Stra¿ Marsza³kowska

NOTY
O SENACIE

Czuwanie nad porz¹dkiem w parlamencie oraz spokojem pos³ów
i senatorów nale¿y do maj¹cej wielowiekow¹ tradycjê Stra¿y Marsza³kowskiej. Do koñca Rzeczypospolitej szlacheckiej zwierzchnikami stra¿y byli marsza³kowie wielcy koronni, a gdy Sejmy
odbywa³y siê na Litwie – marsza³kowie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Nale¿y przy tym jednak pamiêtaæ, ¿e by³a to funkcja odrêbna od wybieranego tylko na czas obrad marsza³ka sejmowego.
Przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa sejmów i zakresu zadañ Stra¿y
Marsza³kowskiej zawarte by³y w konstytucjach – czyli ustawach –
zwanych artyku³ami marsza³kowskimi. Okreœla³y one rodzaje przestêpstw i sankcje karne.
Marsza³ek dysponowa³ w³asnym s¹dem doraŸnym (s¹d marsza³kowski), który rozpatrywa³ przestêpstwa przeciwko królowi i Sejmowi. Szlachcicowi grozi³ wyrok przed s¹dem marsza³kowskim, jego
s³u¿bie natomiast karê wymierza³a od razu stra¿. Os¹dzony móg³ byæ
karany „siedzeniem w wie¿y przez szeœæ niedziel”. W Warszawie
wie¿a marsza³kowska znajdowa³a siê w naro¿nej czêœci murów miejskich przy zbiegu ulic Mostowej i Brzozowej.
Wiadomoœci o sk³adzie stra¿y pochodz¹ dopiero z XVII w. ¯o³nierzy
Stra¿y Marsza³kowskiej powszechnie nazywano „wêgrami marsza³kowskimi”. Ich liczbê szacuje siê na 120 – 150 osób. Powo³ywani byli spoœród
¿o³nierzy chor¹gwi wêgierskiej, sk³adaj¹cej siê z wojskowych pochodz¹cych z indywidualnego werbunku. „Marsza³kowscy” nosili mundur
piechoty wêgierskiej: niebieski surdut z czerwonymi wy³ogami, kamizelkê
oraz bia³e spodnie.
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Zdjêcie z publikacji „Parlament RP 1919–1927” pod redakcj¹ prof H. Moœcickiego
i prof. W. Dzwonkowskiego.

(Fot. Archiwum Senatu)

Po odzyskaniu niepodleg³oœci po
I wojnie œwiatowej ochronê parlamentu przejê³a ponownie Stra¿ Marsza³kowska, funkcjonuj¹ca w ramach
Biura Sejmu i Senatu RP, a podleg³a
komendantowi stra¿y mianowanemu
przez marsza³ka Sejmu.
Podczas gdy w³adza stra¿y w czasie I Rzeczypospolitej siêga³a na 1 milê
staropolsk¹ (7146 m) wokó³ miejsca
obrad, to od 1919 r. jej w³adza ograniczona by³a wy³¹cznie do budynków
parlamentu.
Do najwa¿niejszych zadañ nale¿a³o zapewnienie bezpieczeñstwa
(Fot. S. Kaczorek)
pos³om i senatorom, utrzymanie porz¹dku oraz zabezpieczenie przeciwpo¿arowe gmachu. Stra¿nicy mieli prawo noszenia broni równie¿ na zewn¹trz budynków Sejmu
i Senatu. Prawa wejœcia na teren parlamentu nie mia³y ani policja, ani wojsko, jeœli nie uzyska³y
zgody marsza³ka.
Atmosfera obrad i temperament obraduj¹cych by³y przyczyn¹ upowa¿nienia stra¿y do ingerencji nawet na sali obrad. Pos³owie u¿ywali bowiem w czasie dyskusji nie spotykanych obecnie argumentów: tr¹bienia, bicia w pulpity, œpiewania czy po prostu krzyku. Marsza³ek móg³ równie¿
nakazaæ opuszczenie galerii przez publicznoœæ, o ile ta zak³óca³a porz¹dek, np. przez bicie braw
czy wtr¹canie siê do obrad – co nie by³o a¿ tak rzadkie.
Stra¿ Marsza³kowska liczy³a oko³o 16 funkcjonariuszy, a jej komendantami bywali równie¿ ¿o³nierze dekorowani w przesz³oœci wysokimi odznaczeniami wojskowymi, np. Krzy¿em Virtuti Militari.
Stra¿ Marsza³kowska, jako wewnêtrzna instytucja ochrony Sejmu, rozpoczê³a sw¹ powojenn¹
dzia³alnoœæ w pierwszych miesi¹cach pracy Sejmu Ustawodawczego wy³onionego w lutym 1947 r.
W chwili obecnej Stra¿ Marsza³kowska jest statutow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Kancelarii Sejmu
licz¹c¹ ok. 125 osób, a do zakresu jej dzia³ania nale¿y przede wszystkim zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie parlamentu oraz w budynkach bêd¹cych w zarz¹dzie lub dyspozycji Kancelarii
Sejmu, ze szczególnym uwzglêdnieniem posiedzeñ Sejmu i Senatu.
Stra¿nicy Stra¿y Marsza³kowskiej s¹ jednolicie umundurowani. W zale¿noœci od sytuacji nosz¹
granatowe mundury galowe lub s³u¿bowe. Przy ich projektowaniu wzorowano siê na mundurach
wojskowych.
Ubiór galowy jest noszony przez stra¿ników pilnuj¹cych bezpieczeñstwa pos³ów i senatorów podczas trwania plenarnych posiedzeñ Sejmu i Senatu, w dniach œwi¹t pañstwowych oraz podczas uroczystoœci z udzia³em najwy¿szych w³adz. Sk³ada siê z dwurzêdowej marynarki zapinanej na trzy guziki
oraz spodni z lampasami koloru czarnego. Uzupe³nia go bia³a koszula, granatowy krawat i czarne
pó³buty oraz galowy sznur koloru ¿ó³tego, którego wzorem jest sznur oficerski. W klapach marynarki
wyszyte s¹ bajorkiem z³otego koloru stylizowane litery SM w otoczce z liœci dêbu. Ten sam motyw
liœci dêbu znajduje siê na otoku czapki.
Mundur s³u¿bowy ró¿ni siê tym od galowego, ¿e marynarka jest jednorzêdowa, z górnymi kieszeniami, a przy spodniach nie ma lampasów.
Mundur komendanta Stra¿y Marsza³kowskiej wyró¿nia siê sznurem galowym, który jest wzorowany na sznurze generalskim. Ponadto w klapach jego marynarki wyhaftowane s¹ or³y, a lampasy na
spodniach s¹ szersze.
Artur Bartosiñski, wrzesieñ 2000 r.
z póŸniejszymi zmianami (styczeñ 2006 r.)

