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W XVII wieku korpus artylerii koronnej do 1632r finansowany był z sum zbieranych 

na wojska kwarciane. Rola artylerii i związanych z nią wojsk technicznych w ciągu XVII 
wieku ciągle wzrastała, szczególnie w walkach oblężniczych. Sprzęt, amunicja i 
transport pochłaniały coraz większe sumy pieniężne. Dlatego w trakcie reformy 
wojska, przeprowadzonej przez Władysława IV w przeddzień Wyprawy 
Smoleńskiej, na artylerię i wojska techniczne przeznaczono tzw. „nową kwartę” z 
królewszczyzn. Od 1632r artyleria miała swój własny „budżet”. Struktura 
artylerii wyglądała następująco: dowódcą całości artylerii i wojsk technicznych 
był starszy nad armatą, od 1632r. nazywany generałem artylerii. Jego zastępcą 
do spraw artylerii był obersztlejtnat, jemu podlegał cejgmajster (inspektor 
artylerii) i cejgwarci, dowódcy cekauzów (arsenałów), im natomiast podlegali 
ogniomistrze i puszkarze oraz wszyscy pomocnicy. W wojskach tych 
najczęściej służyli mieszczanie i chłopi. 

Niniejszy projekt strojów oparty został o następujące materiały 
ikonograficzne: okładka dzieła „Artis Magnae Artilleriae – Pars Prima” 
Kazimierza Siemienowicza 1650r., obrazy „Kapitulacja sztabu Szeina pod 
Smoleńskiem 1634r” z Muzeum Zamek w Kórniku, Zamek 
Królewski w Warszawie, obraz Jana de Baan’a 1663r. „Przyjęcie 
posłów szwedzkich w obozie pod Sztumdorfem 1635r”. 

Na podstawie „Artis...” i innych źródeł z tamtego czasu powstał 
ogólny wygląd stroju Ogniomistrza, Puszkarza i Pomocników puszkarzy. Jest 
to prosty strój złożony z niebieskiej kurtki sukiennej prostej długości do pół 
uda o rękawach długich do nadgarstka ozdobionych przy ramieniu 
skrzydełkami tzw. pickedillekens. Kurtka zapinana była na guziki 
pasmanteryjne lub metalowe. Pod kurtką noszono krótki wams z jedną 
niewielką baskinką lub kilkoma większymi, szyty był z sukna wełnianego lub 
lnu na podszewce. Na spód zakładano spodnie 
sukienne w kolorze niebieskim, proste do kolan typu 
hiszpańskiego ozdobione pasmanterią (wstążką lub 

sznurkiem w kolorze żółtym), dziane pończochy 
w kolorze ecri lub białe. Na stopy wkładano 
trzewiki miały wysokość do kostki. Na głowie 

noszono kapelusz filcowy wełniany. Bielizna składała się z koszuli i 
gaci lnianych lub konopnych. Koszula miała prosty kołnierzyk bez 
koronek wykładany na wams. 

Strój Puszkarza i Pomocnika puszkarza niczym się nie różni 
od stroju Ogniomistrza. Można przyjąć, że w trakcie obozowania i 
prac zdejmowali oni dłuższe kurtki i chodzili w samych wamsach. 

Stroje Cejgwartów i wyższych stopni zależały już od 
majętności posiadacza. Są to stroje, jak dziś byśmy nazwali, 
cywilne, szyte i krojone według ówczesnej mody. Buty wysokie, 
kawaleryjskie z łatą i ostrogami, pończochy wełniane cienkie lub 
jedwabne. W owym czasie pończochy jedwabne były dosyć drogim 
produktem.1 Dla ochrony pończoch zakładano płócienne nogawice 
tzw. bas a bottes. Do spodni noszono także tzw. cannons obszyte koronka flamandzką, 
                                                 
1 w sklepie kupca Hanussa Szota z Warty w 1590r było dziewięć par i to bardzo drogich "za nie po 1,5 zł w 
monecie. „Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski” Julian Bartyś, Irena 
Turnau PTL Wrocław 1959r.; str. 80 

Rysunek 1 „Ogniomistrz w pełnym 
ubraniu” Fragment okładki 
"Artis..." K. Siemienowicza 1650r.

Rysunek 2„Pomocnik” 
Fragment okładki "Artis..." 
K. Siemienowicza 1650r. 

