
Klasa VI – historia (wtorek – 19 maja)

Witam Was serdecznie! Kolejna lekcja dotyczy zamachu majowego w Polsce w 1926 roku.

Temat: Zamach majowy.
1. Przejęcie władzy w zamachu majowym.
2. Zmiany konstytucji.

Zagadnienia dotyczące dzisiejszej lekcji znajdziecie w podręczniku na stronie 240. Omówimy tylko
dwa punkty:
 Zamach majowy 
Zmiany konstytucji
 
Oprócz  podręcznika  skorzystajcie  także,  proszę,  z  :Przewrót  majowy  i  jego  konsekwencje.
Epodreczniki.pl  Znajdziecie  tam  materiał  dotyczący  wiadomości  z  lekcji,  teksty  źródłowe,
ikonografię i ćwiczenia.

…………………………………………………………………………………………………………
NOTATKA:

W okresie rządów parlamentarnych w Polsce nastąpił kryzys gospodarczy oraz kryzys władzy. Za
osobę, która mogłaby zmienić ten stan rzeczy uważano Józefa Piłsudskiego. Po kolejnej zmianie
rządów w 1926 r. zorganizował on zamach, czyli zbrojny przewrót. W efekcie w Warszawie doszło
do trwających trzy dni walk pomiędzy wojskami rządowymi a oddziałami wiernymi Piłsudskiemu.
Zginęło ponad 400 osób, a ponad 900 zostało rannych. Prezydent Wojciechowski podjął decyzję o
zaprzestaniu  walk  i  podał  się  do  dymisji..  Zgromadzenie  Narodowe  (29  maja  1926  roku)  na
kolejnego  prezydenta  wybrało  Piłsudskiego.  Ten  jednak  wyboru  nie  przyjął,  lecz  wysunął
kandydaturę Ignacego Mościckiego (wybranego 1 czerwca).

……………………………………………………………………………………………………...
Otwórzcie  podręczniki  na  stronie  241  i  przeczytajcie  tekst  źródłowy  „Przemówienie  Józefa
Piłsudskiego” podczas obrad Zgromadzenia Narodowego. Odpowiedzcie pisemnie na dwa pytania
pod tekstem.
……………………………………………………………………………………………………….
NOTATKA:

Chociaż prezydentem został Mościcki, to Józef Piłsudski aż do śmierci w 1933 roku miał wpływ na
najważniejsze kwestie polityczne. Jego głównym celem było wzmocnienie władzy wykonawczej.
Dlatego na wniosek nowego rządu wprowadzono zmiany do konstytucji marcowej. Przyjęto je 2
sierpnia 1926 roku (tzw.  nowela sierpniowa).  Zmiany te wzmacniały pozycję prezydenta,  który
mógł rozwiązywać sejm i senat przed upływem kadencji oraz otrzymał prawo wydawania dekretów
z mocą ustawy w czasie, gdy sejm nie prowadził obrad. W ten sposób mógł dokonywać w kraju
zmian  prawnych..  Działania  te  miały  na  celu  sanację,  czyli  uzdrowienie  życia  publicznego  w
Polsce.
…………………………………………………………………………………………………………

Pozostałą część tematu omówimy w czwartek, pozdrawiam – I. K.


