukłych okręgach: wewnętrzny ciągły i zewnętrzny
imitującym skręconą linę. Końce grotów kotwicy masywne, znajdują się poza ramionami krzyża.
Ciekawostka
W heraldyce pionowy szrafunek odpowiada barwie czerwonej, a poziomy niebieskiej (morze).
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Guzik znaleziono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przeznaczenie i datowanie
Guziki tego typu, określane są mianem wzór 1961, pochodzą od munduru wyjściowego, wszystkich marynarzy Marynarki Wojennej PRL
oraz III RP (szeregowych marynarzy, podoficerów, oficerów oraz admirałów). Guziki wprowadzono do użytku w 1961 roku i obowiązują
do dnia dzisiejszego. Wcześniejszy wzór guzika pochodził z roku 1952.
Ciekawostka
Pomimo tego, że na guziku występuje ustanowiony przez dowództwo Gwardii Ludowej (organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej) i
nieobowiązujące już odznaczenie Order Krzyża Grunwaldu, wzór guzika, z niezrozumiałych powodów, nie został dotychczas zmieniony.
Pytanie
Dlaczego, gdy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w całym Wojsku Polskim zmieniano symbolikę (w tym wzory
guzików dla wojsk lądowych i sił powietrznych !!!), to pominięto Marynarkę Wojenną? Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że
można było sięgnąć do sprawdzonej, przedwojennej symboliki, a tym samym powrócić do chlubnej tradycji polskiej Marynarki Wojennej
lat międzywojennych, czyli do wizerunku Krzyża Kawalerskiego Orderu Virtuti Militari na marynarskim guziku.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Wąsiewski J. - Guziki polskiej Marynarki Wojennej RP 1918-2008 Przewodnik dla kolekcjonerów Gdynia 2012
Wikipedia.pl - Krzyż Kawalerski
Wikipedia.pl - Marynarka Wojenna
Wikipedia.pl - Order Krzyża Grunwaldu
Wikipedia.pl - Order Virtuti Militari
www.smw.ocalicodzapomnienia.eu - Symbolika Marynarki Wojennej

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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