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Dane szczegółowe
Właściciel:

michalkoz77

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

świętokrzyskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MUNCHHEIMER?

Wytwórca:

MUNCHHEIMER ?

Średnica:

21.5 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●
●

napisy na awersie
tarcza

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Polski guzik urzędniczy gubernialny
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Awers przedstawia herb Guberni Sandomierskiej (ros. Сандомирская губерния), powyżej umieszczono na szarfie napis:
G.SANDOMIER, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: ● MUNCHHEIMER ● STARSZY ♚ W ✶ ✶ ✶.
Guzik znaleziono w okolicach miejscowości Bodzentyn w województwie świętokrzyskim.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika administracji publicznej wyższego szczebla w Imperium Rosyjskim oraz w krajach zależnych: w Finlandii i
Polsce. Gubernia istniała w latach 1837-1844, ten wzór herbu obowiązywał w latach 1837-1844. W 1844 do guberni sandomierskiej
włączono gubernię kielecką, co dało początek guberni radomskiej.
Ciekawostka*)
Bodzentyn należał do Guberni Sandomierskiej. W tym czasie Urząd Miasta w Bodzentynie zatrudniał na etacie dwóch pracowników:
burmistrza i kasjera. Urząd burmistrza sprawowali:
●
●
●

Marcin Skrętowski (1833-1840),
Antoni Zieliński (1840-1842),
Teodor Bacciarelli (1842-1852) - wnuk Marcellego Bacciarellego, nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Kasjerami byli:
●
●
●

Józef Sikora - w roku 1838,
Józef Skałdecki (1838-1843),
Wojciech Jaworski (1843-1847).

Ponadto burmistrzowi podlegali policjanci. Udało się ustalić dwa nazwiska:
●
●

Jan Bober (do 31.12.1840 r.),
Jan Sienkiewicz (od 1.1.1841 r.).

W lutym 1834 r. naczelnik wojenny w Radomiu wydał zarządzenie, zalecające Burmistrzom oraz oficjalistom do policji należącym stałe
noszenie przepisowych mundurów. Na to burmistrz M. Skrętowski informował, że "sam burmistrz już posiada Surdut Mundurowy w
przepisanej formie z guzikami żółtymi. Galowy mundur wkrótce sprawiony będzie. Kasjer, ciężką chorobą złożony, sprawić go na razie
nie może, policjantom zaś sprawienie munduru jest już nakazane".
Guzik mógł należeć do którejś z wyżej wymienionych osób.
*)
- informacje pochodzą z książki Bodzentyn jako miasto i osada. Prawa miejskie - ich nabycie, utrata i próby odzyskania autorstwa
Artemiusza Wołczyka, wydanej w 2007 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna.
Położenie stolicy jednostki administracyjnej
Stolicą guberni był Radom (ros. Радом), który jest oddalony od Warszawy o ok. 93 kilometry w linii prostej (azymut: 174°).
Google Maps - Radom
Ciekawostka
Jeśli chodzi o Królestwo Polskie, to 7 marca 1837 roku wprowadzono w 8 guberni (w miejsce dotychczasowych 8 województw). Od dnia 1
stycznia 1845 roku wprowadzono nowy podział Królestwa na 5 guberni - zniesiono część guberni, łącząc je z innymi, a części zmieniono
nazwę. Zgodnie z reformą administracyjną z 1867 roku dokonano nowego podziału Królestwa na 10 guberni - większe gubernie
podzielono na mniejsze, z 2 guberni utworzono 3 gubernie. Jeśli chodzi o Imperium rosyjskie, to pierwsze gubernie powstały w 1708
roku (8 guberni).
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Wytwórca: MUNCHHEIMER ?
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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