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Dane szczegółowe
Właściciel:

zbyszek3107

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

MUNCHHEIMER?

Wytwórca:

MUNCHHEIMER ?

Średnica:

21.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●

korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007412
Polski guzik wojskowy z okresu Powstania Listopadowego - wersja oficerska
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła o charakterystycznym rysunku (wygięta szyja, skrzydła uniesione ku górze, silne łapy oraz krótki, zwarty ogon)
w koronie zamkniętej, na piersi którego umieszczono dużą tarczę herbową typu szwajcarskiego z Pogonią (herb Wielkiego Księstwa
Litewskiego) zwróconą w prawą stronę orła, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.
Rewers sygnowany: (orzełek) MINCHHEIMER JUNIOR.
Przeznaczenie i datowanie
Jest to najprawdopodobniej guzik żołnierza Legii Litewsko-Wołyńskiej powstałej 1 lutego 1831 roku lub któregokolwiek pododdziału,
który wszedł w jej skład. Formacja została sformowana z ochotników "zza kordonu", czyli z zaboru rosyjskiego, była dowodzona przez
ppłk. Aleksandra Błędowskiego (późniejszego generała) i liczyła maksymalnie 800 ludzi. W dniu 1 lipca 1831 roku Legia LitewskoWołyńska weszła w skład 7 Pułku Ułanów.
Tło historyczne
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Już 1 grudnia władze rosyjskie wprowadziły stan wojenny w
guberni wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej i w obwodzie białostockim. Zrobiono to aby odciąć powstańców od potencjalnego zaplecza
powstańczego na ziemiach wcielonych bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego i nie dopuścić do wybuchu powstania na tych ziemiach
(patrz: Powstanie listopadowe na ziemiach zabranych). Z kolei 18 grudnia 1830 roku, zebrał się Sejm Królestwa Polskiego, który 25
stycznia 1831 roku podjął Uchwałę Sejmu o detronizacji Mikołaja I oraz wydał odezwę do mieszkańców ziem zabranych, która głosiła
m.in.: Bracia Litwini, Wołynia, Ukrainy i Podola! Wy którzy jesteście z nami, bierzcie za oręż, który wam podajemy. Z polecenia naszego
twórzcie bratnie hufce i spieszcie z nami do ziem waszych, ażeby ujarzmionych ziomków wyswobodzić. Na skutek tej odezwy, 1 lutego
1831 roku powołano Legię Litewsko-Wołyńską złożoną z ochotników.
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Wytwórca: MUNCHHEIMER ?
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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