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Dwudziestolecie międzywojenne
Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość

Po 123 latach rozbiorów państwo polskie trzeba było stworzyć od nowa. Wiązało się z tym wiele wyzwań. Należały do
nich odbudowa ze zniszczeń w wyniku I wojny światowej, która przez cztery lata dewastowała ziemie polskie, integracja
dzielnic zróżnicowanych pod względem systemów prawnych, poziomu rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego,
zamieszkałych przez ludzi różnych narodowości i religii. Wysiłków tych nie ułatwiały głębokie podziały polityczne
polskiego społeczeństwa i poważne kryzysy ekonomiczne, jakich doświadczała odrodzona Polska. Bilans Drugiej
Rzeczypospolitej jest jednak dodatni. Udało się zbudować demokratyczne państwo o średnim europejskim poziomie
rozwoju gospodarczego. Niestety w drugiej dekadzie niepodległości reguły demokracji uległy poważnemu ograniczeniu,
co było wyrazem szerszej niekorzystnej tendencji ówczesnej Europie.

POLITYKA

Odrodzona Rzeczpospolita 1918-1939
11 Lis 1918 - 1 Wrz 2039

Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość.
Po 123 latach rozbiorów państwo polskie trzeba było stworzyć od nowa. Konieczna była do
odbudowa kraju ze zniszczeń I wojny światowej, która przez cztery lata dewastowała ziemie
polskie. Trzeba było zintegrować dzielnice zróżnicowane pod względem systemów prawnych,
poziomu rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, zamieszkałych przez ludzi różnych
narodowości i religii. Wysiłków tych nie ułatwiały głębokie podziały polityczne polskiego
społeczeństwa i poważne kryzysy ekonomiczne, jakich doświadczała odrodzona Polska.
Bilans Drugiej Rzeczypospolitej jest jednak dodatni. Udało się zbudować demokratyczne
państwo o średnim europejskim poziomie rozwoju gospodarczego. Jednak drugiej dekadzie
niepodległości reguły demokracji uległy poważnemu ograniczeniu, co było wyrazem podobnej
tendencji ówczesnej Europie.

Walka o granice
11 Lis 1918 - 18 Mar 1921

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Skamander
28 Lis 1918

Życie literackie w II RP było bogate i różnorodne. W dużej części rozwijało się
poza głównym nurtami literatury światowej. Kwitła także literatura popularna.
Grupa literacka, którą łączyły poglądy społeczno-polityczne i działalność pozaliteracka
(kabaret, odczyty, spotkania w kawiarni „Pod Pikadorem”). Skamandryci związani byli także z
tygodnikiem społeczno-politycznym „Wiadomości Literackie”, który po procesie brzeskim miał
charakter prodemokratyczny i sprzeciwiał się rządom sanacji. Tworzyli ją Julian Tuwim, Antoni
Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń.
Literatura dwudziestolecia międzywojennego była bardzo zróżnicowana i rozwijała się poza
głównymi nurtami literatury europejskiej - odwoływali się do nich jedynie Futuryści,
Awangarda Krakowska i Druga Awangarda. W pierwszym okresie dominowali autorzy piszący
przed I wojną Światową – Stefan Żeromski, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, czy Władysław
Reymont – laureat Nagrody Nobla z 1934 roku za powieść Chłopi. Później poza
Skamandrytami tworzyli autorzy tak różni jak Zofia Nałkowska („Granica”), Witold
Gombrowicz („Ferdydurke”), Maria Kuncewiczowa („Cudzoziemka”), Stanisław Ignacy
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Witkiewicz („Nienasycenie”), Pola Gojawiczyńska („Dziewczęta z Nowolipek”) czy Bruno
Schulz („Sklepy cynamonowe”). Rozwijała się także literatura popularna (np. „Kariera
Nikodema Dyzmy” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza) i dziecięca (Kornel Makuszyński, Janusz
Korczak i Jan Brzechwa).

POLITYKA

Wybory do Sejmu Ustawodawczego.
26 Sty 1919

26 stycznia 1919 r. odbyły się pierwsze wybory powszechne do Sejmu RP. Prawa wyborcze uzyskały
kobiety.
W pierwszych miesiącach niepodległości władze państwowe działały na podstawie dekretu o tymczasowej władzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Na jego mocy Józef Piłsudski objął funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa.
Ówcześni politycy byli jednak zgodni, że o ustroju odrodzonego państwa może zdecydować jedynie Sejm jako
przedstawiciel woli narodu. Do jego wyłonienia przystąpiono w błyskawicznym tempie.
Już w końcu listopada 1918 r. przyjęto ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego. Ta tradycyjna nazwa
oznaczała, że jego głównym zadaniem będzie uchwalenie konstytucji. Prawa wyborcze otrzymali wszyscy obywatele.
Polska znalazła się więc wśród państw, w których kobiety uzyskały je najwcześniej. Wybory miały być tajne,
bezpośrednie i równe (głos każdego wyborcy liczył się tak samo), a podział mandatów miał nastąpić na zasadzie
proporcjonalności. Te demokratyczne zasady odróżniały wybory do Sejmu Ustawodawczego od wyborów do
parlamentów państw zaborczych.
Głosowanie odbyło się 26 stycznia 1919 r. na terenach centralnej Polski, które wówczas znajdowały się pod kontrolą
państwa polskiego. Do Sejmu Ustawodawczego włączono też byłych posłów polskich do parlamentów pruskiego i
austriackiego, a w miarę rozszerzania się terytorium Polski przeprowadzano wybory uzupełniające. Te zmiany
zwiększały udział w Sejmie ugrupowań konserwatywnych na niekorzyść lewicy, co miało wpływ na kształt przyszłej
konstytucji. Tymczasem Sejm na mocy uchwały zwanej Małą Konstytucją powierzył Piłsudskiemu dalsze pełnienie
funkcji Naczelnika Państwa.
Tekst dekretu o tymczasowej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej: https://linkd.pl/p7acs
Tekst dekretu o tymczasowej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej: https://linkd.pl/p7ac7
Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego z 1918 r. :
https://linkd.pl/p7ac9

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Polska Szkoła Matematyczna
1 Sty 1920 - 20 Gru 1920