Rysunek 3„Oficer” Fragment 
okładki "Artis..." K. Siemienowicza 
1650r. 



wyłożoną na buty. Spodnie sukienne lub jedwabne wzorzyste lub gładkie tzw. hiszpańskie 
zwane też cullote były, bogato zdobione pasamonami. Wams (pourpoint (fr), jubon (hiszp.) 
podobnie jak spodnie mógł być sukienny wełniany lub jedwabny, wzorzysty lub gładki. 
Wams na dole posiadał szereg baskinek. Często był rzezany szczególnie 
na rekawach. Wśród modnych panów w połowie XVII wieku 
rozpowszechniły się krótkie wamsy zwane innocent, spod niego 
wystawała koszula, a przy spodniach na wysokości pasa i wokoło kolan 
noszono dużą ilość ozdobnej pasmanterii (rys.4). Koszula była lniana z 
koronkami przy kołnierzu i mankietach, zazwyczaj klockowymi, 
flamandzkimi. Kapelusz filcowy z szerokim rondem, ozdobiony bindą i 
strusimi piórami. Na wierzch najczęściej noszono kolisty płaszcz w 
formie peleryny, przerzucony przez ramię, wiązany i ozdabiany 

pasmanterią. Do warunków polowo 
bitewnych dodałem do stroju kasak 
lub płaszcz i inne nakrycia głowy 
takie jak dzianinowe berety, czapki 
(monmouth), kapelusze i sukienne 
czapki typu monterocaps. Kolorystykę niebiesko żółta 
ustaliłem według opisów gwardii Władysława IV. W 
artykule XXV „Artykułów przesławnej artylerii..." 
26.1.1634 r. czytamy następujący ustęp: „...wszyscy 
należący do artylerii powinni... żołd i lenung... lub w 
kwartał lub miesiąc razem z barwą 
roczną dostawać"2. Znajdujemy tu dwie 
cenne wiadomości: artylerzyści 
otrzymywali nie sukno, lecz barwę i 
miała ona im wystarczać na cały rok. 
Nie znalazłem opisów czy ikonografii 

przedstawiającej kolorystykę ubiorów polskich artylerzystów, dlatego 
sięgnąłem do kolorystyki najbliższej artylerii formacji wojskowej czyli 
piechoty. Regiment piechoty gwardii Władysława IV chodził w barwie 
niebieskiej, z ozdobami w barwie żółtej (pasmanteria, skrzydełka na 
ramionach, obszycia baskinek itp.). Według relacji jednej z dwórek 
królowej Marii Gonzagi z wjazdu królowej do Gdańska w 1645r strój 
gwardii był „błękitny szamerowany kordonkami złotymi...” i dalej 
„ośmiuset Niemców [pieszej] Gwardii Królewskiej, ubranych [było] 
błękitno, przez połowę muszkieterów i pikinierów..."3. Podobnie wyglądają 
żołnierze z obrazu „Wjazdu Ludwiki Marii do Gdańska” (rys.5). Dalej 
podobna barwę nosi oficer z halabardą z obrazu Jana de Baan’a z 1663r 
przedstawiającego „Przyjęcie posłów szwedzkich w obozie pod 
Sztumdorfem 1635r” (rys.6). Oficer nosi długa kurtkę  dutchcoat lub kasak 

                                                 
2  Stanisław Kutrzeba „Polskie Ustawy i Artykuły Wojskowe od XV do XVIII wieku” str. 230 
3 artykuł - Zofia Stefańska „Polskie ubiory wojskowe z  XVI I XVII w.”  str. 313  „Muzealnictwo Wojskowe 
Tom II” MON 1964r 

Rysunek 5 B. Milwitz „Wjazd Ludwiki Marii do 
Gdańska” 1646r. PZSW. 

Rysunek 4 „Kawaler„ 
ubrany w innocent i 
spodnie typu cullote 1640r

Rysunek 6 J. de Baan 
"Przyjęcie posłów 
Szwedzkich w obozie 
pod Sztumdorfem" 
1663r. LMH Lwów 



