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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

cynk

Materiał rewersu: cynk
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

16.6 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

monogram [latin-C; latin-H; latin-N; latin-O; latin-P; latin-Z]

Przeznaczenie
●

organizacji młodzieżowej
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Opis guzika btrm008091
Polski guzik harcerski z okresu II RP
© buttonarium.eu

Awers przedstawia lilijkę harcerską z inicjałami na ramionach: ONC (Ojczyzna, Nauka, Cnota), zwieńczoną po środku tzw. suwką (od
suwania) ze skrótem ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego), na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. Najczęściej lilijka
umieszczana była na piaskowym tle - w symbolice harcerskiej ilość harcerzy jest porównywalna z ilością ziarenek piasku.
Ciekawostka
Lilijka, to jeden z symboli harcerstwa (skautingu), drugim ważnym symbolem jest krzyż harcerski, wzorowany na Orderze Virtuti Militari,
a zaprojektowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do polskiego harcerza / instruktora i pochodzi z okresu II Rzeczpospolitej Polskiej.
Ciekawostka
Początek ruchu skautowego (prekursora harcerstwa) datuję się w Polsce na rok 1910, a jednym z pierwszych założycieli harcerstwa w
Polsce był Andrzej Małkowski.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.pl - Andrzej Małkowski
Wikipedia.pl - Harcerstwo
Wikipedia.pl - Harcerz
Wikipedia.pl - Kazimierz Lutosławski
Wikipedia.pl - Krzyż harcerski
Wikipedia.pl - Lilijka
Wikipedia.pl - Organizacje harcerskie
Wikipedia.pl - Pozdrowienie harcerskie
Wikipedia.pl - Ruch skautowy na ziemiach polskich
Wikipedia.pl - Związek Harcerstwa Polskiego
Wikipedia.pl - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
www.zhp.pl - Związek Harcerstwa Polskiego
www.zhr.pl - Związek Harcerstwa 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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