Prace działających w dwudziestoleciu międzywojennym matematyków polskich
były przełomowe w nauce światowej.
Prace działających w dwudziestoleciu międzywojennym matematyków polskich były
przełomowe w nauce światowej. Poszukiwali rozwiązań problemów teoretycznych, jednak z
ich osiągnięć korzystamy codziennie. Bez prac Stefana Banacha nie byłoby plików .jpg,
fraktale, nad którymi pracował Wacław Sierpiński, znajdują zastosowanie w antenach
telefonów komórkowych, a zapis stworzony przez Jana Łukasiewicza dzisiaj jest
wykorzystywany w informatyce. Z kolei prace Alfreda Tarskiego dotyczące pojęć prawdy i
wynikania logicznego miały ogromny wpływ na rozwój współczesnej filozofii.
Polska szkoła matematyczna skupiała się wokół założonego w 1920 r. w Warszawie pisma
Fundamenta Mathematicae i lwowskiego Studia Mathematica. Niezwykle ważne, choć
wówczas nieznane, bo objęte tajemnicą państwową, były też osiągnięcia matematyków
poznańskich, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
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ZAGRANICA

Liga Narodów
1 Paź 1920

Powołana na mocy Traktatu Wersalskiego Liga Narodów to pierwsza organizacja
międzynarodowa, której celem było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie.
Liga Narodów powstała w 1919 r. z inicjatywy prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Pakt o jej
ustanowieniu stanowił część Traktatu Wersalskiego. Była pierwszą powszechną organizacją
międzynarodową stawiającą sobie za cel zapewnienie międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa. Jej utworzenie wynikało z doświadczeń pierwszej wojny światowej. Państwa
członkowskie zobowiązywały się do przestrzegania prawa międzynarodowego i pokojowego
rozstrzygania sporów, bez uciekania się do wojny. Organy Ligi Narodów miały siedzibę w
Genewie. Główną rolę odgrywały w niej państwa będące stałymi członkami Rady LN: Wielka
Brytania, Francja, Włochy i Japonia. Polska należała do 32 państw założycielskich. W 1937 r.
do organizacji należało 58 państw.
Idealistyczne założenia nie spełniły się i Liga Narodów nie zdołała zagwarantować pokoju
światowego. Już w latach 30. okazała się bezradna wobec przemocy w stosunkach
międzynarodowych stosowanej przez państwa militarystyczne – japońskiej agresji na Chiny,
włoskiego ataku na Etiopię. Zachowała bierność wobec wojny domowej w Hiszpanii i
niemieckich podbojów w Europie środkowej. Po wybuchu drugiej wojny światowej straciła
znaczenie, a formalnie została rozwiązana w 1946 r. Liga Narodów miała natomiast
wartościowy dorobek związany z rozwojem prawa międzynarodowego i rozwiązywania
problemów społecznych. Pod jej auspicjami działał Stały Trybunał Sprawiedliwości
Międzynarodowej oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Demokracja parlamentarna
17 Mar 1921 - 15 Maj 1926

POLITYKA

Konstytucja marcowa
17 Mar 1921

Konstytucja Marcowa przesądzała o tym, że Polska będzie republiką
parlamentarną opartą na zasadzie trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą.
17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
Przesądzała ona o tym, że Polska będzie republiką parlamentarną opartą na zasadzie
trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja
marcowa była wzorowana na francuskiej i spełniała standardy demokratyczne ówczesnej
Europy. Nie była jednak pozbawiona mankamentów. Przewaga pozycji parlamentu nad
władzą wykonawczą w połączeniu z silnie proporcjonalną ordynacją wyborczą była przyczyną
nietrwałości rządów. W rozdrobnionym parlamencie trudno bowiem było o stabilną większość.
Zaletą konstytucji marcowej były natomiast rozbudowane gwarancje praw obywatelskich.
W Sejmie Ustawodawczym toczyły się ostre spory o kształt ustroju państwa. Lewica
opowiadała się za ideą republiki ludowej z jednoizbowym parlamentem i silnym prezydentem
wybieranym w wyborach powszechnych oraz gwarancjami praw socjalnych. Jednak to
prawica zdołała przeforsować swoje koncepcje ustrojowe za cenę niewielkich ustępstw (m.in.
rezygnacji z przepisów jaskrawo uprzywilejowujących Kościół katolicki). Parlament składał się
z dwóch izb – Sejmu i Senatu – które wspólnie jako Zgromadzenie Narodowe wybierały
prezydenta na siedmioletnią kadencję. Uprawnienia głowy państwa ograniczono,
spodziewając się, że o tę funkcję będzie się ubiegał znienawidzony przez narodową
demokrację Józef Piłsudski. Prezydent nie miał inicjatywy ustawodawczej ani prawa weta
wobec ustaw uchwalonych przez Sejm, a jego akty urzędowe wymagały podpisu premiera.
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Rząd ponosił odpowiedzialność polityczną przed Sejmem. Sejm składał się z 444 posłów
wybieranych w pięcioprzymiotnikowych wyborach na pięć lat.
Tekst konstytucji marcowej:
https://linkd.pl/p7ack

POLITYKA

Zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza
16 Sty 1922

Kampania nienawiści rozpętana przez narodową demokrację po wyborze
Gabriela Narutowicza na Prezydenta RP doprowadziła do jego zabójstwa.
Z pierwszych wyborów przeprowadzonych w 1922 r. pod rządami konstytucji marcowej
wyłonił się sejm, w którym większość miały ugrupowania prawicowe i centrowe. Słaby wynik
uzyskali socjaliści i lewicowy odłam ruchu ludowego. Nadspodziewanie dobry natomiast
reprezentacja mniejszości narodowych.
Pierwszym zadaniem nowego parlamentu był wybór prezydenta. W początkowych turach
głosowania w Zgromadzeniu Narodowym zdecydowaną przewagę nad innymi kandydatami
miał wysunięty przez narodową demokrację hrabia Maurycy Zamoyski. Ostatecznie jednak
socjaliści i oba odłamy ludowców poparły Gabriela Narutowicza. Był on wybitnym inżynierem i
działaczem społecznym, choć nie pierwszoplanowym politykiem (wcześniej kilkakrotnie pełnił
urząd ministra). O jego zwycięstwie przesądziło poparcie posłów mniejszości narodowych,
którzy dysponowali jedną piątą głosów.
Po wyborze Narutowicza narodowa demokracja rozpętała przeciwko niemu kampanię
nienawiści. Widoczne były w niej motywy antysemickie. Prezydentowi zarzucano, że jest
„wybrańcem Żydów”. Poprzez manifestacje uliczne endecy usiłowali nie dopuścić do
zaprzysiężenia prezydenta. W jego obronie stanęli socjaliści. Kilka dni po objęciu urzędu, 16
grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz został zastrzelony przez fanatycznego nacjonalistę
podczas wernisażu w galerii sztuki Zachęta. Kraj stanął na krawędzi wojny domowej.
Sytuację uspokoiło powołanie rządu Władysława Sikorskiego i wprowadzenie stanu
wyjątkowego. Jednak w 1923 r. narodowa demokracja i PSL „Piast” zawarły porozumienie i
na kilka lat objęły władzę w Polsce.
Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza było symptomem głębokiego podziału w polskim
społeczeństwie. Konflikt między nacjonalistyczną prawicą a siłami wywodzącymi się z lewicy
niepodległościowej był jednym z czynników determinujących polską politykę w
dwudziestoleciu międzywojennym.

