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Dane szczegółowe
Właściciel:

wujo

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|-

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●

monogram [latin-P; latin-W]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm006615
Polski guzik wojskowy z czasu Powstania Listopadowego
© buttonarium.eu

Awers przedstawia dwie duże litery WP, na obrzeżu widoczny jest pojedynczy, wypukły rant.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza jednego z batalionów Gwardii Ruchomej wystawionych przez Województwo Płockie lub Podlaskie w okresie
Powstania Listopadowego.
Dnia 30 listopada 1830 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego powołała w Warszawie formację porządkową o nazwie Straż
Bezpieczeństwa. Już 6 grudnia 1830 roku ze Straży Bezpieczeństwa wydzielono Gwardię Ruchomą, która została powołana przez
dyktatora Powstania Listopadowego - Józefa Chłopickiego. Każde województwo było zobowiązane wystawić do Gwardii Ruchomej 10
batalionów po 1000 ludzi.
Ciekawostka
Dotychczas znane są guziki: WA (woj. augustowskie), WP (woj. płockie i woj. podlaskie), WK, WK1 (woj. kaliskie i woj. krakowskie), WL
(woj. lubelskie), WM, WM1, WM2 (woj. mazowieckie).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999
Gembarzewski Br. - Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od 1717 do 1831, Warszawa 1925
Wikipedia.pl - Gwardia Ruchoma
Wikipedia.pl - Józef Chłopicki
Wikipedia.pl - Podział administracyjny Królestwa Polskiego
Wikipedia.pl - Powstanie listopadowe
Wikipedia.pl - Rada Administracyjna
Wikipedia.pl - Straż Bezpieczeństwa
Wikipedia.pl - Województwo płockie (Królestwo Polskie)
Wikipedia.pl - Województwo podlaskie (Królestwo Polskie)
Wikipedia.pl - Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego

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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