
Obchody Święta 11 listopada 1918 r. 

 

 Szanowni Mieszkańcy czas pandemii nie sprzyja hucznym 

obchodom Święta Odzyskania Niepodległości, dlatego w tym roku 

odbędą się w bardzo skróconej formie. O godz. 10.00 w Kościele 

Parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

Następnie władze samorządowe złożą kwiaty oraz zapalą znicze pod 

tablicami pamiątkowymi na boreckim rynku i przy grobach 

Powstańców Wielkopolskich. 

Zapraszamy do indywidualnego złożenia wiązanek kwiatów oraz 

zapalenia zniczy w dowolnym momencie dnia.  

Zachęcam do przeczytania wystąpienia okolicznościowego Burmistrza 

Borku Wlkp. z okazji obchodów 102 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. O godzinie 12.00 rozlegnie się syrena 

alarmowa, która będzie sygnałem do odśpiewania w warunkach 

domowych Hymnu Narodowego.  

 

Pamięci Bohaterów i Twórców Niepodległości 

11 Listopada 1918 r. 

 

Szanowni Mieszkańcy 

 Dzień 11 listopada 1918 roku od lat napawa nas radością. Po 123 latach 

niewoli nasi przodkowie odzyskali utraconą nie bez częściowej winy ,,narodu 

szlacheckiego” niepodległość. Trzeba było dziesiątek lat pracy organicznej, 

licznych powstań i przeobrażeń społecznych, aby wytworzyło się 

jednokierunkowe myślenie (chociaż w kwestii odbudowy państwowości), 

Narodu Polski. Wspólny front działań różnych ugrupowań społecznych 

(pomijając skrajną lewicę), dał efekt - odzyskanie niepodległości. Niepodległość 

nie jest dana raz na zawsze. Kolejne pokolenia muszą ją pielęgnować, walczyć o 

nią w różnych formach. Można mieć różne poglądy i spojrzenie na świat, ważne 

żeby się w tym co istotne, słuszne dla społeczeństwa jako ogółu nie zatracić i 

pogubić. Wiedzieli o tym broniący niepodległości w 1939 roku i w okresie II 



wojny światowej. Na różnych płaszczyznach szansę na niepodległość dostrzegali 

Polacy, którym przyszło żyć według zasad Jałty i Poczdamu w tzw. PRL. Nie 

krytykuję i nie pochwalam. Żeby to robić trzeba w danym systemie, ustroju 

najpierw żyć, a później wydawać osądy. Posiąść wiedzę, poznać fakty, 

porozmawiać z ludźmi, zrozumieć czasy historyczne, okoliczności, przyczyny i 

skutki danych decyzji, możliwości ogólnoświatowe etc. etc. Faktem jednak jest, 

że od końca czasów stalinowskich pojawiło się ,,światełko w tunelu’’, które 

rozbłysło w 1989 roku i stopniowo świeciło coraz jaśniej dając pełną 

niepodległość  polityczną. O wolność gospodarczą, która jest podwaliną pełnej 

niepodległości, walka ciągle trwa. Kwestią otwartą pozostaje wolność umysłów 

pokoleń, które urodzone w systemie PRL nie potrafią do końca się z niego 

wyzwolić. Młode pokolenia urodzone w latach osiemdziesiątych i później nie 

maja tych obciążeń, dlatego choć wolni, powinni dobrze poznać historie 

swojego Narodu, żeby zrozumieć. Być Europejczykiem, obywatelem świata nie 

oznacza, że nie można być polskim patriotą. Systemy, imperia, projekty 

polityczne czy gospodarcze słuszne czy nie -  były, są i będą, z czasem się 

zmieniają, tak jak świat, ale naród powinien trwać, bo to jest nasza ,,rodzina”. 

Stopniując należymy do organizacji o nazwie: Rodzina, Sołectwo, Gmina, 

Powiat, Województwo, Państwo(Polska), Europa, Świat.  

Trud i wysiłek przyniósł efekt - wolną Ojczyznę. Jakże pięknie świętowaliśmy 

100-lecie odzyskania niepodległości. Trwały przygotowania do upamiętnienia 

100-lecia zwycięstwa znanego jako Bitwa Warszawska. Zwycięstwo, które 

sercem i krwią Polaków zatrzymało ,,bolszewicką nawałnicę”, ratując nie tylko 

niepodległość  Polski, ale cała zachodnią Europę przed komunizmem.  

 Nie dane jest nam szumnie świętować. ,,Niewidzialny wróg” SARS-CoV-2 

czy jak jest potocznie określany COVID-19 dotkliwie doświadcza całą ludzkość 

żyjącą na Ziemi. Obecnie jest czas mobilizacji społecznej w obronie już nie tylko 

niepodległości jak w przeszłości bywało, ale życia człowieka. Potrzebny jest jak 

przed stu laty solidaryzm społeczny, aby zminimalizować skutki tej strasznej 

pandemii. Społeczeństwo Ziemi Boreckiej wykazuje się w tym trudnym czasie 

zrozumieniem i samodyscypliną stosując się do różnych ograniczeń życia 

gospodarczego i społecznego, przez co minimalizuje zagrożenie dla życia innych 

ludzi. Taka postawa, postępowanie to jeden z aspektów dzisiejszego 

patriotyzmu, wkład w życie drugiego człowieka. Nie wiemy jak długo będziemy 

musieli jeszcze tak żyć i co nas jeszcze czeka, ale skoro nasi przodkowie 

potrafili, poświęcić niemal wszystko dla dobra swojego Narodu, to i my, jestem 

przekonany, zachowamy się godnie i swój obowiązek ochrony życia naszych 

bliskich i własnego w tych trudnych czasach wypełnimy. Czas goi rany, ale 

pamięć pozostaje. Chylimy czoło przed pokoleniami Polaków, które od utraty 



niepodległości po jej odzyskanie dawały ofiarę krwi w licznych powstaniach, czy 

poprzez wkład w pracę organiczną budowały podwaliny siły Narodu. Wdzięczni 

jesteśmy tym co budowali II RP oraz dali opór w czasie II wojny światowej. 

