
Temat jest w podr. str. 204—207( bez rządów sanacji) , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub 

wydrukować i wkleić do zeszytu.  

 

Temat :  Zamach majowy w Polsce 1926 r. 

 

Rola J. Piłsudskiego w Polsce 

 

Był twórcą Legionów Polskich, uwięzili go Niemcy w Magdeburgu za odmowę 

złożenia przysięgi państwom centralnym. W wolnej Polsce został Marszałkiem Polski, 

a także Naczelnikiem Państwa i był nim do wyboru G. Narutowicza na prezydenta.  

W roku 1923 odsunął się z życia politycznego i zamieszkał w Sulejówku pod 

Warszawą skąd obserwował wydarzenia w Polsce. 

Sytuacja w Polsce przed zamachem majowym 

 

W latach 1918- 1926 aż 14 razy zmieniał się rząd. Niestabilność władzy wykonawczej 

sprzyjała nadużyciom w państwie. Prasa ujawniała przypadki korupcji, afer, w które 

zamieszani byli politycy. Oznaką słabości państwa było zamordowanie G. 

Narutowicza i wynikało z ogromnych podziałów politycznych w Polsce. 

Odrodzona Polska borykała się z trudnościami ekonomicznymi, a na skutki 

wprowadzanych reform ( rolna czy walutowa) należało poczekać. Polacy byli 

rozczarowani biedą, która dotykała wiele rodzin. Nie o takiej Polsce marzyli, kiedy 

żyli pod zaborami. Ponadto zagrażali nam Niemcy i ZSSR, którzy nie akceptowali 

wolnej Polski 

Zamach majowy 1926 

 

Józef Piłsudski, mając duże poparcie społeczne, zdecydował się w maju 1926 r. 

przejąć władzę drogą wojskową. Wiedział, że jego legioniści są mu wierni i może na 

nich liczyć . Nie mógł dłużej patrzeć na to, co dzieje się w jego ukochanej Polsce. 

Piłsudski liczył, że po zbrojnej demonstracji wiernych mu oddziałów władza RP 

przekaże mu ster rządów. 12 maja spotkał się nawet z prezydentem Wojciechowskim, 

ale ten odmówił złożenia urzędu. W tej sytuacji doszło do walk w Warszawie ( 12-15 

maja)  między siłami Piłsudskiego a oddziałami wiernymi rządowi. Wojciechowski 

chcąc uniknąć wojny domowej wraz z rządem podali się do dymisji. 

Kilka dni później Zgromadzenie Narodowe wybrało J. Piłsudskiego na prezydenta, ale 

ten nominacji nie przyjął. Wskazał kandydata na urząd prezydenta - I. Mościckiego 

Autorytaryzm w Polsce po zamachu majowym 

 

Rządy autorytarne to takie, które opierają się na autorytecie jednej osoby. 

 W Polsce było to odniesienie do J. Piłsudskiego. Wywierał wpływ na sprawy 

państwowe. Przy podejmowaniu decyzji z jego zdaniem liczyły się najwyższe władze. 

J. Piłsudski był przez wielu Polaków szanowany i doceniany, kochany przez 

swoich legionistów. 
 


