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1. ZAMACH MAJOWY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Przypomnij, jaką rolę odgrywał Józef Piłsudski w życiu politycznym Polski po zakończeniu wojny.
Wymień główne partie polityczne Polski lat 30. i ich przywódców.
Przypomnij, jaka była sytuacja gospodarcza Polski w pierwszych latach niepodległości.

przyczyny zamachu
W połowie lat 20. XX wieku, po kilku latach wzrostu nastąpiło załamanie gospodar-
cze. Dodatkowo zanotowano znaczny spadek produkcji rolnej, spowodowany dwoma 
latami nieurodzaju. Trudności gospodarcze pogłębiały także: inflacja, deficyt budże-
towy i wojna celna z Niemcami. Wszystko to przyczyniło się do pogorszenia sytuacji 
społecznej i wzrostu niezadowolenia biedniejszych grup społecznych.

Młodą polską demokrację cechowała także słabość polityczna. Często dochodziło 
do zmiany rządów, a życie polityczne zdominowały walki partyjne. Powszechnie kry-
tykowano parlament, który w opinii wielu polityków stał się miejscem niekończących 
się dyskusji. Część działaczy partyjnych chciała, aby władzę przejął człowiek, który 
mógłby szybko uporządkować zarówno gospodarcze, jak i polityczne sprawy kraju.  

Fragment wywiadu Józefa Piłsudskiego udzielony Kurierowi Porannemu 25 maja 1926 r.

„Wiem, że winienem obszerne wytłumaczenie wypadków w mojej ojczyźnie. Nie chcę zatrzymywać 
się długo na różnych detalach, które dotąd zbieram jako materiał historyczny, lecz dam panu ogólny 
przebieg wypadków, tak jak on wrył się w moją pamięć. Przypuszczam, że pan pamięta, iż przez cały 
początek roku bieżącego, nie mówiąc już o końcu ubiegłego roku, toczę usilną walkę o naprawę sto-
sunków w Rzeczypospolitej, specjalnie zaś w wojsku. Walka ta w swoich perypetiach nie dawała nigdy 
decyzywnego rezultatu. Tak, że wydawało mi się, iż przeciwko moim postulatom ześrodkowały się 
wszystkie siły, które według mnie zatrzymywały proces rozwoju Polski, a zwiększając ustawicznie de-
moralizację i gangrenę aparatu państwowego, czyniły dla mnie niemożliwym trwanie dłużej w bezczyn-
ności. Oburzała mnie specjalnie absolutna bezkarność wszystkich nadużyć w państwie i wzrastająca 
coraz bardziej zależność państwa od wszystkich „nuworyszów”, którzy na równi ze mną i wielu ludź-
mi przyszli do państwa polskiego ubodzy i zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli  
w kilka krótkich lat wyrosnąć na potentatów pieniężnych, chcąc, by ku hańbie naszej ojczyzny państwo 
we wszystkich drobiazgach zależało od nich.
Ostatnim momentem, który mnie zmusił do decyzji, było utworzenie rządu, przypominającego mi 
bezecnej pamięci rząd, z powodu którego wyszedłem ze służby państwowej, nie chcąc swoim imie-
niem i służbą popierać ludzi, którzy, zdaniem moim, brali udział w najcięższej zbrodni, dokonanej na 
Polsce — w zabójstwie Prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza, mego zresztą osobistego 
przyjaciela. Bezkarność w tej dziedzinie z góry przesądzała trwanie bezkarności we wszystkich innych 
dziedzinach. 
Rząd ten od razu ogłosił rządy „silnej ręki”, zwracając się przede wszystkim przeciwko mnie osobiście. 
Decyzję wystąpienia powiązałem z wewnętrznym postanowieniem, by starać się jedynie o obalenie 
rządu, nie występując zresztą przeciwko osobie Pana Prezydenta Wojciechowskiego”.

TeksT źródłowy
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Piłsudski otwarcie krytykował kolejne rządy i domagał się naprawy państwa. Z czasem 
w środowisku ludzi związanych z Piłsudskim dojrzała idea przejęcia władzy w Polsce siłą. 
Wyczekiwano tylko właściwego momentu.

zamach majowy 
12 maja 1926 roku, po kolejnym kryzysie 
rządowym, mając poparcie dużej i wpływo-
wej części społeczeństwa, marszałek wraz  
z wiernymi mu oddziałami ruszył z Sule-
jówka i Rembertowa na Warszawę. Piłsudski 
zażądał ustąpienia gabinetu wincentego 
witosa, powołanego kilka dni wcześniej 
przez prezydenta. W trakcie marszu do-
szło do dramatycznego spotkania prezy-
denta Stanisława wojciechowskiego  

Tą osobą, w opinii wielu polityków, był 
józef piłsudski. W obozie popierającym 
marszałka panowało przekonanie, że wła-
ściwą drogą prowadzącą do przywrócenia 
autorytetu państwa jest jego wewnętrzna 
naprawa, tzw. sanacja. Po uchwaleniu Kon-
stytucji marcowej i wyborze prezydenta, Pił-
sudski odsunął się od władzy i zamieszkał 
w swojej willi w Sulejówku niedaleko War-
szawy. Żyjąc na uboczu, utrzymywał jednak 
kontakty z socjalistami i członkami partii 
lewicowych oraz wieloma politykami wy-
wodzącymi się ze środowisk legionowych. 

1. Józef Piłsudski w asyście swoich współpracowników na Moście 
Poniatowskiego w Warszawie podąża na spotkanie z prezydentem 
Wojciechowskim, 12 V 1926 r.

2. Walka zwolenników prezydenta Wojciechowskiego ze zwolen-
nikami marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Jerozolimskich  
w Warszawie, 13 V 1926 r.