Pamiętamy o bohaterach  imiennych i bezimiennych trudnych lat 1945-1989. 

Jestem dumny z mieszkańców naszej społeczności, którzy na co dzień poprzez 

swoja pracę pomnażają dorobek kulturowy i gospodarczy naszej Gminy, Polski, 

swoją postawa wspierają również tych, którzy są już w podeszłym wieku i 

potrzebują pomocy. To oznacza dziś być człowiekiem, obywatelem narodu 

polskiego, europejskiego, świata. Dziękuję bohaterom z przeszłości za wolność i 

niepodległość, a obecnym za pracę, samodyscyplinę, zrozumienie sytuacji w 

jakiej ze względu na epidemię się znajdujemy. Wierzę, że razem, wspólnie, choć 

pewnie ,,poobijani” i być może boleśnie doświadczeni doczekamy lepszych 

czasów, zachowując pamięć o tych, którzy od nas odeszli, będziemy jeszcze 

świętować naszą niepodległość. Niepodległość narodu to dar, który jest 

wiecznie żywy, dążenie do niej lub ciągłe dbanie o jej utrzymanie to cel 

nadrzędny, więź pokoleń. Chwała bohaterom przeszłych i obecnych czasów! 

 

Burmistrz Borku Wlkp. 

/-/ Marek Rożek 

 

Gdy trzeba było, dla dobra Narodu, potrafili dojść do porozumienia - uczmy 

się od nich.  

,,Ojcowie Niepodległości” 

 Roman Dmowski (1864 – 1939 

Polski polityk narodowy, współzałożyciel Narodowej 

Demokracji. Przed I wojną światową i na początku jej 

trwania dążył do autonomii Polski w obrębie Imperium 

Rosyjskiego, później zaś wiązał sprawę polską z 

aliantami zachodnimi. Był delegatem polskim na 

konferencję paryską. W dwudziestoleciu 

międzywojennym był przywódcą endecji (sprawował 



mandat poselski i funkcje ministerialne). Był w ostrej opozycji do Józefa Piłsudskiego. 

 

  Józef Piłsudski (1867 – 1935) 

Polski działacz niepodległościowy, marszałek 

Polski, polityk, mąż stanu. Za młodzieńczą 

działalność polityczną został skazany na zesłanie. 

Po powrocie z Syberii związał się           z ruchem 

socjalistycznym i został członkiem PPS. W czasie 

rewolucji 1905 r. dowodził Organizacją Bojową 

PPS. W czasie I wojny światowej u boku państw 

centralnych walczył o niepodległą Polskę (Legiony 

Polskie). Odegrał ogromną rolę w pierwszych 

latach niepodległości – był Tymczasowym 

Naczelnikiem , później Naczelnikiem Państwa. 

 

 Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941) 

Pianista i kompozytor, zaangażowany w dzieło 

odbudowy Polski. W czasie wielkiej wojny zabiegał 

o poparcie mocarstw alianckich i działał w 

Komitecie Narodowym Polskim. Po wojnie został 

premierem i delegatem Polski na konferencję 

pokojową w Paryżu. W późniejszych latach wrócił 

do koncertowania. Nie odszedł jednak od polityki. 

 

 

 



 Ignacy Daszyński (1866 – 1936) 

Polski polityk socjalistyczny, współzałożyciel 

Polskiej Partii Socjalistyczno- Demokratycznej 

Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W nocy z 6 na 7 

listopada 1918 r. stanął na czele Tymczasowego 

Rządu Ludowego Republiki Polskiej. W kolejnych 

latach współpracował z Piłsudskim, później zaś 

przeszedł do opozycji. W latach 1928-1930 

piastował urząd marszałka sejmu. 

 

 

 Jędrzej Moraczewski (1870 – 1944) 

Inżynier, publicysta i polityk socjalistyczny, jeden z 

czołowych działaczy PPS-D Galicji     i Śląska 

Cieszyńskiego oraz PPS. W latach wielkiej wojny 

współpracował z Józefem Piłsudskim, później zaś 

został premierem pierwszego rządu powołanego z 

inicjatywy Piłsudskiego. W kolejnych latach był 

posłem i wicemarszałkiem sejmu. 

 

 

 

 

 

  



Wojciech Korfanty (1873 – 1939) 

Polityk prawicowy. Przed I wojną światową poseł do 

Reichstagu i sejmu pruskiego. Członek  Naczelnej 

Rady Ludowej, polski komisarz plebiscytowy na 

Śląsku, a następnie dyktator III powstania śląskiego. 

Poseł i senator II Rzeczypospolitej. 

 

 

 

 

  Wincenty Witos (1874 – 1945) 

Polityk ludowy, prezes PSL – Piast, poseł, 

trzykrotny premier. Po zamachu majowym był     w 

opozycji do rządów piłsudczyków. W latach 1933 

– 1939 na emigracji. Po wybuchu II wojny 

światowej nie angażował się w działalność 

polityczną.  