w kolorze niebieskim ze złotymi 
(żółtymi) wykończeniami. Podobnie 
spodnie w kolorze niebieskim z żółtymi 
galonami. Pendent z bronią przewieszony 
przez ramię. Buty długie. W prawej ręce 
halabarda, w lewej kapelusz w obecności 
króla zdjęty z głowy. Na obrazie 
„Kapitulacja sztabu Szeina pod 
Smoleńskiem 1634r” (rys.7) z Muzeum 
Zamek w Kórniku, gwardia królewska 
nosi kolety inaczej zwane spencerami i 
czerwone stroje z akcentami niebiesko-
żółtymi. Część nosi buty wysokie cześć 
niskie. Oficer ubrany jest w niebieski 
kasak, czerwone spodnie i czerwoną 
kurtkę. Widać koronkowy kołnierz i 
mankiety. Buty wysokie z łatami i 
ostrogami oraz wyłożonymi canons  z 
koronkami.  Na przedstawieniach widać 

też, że czasami część oficerów i żołnierzy nosi czerwone spodnie.  
Łącząc informacje o tym, że artylerzyści dostawali barwę na koszt skarbu i 

wiadomości o niebiesko żółtych barwach piechoty Władysława IV, można podjąć ryzyko 
rekonstrukcji barwy artyleryjskiej jako niebiesko-żółtej. W późniejszych czasach się to 
zmienia. Reformy wprowadzone przez Jana III Sobieskiego wprowadzają we wszystkich 
jednostkach autorament polski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 7 Malarz polski "Władysław IV pod Smoleńskiem" ok. 1634r. 
Zamek w Kórniku 



 
Tablica A 

Tablica A – (1) Puszkarz w stroju na lata 1635-1650r. 
Trzewiki do kostki na niskim obcasie, wiązane z przodu na 
rzemień. Pończochy dzianinowe wełniane, osłonięte 
płóciennymi bas a bottes, wiązane pod kolanem wstążką 
lub krajką (5). Spodnie sukienne, proste do kolan nie 
wiązane w kolanach. Obszyte żółtą  pasmanterią. W 
szwach bocznych można pokazać kolor podszewki (3) i 
ozdoby w formie guzików pasmanteryjnych (rys.7,8) 
zapinanych w pętlicach. Kurtka długa sukienna niebieska zapinana z przodu na guziki. 
Rękawy ozdobione żółtą pasmanterią (4). Pod kurtką noszono krótki wams z baskinkami. 
Kolor i krój dowolny. Na głowie noszono filcowe kapelusze z ozdobną blindą, dzianinowe 
berety, czapki  (monmouth), kapelusze i sukienne czapki typu monterocaps. W różnych 
krajach miały one swoją nazwę i tak we Francji nazywano je Boukinkan od nazwiska 
Buckinghama, w Hiszpanii Montero. 
 
 

Rysunek 8 Guziki pasmanteryjne i przykład 
zdobienia odzieży w XVII wieku. 



 
Tablica B 

 
Tablica B – (1) Puszkarz ubrany w kompletny strój 
z wierzchnim kasakiem włącznie. Kasaki chroniły 
żołnierzy od chłodu i deszczu w trakcie kampanii 
wojennych. Kolor kasaka niebieski na podszewce 
ciemno czerwonej, zapinany na guziki 
pasmanteryjne (rys.7,8). Czapka typu montero, 
rozwinięta w dół chroniła przed zimnem lepiej niż 
kapelusz. Jest to wczesna forma kominiarki czy 
czapki typu balaclava.  (2) Ogniomistrz w 
podobnym stroju jak puszkarz. Na głowie filcowy 
kapelusz z szerokim rondem.  
 

Rysunek 9 Guziki pasmanteryjne współczesna 
rekonstrukcja. Jedwabna nić na drewnianym koraliku. 



 
Tablica C 

Tablica C – (1) Bielizna 
lniana lub konopna4. Koszula 
z małym kołnierzem wiązana 
pod szyją z przodu. Gacie 
lniane, wiązane z przodu. Na 
nogach pończochy 
dzianinowe z wełny 
zgrzebnej w kolorze ecri lub 
białe. Dla oficerów 
pończochy jedwabne. 
Pończochy podwiązywane 
pod kolanem wstążką 
jedwabną lub krajką. 
 
 
                                                 
4 „Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski” Julian Bartyś, Irena Turnau PTL 
Wrocław 1959r.; str. 92 „z inwentarza ruchomości mieszczanina z 1625r Królewskiego Miasta Turka ...Koszulek 
5, 4 cienkie i piata konopianka”. 

Rysunek 10 Koszula James Duk of Richmond 1612-55 (po lewej) Koszula i gacie z grobu 
Karola II króla Anglii. 


