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Czasem trzeba. myślą. wrócić do 
przeszłości i przypomnieć ludziom wy
padki nie tak znów odległe, a jednak 
spowite w fałszywą ' legendę. Czasy bu
dowania Polski niepodJegłej opleciono 
właśnie w taką legendę i to na prze
mijają.cy użytek pewnego obozu poli
tycznego. a z niewątpliwę. szkodą. dla 
prawdy b istorycznej. Pewne koła po Ii
tyczTle zaczęły wmawiać, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu, że wysiłek zbroj
ny narodu polskiego w okresie woJny 
światowej - to tylko legjony. Nie
prawda. Coraz więcej ukazuje się pu
blikacyj. pamiętników i dzieł o histo
rji polskiego czynu zbrojnego czasów 
wojny światowej I coraz jaśniej widać, 
że legjony były tylko .iednę. czę.stką 
tego wielkiego czynu, na który złożyły 
się krew i wysiłki całego narodu, nie
podzielonego na brygady, a ·stano
wiącego całość i jednaść. 

Ze szczególnym uporem usiłuje się 
zmazać prawdę o dziejach armji pol
ski9j we Francji w okresie wojny 
światowej. "Legenda błękitna", o błę
kitnym gen. Hallerze i o jego armji 
Jest w p.ewnych sferach nietylko nielu
biana, ale wręcz nienawidzona. Jeżeli 
zaś gdzieś trzeba o tern wspomnieć, to 
w takich wypadkach przeważnie fa.ł
szuje się historję. 

Te myśli nasunęły nam się przy 
czytaniu listu jednego z czytelników 
.. Ol·ędowni ka", b. uczestnika waik pod 
Sztandarem polskim we Francji. Czy
telntk ten. przesyłając nam kilka cie
kawych I nigdlie dotąd niereproduko
wanych zdjęć, dzieli się z nami reflek
sjami. którym wyraz daliśmy ",łaśnie 
powyżej. Ale zostawmy to narazi~ 
i. przyjrzyjmy się fotografjom, nade· 
Słanym nam łaskawie przez naszego 
czytelnika. Może kto pozna siebie na 
tych fotografjach? Może kto nam opo
wie dzieje tej garstki zatraceńców
patrjotów, którzy w pierwszych dniach 
wojny r.Rcią!!'nę1i się w szeregi i pos.lIi, 
by - zginl!ć. 

* 
Leży przed nami smutna opowieść. 

jako uzupełnienie naszych ilustracyj. 
Nakładem Wojskowego Instytutu Nau
kowo-\Vydawniczego wydano "Dzien
~ik Bajoilczyka Marjana Hi m nera", 
Jednego z tych 300 polskich ochotni
ków, którzy w dniu 22 sierpnia 1914 r. 
jako druga kompan ja pierwszego puł
ku lE:gji cuclzoziemskiej opuścili Pa
ryż, aby udać się na dwa miesiące do 
obozu ćwiczebnego do miasteczka 
Bayonne (połudn. Francja). Stąd nasi I 
bajończycy udają. się pod własnym 

Grupa bohaterów bajollczyków ze sztandarem, diarowanym przez obywatelstwo 
m. Bayonne. Ze sztandaru tego pozoBtały ~tl'Zępy, przeszyte kulami z karabinów nie

mieckich. 

sztandarem. ofiarowanym im puez 
mieszkańców mia"teczka, w dniu 22-go 
października 1914 na front. Tu wal
czę. na różnych odcinkach przez zgórą 
7 miesięcy. 9 maja 1915 r. w cza· 
sie natarcia na okopy niemieckie pod 
Carency z kompanji bajoilczyków zo
staje 50 Judzi żywych. Reszta legła na 
polach bitwy; kilka tygodni później w 
dniu 16 czerwca ginie i ta reszta w na
tarciu na cmentarz w Souschez. Kilku 
pozostałYCh ba iończyków przenosi się 
do oddziałów francuskich, reszta po
stanawia przez Archangielsk wrócić 
do kraju. Autor •. Dziennika'. Marjan 
Himner. p~ .wyleczeniu -się z r.an, prze
niósł się do lotnictwa francuskieF;o. by 
tu zginąć w tragicznym wypadku sa-
molotowym. J 

