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Dane szczegółowe
Właściciel:

rwb

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

22.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|\

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●

kotwica

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm002099
Polski guzik wojskowy (marynarski) wzór 1920, wersja z roku 1927
© buttonarium.eu

Awers przedstawia kotwicę admiralicji oplecioną liną cumowniczą, która znajduje się na tle pionowo szrafowanego Krzyża
Kawalerskiego, całość umieszczono na gładkim tle oraz w dwóch pojedynczych, wypukłych okręgach: wewnętrzny ciągły i zewnętrzny
imitującym skręconą linę. Końce grotów kotwicy znajdują się dokładnie na zewnętrznych krawędziach ramion krzyża.
Ciekawostka
W heraldyce pionowy szrafunek odpowiada barwie czerwonej, a poziomy niebieskiej (morze).
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Guziki tego typu, określane są mianem wzór 1920, pochodzą od munduru wyjściowego, wszystkich marynarzy Marynarki Wojennej II RP
(szeregowych marynarzy, podoficerów, oficerów oraz admirałów). W latach 1920-1927 guziki Marynarki Wojennej były dwuwarstwowe,
po roku 1927 wprowadzono guziki jednowarstwowe, które obowiązywały do momentu pojawienia się guzików tzw. wz. 1946.
Ciekawostka
Do 1920 roku w Marynarce Wojennej używano guzików ogólnowojskowych (orzeł z koroną).
Wymiary guzików
Zgodnie z ówczesnymi przepisami, średnice guzików wzór 1920 powinny wynosić: 22 mm - duży, 15 mm - mały.
Źródła
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Wąsiewski J. - Guziki polskiej Marynarki Wojennej RP 1918-2008 Przewodnik dla kolekcjonerów Gdynia 2012
Wikipedia.pl - Krzyż Kawalerski
Wikipedia.pl - Marynarka Wojenna
Wikipedia.pl - Order Krzyża Grunwaldu
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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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