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Oficerowie Adama Stochnidge otrzymali granatowy mundur z ciemnożółtymi zakładkami na kurtce, płaszczu, spodniach i czapce. Kołnierze kurtek i czapek z owijarki zostały wykonane z granatowego aksamitu. Na kołnierzu szarego płaszcza była aksamitna zakładka z żółtą zakładką i guzikiem. Kilku lotników miało na
sobie ciemnoniebieską kurtkę z naramiennikami i czapkę uszytą ciemnożółtą zakładką. Plakietka powietrza była noszona na lewym rękawie: funkcjonariusze haftowali srebrną nitkę na żółtym tle, seria była haftowana białą nicią lub malowana. Odznaka lotnicza na rękawie oficerów Marynarki Wojennej miała na sobie
szary ogólno-miejski mundur wz. 1917. z niebieskimi zakładkami na pokrywie i białymi na krawędziach kołnierza, na dole pokrywy i wokół niebieskich ochraniaczy na ramiona. Na ramiączkach były noszone ślady kurtki, czyli żółta metalowa kotwica na jasnoniebieskim tle, a na czapkach - metalowe orły z niebieską rynną i
żółtą kotwicą. Oficer marynarki wojennej i granatowy ranga i plik nosili długie szare spodnie i daszki (oficerowie z jasnoniebieską kartą). Żeglarze nosili ciemnoniebieską okrągłą czapkę bez wyprzedzania z czarną wstążką. Najróżniejsze były być chyba najróżniejsze stroje kawalerii pułków kawalerii, utworzone z
jednostek Pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji. Sam Uzani nosił wielokolorowe proporczyki, kapelusze i spodnie marynarki wojennej. Wynikało to z braku odpowiednich przepisów. Na półkach mogli nosić szare spodnie z kolorową zakładką, a także spodnie morskie z podwójnymi lampami i półkami. Ubrania
kawalerzysty sprawiały problemy, ponieważ każdy nowo powstały pułk wymagał dekoracji lamp, opakowań i proporczyków. Władze wojskowe i Komisja Dress Code sprzeciwiły się swobodnemu kolorowaniu munduru. Bezskutecznie. Próbowała również ubierać się jak kawaleria sabotażowa (strzały konia) w efektownej
formie. Tak się nie stało, więc kawalerzyści dywizji piechoty nosili mundur państwowy z oliwkowymi kartami i prostokątnymi kartami z szytym jednorodnym guzikiem. Artyleria artyleryjska miała na sobie szare łupki z czarnymi kartami, kołnierze kurtki i płaszcze proporczyków w kolorach artyleryjskim: czarnym i amarante.
Nakrycie głowy było okrągłym angielskim kapeluszem z czarną owijanką i patką amarantu. Przed wprowadzeniem mundurów w kawalerii było wiele różnych form. Oficer kawalerii w mundurze kawalerii w 1919 roku. Warto wspomnieć o żywiole, który przetrwał w polskiej armii do dziś. Cóż, w czerwcu 1919 roku,
podhalański kapelusz został wprowadzony do pułków strzelców Kapelusz został wytłoczony z jednym kawałkiem filcu kolor ochronny. Po lewej stronie znajdowało się pióro orłów, jastrzębi lub kanistry ze stertą puchu, blaszana broszka z godłem pułku sycachay w postaci białego kija owsianego. Kapelusze oficera były
szyte galonami jak rogaliki (stopnie liczenia) i kończyły się pętlami i beczkami. Znaki stopni zostały umieszczone w środku koperty pod orłem. Dla strzelców i podoficerów na karmazynowej podkładce i oficerów haftowanych gwiazdami - galony służyły jako reszta rangi, takie jak 3 gwiazdki i jeden galon kapitana i 3
gwiazdki i podwójny galon pułkownika. Orły na wszystkich kapeluszach garnizonowych miały ten sam wzór - wz.19 utlenionego metalu na stare srebro. Podhil kapelusz wz. 16 grudnia 1918 r. powstała pierwsza polska forma. Rozpoczął się proces tworzenia jednej polskiej formy. Problem okazał się poważniejszy niż
myślisz. Pojawiła się propozycja stworzenia trzech różnych form: pola, garnizonu i koncertu galowego. Na szczęście dla budżetu, zwycięska koncepcja stworzenia uniwersalnej formy pola, która po dodaniu dekoracji spełni wszystkie te role. W sierpniu 1919 roku przeprowadzono testy terenowe, aby wybrać najlepszy