,.Dziennik" bajończyka Himnera 
jest pisany krwią. Pisze go Himner na 
kolanie. na tornistrze. w każdej wolnej 
- od szrapnęli - chwili. Oto garść 
najciekawszych fragmentów tego 
"Dziennika": 

ZOo ."a~dzle:nrlka 191ł (Ba,onne): -
Dziś odbyła się rewizja bataljonu z ea-j 
tym taborem Jesteśmy w pelni goto
wości. Rozdano nam medaljony do za
wieszenia, jako braTl50lety n::. ręce, któ-

re w razie śmierci IZ'rzebiącv trupy zła· 
twością o{\czepią. :nflJrmują bowiem o 
zabiciu Strona pra\\a: ~rarjan Himner 
E. V. 1914. Strona lewa: Parie. -

27. października: Jedziemy. Na sta
cjach sceny dobrze ,1am już znane: wi
no, owoce. win')J;~rona. Czasem iakaś 
biała rączka zamacha chusteczką z po
))liskielZo domu. Jedziemy! Dokąd? 
~ie\\ iadomo. 

U. listopada (okcp, pod SiIlery, Pru
na, - Stara Markiza). ~jemców mamy 
obecnie na 800 metrów. Huk straszny 
toczy się po lesie. 

23. llsłopada (okopy-Słar.el Maduz,): 
lu.ż dzień. Głodno t zimno. Czem się tu 
rozgl'zać? Prać bieliznę trzeba bylo \\ 
zamarznietym kanale. Z wezami 
sprawa trudniejsza. Towarzystwo po
mocy lettlOni"tom polskim przysłało 
nam transport bielizny i pieniądze na 
cukier. 

H. grudnIa (okOp, StareJ Markiz,): 
Komendant otrzymał zawiadomienie z 
51 pułku, że jeden z naszYCh został za
bIty: wysoki, w binoklach. Szujski, 
któż inny? .. Nad wieczorem przywle
kli się smutni i zmęczeni. Jest to pier
wszy nasz smutek. smutel{ naszej kom
pan.ii, który zacisnął nam serce. - Było 

Oto nasi bajończyey w: okresie nrekrueki·m" .. kUka dni przea -wyruszeniem· 1V ' knvawe boje. = . Który z· WaB żyje joozcze 2. 

to tak: - Do okopów. gdzie Szujski 
znalazł śmlerr. bylo 7-8 klm. w stronę 
Perthes; pułkownik 51 p. przyjął ich 
serdec""ie. Wieczorem w okopach za
częto śpiewać pieśni po!t,kie. a ~falcz 
w przel"\"\>'ach z na ibli~bzNCO od okopów 
niemieckic1. miejllcach pytal: .. Polacy, 
PQolacy, czy slvszvcie? .. Cisza. Śpie
wano dalei. .,Polacy. Polacy. czy sły
szycie?" Cisza. Śpiewano dalej. ~araz 
cicha odpowiedź: .,Słyszymy·. $piewa
no jeszcze. 

- .• Polacy. chod~cie do nas. jesteśmy 
z całą kompanją. mamy sztandar pol
ski". 

- "Przyjdziemy, ale czy naprawdę, 
jest ,laS tvlu: ie-żeli macie sztandar. 
pokażcie 2'0 o świcie"! 

