www.buttonarium.eu
Karta katalogowa guzika btrm008154

Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

stal

Materiał rewersu: stal
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

GEISSLER

Wytwórca:

GEISSLER

Średnica:

16.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●
●

granat
siekiera

Przeznaczenie
●

straży pożarnej

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-14 20:25

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2022.05.21

Opis guzika btrm008154
Polski guzik Straży Pożarnej
© buttonarium.eu

Awers przedstawia gładki gorejący granat umieszczony na tle dwóch skrzyżowanych czekanów, poniżej znajdują się dwa wieńce
laurowe, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
Wieniec laurowy symbolizuje nagrodę zwycięstwa w równej walce.
Rewers sygnowany: J. GEISSLER KRAKAU..
Przeznaczenie i datowanie
Guzik był przeznaczony dla strażaków Straży Pożarnej, ten wzór został wprowadzony przez Radę Naczelną Związku Straży Pożarnych w
dniu 26 kwietnia 1930 roku. Guziki z białego metalu były przeznaczone dla strażaków, a z żółtego dla urzędników i Korpusu
Technicznego. Guziki tego wzoru obowiązywały do 28 sierpnia 1951 roku, kiedy to Zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej, dla
Straży Pożarnej wprowadzono guziki wzoru wojskowego, koloru srebrno-oksydowanego. Ponownie ten wzór guzika przywrócono w
Straży Pożarnej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1992 roku. Ten guzik pochodzi z okresu II wojny
światowej.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Wikipedia.pl - Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku
Wikipedia.pl - Straż pożarna
Wikipedia.pl - Warszawska Straż Ogniowa
www.muzeum.przeworsk.pl - Pożarnictwo
www.straz.gov.pl - Historia Straży Pożarnej

Wytwórca: GEISSLER
Firma Józefa Geisslera, w okresie II wojny światowej, powstała na skutek przejęcia firmy pod nazwą Fabryka Wyrobów Metalowych
Braci Thorn. Po wojnie, w 1945 roku fabryka stała się przedsiębiorstwem państwowym. W XXI wieku fabryka powróciła do tradycji
przedwojennej firmy Braci Thorn i istnieje do dnia dzisiejszego.
Źródła
www.metaloplast.com.pl - Fabryka Wyrobów Metalowych, Metaloplast-Kraków Sp. z o.o. - O firmie
Polskie guziki wojskowe w XX wieku - Katalog z wystawy, Elbląg 1988
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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