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Oznaczenie grup krwi
15 Maj 1923

Oznaczenie grup krwi było jednym z najważniejszych osiągnięć nauki w Polsce.
Ludwik Hirszfeld odkrył prawa dziedziczenia grupy krwi i wprowadził ich oznaczenie jako 0, A, B i AB, przyjęte na
całym świecie w 1928 roku. Oznaczył również czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało
życie wielu noworodkom. Było to jedno z największych osiągnięć nauki w przedwojennej Polsce. W 1950 roku
Hirszfeld za to odkrycie został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

GOSPODARKA

Gdynia
4 Mar 1924 - 4 Mar 1926



21.10.2021, 10:20 Dwudziestolecie międzywojenne

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1656565/Dwudziestolecie-midzywojenne/print/ 5/13

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w ciągu czterech lata Polska zbudowała od
zera port i nowoczesne miasto – Gdynię. Dzięki temu II RP uniezależniła się od
portu w Gdańsku.
Traktat Wersalski przesądził, że Gdańsk będzie wolnym miastem i nie znajdzie się w
granicach Polski. W konsekwencji od decyzji władz tego miasta zależał polski dostęp do
Bałtyku. O wynikających z tego zagrożeniach świadczyło zablokowanie dostaw broni do
Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej. Aby uniezależnić się od portu w Gdańsku, mimo
trudnej sytuacji gospodarczej, Polska zdecydowała się na założenie własnego portu. Miasto i
port w Gdyni zostały zbudowane od zera w latach 1922-1926. Gdynia w 1934 roku stała się
największym portem na Bałtyku i miała duże znaczenie dla polskiego eksportu.
Budowa portu wymagała stworzenia nowego miasta w miejsce niedużej osady rybackiej. Było
to duże wyzwanie nie tylko finansowe, ale także urbanistyczne i architektoniczne. Jednak
Polska architektura dwudziestolecia międzywojennego była na bardzo wysokim poziomie i
pozostawała ściśle związana z najważniejszymi nurtami projektowania budynków i miast,
takimi jak niemiecki Bauhaus czy modernizm francuskiego architekta Le Corbusiera.
Głównymi celami tego nurtu było to, aby miasta, budynki i przedmioty były funkcjonalne.
Uważano także, że od sposobu ich zaprojektowania zależą także nasze relacje z innymi
ludźmi. Mimo zniszczeń podczas II wojny światowej, nie tylko w Gdyni możemy dzisiaj
podziwiać takie budynki modernistyczne jak osiedle WSM w Warszawie, czy Hotel Patria w
Krynicy-Zdroju. Budynki zaprojektowane przez architektów, którzy wyemigrowali do Palestyny
w latach dwudziestych i trzydziestych, możemy także podziwiać w Tel-Awiwie, który podobnie
jak Gdynia został wybudowany od zera.

GOSPODARKA

Hiperinflacja i reforma walutowa Władysława Grabskiego
29 Kwi 1924

W drugiej połowie 1923 r. wzrost cen i spadek wartości pieniądza wymknęły się
spod kontroli. Rząd Władysława Grabskiego przeprowadził w 1924 r. reformę
walutową.
Tworzenie struktur odrodzonego państwa, budowa armii oraz wojny o granice wymagały
ogromnych wydatków. Wobec trudnej sytuacji gospodarczej i słabości aparatu skarbowego
nie dało się ich pokryć wpływami podatkowymi. Rząd finansował deficyt budżetowy drukiem
„pustego”, czyli nie mającego pokrycia w dobrach i usługach na rynku, pieniądza.
Powodowało to spadek wartości polskiej waluty. Ograniczona inflacja miała jednak częściowo
pozytywne skutki dla rozwoju gospodarki, dlatego przez kilka lat władze nie podejmowały
interwencji. Jednak w drugiej połowie 1923 r. inflacja przerodziła się w hiperinflację. Wzrost
cen i spadek wartości pieniądza wymknęły się spod kontroli. Między czerwcem 1923 r. a
styczniem 1924 r. kurs marki polskiej do dolara spadł niemal stukrotnie. Inflacja najbardziej
dotykała pracowników najemnych, gdyż realna wartość ich wynagrodzeń nieustannie malała.
Wywołało to jesienią 1923 r. falę strajków, które niekiedy przeradzały się w starcia uliczne z
wojskiem i policją.
Sytuację w pierwszych miesiącach 1924 r. zdołał opanować nowy rząd, na którego czele
stanął wybitny ekonomista Władysław Grabski. Dzięki drastycznemu ograniczeniu wydatków
państwowych i nowym podatkom udało się ustabilizować budżet państwa i zahamować
inflację. Umożliwiło to przeprowadzenie reformy walutowej i zastąpienie marki polskiej złotym.
Jego kurs oparty był na parytecie złota i równał się frankowi szwajcarskiemu. Powołano
również niezależny od rządu Bank Polski, który był emitentem nowej polskiej waluty.

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Radio
1 Lut 1925

W integracji odrodzonego państwa ważną rolę odegrało radio.
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W kraju wielokulturowym i wielojęzycznym, o dużym poziomie analfabetyzmu, radio było
ważnym źródłem informacji i edukacji oraz przyczyniało się do upowszechniania kultury i
budowy identyfikacji narodowej. Współpracowali z nim wybitni pisarze, aktorzy i muzycy.
Pierwsza eksperymentalna audycja radiowa została nadana 1 lutego 1925 roku. W roku 1931
uruchomiony został najwyższy w Europie maszt radiowy w Raszynie pod Warszawą, który
umożliwił objęcie sygnałem radiowym całego obszaru Polski. Lokalne rozgłośnie radiowe
powstały w kilku miastach wojewódzkich. Do 1939 r. liczba abonentów Polskiego Radia
przekroczyła 1 mln.