kolor ochronny. Pluton żołnierzy miał na sobie płaszcze niemieckie, amerykańskie, szwajcarskie, francuskie, rosyjskie, japońskie, angielskie i włoskie. Testy wykazały, że angielski kolor khaki najlepiej sprawdza się w polskim krajobrazie. Przepisaną nazwą pola jest kolor ochronny koloru szaro-brązowo-zielonego. Wiele
uwagi poświęcono cięciu nowego kształtu i czapki. Wcześniej piechota miała kapelusze: maciejovkas, okrągły angielski z wielobarwnym okiem i metalową osłoną w kawalerii i artylerii konnej, a także rogaliki z dasznikiem w armii Wilkopol i wojska polskiego z Francji. Maciejowska jako niemiecka, studencka i typowa
czapka ludowa nie przekonała komisji. Odzyskanie rogu zostało m.in przez Mariana Kukiela. I ta koncepcja wygrała. Przepisaną pokrywą był rogalik w ochronnym pudełku z arkuszem daszek, bez kolorowych opakowań i patek. Z przodu pokrywy znajduje się emblemat. Furgonetka z orłem była noszona do prac
warsztatowych, w stajniach i pod hełmem. Szeregowa czapka wz. 1919 Oficer cap Brygady Generał cap 1919 1919 Orzeł na pokrycie z numerem pułku wz. 1919 stopni zostały oznaczone w postaci gwiazd i srebrny galon na pierścieniu zewnętrznym. Funkcjonariusze musieli nosić kurtkę podobną do francuskiej i
angielskiej. Zapinane na pięć guzików, stojący kołnierz, cztery zewnętrzne kieszenie, bez żadnych zakładek. Seria miała nosić kurtkę również wymodelowanym Francuski cięcia. Problem problemów był problem związany z zewnętrznymi kieszeniami, które mogą utrudniać skanowanie, a przyciski narażone na detact i
utrudniają zapięcie torby. W rezultacie ustalono, że kurtka będzie zapinona na pięć guzików, z kołnierzykiem stojącym, przyszytymi naramiennikami i dwiema ukośnymi kieszeniami. Pas tarasowy o szerokości 5,5 cm został zamocowany metalową klamrą. Funkcjonariusze przyjęli pas w stylu angielskim z mundurami,
żabą i rapem, aby nosić szablę pod płaszczami. Mundury generałów i sztabu generalnego ozdobiono podwójnymi białymi metalowymi siekierami noszonymi na prawym ramieniu. Asystenci personelu nosili pojedyncze sznury. Oficerowie żandarmerii na lewym ramieniu mieli samotne siekiery. Kilku żandarmerii nosiło
jasnożółte sznury. Ponadto żandarmi do 1930 roku nosili metalową rynnę z orłem wytłoczonym pod szyją.  Taras Jacket Officer's 1919 1919 Dwa rodzaje spodni zostały zaprojektowane dla oficerów i generałów. Spodnie na buty (migawki) i długie ze strzemiona do butów. Co ciekawe, tylko generałowie nosili lampy, które
nadal również kawalerii. Lampy były tylko dekoracją, oprócz drogi. Płaszcz W pracy na płaszczu był ned do wzorów, uwagi.... Francuski. To samo było dla wszystkich, w kolorze kurtki, zapinane na sześć guzików z orłem. Kołnierz jest nieco ciemniejszy, sztywny z zakładkami w kolorze ramion i usług. Płaszcz miejski wz.
1919 Buty pod względem butów, zdecydowano się na korzystanie z najczęstszych butów z szerokimi, płaskimi obcasami. Aby chronić przed wodą, rzędy nosiły okłady, skórzane szczudła oficerskie lub buty z topem. Komisja Patki doszła do wniosku, że nadszedł czas, aby pożegnać się z proporczykami na kołnierzach.
Mundury wymagały wprowadzenia monotonnych kart kształtu w kolorach różnych broni. Zakładki żołnierzy wszystkich szeregów zostały ozdobione srebrną wstążką. Trociantter i kapelusz z orłem były specjalnymi znakami polskiego żołnierza. Następnie komisja rozpatrywła kwestię stopni. Początkowo planowano nosić
je tylko na ochraniaczach na ramionach i rękawach mundurów i płaszczy. Później postanowiono nosić kapelusze. System stopni wojskowych, przyjęty w 1919 roku z pewnymi zmianami, przetrwał do dziś. Zakładka na kołnierzu kurtki Marszałka Polski wz. 1920 Zakładka na kołnierzu generała 1919 Patka na kołnierzu
oficera 1919 Tab dla seryjnej flanki 1919 Oficer pasa z żabą do przeprowadzenia szabli wz. 1919 Pasek i rap ubrany w szablę pod płaszczem wz. 1919 Znaki rang i liczba pułków na plucie 1919-1938: 1. seryjny, 2. 3. Kapral, 4. Pluton, 5. Sierżant, 6. Sierżant, 7. Enthues, 8. Porucznik, 9. 10. Kapitan, 11. Major, 12.
