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Urodzil się 18 lip
ca 79O2 roku w Ho1Stefhausen w \Westfalii, gdzle jego rodzice przeblnvali na

emigrac.ji zarobko-

wej. Tam też mały
Stanisław uczęszczał

do szkoĘ.

,|e5;o ro-

clzice oboje pochodzili z okolic Krotoszyna w Vielkopolsce
Rodzice jeszcze przed I q/o'ną światos/ą
wrócili do §fielkopolski, gdzie w miejscowości Strzyżewie kupili kilkuhektarowe
.

gospodafstwo.
Stanisław Mikołajczyk maiąc szesnaście 1at w 1918 r. walczył s/ powstaniu

wielkopolskim, a s/ 1920

- v/ v/oinie
polsko-bolszewickiej przeciwko bolszewikom, gdzie został ranny.
w 7922 r. wstąpił do PSL ,,PIAST,
w §fielkopolsce. Stał się wspóĘracownikiem władz wojewódzkich Stronnictwa, pm-

cując w administracli pisma ,,Mościanin".
§7 czasie wrzrty §7. §fitosa w §fielkopolsce był kierowcą samochodu, kórym byĘ
premier objeżd:żał§fielkopolskę. Po zled-

noczeniu ruchu ludowe€]o v/ latach
1931-39 był członkiem Rady Naczelnej

Stfonnict$/a Ludowego, acyJ7933-39 r. jego

wiceprezesem. Pod nieobecność'i7itosa
kierował suaikami chłopskimi w 1937 r.,
z tego pov/odu spędził cztery miesiące
w więzieniu. \i?'latach 1930-35 był posłem
na Sejm. W 7939 roku brał udział w kampanii wrześniowej.Po upadku kampanil
wrześniowej pźedostał się na \X/ęgry, a następnie do Fnncji i §7ielkiei Brytanii. Na
emigracji brz'ł czyrny udział we władzach
na uchodźstwie. §7 latach 193040 był wiceprzewodnic zącym lłady Narodowej, a w
Iatach 194043 v/icepremierem Polskiego
Rządu Emigraryinego w l.ond}nie, następ
nie, po t,nglcznej śmierci gen. \07. Sikorskiego, od hpca 1943 r.był premierern Rządu
Emigraryinego.
§7 czerwcu 1945 roku w Moskwie brał

udział w odblmraiących się rozmowach

przedstawicieli Rządu Tymczasowego

i

emi€]facii londyńskie| v/ spra§/ie ut§Vorzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. \W dniu 21 częrwca 1945 ro\ąl
zawalte zostało porozlmienie, w którym
przyjęto szereg ustaleń dotyczących kształtu systemu poliqrcznego państwa polskiego. Ustalono, że ,,... wszystkie stronnictęva

wchodzące

w skład koalicii mają pełną

swobodę pracry organlzacyjnej, zqtome-

dzeń , prasy i propagandy... udział Stronnictlva Ludowego w Rządzie winien wynosić co najmniej jedną tnectą ... jak nai

rychlejsze w miarę możliwościprzed końcem \945 roku wybory do Sejmu na podsta\vie powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania ..."

Po tych roztnowach, w dniu

27 częrwca 1945 roku S. Mikołajczyk powrócił do kraju. 1i7 kraju był witany en-

tuzj^sLycznie. Z 1ego osobąwiązano wieIe nadziei, a zwłaszcza że nie dojdzie do

,,sowietyzacii" Polski.
Jak słusznie napisał Rotnan Buczek:
,,Znaczenie Mkołajczyka polegało na tylTl,
że powrócił do krzju w cl,iwili, gdy społeczeństwo bałamucone i oszukiwane stało
na rozdrożu polirycznyłn i organżary|nyln,

Jego powodzenia byĘ sukcesatni narodu
polskiego, jego klęski dotykaĘ wszystkich

fi,ontu wyborczego pod przyłvódzrwern

komunistów, 2. rozbicia przeciwnika od
s/ev/nątfz jego organizacji, 3. zastrasze,
nia najszerszych mas społeczeństwa i likwidacja opornyclr, 4. sfałszowania wynikóu,, głosowania. Wybory, które miaĘ
rniejsce 19 sqlcznia 1947 roku, zostaĘ
sfałszowane. Komuniści ogłosili swoje
zwycięstlvo. Tymczasowy Rząd JednościNarodowej został tozwiązany pIzez
nlibrany Sejm. Został powołany nowy
rząd na czele z premierem Józefem Cyrankiewiczem. PSL i S. Mikołajczyk byli
pfzedmiotem ciągłych ataków również
w Sejmie. §7 odpowiedzi na ataki PSL,