GOSPODARKA

Reforma rolna
28 Gru 1925 - 28 Gru 1928

Do głównych problemów społecznych należały głód ziemi i przeludnienie wsi. W
1925 r. rozpoczęto reformę rolną opartą na zasadzie dobrowolnej parcelacji
wielkich majątków ziemskich.
Odrodzona Polska odziedziczyła postfeudalną strukturę własności rolnej. Aż połowa gruntów
należała do wielkich majątków ziemskich, które stanowiły zaledwie jeden procent wszystkich
gospodarstw rolnych. Z kolei 2/3 gospodarstw (do których należało łącznie 15% ziemi) miało
poniżej 5 hektarów, co nie wystarczało dla wyżywienia licznych rodzin chłopskich. Głód ziemi i
przeludnienie wsi były jednym z najbardziej palących problemów społecznych. Partie
lewicowe opowiadały się za przeprowadzeniem przymusowej parcelacji wielkiej własności
ziemskiej bez odszkodowania, a partie prawicowe dopuszczały ją tylko w ograniczonym
zakresie i za rekompensatą.
Pierwszą próbę reformy rolnej na korzystnych dla chłopów warunkach podjęto w lipcu 1920 r.
Ważnym motywem było zdobycie ich poparcia w obliczu ofensywy bolszewickiej. Ustawa ta
nie została jednak wykonana ze względu na postanowienia konstytucji marcowej z 1921 r.
gwarantujące nienaruszalność własności prywatnej. Kolejną reformę, opartą na zasadzie
dobrowolności, przygotował dopiero rząd Władysława Grabskiego w 1925 r. Ustalono limity
wielkości majątków ziemskich, właściciele parcelowanej ziemi mieli otrzymać odszkodowanie,
a chłopi kredyty na jej zakup. Tempo reformy rolnej zależało więc od możliwości finansowych
wsi i w okresie kryzysu gospodarczego lat trzydziestych bardzo zmalało.
II Rzeczpospolita nie zdołała rozwiązać kwestii agrarnej. Było to było jednym z powodów
słabości jej gospodarki. Z kolei radykalna reforma rolna przeprowadzona po II wojnie
światowej przez władze komunistyczne była jednym z narzędzi pozyskiwania przez nie
poparcia społecznego.

POLITYKA

Zamach majowy
12 Maj 1926

Podczas kolejnego kryzysu Józef W 1926 r. Józef Piłsudski przeprowadził
zamach stanu przeciwko centroprawicy pod hasłem uzdrowienia życia
publicznego. Do śmierci marszałek sprawował dyktatorską władzę w Polsce.
W latach dwudziestych utrzymywało się napięcie między lewicą niepodległościową a
centroprawicą (endecja i PSL „Piast”). Na znak protestu przeciw rządom tej ostatniej Józef
Piłsudski ustąpił z funkcji państwowych i przeniósł się do podarowanego mu przez żołnierzy
dworku w Sulejówku. Nie zrezygnował jednak z walki o władzę. Na dobrowolnym wygnaniu
utrwalał swoją legendę ojca niepodległości, umacniał wpływy w wojsku i atakował w prasie
rządy parlamentarne, zarzucając im nieefektywność i korupcję.
W 1926 r., podczas kolejnego kryzysu rządowego, Piłsudski zdecydował się na zamach
stanu. 12 maja wierne mu oddziały wojska wkroczyły do Warszawy. W dwudniowych walkach
z siłami rządowymi zginęło 379 osób (w tym cywilni gapie), a prawie tysiąc było rannych.
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Zamach poparła lewica – PPS, a nawet komuniści. By uniknąć wojny domowej prezydent
Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos podali się do dymisji. Na nowego
prezydenta Zgromadzenie Narodowe wybrało Józefa Piłsudskiego, co było równoznaczne z
politycznym zalegalizowaniem dokonanego przewrotu. Marszałek nie przyjął jednak wyboru i
na funkcję głowy państwa wysunął powolnego sobie Ignacego Mościckiego. Sam, stojąc na
czele wojska, do końca życia w 1935 r. faktycznie sprawował dyktatorską władzę w Polsce.
Józef Piłsudski sięgnął po władzę pod hasłem sanacji (z łaciny: uzdrowienia) życia
publicznego. Wprowadzone po zamachu majowym zmiany w konstytucji zmierzały do
umocnienia pozycji władzy wykonawczej względem Sejmu. Zwiększono uprawnienia
prezydenta, przyznając mu m.in. prawo wydawania dekretów z mocą ustawy. Zarazem
uciekając się do kruczków prawnych, a także brutalnych ataków prasowych starano się
kompromitować system parlamentarny. W używaniu obelżywego języka wobec posłów
celował sam Piłsudski.

Autokracja
15 Maj 1926 - 26 Paź 1931

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Złoto Haliny Konopackiej na Olimpiadzie.
31 Lip 1928

Sukcesy polskich sportowców były traktowane jako osiągnięcia odrodzonego
państwa i źródło dumy narodowej, a ich autorzy cieszyli się popularnością i
szacunkiem.
Pierwszy złoty medal na igrzyskach olimpijskich zdobyła w 1928 roku w Amsterdamie
dyskobolka Halina Konopacka. W kolejnych olimpiadach złoto zdobyli lekkoatleci Janusz
Kusociński i Stanisława Walasiewiczówna. Sukcesy odnosiła tenisistka Jadwiga
Jędrzejewska – w 1937 roku zagrała w finale Wimbledonu, co było największym osiągnięciem
polskiego tenisa do czasu, gdy w 2020 roku Iga Świątek zwyciężyła we innym turnieju
wielkoszlemowym - French Open. Bohaterami byli również piloci Franciszek Żwirko i
Stanisław Wigura, którzy w wygrali zawody samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. Ich
sukces miał szczególny wymiar, ponieważ zwyciężyli pilotując samolot polskiej konstrukcji
RWD-6.

SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA, NAUKA.