Podpułkownik, 13 lat. Pułkownik, 14 lat. Generał brygady, 15 lat. Generał dywizji, 16 lat. Generał-porucznik, 17 lat. Marszałek Rp. Dress code, opracowany przez Field Unified Commission, jest uniwersalnym dress codem dla oficerów i żołnierzy. W zależności od akcesoriów służył jako bojowy, garnizon, służba, salon i
codzienny strój. Odzież bojowa oficera: kurtka, spodnie, koronkowe buty i okłady lub szczudła, ostrogi, szablę oficerską lub thrall do noszenia bagnetu. Również rewolwer lub pistolet w kabury, lornetka w obudowie, torba polowa, gwizdek. Na głowie jest kapelusz lub hełm, furora, brązowe rękawiczki, płaszcz polowy i
płaszcz. Kod pracy oficera: tak jak walka, ale bez pistoletu, lornetki, torby polowej, furgonetki, hełmu i płaszcza. Główny pas w obu przypadkach można było nosić tylko na kurtce. Pas był noszony na płaszczu tylko podczas rewii, parad, pokazu. Żywe ubrania oficera: kurtka polowa, długie spodnie ze strzemionami, buty,
ostrogi, rap pod mundurem, szabla, czapka, skórzane rękawiczki. Codzienne ubrania były w zasadzie identyczne. Była niewielka różnica w spodniach. Seryjna odzież bojowa: kurtka, spodnie, buty z okładami lub wysokimi butami na drodze, kapelusz lub kask, van (na marszu lub podczas reszty). Do tego płaszcza,
sprzęt: plecak, chleb, torba, łopatka, szabla rapt lub bagnet żaba. Odzież służbowa i dorywcza nie obejmuje kasku, furory i sprzętu. Formularz formalnie wchodzi do służby Komisja wyznaczyła termin, w którym wojsko musiało nosić nowy mundur. Miało do tego dojść do lipca 1921 roku. Formularz będzie odbywał się
etapami. Po pierwsze, funkcjonariusze musieli nosić nowe kapelusze i stopnie, niezależnie od munduru noszonego. Do lipca 1920 roku każdy oficer musiał uzyskać pełny mundur. 1 września 1919 roku naczelny dowódca Jazef Piłsudski zarządził dostarczanie odzieży polowej wojsku polskiemu. Dokument został
opublikowany w Oficjalnych Rozkazach Wojskowych nr 97 z 15 listopada 1919 roku. Wojsko Polskie otrzymało pierwszy regularny mundur wojskowy.  Przepis nie był do końca dokładny. Nie było żadnych wzorów, takich jak przyciski i emblematy, rozmiar urządzenia. W związku z tym przed wejściem mundurowych do
służby trzeba było wprowadzić kilkanaście korekt. Najważniejsze z nich to: znaki radości na kurtce zostały wprowadzone: poduszki na ramię, jak w sierżantów sztabowych z dodatkiem gwiazdki, galon na czapce z szkarłatną wstążką i gwiazdami na pierścieniu zewnętrznym, rzucone ze względu na oszczędności ze
znaków stopni na rękawach kurtek i herbów, dodane znaki stopni na czapkach podoficerów, zainstalowany herb i kapralelain znak Marszałka Rp, znaki na kołnierzu kapelanów wojskowych: rzymskokatolicki, ewangelicki, prawosławny. Nowy mundur różnił się od garniturów stanów zaborczych. Nawiązywał do polskiej
tradycji wojskowej. Orzeł na pokrywie był używany od czasów księstwa warszawskiego i Królestwa Polskiego. Srebrna kałamarnica na kartce wraz z rogalikiem stała się charakterystycznymi elementami polskiej odzieży żołnierskiej. Narodowy charakter munduru został podkreślony przez przyciski z godłem, srebrny sznur
generałów, oficerów generalnych i adiutów. Podczas prac nad mundurem była wzorowana na angielskich ubraniach polowych (w kolorach khaki), francuskim wz. 15, a niemiecki 16. Nowy mundur spełnił swoją pierwszą funkcję integracji armii. Pierwszy test bojowy ma zostać wynajęty. Oficer w zimowej odzieży polowej
wz. 1919. Oficer w garnizonie z szablą pod szatą wz. 1919. Oficer w mundurze salonu 1919 Serial w polowych ubraniach wz. 1919 Mundur wojskowy w II Rzeczypospolitej Polskiej - Część 1 Mundur Wojskowy w II Rzeczypospolitej Polskiej - Część 3 »
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