
Temat jest w podr. str. 207 -210 jest to ciąg dalszy poprzedniego tematu, proszę go przeczytać, notatkę 

przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu.  

 

Temat :  Rządy sanacji w Polsce po roku 1926 r. 

 

Znaczenie słowa sanatio 

Słowo to w języku łacińskim oznacza uzdrowienie. 

Rządy sanacji w Polsce 1926-1939 

J. Piłsudski dokonał zamachu stanu w imię poprawy sytuacji w Polsce. Chciał, aby w kraju 

nastąpiło uzdrowienie poprzez m.in. odsunięcie od władzy skorumpowanych polityków. 

Prezydenta RP na lata 1926-1939 wskazał Piłsudski, został nim I. Mościcki.                                        

Twórca Legionów na pierwszym miejscu stawiał dobro Ojczyzny, nie zależało mu na 

zaszczytach. Zabiegał on o wzmocnienie pozycji prezydenta. Uchwalona przez sejm w 1926r 

nowela sierpniowa zwiększyła rolę prezydenta.                                                                           

Droga do uchwalenia nowej konstytucji 

Nie była łatwa i nie obyło się bez przemocy. Piłsudczycy utworzyli Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem, który miał zdobyć większość w sejmie, a w konsekwencji 

doprowadzić do uchwalenia konstytucji. Przeciwnicy tego pomysłu zawiązali Centrolew. 

Władze sanacji natychmiast przystąpiły do działania i uwięziono przywódców Centrolewu w 

Brześciu nad Bugiem. Osłabiony przeciwnik przegrał wybory (1930), a jego przywódcy 

zasiedli na ławie oskarżonych. Zarzucono im przygotowanie zamachu stanu. W procesie 

brzeskim zostali skazani na więzienie.  

Konstytucja kwietniowa 1935r.  

Konstytucję uchwalił sejm, według projektu piłsudczyków. Otrzymała nazwę Konstytucji 

Kwietniowej bo w kwietniu podpisał ją prezydent. Znacząco różniła się od swojej 

poprzedniczki z 1921r. Nowa konstytucja dała duże uprawnienia prezydentowi, a 

ograniczono je parlamentowi.  W myśl konstytucji państwo było wartością najważniejszą i 

nawet swobody obywatelskie zostały podporządkowane interesowi państwa. 

Śmierć J. Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, Marszałka, twórcy Legionów Polskich 

1935r. 

Zmarł miesiąc po wejściu w życie Konstytucji Kwietniowej. Nawet polityczni przeciwnicy 

nie odmawiali mu zasług, szczególnie w dziele odzyskania niepodległości. Sanacja straciła 

charyzmatycznego przywódcę, którego nikt nie był w stanie zastąpić.  

Pogrzeb Piłsudskiego odbył się w Warszawie, a trumnę z ciałem zawieziono pociągiem do 

Krakowa i złożono w podziemiach Katedry na Wawelu. Zgodnie z jego życzeniem serce 

Marszałka spoczęło w Wilnie w grobie matki na cmentarzu, na którym byli pochowani jego 

żołnierze polegli w obronie Wilna. 

Po śmierci Piłsudskiego w obozie rządzącym na czołową pozycję wysunął się prezydent I. 

Mościcki i E.Rydz-Śmigły, marszałek Polski. 

Ciekawostka 

Co najmniej 25 delegacji międzynarodowych uczestniczyło w pogrzebie Piłsudskiego( np. z: 

Japonii, Finlandii, Szwecji, Turcji itd.) 

Po śmierci J. Piłsudskiego Adolf Hitler ogłosił żałobę narodową w III Rzeszy, wziął również 

udział we mszy żałobnej, która odbyła się w Berlinie. 
 