Film
9 Lis 1928

Kinematografia dwudziestolecia międzywojennego była domeną kultury
masowej, a do kin chodziło około 50 mln widzów rocznie.
W polskim filmie dwudziestolecia dominowała tematyka patriotyczna, rozrywkowa i
obyczajowa, częste były ekranizacje dzieł literackich. Natomiast praktycznie nie powstawały
dzieła artystyczne, ponieważ producenci zainteresowani byli filmami, które przyciągają
publiczność.
W drugiej połowie lat 30. do kin chodziło około 50 mln widzów rocznie, a największe sale
kinowe liczyły ponad tysiąc miejsc. Podobnie jak dzisiaj najbardziej znani aktorzy i aktorki,
tacy jak Jadwiga Smosarska czy Eugeniusz Bodo, byli bohaterami zbiorowej wyobraźni.
W listopadzie 1928 r. miała miejsce premiera największej polskiej produkcji lat dwudziestych
– niemej adaptacji „Pana Tadeusza”. Pierwszy polski film dźwiękowy wszedł na ekrany w
1930 r. W okresie kryzysu lat trzydziestych popularne stały się komedie pozwalające widzom
zapomnieć codziennych problemach, takie jak „Piętro wyżej”, czy „Każdemu wolno kochać”.
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Należy także zwrócić uwagę na liczne filmy kręcone w języku jidysz adresowane do
mniejszości żydowskiej.

ZAGRANICA

Wielki Kryzys Gospodarczy
29 Paź 1929

Krach na giełdzie nowojorskiej jesienią 1929 r. pociągnął za sobą ogólnoświatowe załamanie
gospodarcze. W Polsce kryzys spowodował masowe bezrobocie i ubóstwo.
Kilka lat dobrej koniunktury gospodarczej po reformach Władysława Grabskiego przerwał wybuch wielkiego kryzysu
ekonomicznego jesienią 1929 r. Kryzys zaczął się od załamania cen akcji na giełdzie nowojorskiej i wkrótce ogarnął
cały świat, obejmując wszystkie dziedziny gospodarki.
W Polsce pierwszym objawem kryzysu był spadek cen produktów rolnych. Ponieważ wyroby przemysłowe, których
potrzebowała wieś, nadal były drogie, prowadziło to do zmniejszenia dochodów ludności wiejskiej. By zdobyć
pieniądze, chłopi wyprzedawali nie tylko nadwyżki produkcji rolnej, ale i produkty potrzebne do codziennego
utrzymania, kupowali zaś tylko artykuły niezbędnie potrzebne.
Spadek siły nabywczej ludności wiejskiej, stanowiącej olbrzymią większość społeczeństwa, powodował zmniejszenie
popytu na towary przemysłowe. W rezultacie przedsiębiorcy ograniczali produkcję, zwalniając niepotrzebnych
pracowników. Było to przyczyną ogromnego bezrobocia. Między 1929 a 1933 r. liczba bezrobotnych wzrosła
dziesięciokrotnie. Zmniejszenie zatrudnienia pociągało za sobą również spadek wysokości wynagrodzeń pracujących.
Kryzys gospodarczy powodował dramatyczne obniżenie poziomu życia społeczeństwa. Wielu ludziom w oczy zajrzał
głód. Spadek wpływów podatkowych powodował też deficyt budżetu państwa. W Polsce, która wciąż jeszcze nie
odrobiła strat gospodarczych spowodowanych pierwszą wojną światową, kryzys był wyjątkowo głęboki i długotrwały.
Zakończył się dopiero w 1935 r.

ZAGRANICA

Stalinizm
29 Gru 1929

Po objęciu władzy w ZSRR Józef Stalin rozpoczął kolektywizację rolnictwa i
intensywną industrializację. Jego rządy cechowały masowe represje wobec
własnego społeczeństwa.
W Związku Radzieckim walkę o wpływy po śmierci Lenina wygrał Józef Stalin. W 1929 r.
zdobył jako sekretarz generalny partii komunistycznej władzę dyktatorską. Zrywając
zawierającą elementy rynkowe tzw. nową polityką ekonomiczną lat 20., rozpoczął radykalne
zmiany społeczno-gospodarcze. Przeprowadzona na początku lat 30. kolektywizacja
rolnictwa pozbawiła chłopów prywatnej własności ziemi. Ponad dwa miliony opornych zesłano
na Syberię lub osadzono w obozach pracy. Skutkiem załamania produkcji żywności była
klęska głodu na Ukrainie, w wyniku której zmarło kilka milionów ludzi. W tym samym czasie
trwała forsowna rozbudowa przemysłu ciężkiego. Narzędziem wyzysku robotników stało się
tzw. współzawodnictwo pracy prowadzące do ciągłego podnoszenia norm produkcyjnych. W
przemyśle, górnictwie, budowie kolei i dróg wodnych na masową skalę wykorzystywano
więźniów obozów pracy (łagrów).
Swoistą cechą sowieckiego totalitaryzmu był masowy terror wobec własnych obywateli.
Wymagano od nich nie tylko posłuszeństwa, ale i ideologicznego zaangażowania. Stalin był
autorem tezy o zaostrzaniu się walki klasowej w miarę budowy socjalizmu. Szczególne
nasilenie represji miało miejsce w latach 1937-38. Pewni swego losu nie mogli być nawet
członkowie elity władzy. Podczas tzw. wielkiej czystki rozstrzelano 700 tys. ludzi. Do
największych represjonowanych wtedy grup należeli mieszkający w ZSRR Polacy. Ogółem za
rządów Stalina (1929-1953) aresztowano około 6 mln ludzi, a podobna liczba padła ofiarą
przymusowych przesiedleń. Tymczasem wszechobecna propaganda lansowała obraz
szczęśliwego życia pod rządami partii komunistycznej („życie stało się lepsze, życie stało się
weselsze”) i kreowała kult osoby Stalina.
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Autorytaryzm
26 Paź 1931 - 17 Wrz 1939