Fragment notatki sporządzonej przez prezydenta Wojciechowskiego, dotyczący rozmowy 
odbytej z Piłsudskim 12 maja 1926 r. na moście Poniatowskiego.

„Wojciechowski — Ja tutaj reprezentuję Polskę. Żądam skierowania swych pretensji na drogę legalną. 
Żądam kategorycznej odpowiedzi na odezwę rządu.
Piłsudski — Dla mnie droga legalna zamknięta.
Następnie obaj zbliżyliśmy się do żołnierzy wiernych rządowi, którzy zamykali przejście z mostu do 
lewobrzeżnej części Warszawy. Piłsudski powiedział do nich:
— No, chłopcy chyba mnie przepuścicie.
Zrozumiałem to — zanotował Wojciechowski — jako chęć buntowania żołnierzy przeciwko rządowi,  
w mojej obecności. Dlatego idąc do swego samochodu, zawołałem:
— Żołnierze, spełniajcie swój obowiązek!”.

TeksT źródłowy
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z Józefem Piłsudskim na moście Ponia-
towskiego. Rozmowa nie zakończyła się 
porozumieniem – marszałek nie zrezygno-
wał z akcji, a prezydent Wojciechowski nie 
ugiął się przed jego żądaniami rozwiązania 
nowego gabinetu.

W efekcie w stolicy doszło do trzydnio-
wych walk ulicznych ze zwolennikami pre-
zydenta i marszałka. Zginęło ok. 400 osób, 
a 920 zostało rannych. Aby nie dopuścić do 
dalszego rozlewu krwi, w nocy z 14 na 15 
maja rząd Witosa podał się do dymisji. Po-
dobnie postąpił prezydent Wojciechowski, 
przekazując swoje uprawnienia marszałko-
wi sejmu maciejowi ratajowi. Przewrót 
majowy entuzjastycznie poparła lewica na 
czele z PPS, Stronnictwo Chłopskie, a tak-
że komuniści. 

po zamachu 
Po przewrocie sądzono, że Piłsudski roz-
wiąże krytykowany powszechnie parlament. Nie zrobił tego jednak, tak jak nie 
podjął działań odwetowych w stosunku do pokonanych polityków. Sytuacja była 
jednak skomplikowana. O zachowanie spokoju apelował Kościół i przywódca en-
decji roman Dmowski.

15 maja 1926 roku w porozumieniu z Piłsudskim powołano nowy rząd, którego  

3. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 1926–1939

4. Obrady Rady Gabinetowej, na której uchwalono zmianę konstytucji tzw. nowelę sierpniową, 9 VI 1926 r.
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premierem został profesor Politechniki Lwowskiej, Kazimierz Bartel. 31 maja 
Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego nowym prezydentem i tym samym 
zalegalizowało zamach. Marszałek stanowiska nie przyjął i wysunął kandydatu-
rę Ignacego mościckiego, profesora chemii, wybitnego uczonego i wynalazcy.  
1 czerwca 1926 roku ta sama koalicja, która poparła w sejmie wybór Bartla na 
szefa rządu, wybrała Mościckiego prezydentem II Rzeczypospolitej. 

Niedługo po objęciu władzy rząd Bartla przedstawił program uzdrowienia pań-
stwa (sanacji). Sanacją zaczęto wkrótce określać wszystkie rządy, które powołano 
w Polsce do wybuchu II wojny światowej. Program zakładał wzmocnienie władzy 
prezydenta i rządu kosztem sejmu. Przewidywał także reorganizację armii i nowe 
inwestycje, które miały ożywić gospodarkę. 

2 sierpnia 1926 roku sejm, przy poparciu ugrupowań centrum i lewicy, przyjął 
zaproponowane przez rząd zmiany konstytucji – tzw. nowelę sierpniową. Osłabia-
ła ona rolę sejmu na rzecz władzy wykonawczej – prezydenta i rządu. Sejm m.in. 
upoważnił prezydenta do wydawania dekretów, które miały moc ustaw.

Zasadnicze zmiany w noweli konstytucyjnej z 2 sierpnia 1926 roku

● Prezydent mógł rozwiązać sejm i senat. 
● Prezydent między posiedzeniami parlamentu mógł wydawać dekrety z mocą ustaw. 
● Sejmowi nie wolno było głosować nad odwołaniem rządu na tym samym posiedzeniu, na którym taki 

wniosek zgłoszono.
● Rząd mógł wprowadzić w życie własny projekt budżetu państwa, jeżeli prace sejmu nad budżetem 

przekraczały ustawowe terminy.

?

! To jesT ważne
W Polsce, w połowie lat 20. XX w. nastąpił kryzys gospodarczy, który  •	
w połączeniu ze słabością polskich elit politycznych doprowadził do 
tzw. zamachu majowego 12 maja 1926 r., na czele którego stanął mar-
szałek Józef Piłsudski.
2 sierpnia 1926 roku sejm przyjął zmianę konstytucji upoważniającą  •	
prezydenta m.in. do wydawania dekretów z mocą ustaw.

