
12 05 2020 historia 7a  Zamach majowy i rządy sanacji 

 

Przeczytaj : 
Za jedyną osobę , która modła przezwyciężyć kryzys parlamentarny społeczeństwo uważało 

Józefa Piłsudskiego . 

Od roku 1923 mieszkał on w Sulejówku i wycofał się z czynnego życia, dlatego nie był 

kojarzony z korupcją. 

10 maja 1926 roku został powołany koalicyjny rząd partii endeckiej Chrześcijańskiego 

Związku Jedności Narodowej z PSL – Piast . Na czele stał Wincenty Witos. Zasiedli w nim 

tylko przeciwnicy Marszałka. 

Grupa popierających go legionistów sprowadziła w okolice stolicy wojsko . 

Do wybuchu walk doszło przypadkiem 12 maja 1926 , 13 maja piłsudczycy zajęli ważne 

strategicznie punkty stolicy. 

Aby zapobiec dalszym walkom rząd podjął decyzję o zaprzestaniu oporu. 

 

12 maja 1926 roku Marszałek spotkał się z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim 

na moście Poniatowskiego. Chciał aby prezydent zdymisjonował rząd , jednak rozmowy nie 

przyniosły rezultatu. 

Ponieważ przewagę zyskiwali zwolennicy Piłsudskiego 14 maja prezydent oraz rząd złożyli 

dymisję. 

 Obowiązki głowy państwa objął marszałek sejmu Maciej Rataj z PSL – Piast. 

 

29 maja Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na prezydenta. 

Marszałek urzędu nie przyjął i polecił Ignacego Mościckiego (wybrany 1 czerwca) , a szefem 

rządu pozostał Kazimierz Bartel. 

W nowym rządzie Piłsudski pozostał ministrem spraw wojskowych. 

 

Zadanie1 

 Przeczytaj tekst źródłowy „Przemówienie Józefa Piłsudskiego” , wyjaśnij jak Marszałek 

wyobrażał sobie silne rządy w Polsce : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Celem Piłsudskiego było wzmocnienie władzy prezydenta. 

Na wniosek rządu dokonano nowelizacji konstytucji marcowej , przyjęto je 26 sierpnia 1926 

roku(nowela sierpniowa) . 

 

Zadanie 2 

Jakie uprawnienia zyskał prezydent : 

 

✗ …………………………………………………………………………. 

✗ …………………………………………………………………………. 

✗ ………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

 

Mimo zmiany konstytucji, zwolennicy Piłsudskiego dążyli do uchwalenia nowej ustawy 

zasadniczej. Wprowadzono ją  23 kwietnia 1935 roku. (konstytucja kwietniowa) 

Ograniczała rządy parlamentu i a w znaczący sposób wzmacniała władzę prezydenta. 

➢ 7 lat kadencji 

➢ odpowiedzialny przed Bogiem i historią 

➢ sprawował kontrolę nad rządem, parlamentem, sądami 

➢ w przypadku wojny, miał prawo mianować swojego następcę 

 

Zwolennicy Piłsudskiego obejmując władzę obiecali rozliczenie się z poprzednimi rządami , 

niestety okazało się to trudne do realizacji. 

Rządzący cały czas umacniali swą władzę, rozpoczął się okres rządów autorytarnych. 

Stanowiska w administracji i  wojsku zajmowali zwolennicy Piłsudskiego. 

 

Obóz sanacyjny – ludzie związani z nową władzą ,głoszący hasła „odnowy moralnej” 

W pierwszych latach dominował kierunek liberalny, premierem był Kazimierz Bartel. 

Marszałek był premierem w latach 1926 i 1930 , do śmierci zachował dwa stanowiska : 

- minister spraw wojskowych 

- Główny Inspektor Sił Zbrojnych 

 

 

Zadanie 3 

Połącz nazwy ugrupowań z okresu rządów sanacyjnych z właściwymi informacjami na ich 

temat : 

 

✔ sojusz partii centrowych, ludowych i lewicowych, których celem było obalenie 

autorytaryzmu  i powrót do rządów parlamentarnych. Został założony w1929 roku. 

✔ Ugrupowanie polityczne skupiające zwolenników obozu sanacyjnego. Powstało w 

1928 roku. 

✔ Organizacja polityczna założona przez sanacyjnych wojskowych w 1937 roku. Jej 

program nawiązywał do haseł konsolidacji narodu i dominacji państwa. 

 

1. BBWR 

2. Centrolew 

3. Front Morges 

4. OZN 

 

 

 

Rok 1930 to rok niepokojów i kryzysu gospodarczego. 

Piłsudski uderzył w opozycję , W Witosa i W. Korfantego aresztowano i osadzono w twierdzy 

brzeskiej. 

Prezydent Mościcki rozwiązał parlament i ogłosił nowe wybory w XI 1930 roku. 

Ze względu, że cześć opozycji była uwięziona w Brześciu , nazwano je wyborami 

brzeskimi. 

BBWR uzyskał 56 % miejsc w parlamencie. 

W 1932 roku odbył się proces brzeski , gdzie 11 przywódców opozycji skazano na kary 

wiezienia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4 

Zaznacz zdania prawdziwe obok stwierdzeń odnoszących się do rządów autorytarnych w 

Polsce. 

 

 Nie prześladowano na masową skalę opozycji politycznej 

 Przewagę ustrojową miały sejm i senat 

 Fałszowano wybory 

 Zmieniono ustawę  zasadniczą 

 Tworzono miejsca odosobnienia dla więźniów politycznych 

 Nie ograniczano praw i wolności  obywatelskich 

 Zachowano pozory demokracji 

 

12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski , obóz sanacji bez przywódcy zaczął się rozpadać, 

ukształtowały się 2 grupy: 

 

➔ grupa zamkowa: z prezydentem Ignacym Mościckim (modernizacja gospodarcza 

kraju) 

➔ GISZ – wojskowi z Edwardem Rydzem – Śmigłym na czele (proces unowocześniania 

armii) 

 

W 1937 roku Adam Koc powołał Obóz Zjednoczenia Narodowego , który głosił wizję 

państwa autorytarnego. 

Miał on jednak własną specyfikę i w Polsce opozycja miała duże możliwości działania choć 

nie miała wpływu na władzę i możliwości jej zdobycia. 

 

 

Powodzenia ! 

 

 
 