POLITYKA

Proces Brzeski
13 Sty 1932

Przed wyborami w 1930 r. rząd uwięził kilkunastu posłów centrolewicy.
Przywódców opozycji oskarżono o antypaństwowy spisek i skazano na kary
więzienia.
Związane z zamachem majowym nadzieje lewicy na realizację programu demokratycznej
republiki ludowej nie spełniły się. Piłsudski wyznawał koncepcję nadrzędności państwa
wszelkimi innymi formami organizacji społeczeństwa. Ograniczeniu uległa m.in. wolność
prasy i niezależność sędziów. Obóz sanacji zdecydował się też na utworzenie własnego
stronnictwa politycznego – Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka
Piłsudskiego (BBWR). Po 1926 r. wiele ważnych stanowisk państwowych obsadzili wojskowi
– wierni podwładni Piłsudskiego z czasów walki o niepodległość. Stąd rządy sanacji
nazywano też rządami pułkowników.
By bronić demokracji parlamentarnej, ugrupowania lewicowe porozumiały się z centrowymi
PSL „Piast” i Chrześcijańską Demokracją, tworząc opozycyjną koalicję zwaną Centrolewem.
W czerwcu 1930 r. odbył się Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu, na którym żądano
usunięcia dyktatury Piłsudskiego. Radykalne nastroje potęgował szalejący kryzys
gospodarczy. Prezydent rozwiązał Sejm i wyznaczył wybory na listopad 1930 r. Wkrótce rząd
bez nakazu sądowego uwięził kilkunastu przywódców Centrolewu. Byli wśród nich tak wybitni
politycy jak Wincenty Witos i Wojciech Korfanty. Osadzono ich w więzieniu wojskowym w
Brześciu nad Bugiem, gdzie byli bici i upokarzani. Podczas brutalnej kampanii wyborczej
represje objęły w sumie pięć tysięcy działaczy opozycji, którzy zostali aresztowani na krótszy
lub dłuższy czas. W wyborach przeprowadzonych w atmosferze presji ze strony władz
zwyciężył BBWR, zdobywając ponad połowę mandatów. W regulaminie nowego Sejmu
ograniczono uprawnienia opozycji.
Po wyborach władze wytoczyły politykom uwięzionym w Brześciu proces karny. Oskarżono
ich o zawiązanie spisku w celu usunięcie rządu przemocą. W styczniu 1932 r. dziesięciu z
nich skazano na kary więzienia. Wybory z 1930 r. i proces brzeski domknęły proces
kształtowania się w Polsce ustroju autorytarnego.

ZAGRANICA

Dojście Hitlera do władzy
30 Sty 1933

W ciągu kilkunastu miesięcy od objęcia rządów Adolf Hitler zlikwidował
demokrację w Niemczech i wprowadził ustrój totalitarny.
30 stycznia 1933 r. kanclerzem Niemiec został Adolf Hitler. Prezydent Paul von Hindenburg
powołał przywódcę Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) na
szefa rządu, obawiając się wzrostu wpływów komunistycznych w ogarniętym kryzysem
gospodarczym kraju. Uzyskawszy specjalne pełnomocnictwa do wydawania dekretów, Hitler
w ciągu kilkunastu miesięcy zlikwidował w Niemczech demokrację. Zdelegalizowano partie
polityczne z wyjątkiem NSDAP oraz związki zawodowe, ograniczono prawa obywatelskie i
wolność prasy. Stosowano terror wobec przeciwników politycznych, zsyłając ich bez wyroku
sądowego do obozów koncentracyjnych.
Istotą stworzonego przez Hitlera ustroju totalitarnego był monopol władzy partii
narodowosocjalistycznej (nazistowskiej), która opanowała cały aparat państwowy. NSDAP
była partią masową, opartą na zasadzie hierarchicznej dyscypliny. Hitler jako Führer (wódz)
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narodu stał na czele partii i państwa. Został także zwierzchnikiem armii oraz kontrolował
policję polityczną. Podstawą narodowego socjalizmu (nazizmu), który stał się ideologią
państwową, były absolutyzowanie narodu niemieckiego, kult rasy aryjskiej i antysemityzm.
Nasilały się prześladowania obywateli pochodzenia żydowskiego.
Dyktatura Hitlera i partii nazistowskiej cieszyła się poparciem społecznym. Polityka
interwencjonizmu gospodarczego wpłynęła na wzrost poziomu życia ludności. Dzięki
państwowym inwestycjom w przemyśle i robotom publicznym zlikwidowano bezrobocie.
Rozwijano także instytucje socjalne. Paternalizm państwa totalitarnego polegał m.in. na tym,
że posłuszni obywatele mogli liczyć na jego opiekę; nieposłusznych czekały represje.

POLITYKA

Obóz w Berezie Kartuskiej
17 Cze 1934

W utworzonym w 1934 r. obozie w Berezie Kartuskiej osadzano bez wyroku
sądowego przeciwników politycznych. Stał się on symbolem brutalizacji życia
politycznego w Polsce.
W 1934 r. na warszawskiej ulicy został zastrzelony minister spraw wewnętrznych Bronisław
Pieracki. Reakcją władz było utworzenie w Berezie Kartuskiej na Polesiu obozu dla
przeciwników politycznych. Oficjalnie było to „miejsce odosobnienia dla osób zagrażających
bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu”. Wbrew konstytucji osadzenie w
obozie następowało na podstawie decyzji władz administracyjnych, bez wyroku sądowego i
prawa apelacji. Nad więźniami znęcano się fizycznie i psychicznie, bito i zmuszano do
upokarzających prac. Miało to na celu ich psychiczne złamanie i skłonienie do porzucenia
działalności antyrządowej.
Pierwszymi więźniami Berezy Kartuskiej byli działacze skrajnie nacjonalistycznego Obozu
Narodowo-Radykalnego, których początkowo podejrzewano o zabójstwo ministra
Pierackiego. Wkrótce jednak okazało się, że zamachu dokonała Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów. W sumie przez obóz przeszło ponad 3 tys. osób podejrzewanych o wrogą
działalność. Największą grupę stanowili komuniści, nacjonaliści ukraińscy oraz polscy
nacjonaliści. Osadzano tam także niektóre osoby podejrzane o przestępstwa kryminalne.
Funkcjonowanie obozu w Berezie Kartuskiej było przejawem tendencji do brutalizacji życia
publicznego, obejmującej w latach trzydziestych nie tylko Polskę. W tym samym czasie w
hitlerowskich Niemczech powstawały obozy koncentracyjne (pierwszy z nich uruchomiono w
Dachau w 1933 r.).