PyTania i Polecenia

Na podstawie tekstu źródłowego opisz poglądy Józefa 1. Piłsudskiego na 
temat stosunków panujących w Polsce przed zamachem majowym.
Jak oceniasz postępowanie Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników w maju 2. 
1926 roku?
Wyjaśnij nazwę sanacja, podając jej dwa znaczenia.3. 
Wymień pierwsze decyzje władz sanacyjnych.4. 

słowniczek
sanacja – (z języka 
łacińskiego sanatio – „uzdro-
wienie”) – potoczna nazwa 
obozu rządowego w Polsce 
w latach 1926–1939.

nowela – zmiana wpro-
wadzona do obowiązującego 
aktu prawnego; nowelizacja 
ustawy.

dekret – rozporządzenie 
prezydenta lub innego 
organu władzy wykonawczej 
mający moc ustawy.
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2. NOWY SYSTEM WŁADZY – RZĄDY AUTORYTARNE
Z jakim programem politycznym sięgał po władzę obóz Piłsudskiego?  
W których państwach europejskich po I wojnie światowej ograniczono demokrację i wprowadzono inny system sprawo-
wania władzy?

rząDy autorytarne
Prezydent Mościcki na mocy dekretu powołał do życia Generalny Inspektorat Sił 
Zbrojnych (GISZ), który nie podlegał sejmowi, a jedynie prezydentowi. Funkcję Gene-
ralnego Inspektora Sił Zbrojnych objął Józef Piłsudski, co dawało mu możliwość wpły-
wania na politykę państwa i niemal nieograniczoną władzę nad polską armią. Taka 
sytuacja była możliwa dzięki ogromnemu autorytetowi, jakim marszałek cieszył się  
w kręgach społecznych. Z jego inicjatywy prezydent tylko w pierwszym roku po zama-
chu majowym wydał trzy razy więcej dekretów niż sejm ustaw. Piłsudski wyznaczał 
także kandydatów na premierów często zmieniających się rządów i instruował mini-
strów w sprawach najwyższej wagi. Takie rządy w państwie – w którym realną władzę 
posiada popierany przez wojsko i elity społeczne tylko jeden człowiek, przy jedno-
czesnym zachowaniu pozorów państwa parlamentarno-demokratycznego – nazwano 
autorytarną formą rządów. Władza Piłsudskiego była więc władzą autorytarną.

1. Przyjęcie z okazji 8. rocznicy odzyskania niepodległości, 1928 r.

BBwr 
Po przewrocie majowym nastąpiły także zmiany kadrowe w wojsku i administracji 
państwowej. Urzędy przejmowali ludzie pochodzący z ugrupowań politycznych uzna-
jących autorytet marszałka. Wysokie stanowiska dowódcze w wojsku obejmowali jego 
najbliżsi współpracownicy.

W styczniu 1928 roku zwolennicy Piłsudskiego powołali do życia nowe ugrupowanie 
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polityczne – Bezpartyjny Blok współpra-
cy z rządem (BBWR), na czele którego sta-
nął podpułkownik walery Sławek. BBWR 
skupiał w swoich szeregach przedstawicieli 
różnych orientacji politycznych, grup spo-
łecznych, narodowościowych i wyznanio-
wych. Znalazło się tu miejsce dla socjalistów 
i nacjonalistów, księży, ziemiaństwa i chłop-
stwa, miejskiej burżuazji i robotników. Taka 
otwarta formuła miała zapewnić sanacyjne-
mu ugrupowaniu sukces w nadchodzących 
wyborach do parlamentu.

W marcu 1928 roku odbyły się wybory do 
parlamentu. BBWR uzyskał 122 mandaty na 
444 miejsca w sejmie i był największym klu-
bem poselskim. W sumie ugrupowania popie-
rające zamach majowy miały w nowym sejmie 
55% mandatów. Było to jednak mniej niż 3/5 
ogółu głosów, które były wymagane do prze-
głosowania zmian w konstytucji. Takiej więk-
szości obóz rządowy nie miał także w senacie. 

Wyniki wyborów nie zadowoliły zwolenników Piłsudskiego i można było przypusz-
czać, że walka między sanacyjnymi politykami i ich parlamentarnymi adwersarzami 
na nowo zdominuje polskie życie polityczne. 

2. Ppłk. Walery Sławek (1879–1939), prezes BBWR, później pre-
mier Polski (trzykrotnie) i marszałek sejmu

3. Wiec Centrolewu w Krakowie w maju 1930 r.

opozycja antySanacyjna 
Do pierwszego starcia między piłsudczykami a opozycją doszło w sejmie w 1929 
roku. Sporną kwestią stała się sprawa państwowych pieniędzy użytych na kampanię  
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wyborczą BBWR, która wskutek działań posłów prorządowych nie została wyjaśniona. 
Jedyną formą obrony przeciwko działaniom rządu było zjednoczenie sił opozy-

cyjnych. W tym celu powstał centrolew – wspólny blok skupiający partie centrum 
i lewicy, którego podstawowym celem była obrona parlamentarno-demokratycznego 
systemu władzy w Polsce.

Konflikt w sejmie ciągle się zaostrzał. Centrolew zarzucał rządom sanacji nieuza-
sadnione odraczanie sesji parlamentu i zapowiedział działania mające doprowadzić 
do obalenia rządów pomajowych. W obronie demokracji w wielu miastach organizo-
wano wiece i demonstracje uliczne. W czerwcu 1930 roku na kongresie przedstawicieli 
partii opozycyjnych uchwalono rezolucję potępiającą dyktaturę Piłsudskiego. Kongres 
zakończył się potężną manifestacją polityczną z udziałem ponad 30 tys. osób.

rozwIązanIe Sejmu I Senatu
Działania opozycji w sierpniu 1930 roku zmusiły prezydenta Ignacego Mościckiego do 
rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji. Decyzję uzasadnił on niemożno-
ścią współdziałania sejmu z władzą wykonawczą w sprawie naprawy państwa. 