Za~knieto go na nasypie i czekano 
świtu. Zobaczyli sztandar. Słychać o
krzyki radości. Lecz ra ptem zaszło tam 
coś. bo ieden z nich machnął ręką ku 
dołowi. jakby daiac wok. b schowano 
sztandar. Strzelają. Strzały pada la co
raz gęściej. Kule drą sztandar na 
strzępy. Zdiąć f!0 trzeba. Usiłowano 
wyciągnąć z okopu. ~apróżno - za "ił
nie wb:ty. Szuj"ki nie wytrzyma!. sko
czył na nasyp, obu rękami schwycił 
za drzewce, le..:z .. nie wvcią.gnął. bo 
padł. rażony w samo czoło. Pocbowano 
go między grobami oficerów. wobec 
przedstawicieli pulku z honorami woj
skowemi. 

5. st,cznla 1915 (ok 311J "od SUlery): 
le-żeli mam umrzeć na wojnie. to u
mrzećbym ch::ial w ataku. w noc księ
życvwą. przed śI\item. Nie czułbym 
bólu śmIertelnego i żalu życia, bo od-

bywające sIę w tej chwili misterjum 
przyrody. jak muzyką jak 0001\ ieścil\. 
u-śpiło mnie - nawetbym nie wiedział, 
że USyPiam na za wsze ..• 

9. st,cznla 1915 (kanał AIsne): Po
raz pierwszy on tylu mie.sięcv zapro
wadzono nas do '{'lpieli. Nieco oczy
szczeni. choć nie wypoczęci wracamy 
znów GO okopów. 

12. marca (okollY 'Pod Slllery) co to 
będzie. jeśli nrzeżyję wojnę? Smutne 
p~zeczucia. Mam list z Kielc (Marian 
HlmneJ' pochodził z Kiełc - przyp red.) 
o domu i ojcu ,,:pma wieści żadnej. Co 
tam się tjziać mu.~i " tern nlekieinem 
Z~głęobiu . Podohno ~Tiemcv na kopal
mach powv8a rl""li nr ~owietrze maszy
ny i "oburzyli huty. należące do to
warzystw frll'1(·u-skich. 

12. maJa (Mont SI. Eloł): Ocalałem, 
lecz powiedzmy, jak inni nie ocaleli 
lecz padli... ' 

Ostatni a11e1 En avant! NaprZÓd! ~ 
powtórzyli Polacy. Czv,;órkami zbliża
Ii~my ~ię !<u frontowi. Z za lasu za pa
laJą SIę I gasną rakiety niemieckie. 
Bombardowanie straszne .. . Bag-nety na 
karabiny! Naprzód Strzelać zakazano. 
P~dzimy, ba.;m~tami gnani naprzód. 
NIemcy str~elaJą.. Ktoś koło mnie padł. 
Padł. tak .Iak człowiek biegnący któ
remu podCięto nogi, 1<'10\\'8, na dół ..• 
Pogoń za ~iemcami trwa. Ja, osłabiony 
gorączką. przy", ieziony ze <szpitala. po
z~tałem za nalSzvmi. Oto porucznik 
pIerwszej sekcji. Sztuber rozdziera za
krwawiony rękaw. kolo nie~o jeden z 
czwarte-k sekcii ma nogę rclZchara ta
ną·· . 

. Co~amv się ... Og-leń :\titraJjes roś
nie. ~a tv~ach. zupelne puotki. Trral je
r~y. w panIce 1 popłochu llcii'ka ,;ąc, po
clągnęlt za sobą inne pulki. ZatrHma
Iiśmy się na wcir:te) nroi!ze. Tu b\'li
śmy bezpieczni Tyralierów opuściłem 
~olo "ólnocy, bv lako łl1cznik o.łna1"źć 
Jedynego z pozostały komen,ian,6w 
naszego pułku - Coley _ -ie znalazłem 
go, podobno się kryl . .. Lecz gdzież 
nat?i? Odnalazłem ich na ora\\o. oko
pUJącvch się na .,rohute de Bethone" 
Było ich ::0. . . 