S, Mikołajczyk na posiedzeniu Sejmu

w kraju prosowiecka Polska Partia Ro-

w dniu 23 czervvca 7947 roku powiedział
o swoim Stronnictv/ie i przyszłościkraju
,, ... my nie jesteśmy komunistami, uzflajemy iednak pełne prawa dla wolności
wznan politycznych każdego obyłvatela
... Dornagamy Się natomiast, zamiastprześladowań, poszanov/ania naszych ideowych przekonań polirycznych. §7y iesteściemalksistami, my chrześcijańskim
światopoglądem społecznym chcemy wypelnić sferę ducha i kulrury ... nasze pojęcie demokacii opiera się na wolnościobywatela, poszanowania jego przekonań,
jego wiary i godności, na wolności słowa

być zapowiadane wybory do

czyli, wiecie dobze, że tak nie jest, s/iecie, że możecie zniszczyć jednostki, ale
nie zniszczy cie wielkiego, pr,rylnvryczajonego do ciężkich prze)śćruchu ludowe-

\X/ ciężkich walkach politycznych, jakie toczył Mikołajczyk, przypadł

Polaków.

rnu niezwykły w dziejach polskich zaSzczyt, Że reprezentov/,ał w tej walce nie

tylko iedną

,s/afst,q/ę,

ale wszystkich

w Polsce po polsku myśląrych Polaków...".
Po powrocie S. Mikołajczyka do kra-

ju rozwój organizacyjny PSL był bardzo
szybki. PSL liczlo około 1 miliona członków i było najliczniejszą, cieszącą się

największyrn poparciem społecznym

paftią polityczną. Jednak działająca 1uż
botnicza nie wykaz}nvała akceptacli dla
dzia\ania partii o odmiennyrn programie,
Stanisław Mikołajczyk nie dążyłdo konfrontac|i. Dla niego konfrontacją miaĘ
Sejmu,

w których PSL-owcy spodziewali się odnieśćzwycięsl§vo. Pomimo źe wybory

miały odbyć się do końca L945 roku,
tefmin ten nie zost^ł dotrzymany. PPR
podję}a dzia|ania pozapfav/ne, mające
na celu wyeliminowanie PSL i S.Mikołajczyka z życia po|itycznego kraju. Formy zwalczania PSL byĘ różne, np. uprawianie tzw. ,,czafi|ei propagandy" s/okół PSL, usuwanie członków PSL z praCy, a nawet z gospodarstw, aresżtov/ania członków PSL, rewizje w mieszkaniach, wzyłvanie członków PSL na kilkugodzinne przesłuchania, zawieszanie
działalnościogniw organizacyjnych PSL,
napady na lokale PSL, zamykanie lokali
or ganizacyinych, inwigila cja poczry, napady, a nav/et morderstlva działaczy PSL,
Już wówczas et^py działań polirycznych wyznac zali przeci,wnicy polityczni
PSL. Terror w stosunku do PSL ciągle
wzmagał się. R. Buczek powofując się na
instrukcje KC PPR pisze, że rnetody opracowane w KC PPR szły v/ następującyclr

kierunkach: 1. stworzenie szerokiego

i prasy

...

wydaje wam się, żeściePSL znisz-

go. Musicie zmienić metody, musicie znor-

malizować stosunki, |naczej zostaniemy
wszyscy, i my i wy, z Polską słabą, zaha-

mowaną w swoim fozwoju, zanarchŁowaną, nieszczęśliwą...",Te słowa okazaĘ
się prorocze na wiele lat.
§7 związku z zaistniałą sltuacją polityczną, w obawie przed aresztowaniem
2O października 7947 roku S. Mikołaj-

czyk opuścił'Jfarszawę.Motywy tei de-

cyzjivłyjaśniłv/sv/ei znanei książce ,,Poi-

ska zgwałcona", którą zadedykował

Narodowi Polskiemu.
S. Mikołajczyk najpierw przybył do
Anglii, a następnie do lWaszyngtonu,

gdzie zamieszkał na stale. Zmarłuł1966
roku w \Waszyngtonie. Mimo, że S. Mikołajczyk i PSL zostali wówczas wyeliminowani ze sceny polirycznej, to nadaltrwają w pamięci pokoleń, bo to, co
najważniejsze po nas zostaie, to PAI'IIĘC.

'Wierzę, że nowopowstałe PSL
,,PIAST" będzie spadkobiercą najlepsrych idei swoich poprzedników.
Lid,ia Błqd.ek
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