Przygotowania do nowych wyborów, które miały się odbyć w listopadzie, upływały 
w niezwykle nerwowej atmosferze. Piłsudski uważał, że dla uzdrowienia państwa jest 
niezbędne uchwalenie nowej konstytucji, a do tego była potrzebna zdecydowana więk-
szość w parlamencie. Mając świadomość nastrojów panujących w kraju i z nasilonej 
przez opozycję kampanii propagandowej, która mogła przyczynić się do niepomyśl-
nego dla sanacji wyniku wyborów, władze zdecydowały się na niezwykle drastyczne 
kroki. 25 sierpnia 1930 roku urząd premiera objął sam Józef Piłsudski.

wyBory BrzeSKIe 
Po kolejnej wielkiej demonstracji zwolenni-
ków Centrolewu w Krakowie, we wrześniu 
1930 roku, aresztowano 19 przywódców 
opozycji (w tym Wincentego Witosa) pod 
zarzutem przygotowywania zamieszek. 
W następnych tygodniach aresztowano 
jeszcze kilkudziesięciu aktywnych działa-
czy opozycji. Osadzono ich w Brześciu nad 
Bugiem, izolując ich od społeczeństwa na 
czas wyborów, które zaplanowano na 16 
listopada 1930 roku. Przetrzymywanych 
polityków potraktowano brutalnie, wielu 
dotkliwie pobito. 

Wybory, wskutek poprzedzających je wydarzeń, przeszły do historii pod nazwą 
„wyborów brzeskich”. BBWR odniósł w nich zdecydowane zwycięstwo, zyskując 55% 
głosów, co dawało rządowi swobodę działania w sprawach bieżących. Straty w wybo-
rach poniosły partie lewicowe i centrowe.

W nowym sejmie większość sejmowa odrzuciła wniosek o zbadanie zgodności  

4. Oskarżeni przywódcy Centrolewu w czasie procesu brzeskiego 
(26 X 1931–13 I 1932)
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z prawem aresztowania działaczy opozycji. Opozycja parlamentarna była bezsilna. 
Procesy, które następnie wytoczono posłom brzeskim, zakończyły się skazaniem ich 
na kary od 1,5 roku do 3 lat więzienia. Tylko kilku odbyło karę, Witosowi i pozostałym 
pozwolono wyjechać z kraju.

ogranIczenIe praw oBywatelSKIch
Aresztowanie działaczy opozycji i późniejsze ich skazanie zasadniczo zmieniło klimat 
polityczny. Teraz Polska była rządzona silną ręką Piłsudskiego, nieliczącego się z ni-
kim oprócz najbliższych współpracowników. Aktywna jeszcze opozycja parlamentarna 
sprowadzona została do roli biernego obserwatora poczynań rządu. Wkrótce uchwa-
lono ustawy, które w zasadniczy sposób ograniczały prawa obywatelskie, m.in. ustawy  
o zgromadzeniach i zebraniach, samorządzie, stowarzyszeniach i partiach politycz-
nych. Na ich mocy zdelegalizowano część organizacji. Mimo stosowania niedemokra-
tycznych metod rządzenia sanacja cieszyła się znacznym poparciem społecznym.  

W 1933 roku Zgromadzenie Narodowe w zbojkotowanych przez opozycję wybo-
rach wybrało na drugą siedmioletnią kadencję prezydenta Ignacego Mościckiego.

KonStytucja KwIetnIowa
Zwieńczeniem niedemokratycznych po-
czynań piłsudczyków stała się nowa kon-
stytucja. Miała ona być, według Piłsud-
skiego i jego zwolenników, lekarstwem na 
uzdrowienie sytuacji politycznej w Polsce. 
Rzeczpospolita po wprowadzeniu nowej 
ustawy zasadniczej powinna być sprawnie 
rządzona, bez kryzysów i niepokojów, ja-
kich doświadczała w latach poprzednich. 

Po kilkunastu miesiącach prac, 23 kwiet-
nia 1935 roku, prezydent Ignacy Mościcki 
podpisał nową konstytucję, nazywaną od miesiąca jej podpisania – kwietniową.

5. Dokument konstytucji kwietniowej

konstytucja kwietniowa dawała prezydentowi ogromną władzę. Prezydent m.in.:

● był zwierzchnikiem rządu i parlamentu; 
● skupiał jednolitą i niepodzielną władzę; 
● zwoływał i rozwiązywał sejm i senat oraz wyznaczał terminy ich sesji;
● mianował premiera i – na jego wniosek – ministrów;
● reprezentował państwo na zewnątrz i był zwierzchnikiem sił zbrojnych;
● wskazywał jednego z kandydatów na swego następcę;
● za swoją działalność odpowiadał przed Bogiem i Historią.

Konstytucja kwietniowa ustalała nadrzędność państwa nad narodem, najdobitniej 
wyrażając to w stwierdzeniu: „Państwo polskie jest dobrem wszystkich obywateli, a każde 
pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmocnić siłę i powagę państwa”.
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Nowa ustawa zasadnicza przyznawała 
także ogromną władzę prezydentowi, któ-
ry od tej pory miał bezpośredni wpływ na 
wszystkie sprawy państwa. Z tego m.in. 
powodu została ostro skrytykowana przez 
opozycję. Konstytucja kwietniowa stała się 
ukoronowaniem działalności politycznej 
Piłsudskiego.

śmIerć pIłSuDSKIego
Marszałek zmarł po ciężkiej chorobie 12 
maja 1935 roku. Odszedł jeden z naj-
większych Polaków w dziejach nasze-
go narodu, wódz przez dziesięciolecia  
z życzliwością wspominany przez żołnie-
rzy i miliony rodaków. Postać barwna, 
ale i kontrowersyjna. 

