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• 137 lat temu, 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy, w powiecie Rudki, na ziemi lwowskiej, urodził się Maciej Rataj, 
wybitny polityk ruchu ludowego, marszałek Sejmu w II Rzeczypospolitej i prezes Stronnictwa Ludowego.

• Ojciec Macieja Rataja posiadał dwuhektarowe gospodarstwo rolne. Maciej po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w 
gimnazjum we Lwowie. Tam wstąpił do Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki. Był członkiem jego 
zarządu. Prowadził odczyty dla ludności wiejskiej.

• W 1908 roku ukończył filologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Właśnie w okresie 
studenckim prawdopodobnie został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego (dokładna data jego wstąpienia nie jest 
znana).

• Pracował jako nauczyciel łaciny, greki i filozofii w gimnazjum we Lwowie, był też nauczycielem synów księcia Witolda 
Czartoryskiego z Pełkiń.

• Po rozłamie w PSL, który nastąpił w 1913 r., stanął po stronie Wincentego Witosa. Od 1914 r. był członkiem PSL 
„Piast”.



• W 1918 r. przeniósł się do Zamościa, gdzie został nauczycielem w 
gimnazjum. Tam też związał się z PSL „Wyzwolenie”. W styczniu 1919 r. został 
wybrany posłem do Sejmu Ustawodawczego z zamojskiej listy PSL 
„Wyzwolenie”.

W pierwszym parlamencie odrodzonej Polski pracował w komisjach: 
oświaty, spraw zagranicznych i konstytucyjnej. W tej ostatniej pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego, w 
dużym stopniu przyczyniając się do opracowania Konstytucji 
Marcowej (1921) i nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu 
(1922).

W okresie wojny polsko-sowieckiej 1 
lipca 1920 r. został członkiem Rady 
Obrony Państwa.



• Po wybuchu II wojny światowej 
pozostał w kraju. Zaangażował się w 
powstanie Głównej Rady Politycznej 
przy Służbie Zwycięstwu Polski. 
Jednocześnie dążył do rozwinięcia 
pracy konspiracyjnej przez SL.

21 czerwca 1940 r. Maciej Rataj razem z innymi 
więźniami, wśród których był m.in. Mieczysław 
Niedziałkowski, został rozstrzelany w Palmirach 
pod Warszawą.



W 1946 r. jego ciało 
zostało 

ekshumowane i 
uroczyście 

pochowane na 
cmentarzu w 

Palmirach.



Od 29 września 
1990 roku Maciej 
Rataj jest Patronem 
naszej szkoły.