Kompanja polaka !łlIł nie istniała. 
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Czasem trzeba. myślą. wrócić do 
przeszłości i przypomnieć ludziom wy
padki nie tak znów odległe, a jednak 
spowite w fałszywą ' legendę. Czasy bu
dowania Polski niepodJegłej opleciono 
właśnie w taką legendę i to na prze
mijają.cy użytek pewnego obozu poli
tycznego. a z niewątpliwę. szkodą. dla 
prawdy b istorycznej. Pewne koła po Ii
tyczTle zaczęły wmawiać, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu, że wysiłek zbroj
ny narodu polskiego w okresie woJny 
światowej - to tylko legjony. Nie
prawda. Coraz więcej ukazuje się pu
blikacyj. pamiętników i dzieł o histo
rji polskiego czynu zbrojnego czasów 
wojny światowej I coraz jaśniej widać, 
że legjony były tylko .iednę. czę.stką 
tego wielkiego czynu, na który złożyły 
się krew i wysiłki całego narodu, nie
podzielonego na brygady, a ·stano
wiącego całość i jednaść. 

Ze szczególnym uporem usiłuje się 
zmazać prawdę o dziejach armji pol
ski9j we Francji w okresie wojny 
światowej. "Legenda błękitna", o błę
kitnym gen. Hallerze i o jego armji 
Jest w p.ewnych sferach nietylko nielu
biana, ale wręcz nienawidzona. Jeżeli 
zaś gdzieś trzeba o tern wspomnieć, to 
w takich wypadkach przeważnie fa.ł
szuje się historję. 

Te myśli nasunęły nam się przy 
czytaniu listu jednego z czytelników 
.. Ol·ędowni ka", b. uczestnika waik pod 
Sztandarem polskim we Francji. Czy
telntk ten. przesyłając nam kilka cie
kawych I nigdlie dotąd niereproduko
wanych zdjęć, dzieli się z nami reflek
sjami. którym wyraz daliśmy ",łaśnie 
powyżej. Ale zostawmy to narazi~ 
i. przyjrzyjmy się fotografjom, nade· 
Słanym nam łaskawie przez naszego 
czytelnika. Może kto pozna siebie na 
tych fotografjach? Może kto nam opo
wie dzieje tej garstki zatraceńców
patrjotów, którzy w pierwszych dniach 
wojny r.Rcią!!'nę1i się w szeregi i pos.lIi, 
by - zginl!ć. 

* 
Leży przed nami smutna opowieść. 

jako uzupełnienie naszych ilustracyj. 
Nakładem Wojskowego Instytutu Nau
kowo-\Vydawniczego wydano "Dzien
~ik Bajoilczyka Marjana Hi m nera", 
Jednego z tych 300 polskich ochotni
ków, którzy w dniu 22 sierpnia 1914 r. 
jako druga kompan ja pierwszego puł
ku lE:gji cuclzoziemskiej opuścili Pa
ryż, aby udać się na dwa miesiące do 
obozu ćwiczebnego do miasteczka 
Bayonne (połudn. Francja). Stąd nasi I 
bajończycy udają. się pod własnym 

Grupa bohaterów bajollczyków ze sztandarem, diarowanym przez obywatelstwo 
m. Bayonne. Ze sztandaru tego pozoBtały ~tl'Zępy, przeszyte kulami z karabinów nie

mieckich. 

sztandarem. ofiarowanym im puez 
mieszkańców mia"teczka, w dniu 22-go 
października 1914 na front. Tu wal
czę. na różnych odcinkach przez zgórą 
7 miesięcy. 9 maja 1915 r. w cza· 
sie natarcia na okopy niemieckie pod 
Carency z kompanji bajoilczyków zo
staje 50 Judzi żywych. Reszta legła na 
polach bitwy; kilka tygodni później w 
dniu 16 czerwca ginie i ta reszta w na
tarciu na cmentarz w Souschez. Kilku 
pozostałYCh ba iończyków przenosi się 
do oddziałów francuskich, reszta po
stanawia przez Archangielsk wrócić 
do kraju. Autor •. Dziennika'. Marjan 
Himner. p~ .wyleczeniu -się z r.an, prze
niósł się do lotnictwa francuskieF;o. by 
tu zginąć w tragicznym wypadku sa-
molotowym. J 