O jego dobrych intencjach i chęci za-
pewnienia harmonijnego rozwoju Rze-
czypospolitej mogą świadczyć słowa, jakie 
wypowiedział dwa dni przed śmiercią do 
swojego przyjaciela, ministra spraw zagra-
nicznych Józefa Becka:

Słuchajcie – mówił – ja umieram, a po mojej 
śmierci wszystko zrobią, żeby zmienić naszą 
politykę i by was przede wszystkim usunąć. 
Nie wolno do tego dopuścić. Trzeba, jak długo 
to możliwe, utrzymać obecne stosunki z Niem-
cami. To się wielu nie podoba. Za wszelką 
cenę musicie utrzymać przymierze z Francją 
i, co więcej, starajcie się w to wciągnąć Anglię. 
To wydaje się dziś niemożliwe, ale trzeba wytrwale do tego dążyć. Nie dajcie się wciągnąć  
w żadne rozgrywki wewnętrzne, bo zechcą was wykończyć. 

ryDz-śmIgły marSzałKIem polSKI
Po śmierci Piłsudskiego rozgorzały spory o przywództwo obozu sanacyjnego. Główny-
mi politykami pretendującymi do tego miana byli: prezydent Ignacy Mościcki, Edward 
Rydz-Śmigły wybrany na Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i pułkownik Walery 
Sławek – twórca BBWR. 

We wrześniu 1935 roku odbyły się, w myśl nowej konstytucji, wybory do parla-
mentu. Wybory te zbojkotowały wszystkie ugrupowania antysanacyjne. Wyłonio-
ny w wyniku wyborów sejm składał się prawie wyłącznie z posłów BBWR. Sanacja 

6. Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Wilnie, 1936 r.
Serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmen-
tarzu Na Rossie w Wilnie. Ciało marszałka złożono w krypcie św. 
Leonarda na Wawelu

7. Marszałek Edward Rydz-Śmigły (1886–1941), ok. 1939 r.
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?

! To jesT ważne
Po zamachu majowym, w Polsce nastąpił okres rządów autorytarnych, •	
sprawowanych przez Józefa Piłsudskiego.
W wyborach do parlamentu, w marcu 1928 r. głównym ugrupowaniem •	
został BBWR.
Konflikt między piłsudczykami a opozycją (Centrolew) doprowadził  •	
w 1930 r. do rozwiązania parlamentu i tzw. „wyborów brzeskich”.
23 kwietnia 1935 r. prezydent Ignacy Mościcki podpisał tzw. kon-•	
stytucję kwietniową.
Po śmierci J. Piłsudskiego marszałkiem Polski, w 1936 r. został Rydz-•	
Śmigły.

PyTania i Polecenia

Wymień różnice w sposobach sprawowania władzy rządów sanacyjnych 1. 
w Polsce, faszystowskich w Niemczech i komunistycznych w Związku 
Radzieckim.
Spróbuj ocenić, które posunięcia polityczne Piłsudskiego były błędne, a które 2. 
możemy uznać za jego sukces.
Porównaj główne postanowienia konstytucji marcowej i kwietniowej.3. 

miała pełnię władzy w Polsce i utrzymała 
ją do końca istnienia II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Tuż po wyborach parlamentarnych 
BBWR został rozwiązany, a przewodzący 
mu pułkownik Sławek utracił zaufanie 
części sanacyjnych polityków. Sytuację tę 
wykorzystał Rydz-Śmigły, który po mia-
nowaniu go marszałkiem Polski w 1936 
roku, skupił w swoim ręku potężną wła-
dzę. Ten były legionista był kontynuato-
rem polityki Piłsudskiego, traktującym 
dobro państwa jako dobro najwyższe. 
Nieodległa przyszłość miała pokazać, do 
jakiego stopnia dobro to było zagrożone.

7. Edward Rydz-Śmigły i francuski generał Maurice Gamelin, 
1936 r.
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3. KRYZYS GOSPODARCZY I JEGO PRZEZWYCIĘŻENIE
Opisz sytuację gospodarczą Polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 
Jakie były główne osiągnięcia gospodarcze Polski w latach 20. ubiegłego wieku?

goSpoDarKa polSKa
Mimo niezaprzeczalnych osiągnięć gospodarki polskiej w pierwszych latach po odzyska-
niu niepodległości w połowie lat 20., przeżywała ona głęboki kryzys. Silna pozycja złotego 
spowodowała, że eksport stał się mniej opłacalny. W takiej sytuacji pracodawcy zaczęli 
obniżać zatrudnienie i płace, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu bezrobocia.

Jednak już od 1926 roku sytuacja gospodarcza Polski zaczęła się wyraźnie popra-
wiać, czego bezpośrednim skutkiem był wzrost gospodarczy, który trwał do 1929 
roku. W 1927 roku rząd wprowadził w życie tzw. plan stabilizacyjny, w ramach któ-
rego o 42% obniżono wartość złotego, co spowodowało poprawienie koniunktury go-
spodarczej i większy napływ kapitału obcego do naszego kraju. Rząd polski zaciągnął 
także pożyczki w USA i Wielkiej Brytanii, przeznaczone na rozwój gospodarki.

1. Wyprodukowany w Polsce samochód prezentowany na wystawie motoryzacyjnej w Paryżu w 1926 r.

KryzyS goSpoDarczy na śwIecIe
Rok 1929 to rok rozpoczynający kryzys nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jesienią do-
szło do olbrzymiego krachu finansowego na giełdzie nowojorskiej. W „czarny czwar-
tek” 24 października nastąpił gwałtowny spadek kursu akcji i papierów wartościowych. 
Krach na nowojorskiej giełdzie dotknął tysiące ludzi, z których wielu utrzymywało się 
jedynie z odsetek od transakcji giełdowych. Inni, którzy oszczędzane przez całe życie 
pieniądze ulokowali na giełdzie, stracili wszystko. Wielu popełniło tego dnia samobój-
stwo. Skutkiem załamania na giełdzie były masowe zwolnienia pracowników i wiel-
ki kryzys gospodarczy. Swym zasięgiem objął on oprócz Stanów Zjednoczonych 
także Europę. Wiele fabryk i przedsiębiorstw zbankrutowało, wskutek czego zostało 
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zdezorganizowane życie gospodarcze. We 
wszystkich krajach dotkniętych kryzysem 
produkcja przemysłowa zmalała do pozio-
mu sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat. 

