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Miejsce i czas wydarzeń

Godków, okres powojenny

Słowa kluczowe

okres powojenny, ziemie zachodnie, rzeka Odra, granica
Polski

Oznaczanie granicy Polski nad Odrą
Z tego okresu pamiętam wiele rzeczy. Przede wszystkim jak przywieźli do mojego
batalionu słupki z jakiegoś tam drzewa, z przybitą deską i z napisem „Polska”. I na
ochotnika kto pojedzie stawiać na granicy? To nie było na granicy, ale to było dość
daleko od Odry, nie pamiętam ile, w każdym razie kilkaset metrów chyba. To my
pojechaliśmy wozem z tymi słupkami i z tymi deseczkami przybitymi do tego, z
napisem „Polska”, i wbijaliśmy to w ziemię. Czyli oznaczaliśmy granicę. Było to
prymitywne, pewnie dawno już to zgniło, ale pamięć taka pozostała i to duma była
niesamowita. Przecież nie było takiego okresu w historii Polski, chociaż nie, w historii
za Piastów było, że za Odrą też żeśmy byli, ale później to było przecież całkowicie
zniemczone. Więc stawialiśmy te słupy. Czyli byłem tym, jestem tym, który bił słupy
graniczne na Odrze, to znaczy blisko Odry… No a później to tam już nas przerzucono
po tym Jädickendorfie do Polski, tośmy byli już w Polsce.
Kiedy oznaczaliśmy te granice Polski, to było uczucie ogromnej dumy. Szczególnie
ja, który się interesowałem historią bardzo, to przecież wiedziałem, ja to odczuwałem,
że myśmy tę wojnę wygrali bardzo. I teraz mamy państwo, które ma bezpieczne
granice i jest jednolite narodowościowo, a najważniejsze, że przesunęliśmy się na
zachód. Że nie wisi już na nas ten straszny wschód. Przecież to jest wielki sukces, że
my weszliśmy w głąb Europy. Uczucie. No uczucie dumy. Tak. Żołnierz ma takie
uczucie dumy, bo przecież ja byłem malutkim kółeczkiem w tej całej wojnie. Bardzo
malutkim. Niczym się tam wybitnym nie odznaczałem. A tu Polska przesuwa się tak
daleko na zachód. Tak, o tym to chyba tyle. Nic więcej takiego nie pamiętam.
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