POLITYKA

Konstytucja Kwietniowa
23 Kwi 1935

Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. zrywała z zasadami demokracji parlamentarnej.
Na czele państwa stawiała prezydenta odpowiedzialnego jedynie „przed Bogiem
i Historią”.
Po wyborach z 1930 r. obóz sanacyjny wciąż nie miał w Sejmie większości potrzebnej do
uchwalenia nowej konstytucji, która miała zagwarantować trwałość jego rządów. Korzystając
z bojkotu prac konstytucyjnych przez opozycję, użyto podstępu. Na początku 1934 r. w
Sejmie przedstawiono tzw. tezy konstytucyjne. Gdy opozycja, odmawiając debaty nad nimi
opuściła salę, posłowie BBWR z pogwałceniem regulaminu sejmowego przegłosowali tezy
jako nową ustawę zasadniczą. Było to tak rażące, że dla zatarcia złego wrażenia Piłsudski
nakazał poddać tekst szczegółowej debacie i poprawkom w Senacie. Ostatecznie konstytucja
została podpisana przez Prezydenta 23 kwietnia 1935 r.
Konstytucja kwietniowa zrywała z tradycyjną demokracją parlamentarną opartą na zasadzie
trójpodziału władz. Dominującą pozycję przyznawała prezydentowi, który sprawował jednolitą
i niepodzielną władzę państwową. Prezydent nie ponosił odpowiedzialności politycznej i był
zwierzchnikiem rządu Sejmu, Senatu, sądów, wojska i kontroli państwowej. Rząd odpowiadał
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przed prezydentem, a uprawnienia kontrolne parlamentu bardzo ograniczono. Sejm, którego
liczebność zmniejszono o połowę, stał się dyspozycyjny wobec władzy wykonawczej. Wzrosła
pozycja Senatu, którego członków wybierał prezydent i wąska elita obywateli. Podniesienie
minimalnego wieku wyborców ograniczyło zasadę powszechności wyborów do Sejmu;
zniesiono też zasadę ich proporcjonalności.
Konstytucja kwietniowa deklarowała nadrzędność państwa nad społeczeństwem. Zawierała
wiele postanowień nieostrych, które pozostawiały władzy wykonawczej szerokie pole do
interpretacji. Korzystnym przepisem było natomiast uprawnienie prezydenta do wyznaczenia
swego następcy na czas wojny. Umożliwiło to utrzymanie ciągłości legalnych władz
Rzeczypospolitej podczas drugiej wojny światowej.
Tekst konstytucji kwietniowej:
https://linkd.pl/p7ads

ZAGRANICA

Wojna domowa w Hiszpanii.
1 Wrz 1936 - 1 Mar 1939

Wojna między rządem Republiki Hiszpańskiej a nacjonalistyczną prawicą nabrała
wymiaru międzynarodowego starcia między totalizmem a demokracją.
W 1936 r. wybory w Hiszpanii wygrał lewicowy Front Ludowy, który zaczął realizować
radykalne reformy społeczne. Ograniczono rolę Kościoła katolickiego, parcelowano wielką
własność ziemską, przyznano autonomię Baskom i Katalończykom. Latem tego roku bunt
przeciwko rządowi Republiki podniosła armia dowodzona przez gen. Francisco Franco.
Rozpoczęła się trwająca trzy lata krwawa wojna domowa między obozem republikańskim
(liberałowie, socjaliści, anarchiści, komuniści, separatyści baskijscy i katalońscy) a
nacjonalistycznym (konserwatyści katoliccy, monarchiści, faszystowska Falanga), która
pochłonęła około miliona ofiar. Po zwycięstwie gen. Franco do końca życia w 1975 r. pełnił
jako caudillo (hiszp. wódz) władzę dyktatorską. Jej pierwsze lata charakteryzowały się
nasilonymi represjami wobec pokonanych przeciwników politycznych.
Hiszpańska wojna domowa od początku miała wymiar międzynarodowy. Silnego wsparcia
stronie nacjonalistycznej udzieliły Włochy, wysyłając na pomoc 200 tys. żołnierzy oraz Niemcy
(dwudziestotysięczny Legion Condor wyposażony w samoloty bojowe i broń pancerną), a
także Portugalia (15 tys. żołnierzy). Republikę wspierał Związek Radziecki, który wysyłał
sprzęt wojskowy i instruktorów, umacniając przy tym własne wpływy. Istotne znaczenie miała
też pomoc zbrojeniowa Meksyku. Po stronie republikańskiej walczyło ok. 40 tys. ochotników z
różnych krajów (w większości komunistów), zorganizowanych w brygady międzynarodowe.
Przez europejską lewicę hiszpańska wojna domowa postrzegana była jako starcie między
faszystowskim totalizmem a demokracją. Z kolei prawica widziała w niej walkę między
tradycyjnymi wartościami a komunizmem. Dla mocarstw totalitarnych wojna była poligonem
do testowania nowego uzbrojenia i taktyk walki. Wspólne zaangażowanie po stronie gen.
Franco doprowadziło do zbliżenia hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. W 1937 r.
oba państwa oraz Japonia tzw. pakt antykominternowski (wymierzony w międzynarodówkę
komunistyczną), tworząc oś Berlin-Rzym-Tokio.

GOSPODARKA

Centralny Okręg Przemysłowy
1 Lut 1937

Budowa COP miała na celu przełamanie recesji poprzez inwestycje państwowe.
Opracowany przez Eugeniusza Kwiatkowskiego plan industrializacji został
uwieńczony sukcesem.
Głębokość światowego kryzysu gospodarczego pierwszej połowy lat 30. wymusiła zmianę
myślenia o gospodarce. Przezwyciężenie recesji okazało się niemożliwe bez interwencji
państwa. Inwestycje publiczne miały stymulować rozwój gospodarki poprzez zwiększenie siły
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nabywczej społeczeństwa. W Polsce te koncepcje zaczął wdrażać wicepremier i minister
skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, który wcześniej sprawdził się jako budowniczy Gdyni. Jego
plan na lata 1936-1940 przewidywał rozbudowę przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego, co
pozwoliłoby zmniejszyć bezrobocie i złagodzić przeludnienie wsi. Większość inwestycji
zlokalizowano w Centralnym Okręgu Przemysłowym obejmującym Kielecczyznę,
Lubelszczyznę oraz tzw. trójkąt bezpieczeństwa w widłach Wisły i Sanu. Zakładano – jak się
miało okazać, błędnie – że teren ten leży poza zasięgiem lotnictwa niemieckiego i
sowieckiego.
Plan Eugeniusza Kwiatkowskiego został uwieńczony sukcesem. W szybkim tempie
zbudowano wiele zakładów zbrojeniowych, motoryzacyjnych, lotniczych, elektrotechnicznych,
chemicznych. Rozbudowano infrastrukturę: elektrownie, linie energetyczne i gazociągi, drogi,
mosty, linie kolejowe. Większość tych inwestycji udało się ukończyć przed terminem, a zatem
zanim wybuchła wojna (co ciekawe, niektóre dokończyli Niemcy podczas okupacji). Kolejny
ambitny plan Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpisany na lata 1939-1954 miał doprowadzić do
wyrównania dysproporcji rozwoju gospodarczego ziem polskich. Wybuch drugiej wojny
światowej uniemożliwił jego realizację.