KryzyS w polSce
Wkrótce kryzys ogarnął również gospodar-
kę polską. Stało się to w momencie kiedy 
zaczęła ona odrabiać straty z połowy lat 20.  
Z powodu zmniejszonego popytu na rynkach 
światowych obniżyła się wielkość produkcji. 
Do 1932 roku polska produkcja przemysłowa 
spadła o 63% w porównaniu z rokiem 1929. 

Mniejsze możliwości sprzedaży zmu-
siły pracodawców do ograniczenia zatrud-
nienia, co prowadziło do gwałtownego 
wzrostu bezrobocia. Bezrobotnych, pozba-
wionych źródeł dochodu, nie było stać na 
zakup towarów, co wpływało na zmniej-
szenie sprzedaży, a więc i produkcji. W ten 
sposób błędne koło się zamykało.  

Kryzys gospodarczy był powodem czę-
stych strajków robotników sprzeciwiających 
się zwalnianiu z pracy i obniżaniu zarobków. 
Największy strajk zorganizowali w 1933 roku 
robotnicy łódzkich fabryk. Wzięło w nim 
udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W trakcie 
likwidacji strajku przez policję zginęło 5 ro-
botników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

Kryzys okazał się bardzo dotkliwy tak-
że dla polskiego rolnictwa. Ceny artykułów 
rolnych spadły o ponad 50%. Niskie ceny 
pogrążyły mieszkańców polskich wsi w długach i wpędziły w nędzę. Zbyt produktów 
rolnych ograniczało również ogromne miejskie bezrobocie. Często rodziny chłopskie 
nie były w stanie wyżywić swoich dzieci ani posłać ich do szkoły. 

przezwycIężenIe KryzySu
Przez pierwsze lata kryzysu rząd nie miał koncepcji walki z zapaścią gospodarczą. 
Dopiero w 1932 roku zdecydowano się na szeroko zakrojone działania, aby skutki 
kryzysu ograniczyć, a później przezwyciężyć.

Podjęte kroki, polegające na zwiększeniu opłacalności rolnictwa przy jednoczesnym 
zmniejszeniu cen wyrobów przemysłowych, po kilku latach przyniosły pierwsze efekty. 
Narastające protesty społeczne zmusiły także rząd do zwiększenia liczby miejsc pracy 

2. Pierwsza strona dziennika London Herald z 25 X 1929 r. 
informująca o krachu na giełdzie nowojorskiej

3. Kolejka bezrobotnych w Chicago oczekująca na bezpłatne 
racje żywnościowe, 1931 r.
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przez organizowanie robót publicznych. W końcu 1935 roku pojawiły się pierwsze ozna-
ki ożywienia gospodarczego w kraju. Wzrosły obroty polskiego handlu zagranicznego, 
polepszyła się sytuacja rolnictwa, zaczęły także rosnąć dochody skarbu państwa. Proble-
mem Polski pozostawało jednak nadal utrzymujące się wysokie bezrobocie.
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4. Gospodarka Polski w okresie międzywojennym

Środki przedsięwzięte przez rząd w walce z kryzysem gospodarczym w Polsce

● Obniżenie cen artykułów przemysłowych. 
● Oddłużenie rolnictwa. 
● Organizowanie robót publicznych dzięki powołaniu funduszu pracy.
● Zwiększenie pomocy dla bezrobotnych w postaci większych sum z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki.
● Wykupienie przez rząd udziałów w upadających przedsiębiorstwach. 
● Zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu.
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?

! To jesT ważne
Po wzroście gospodarczym w latach 1926-1929 Polskę ogarnął wielki •	
kryzys gospodarczy, który w USA i Europie spowodowany był krachem 
finansowym na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929 r.
W 1935 r. pojawiły sie pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego.•	
Rok 1936 to początek realizacji czteroletniego planu inwestycji pań-•	
stwowych, czego efektem był m.in. COP i rozbudowa portu w Gdyni.

PyTania i Polecenia
Podaj przyczyny ogólnoświatowego kryzysu z lat 30. XX wieku, który objął 1. 
m.in. Polskę.
Jakimi metodami walczono z kryzysem? Czy były one skuteczne?2. 
Czym był Centralny Okręg Przemysłowy? Gdzie go zlokalizowano i dlaczego? Ja-3. 
kie gałęzie przemysłu powstałe w latach 30. w COP-ie zachowały się do dzisiaj?

słowniczek
klauzula najwyższego 
uprzywilejowania  
w handlu – zobowiązanie 
jednego państwa  przy-
znające innemu państwu 
maksymalne uprawnienia  
i udogodnienia w handlu.

krach giełdowy – nagły, 
gwałtowny spadek kursów 
akcji większości spółek 
notowanych na giełdzie.

BuDowa centralnego oKręgu przemySłowego 
W 1936 roku rząd rozpoczął realizację czte-
roletniego planu inwestycji państwowych. 
Przedsięwzięcie to miało zagwarantować 
stworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy. 
Częścią tego planu była budowa centralnego 
okręgu przemysłowego (COP) w widłach 
Wisły i Sanu. O położeniu nowego okręgu 
zadecydowały względy strategiczne oraz spo-
łeczne, gdyż został usytuowany na pograniczu 
lepiej rozwiniętych gospodarczo ziem zachod-
nich oraz bardziej zacofanych ziem wschodnich, charakteryzujących się ogromnym bezrobo-
ciem. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski.

W dość krótkim czasie w COP-ie wybudowano wiele nowoczesnych zakładów, m.in. 
zakłady chemiczne w Dębicy, lotnicze w Mielcu i Rzeszowie, zbrojeniowe w Radomiu, 
metalurgiczne w Stalowej Woli. 