,.Dziennik" bajończyka Himnera 
jest pisany krwią. Pisze go Himner na 
kolanie. na tornistrze. w każdej wolnej 
- od szrapnęli - chwili. Oto garść 
najciekawszych fragmentów tego 
"Dziennika": 

ZOo ."a~dzle:nrlka 191ł (Ba,onne): -
Dziś odbyła się rewizja bataljonu z ea-j 
tym taborem Jesteśmy w pelni goto
wości. Rozdano nam medaljony do za
wieszenia, jako braTl50lety n::. ręce, któ-

re w razie śmierci IZ'rzebiącv trupy zła· 
twością o{\czepią. :nflJrmują bowiem o 
zabiciu Strona pra\\a: ~rarjan Himner 
E. V. 1914. Strona lewa: Parie. -

27. października: Jedziemy. Na sta
cjach sceny dobrze ,1am już znane: wi
no, owoce. win')J;~rona. Czasem iakaś 
biała rączka zamacha chusteczką z po
))liskielZo domu. Jedziemy! Dokąd? 
~ie\\ iadomo. 

U. listopada (okcp, pod SiIlery, Pru
na, - Stara Markiza). ~jemców mamy 
obecnie na 800 metrów. Huk straszny 
toczy się po lesie. 

23. llsłopada (okopy-Słar.el Maduz,): 
lu.ż dzień. Głodno t zimno. Czem się tu 
rozgl'zać? Prać bieliznę trzeba bylo \\ 
zamarznietym kanale. Z wezami 
sprawa trudniejsza. Towarzystwo po
mocy lettlOni"tom polskim przysłało 
nam transport bielizny i pieniądze na 
cukier. 

H. grudnIa (okOp, StareJ Markiz,): 
Komendant otrzymał zawiadomienie z 
51 pułku, że jeden z naszYCh został za
bIty: wysoki, w binoklach. Szujski, 
któż inny? .. Nad wieczorem przywle
kli się smutni i zmęczeni. Jest to pier
wszy nasz smutek. smutel{ naszej kom
pan.ii, który zacisnął nam serce. - Było 

Oto nasi bajończyey w: okresie nrekrueki·m" .. kUka dni przea -wyruszeniem· 1V ' knvawe boje. = . Który z· WaB żyje joozcze 2. 

to tak: - Do okopów. gdzie Szujski 
znalazł śmlerr. bylo 7-8 klm. w stronę 
Perthes; pułkownik 51 p. przyjął ich 
serdec""ie. Wieczorem w okopach za
częto śpiewać pieśni po!t,kie. a ~falcz 
w przel"\"\>'ach z na ibli~bzNCO od okopów 
niemieckic1. miejllcach pytal: .. Polacy, 
PQolacy, czy slvszvcie? .. Cisza. Śpie
wano dalei. .,Polacy. Polacy. czy sły
szycie?" Cisza. Śpiewano dalej. ~araz 
cicha odpowiedź: .,Słyszymy·. $piewa
no jeszcze. 

- .• Polacy. chod~cie do nas. jesteśmy 
z całą kompanją. mamy sztandar pol
ski". 

- "Przyjdziemy, ale czy naprawdę, 
jest ,laS tvlu: ie-żeli macie sztandar. 
pokażcie 2'0 o świcie"! 