POLITYKA

Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN)
21 Lut 1937

Po śmierci Józefa Piłsudskiego władzą podzielili się prezydent Ignacy Mościcki i
marszałek Edward Rydz-Śmigły. W sanacyjnej elicie władzy nastąpiła ewolucja
ku nacjonalizmowi.
Spójność obozu sanacji opierała się na autorytecie Józefa Piłsudskiego. Po jego śmierci w
1935 r. w elicie politycznej doszło do walki o władzę. Największe ambicje przejawiali
prezydent Ignacy Mościcki oraz stojący na czele armii marszałek Edward Rydz-Śmigły.
Ostatecznie uformowane wokół nich ośrodki podzieliły się wpływami, a Rydz-Śmigły uzyskał
nieznany konstytucji status „pierwszej osoby po prezydencie”. Przegranym był Walery Sławek
przez wielu uważany za naturalnego następcę Piłsudskiego oraz związana z nim tzw. grupa
pułkowników.
W 1935 r. o wejściu w życie nowej konstytucji rozwiązano BBWR. Okazało się to błędem,
gdyż pociągnęło za sobą utratę przez obóz władzy zaplecza społecznego. Rolę prorządowej
partii politycznej miał odegrać powołany w 1937 r. z inicjatywy Rydza-Śmigłego Obóz
Zjednoczenia Narodowego. Pod względem ideologicznym organizacja ta zbliżała się do
obozu narodowego, akcentując polski nacjonalizm, związek z Kościołem katolickim i niechęć
wobec Żydów. Do współpracy przyciągnięto niektórych działaczy Obozu Narodowo-
Radykalnego, będącego rodzimą odmianą faszyzmu.
Ewolucja ta była sprzeczna z tradycyjnie antyendeckim nastawieniem piłsudczyków. Część z
nich dystansowała się wobec OZN. W środowisku lewicy sanacyjnej zaczęto zakładać kluby
demokratyczne, które w 1939 r. przekształciły się w Stronnictwo Demokratyczne.
Ideą integrującą społeczeństwo okazał się jednak nie tyle agresywny nacjonalizm, co
potrzeba mobilizacji wobec zagrożenia wojennego. W 1939 r. masowe poparcie zyskała akcja
zbiórki pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej, a politycy opozycji włączyli się w
propagowanie Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.

POLITYKA

Wielki Strajk Chłopski
16 Sie 1937 - 25 Sie 1937

Stronnictwo Ludowe było obok Polskiej Partii Socjalistycznej główną siłą
opozycyjną wobec sanacji domagającą się przywrócenia demokracji.
Opozycyjny Centrolew nie przetrwał wyborów z 1930 r. i procesu brzeskiego. Skonsolidował
się natomiast ruch chłopski. W 1931 r. PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast” i Stronnictwo
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Chłopskie połączyły się, tworząc Stronnictwo Ludowe. Upominało się ono o interesy wsi i
żądało przywrócenia ustroju parlamentarno-demokratycznego. Jego program obejmował
parcelację wielkiej własności ziemskiej bez odszkodowania, rozwój spółdzielczości,
uspołecznienie banków i wielkich przedsiębiorstw. Kryzys gospodarczy pierwszej połowy lat
30. przyczynił się do radykalizacji ruchu ludowego.
W sierpniu 1937 r. SL zorganizowało masowe protesty przeciwko sanacji. Obok postulatów
ekonomicznych żądano przywrócenia rządów demokratycznych, zmiany konstytucji i
ordynacji wyborczej, unieważnienia wyroków w procesie brzeskim. Strajk chłopski, który objął
centralną Polskę, polegał na powstrzymaniu się od dostarczania żywności do miast i
zaniechaniu kupna towarów przemysłowych. Policja interweniowała przeciwko działaniom
straży wiejskiej egzekwującej – często siłą – bojkot targów. W starciach zginęło 41 chłopów, a
kilkuset zostało rannych; dokonano też masowych aresztowań.

POLITYKA

Polska odrzuca żądania Niemiec
5 Sie 1939

W przemówieniu sejmowym minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił żądania niemieckie
zmierzające do uzależnienia Polski.
Strategicznym celem Adolfa Hitlera, który w 1933 r. objął władzę w Niemczech, było obalenie ładu europejskiego
ustanowionego w traktacie wersalskim. Łamiąc jego postanowienia, Niemcy rozbudowywały armię, wprowadziły
wojska do zdemilitaryzowanej Nadrenii (1936), a w 1938 r. przyłączyły Austrię. Tymczasem Anglia i Francja
prowadziły politykę zaspokajania kolejnych żądań Hitlera. Jesienią 1938 r. na konferencji w Monachium zgodziły się
na włączenie do Niemiec czeskich Sudetów zamieszkałych w większości przez ludność niemiecką. Polska
wykorzystała trudną sytuację Czechosłowacji i zajęła wtedy leżącą za Olzą część Śląska Cieszyńskiego. W marcu
1939 r. Niemcy anektowały resztę ziem czeskich, a nowo utworzone państwo słowackie stało się ich satelitą.
W 1934 r. Polska i Niemcy zawarły układ o nieagresji, ale Hitler traktował go jako posunięcie taktyczne. Od końca
1938 r. Niemcy wysuwały wobec Polski żądania zgody na włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy,
przeprowadzenia przez Pomorze eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łączącej Niemcy i Prusy Wschodnie oraz
przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego. To ostatnie było sprzeczne z zasadą polskiej polityki
zagranicznej polegającej na utrzymywaniu równego dystansu od Berlina i Moskwy. Uzyskawszy od Wielkiej Brytanii i
Francji deklarację pomocy, Polska upubliczniła konflikt z Niemcami i stanowczo odrzuciła ich żądania. 5 maja 1939 r.
minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynne przemówienie, w którym powiedział: „My w Polsce
nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest
bezcenna. Tą rzeczą jest honor”.
23 sierpnia 1939 r. dotychczas nieprzyjazne sobie Niemcy i Związek Radziecki podpisały układ o nieagresji (tzw. pakt
Ribentropp-Mołotow). Jego tajny załącznik przewidywał wspólny rozbiór Rzeczypospolitej. Dzięki temu Hitler był
gotów do ataku na Polskę.
Nagranie wystąpienia: https://linkd.pl/p7ca7


