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Dane szczegółowe
Właściciel:

Piórek

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

! Brak danych

Wytwórca:

! Brak danych

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●-||

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●

labry
monogram [latin-I; latin-J]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm000019
Polski guzik wojskowy z okresu Królestwa Polskiego
© buttonarium.eu

Awers przedstawia literę I, czyli Inwalidzi (wojenni), w labrach z kropką, na obrzeżu umieszczono podwójny, wypukły rant.
Rewers bez sygnatur wytwórcy, z widocznymi pozostałościami po formie odlewniczej.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza Korpusu Inwalidów i Weteranów. W armii Królestwa Polskiego były m.in.: Batalion Weteranów Czynnych [1]
(strona: 187, w pliku wybierz: 237) i Korpus Inwalidów i Weteranów[1] (strona: 217, w pliku wybierz: 270).
Ciekawostka
Korpus Inwalidów i Weteranów składał się z żołnierzy, którzy ze względu na wiek lub kalectwo nie nadawali się już do służby liniowej.
Żołnierze tego korpusu nie posiadali broni palnej, lecz halabardy i tasaki - patrz emblemat w Roczniku Woyskowym (halabarda,
bezjelcowa szabla (typu szaszka) skrzyżowana z inwalidzką kulą oraz kaszkiet z orłem)[1] i pełnili wyłącznie służbę garnizonową. Korpus
składał się z jednaj kompanii inwalidów oraz dziesięciu kompanii weteranów.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego Na Rok 1825

[1]

Wikipedia.pl - Mundur Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego
Wikipedia.pl - Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego
JÓZEF KORYTYŃSKI Porucznik Korpusu Inwalidów
Bagiński Wal. - Dawne guziki polskie, Kraków 1899

Wytwórca: ! Brak danych
Brak danych na temat producenta tego guzika.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- brak zdjęcia rewersu,
- mocno zabrudzony rewers,
- rewers częściowo lub całkowicie skorodowany.
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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