Inwestowano także w różne dziedziny przemysłowe poza COP-em. Na przykład  
w okolicach Warszawy rozwijano przemysł radiotechniczny i optyczny. Ciągle rozbudo-
wywano port w Gdyni, który zdominował port w Gdańsku. Wynikiem tych działań był 
wzrost produkcji przemysłowej w 1938 roku o 19% w porównaniu z rokiem 1928.

Plan czteroletni wykonano rok przed jego planowym zakończeniem i w 1939 roku przy-
gotowano projekt kolejnego, piętnastoletniego planu gospodarczego. Jego głównymi zada-
niami były: rozwój przemysłu zbrojeniowego, komunikacji, rolnictwa i oświaty. Realizację 
planu piętnastoletniego, rozpoczętą w 1939 roku, przerwał wybuch II wojny światowej. 

5. Samolot bombowy PZL. 37 Łoś, produkowany w Pań-
stwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie i Mielcu, był 
szczytowym osiągnięciem polskiej techniki lotniczej w latach 
30. XX wieku
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4. KUlTURA I NAUKA POlSKA W DWUDZIESTOlECIU  
MIĘDZYWOJENNYM

Jaki wpływ na rozwój kultury narodowej miał okres zaborów?
Wymień wielkich polskich naukowców z przełomu XIX i XX wieku. Z jakich odkryć zasłynęli?

Kultura maSowa
Na dwudziestolecie międzywojenne, a szcze-
gólnie na jego drugą połowę, przypada roz-
wój kultury masowej w Polsce. Mianem 
kultury masowej określamy zjawisko po-
wszechnego udziału w życiu kulturalnym 
szerokich mas społeczeństwa. Przemiany 
w kulturze, świadomości ludzi i życiu co-
dziennym, które z czasem objęły cały świat, 
były możliwe m.in. dzięki rozwojowi pra-
sy, radiofonii i kinematografii oraz dzięki 
osiągnięciom szkolnictwa, które stworzyło 
wykształconą grupę odbiorców i uczestni-
ków kultury masowej.

raDIofonIa I KInematografIa
Pierwsza stacja radiowa została urucho-
miona w Polsce w 1926 roku w Warszawie. 
Początki były skromne, jednak już w na-
stępnych latach powstały radiowe ośrodki 
nadawcze w Krakowie, Poznaniu, Wilnie, 
Łodzi, Lwowie i Katowicach. Liczba odbior-
ników radiowych wzrastała bardzo szybko. 
W 1926 roku było ich kilkadziesiąt tysięcy, 
a w 1939 roku już ponad milion. Ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju polskiej radiofo-
nii miało uruchomienie w 1931 roku sta-
cji nadawczej w Raszynie pod Warszawą.  
W chwili otwarcia była ona najsilniejszą 
stacją nadawczą na świecie.

Znacznie wolniej rozwijała się polska 
produkcja filmowa. Do czołowych reżyse-
rów, których filmy biły rekordy popular-
ności, należeli aleksander ford i józef 
lejtes. Wybitnymi aktorami filmowymi 
okresu międzywojennego byli: adolf 
Dymsza, aleksander żabczyński,  

1. Maszty antenowe (wys. 280 m) Polskiego Radia w Ra-
szynie. Przed II wojną światową uchodziły za jedne wyższych 
konstrukcji inżynierskich na świecie

2. Plakat filmu „Na Sybir” z 1930 r. z Jadwigą Smosarską  
i Adamem Brodziszem w rolach głównych
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jadwiga andrzejewska i jadwiga Smosarska. Rozwój produkcji filmowej hamo-
wała skromna sieć kin. Wprawdzie w 1939 roku było ich prawie 800, to jednak w po-
równaniu z liczbą mieszkańców nasz kraj zajmował pod tym względem jedno z ostat-
nich miejsc w Europie.

teatr
Duże znaczenie w upowszechnianiu polskiej kultury odgrywał w latach międzywojen-
nych polski teatr. Głównymi ośrodkami teatralnymi kraju były duże miasta: Katowice, 
Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa i Wilno, chociaż własne teatry miały 
także i małe miejscowości. Na dziesiątkach scen występowało wielu wspaniałych akto-
rów, m.in.: aleksander zelwerowicz, ludwik Solski, Ka rol adwentowicz, mie-
czysława ćwiklińska, Stefan jaracz. Do powodzenia spektakli teatralnych wśród 
publiczności przyczynili się tacy wybitni reżyserzy tamtych czasów, jak leon Schiller 
(czytaj: sziler) i juliusz osterwa.

lIteratura, malarStwo I muzyKa
Wielki rozkwit przeżywała polska literatura, niezwykle różnorodna w tym okresie.  
W 1924 roku, za realistyczną powieść o polskiej wsi pt. Chłopi, władysław reymont 
otrzymał literacką nagrodę nobla. Inny-
mi wybitnymi prozaikami tego okresu byli: 
maria Dąbrowska, Stefan żeromski 
oraz zofia nałkowska. Wśród poetów 
międzywojennej Polski czołówkę stano-
wili: antoni Słonimski, julian tuwim, 
leopold Staff, maria pawlikowska-ja-
snorzewska oraz władysław Broniew-
ski. Wybitnym polskim dramaturgiem był 
Stanisław Ignacy witkiewicz.

