
„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” (Józef Piłsudski) 

Czy słowa Marszałka Piłsudskiego pozostają przedmiotem refleksji dla dzisiejszych 

Polaków? 

Kiedy czytałem  po raz pierwszy wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego słowa, 

nasunęło mi się pytanie, czy tak bardzo zwróciłoby to zdanie moją uwagę, gdyby nie było 

opatrzone nazwiskiem autora? 

Zadziwiające, jaką głębię przypisałem natychmiast temu cytatowi, jak dalece  mnie 

zainspirował do dalszych przemyśleń, ponieważ wiedziałem, że pochodzi on od wielkiego 

Polaka, od człowieka, dla którego Polska była całym życiem.  

Kilkakrotnie zaglądałem do książek historycznych i innych źródeł, żeby dowiedzieć 

się czegoś więcej o Marszałku Piłsudskim. Wiedza ta pozwoliła mi dojść do wniosku, że to 

stanowcze stwierdzenie, iż niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze, nie jest tylko 

teorią, nie jest ot tak wypowiedzianą kwestią. W kontekście całej biografii Józefa 

Piłsudskiego ono ma wielką głębię, która wynika właśnie z życia Marszałka, z jego 

niespotykanego wręcz patriotyzmu, zaangażowania w sprawy Polski i Polaków. Czy 

Marszałek Piłsudski miał rację? Czy wywalczona przez niego i jemu podobnych 

niepodległość nie jest nam darowana na zawsze? A jeśli nie jest?  

Jesteśmy pokoleniem, które nie pamięta już zła wojen, dla którego absolutnym 

standardem jest życie w wolnym kraju, któremu słowo „niepodległość” często kojarzy się 

tylko ze stronami podręczników od historii.  

Obserwuję, czytam, patrzę i wiem, że Marszałek Piłsudski miał rację. Musimy dbać     

o swoją niepodległość. Ciąży na nas patriotyczny obowiązek nieutracenia tego, o co nasi 

przodkowie tak bardzo walczyli.  

Uważam, że to właśnie my, nasze pokolenie, powinno w sposób szczególny 

obserwować, czy  niepodległość nie musi być ponownie otoczona jeszcze większą troską. Te 

sto lat niepodległości ukazuje, że nie jest nam ona dana na zawsze – na przestrzeni tych lat jej 

byt był znowu zagrożony przez wojny, różnego rodzaju czynniki zewnętrzne - docierające do 

nas z areny międzynarodowej, działania jednostek żądnych władzy.  

To my, obywatele, Polacy, powinniśmy każdego dnia dbać o ten przywilej. Przywilej 

niepodległości. Przywilej budzenia się każdego dnia w wolnym kraju. Każda chwila 

nieuwagi, niedbalstwa i braku czujności mogą doprowadzić do utraty tego, co zostało 

osiągnięte z takim wysiłkiem.  



Zamykając ten wywód ponownie odwołam się do słów tego wielkiego Polaka, który 

powiedział „Naród który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem 

ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.  

Bądźmy Narodem! 
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