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Dane szczegółowe
Właściciel:

michalkoz77

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polska)
Znaleziono:

świętokrzyskie

Materiał awersu:

cynk

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

PZG

Wytwórca:

PZG

Średnica:

24.6 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|-

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●

orzeł

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007814
Polski guzik wojskowy z okresu PRL, wzór 1952
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła bez korony, na obrzeżu guzika widoczny jest pojedynczy wypukły rant.
Rewers sygnowany, ale sygnatury częściowo nie są czytelne.
Guzik znaleziono w okolicach miejscowości Bodzentyn w województwie świętokrzyskim.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik ten określany jest mianem wzór 1952 i był w zasadzie usankcjonowaniem wzoru guzików stosowanych w latach 1947-1951, różni
się od nich tylko sygnaturą oraz jakością wykonania - guziki z lat 1947-1951 były najczęściej niestarannie wykonane.
Guzik wzór 1952 został wprowadzony do użytku w Siłach Zbrojnych PRL Rozkazem Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30
września 1952 roku. Guziki te przeznaczone były zarówno dla wojsk lądowych jak i lotnictwa (Marynarka Wojenna miała swój wzór
guzika) i były noszone przez wszystkie korpusy osobowe Ludowego Wojska Polskiego, czyli generałów, oficerów, chorążych, podoficerów
i szeregowych.
Kolejny wzór guzika wprowadzono w 1961 roku i obowiązywał on aż do końca 1995 roku.
Ciekawostka
Guziki tego wzoru, w pewnych sytuacjach i w niektórych jednostkach, były "donaszane" co najmniej do końca XX wieku !!! Nie noszono
ich przy mundurach, ale na pewno były wykorzystywane przy pokrowcach starego wzoru na tzw. OP-1, czyli ogólnowojskowy płaszcz
ochronny. Pokrowce starego wzoru były zapinane na guziki, a nowego wzoru na parciane troczki.
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Wytwórca: PZG
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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