Sławą nie tylko w Polsce, ale i poza jej 
granicami cieszyli się nasi artyści mala-
rze:  jacek malczewski, leon wyczół-
kowski, wojciech Kossak oraz pracują-
cy w Paryżu olga Boznańska i tadeusz 
makowski. Na arenie międzynarodowej 
zasłynęli również muzycy – kompozytor 
Karol Szymanowski oraz skrzypaczka 
grażyna Bacewicz.

nauKa I eDuKacja
Największym wyzwaniem dla odrodzonego państwa była walka z analfabetyzmem. 
Do wybuchu II wojny światowej nie udało się zlikwidować tego zjawiska, ale dzię-
ki szybkiemu rozwojowi oświaty uczyniono ogromny postęp. Tuż po odzyskaniu  
niepodległości analfabetą był co trzeci Polak, podczas gdy w 1939 roku – już tylko co 

3. Stanisław Ignacy Witkiewicz, ps. Witkacy (1885–1939), ma-
larz, fotografik, pisarz, dramaturg i filozof. Autoportret z 1938 r.
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dziesiąty. W ślad za rozwojem szkolnictwa powszechnego regularnie wzrastała licz-
ba szkół średnich i wyższych. Największymi ośrodkami akademickimi były: Kraków, 
Lwów, Warszawa i Wilno. 

W okresie międzywojennym powstawały liczne towarzystwa i instytuty nauko-
we finansowane przez państwo. Intensywne badania naukowe prowadzono w wielu 
dziedzinach wiedzy. Swobodnie mogli pracować polscy historycy: józef feldman, 
marceli handelsman czy Szymon askenazy, znacznie poszerzając zakres naszej 
wiedzy historycznej. Rozwijała się także polska archeologia. Podczas prac prowadz-
onych w województwie bydgoskim, w sierpniu 1933 roku, naukowcy z Uniwersytetu 
Poznańskiego odkryli w okolicach wsi Biskupin gród kultury łużyckiej sprzed 2500 lat 
z bardzo dobrze zachowanymi częściami budowli mieszkalnych. Natomiast w 1938 
roku polsko-francuska ekspedycja archeologiczna w Egipcie, kierowana przez Kazi-
mierza michałowskiego, dokonała sensacyjnych odkryć cmentarzyska z okresu 
Starego i Średniego Państwa, a także pozostałości miasta z okresu ptolemejskiego.

5. Prof. Kazimierz Michałowski (1901–1981) przy egipskim sarkofagu, 1937 r.

Międzynarodową sławą cieszyła się polska szkoła matematyczna ze Stefanem 
Banachem i wacławem Sierpińskim na czele. Wybitnymi uczonymi owych czasów 
byli także: filozofowie – tadeusz Kotarbiński i władysław tatarkiewicz, prawnik 
władysław Kazimierz Kumaniecki, geograf eugeniusz romer oraz przedstawi-
ciele nauk medycznych – ludwik hirszfeld i rudolf weigel (czytaj: wajgel).

Sport
W tej dziedzinie osiągaliśmy spore sukcesy na arenie międzynarodowej. W 1928 roku, 
podczas IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie pierwszy złoty medal olimpijski dla 
Polski zdobyła halina Konopacka w rzucie dyskiem. Ponadto zdobyliśmy srebrny 
medal  w tzw. Pucharze Narodów dla drużyny jeździeckiej i trzy brązowe. Cztery lata 
później, na X Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, polscy sportowcy wywalczyli 
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?

! To jesT ważne
Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju kultury masowej •	
oraz odrodzenie polskiej oświaty, nauki i kultury. 
Narodziły się radiofonia i kinematografia oraz rozkwitał polski teatr. Pol-•	
ska literatura, malarstwo i muzyka przeżywały gwałtowny rozwój.
Także w nauce nastąpił swoisty renesans.•	
Polscy sportowcy odnosili spore sukcesy na arenach międzynaro-•	
dowych.

PyTania i Polecenia

Jak oceniasz rozwój polskiej kultury i nauki w dwudziestoleciu międzywo-1. 
jennym?
Czy dziś spotykasz się z dziełami twórców, o których opowiada powyższy roz-2. 
dział? Podaj przykłady.

dwa złote medale: janusz Kusociński  
w biegu na 10 km i Stanisława walasie-
wiczówna w biegu na 100 m.

Do 1948 roku podczas igrzysk 
odbywał się także konkurs sztuki. I tutaj 
odnosiliśmy zwycięstwa. W 1928 roku 
poeta Kazimierz wierzyński zdobył 
złoty medal w dziedzinie literatury za to-
mik poezji Laur olimpijski, a władysław 
Skoczylas brązowy medal w dziedzinie 
grafiki. Na kolejnych igrzyskach, w 1932 
roku, srebrny medal w dziedzinie malar-
stwa i grafiki zdobyła jadwiga Konarska 
za drzeworyt Narciarze, a w 1936 roku, 
w Berlinie, srebrny medal uzyskał józef 
Klukowski za płaskorzeźbę Piłka nożna, 
zaś dwa brązowe – jan parandowski za 
powieść Dysk olimpijski i Stanisław os-
toja- chrostowski za projekt drzeworytu.

Ci wszyscy oraz setki innych wybitnych postaci, których nie sposób wymienić, 
przyczynili się do odrodzenia i rozwoju polskiej oświaty, nauki i kultury. Dzięki 
nim zaledwie w ciągu dwudziestu lat zdołano zahamować wieloletni proces wy-
naradawiania Polaków oraz odbudowano rangę polskiej kultury i nauki na arenie 
międzynarodowej.

6. (A) Halina Konopacka (1900–1989), pierwsza polska złota 
medalistka olimpijska.

(B) Janusz Kusociński (1907–1940), złoty medalista olimpijski  
z Los Angeles w biegu na 10000 m. W kampanii wrześniowej 
1939 r. walczył w obronie stolicy. W czasie okupacji został 
członkiem podziemnej Organizacji Wojskowej „Wilki”. Aresz-
towany przez Gestapo w marcu 1940 r. Zginął rozstrzelany  
w pobliżu Palmir w Puszczy Kampinowskiej

BA
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