Za~knieto go na nasypie i czekano 
świtu. Zobaczyli sztandar. Słychać o
krzyki radości. Lecz ra ptem zaszło tam 
coś. bo ieden z nich machnął ręką ku 
dołowi. jakby daiac wok. b schowano 
sztandar. Strzelają. Strzały pada la co
raz gęściej. Kule drą sztandar na 
strzępy. Zdiąć f!0 trzeba. Usiłowano 
wyciągnąć z okopu. ~apróżno - za "ił
nie wb:ty. Szuj"ki nie wytrzyma!. sko
czył na nasyp, obu rękami schwycił 
za drzewce, le..:z .. nie wvcią.gnął. bo 
padł. rażony w samo czoło. Pocbowano 
go między grobami oficerów. wobec 
przedstawicieli pulku z honorami woj
skowemi. 

5. st,cznla 1915 (ok 311J "od SUlery): 
le-żeli mam umrzeć na wojnie. to u
mrzećbym ch::ial w ataku. w noc księ
życvwą. przed śI\item. Nie czułbym 
bólu śmIertelnego i żalu życia, bo od-

bywające sIę w tej chwili misterjum 
przyrody. jak muzyką jak 0001\ ieścil\. 
u-śpiło mnie - nawetbym nie wiedział, 
że USyPiam na za wsze ..• 

9. st,cznla 1915 (kanał AIsne): Po
raz pierwszy on tylu mie.sięcv zapro
wadzono nas do '{'lpieli. Nieco oczy
szczeni. choć nie wypoczęci wracamy 
znów GO okopów. 

12. marca (okollY 'Pod Slllery) co to 
będzie. jeśli nrzeżyję wojnę? Smutne 
p~zeczucia. Mam list z Kielc (Marian 
HlmneJ' pochodził z Kiełc - przyp red.) 
o domu i ojcu ,,:pma wieści żadnej. Co 
tam się tjziać mu.~i " tern nlekieinem 
Z~głęobiu . Podohno ~Tiemcv na kopal
mach powv8a rl""li nr ~owietrze maszy
ny i "oburzyli huty. należące do to
warzystw frll'1(·u-skich. 

12. maJa (Mont SI. Eloł): Ocalałem, 
lecz powiedzmy, jak inni nie ocaleli 
lecz padli... ' 

Ostatni a11e1 En avant! NaprZÓd! ~ 
powtórzyli Polacy. Czv,;órkami zbliża
Ii~my ~ię !<u frontowi. Z za lasu za pa
laJą SIę I gasną rakiety niemieckie. 
Bombardowanie straszne .. . Bag-nety na 
karabiny! Naprzód Strzelać zakazano. 
P~dzimy, ba.;m~tami gnani naprzód. 
NIemcy str~elaJą.. Ktoś koło mnie padł. 
Padł. tak .Iak człowiek biegnący któ
remu podCięto nogi, 1<'10\\'8, na dół ..• 
Pogoń za ~iemcami trwa. Ja, osłabiony 
gorączką. przy", ieziony ze <szpitala. po
z~tałem za nalSzvmi. Oto porucznik 
pIerwszej sekcji. Sztuber rozdziera za
krwawiony rękaw. kolo nie~o jeden z 
czwarte-k sekcii ma nogę rclZchara ta
ną·· . 

. Co~amv się ... Og-leń :\titraJjes roś
nie. ~a tv~ach. zupelne puotki. Trral je
r~y. w panIce 1 popłochu llcii'ka ,;ąc, po
clągnęlt za sobą inne pulki. ZatrHma
Iiśmy się na wcir:te) nroi!ze. Tu b\'li
śmy bezpieczni Tyralierów opuściłem 
~olo "ólnocy, bv lako łl1cznik o.łna1"źć 
Jedynego z pozostały komen,ian,6w 
naszego pułku - Coley _ -ie znalazłem 
go, podobno się kryl . .. Lecz gdzież 
nat?i? Odnalazłem ich na ora\\o. oko
pUJącvch się na .,rohute de Bethone" 
Było ich ::0. . . 

Kompanja polaka !łlIł nie istniała. 


