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Adjutant Edward (Edouard) Maciejewski sªu»yª w Legii przynajmniej 14
lat. Opu±ciª Polsk¦ maj¡c lat 16, byª ciekawy ±wiata, kiedy miaª 18 lat wst¡piª
do Legii Cudzoziemskiej. Sªu»yª w Maroku jak i Indochinach. Zrobiª karier¦
w Legii, o»eniª si¦ w Algierii, byª szcz¦±liwy, w maju 1939 r. miaª wyjecha¢
kolejny raz do francuskich Indochin wraz ze swoj¡ Legi¡ jak i pewnie »on¡. Czy
wyjechaª? Czy prze»yª walki z Japo«czykami podczas II wojny ±wiatowej?

Przyjaciel

Losy Edwarda Maciejewskiego mogªem pozna¢ dzi¦ki korespondencji jaka pro-
wadziª z Józefem Michalskim z Poznania, który korespondowaª z kilkoma innymi
polskimi »oªnierzami Legii. Ich wzajemny kontakt staª si¦ wraz z upªywem lat
bardzo bliski. Maciejewski nazywaª swojego pozna«skiego korespondenta przy-
jacielem, wyznawaª mu, zreszt¡ z wzajemno±ci¡, wiele bardzo prywatnych spraw,
uczu¢, emocji. Przyjaciele pozostawali w kontakcie od poªowy 1926 r. do wy-
buchu II wojny ±wiatowej, czy pó¹niej? Tego si¦ pewnie nigdy nie dowiemy. . .
Korespondencja jak¡ miaªem sposobno±¢ pozna¢ jest kompletna w latach 1926-
1930, z pó¹niejszego okresu pochodz¡ jedynie podpisane zdj¦cia oraz kilka kartek
pocztowych, w tym ostatnia datowana na maj 1939 r. Czy byªy jakie± inne listy
nie wiadomo. Czy przyjaciele si¦ kiedykolwiek spotkali, te» nie wiemy, cho¢
legionista Maciejewski cz¦sto wspominaª o ch¦ci sp¦dzenia urlopu w Polsce i
odwiedzeniu przyjaciela.

Legionista Maciejewski

Pierwszy list wysªany do Poznania nosi dat¦ 1.06.1926 r. , Edward Maciejewski
jest wówczas kapralem w 3 Puªku Cudzoziemskim, w 1 Pelotonie, stacjonowaª w
Fezie. Z niewiadomych przyczyn kolejny list wysªany zostaª po ponad roku, bo
dopiero 23.10.1927 z Fezu i jest z pewno±ci¡ kolejnym listem, dlaczego zaistniaªa
tak dªuga przerwa nie wiemy. Edward Maciejewski zmienia wówczas garnizon
i przenosi si¦ do Sidi Bel Abbey, gdzie ko«czy II Kurs szkoªy podo�cerskiej,
zdaj¡c 1.01.1927 r. egzamin, nie jest jednak jeszcze awansowany, warunkiem
jest odbycie sªu»by w Maroku, gdzie wyje»d»a na 3 miesi¡ce do pacy�kacji Gór
Ri�u.
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Maciejewski zaznaczony X, Fez

Kim byª Edward Maciejewski? Pisze o sobie w kolejnym, trzecim li±cie, wysªa-
nym z Fezu 2.12.1927 r. �(. . . ) Jestem rodzony w Warszawie dnia 12 lipca 1906
r. tam»e uko«czyªem szkoª¦ miejsk¡ i trzy klasy szkoªy handlowej, od roku 1919
do 1921 miesi¡ca maja pracowaªem w P.K.K.P. [Polska Krajowa Kasa Po»ycz-
kowa] jako praktykant, ucz¦szczaªem zarazem jeszcze do szkoªy. W maju 1921 r.
przyjechaªem do Poznania gdzie pracowaªem jako [pracownik] biurowy w �rmie
H.Cegielski (. . . ) powodziªo mi si¦ bardzo dobrze chocia» b¦d¡c tak mªodym
pracowaªem ju» sam na siebie. W lutym 1922 maj¡c szesna±cie lat chciaªem
koniecznie zwiedza¢ obce kraje. Wyjechaªem z Poznania do Hanoweru w Niem-
czech. Pracowaªem tam w fabryce `Continental' (. . . ) w roku 1923 wyjechaªem
z Niemiec do Francji, pracowaªem tam z pocz¡tku jako robotnik maszynowy
w skªadach amunicji pozostaªych po wojnie ±wiatowej, gdzie nawet kilka razy
ci¦»ko razy si¦ zatruªem gazem truj¡cym.(. . . ) Powodziªo mi si¦ tak»e bardzo
dobrze. Chc¡c dalej zwiedzi¢ dalsze kraje postanowiªem wst¡pi¢ jako ochotnik
do Legii Cudzoziemskiej co te» uczyniªem. Po 15 miesi¡cach sªu»by zostaªem
kapralem. Jako kapral zostaªem sekretarzem Kóªka O�cerskiego w Poªudniowej
Algierii w Ain Sefra. Stamt¡d zostaªem wysªany do szkoªy podo�cerskiej i jak
wcze±niej pisaªem zdaªem egzamin na II Kusie. Od 1 stycznia br. oczekuj¦ z
dnia na dzie« mej nominacji na sier»anta (. . . ). Obecnie jestem w gª¦bi Maroka
w du»ym mie±cie i garnizonie Fez, jako instruktor w szkole podo�cerskiej Kurs
I (Peloton des Eleves Caporaux). Pracy jest bardzo du»o bo w tym regionie
to tylko pora zimow¡ przysposabiaj¡ do egzaminu »oªnierzy na kaprali i kaprali
na podo�cerów (to jest peloton I i peloton II), bo letni¡ por¡ to wszyscy [pod-
kre±lenie w oryginale!] wyruszaj¡ st¡d w `bled' to jest puszcze by broni¢ od
napadów jeszcze nie poddanych plemion arabskich. Tak»e zimow¡ por¡, gdy na
staªe deszcze [padaj¡] to nikt nie wojuje. Pisz¡c wszyscy wcze±niej to znaczy
nie tylko sama Legia Cudzoziemska , bo oprócz legionów s¡ jeszcze i wojska
francuskie, jak Tiraljerzy Maroka«scy i Algierscy, kawaleria, artyleria i w ogóle
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wszystkie wojska kolonialne. Co do Legii Cudzoziemskiej to skªada si¦ z ró»-
nych narodowo±ci a przewa»nie Niemców, których jest 50% (. . . ) Zapytuje mnie
Pan czy mam jeszcze rodziców lub krewnych. Otó» rodziców ju» nie mam, ale
mam jeszcze siostr¦ i brata zamieszkuj¡cych w Warszawie lecz mam od nich
bardzo maªo wiadomo±ci. Co do ko«czenia mej sªu»by, to uko«cz¦ j¡ dopiero
za dwa lata (. . . ) nie »aªuj¦, »e wst¡piªem do Legii, zwiedz¦ wiele krain, któ-
rych niewielu rodaków widzie¢ mo»e, naucz¦ si¦ kilku j¦zyków obcych, dzisiaj
wªadam ju» niemieckim, francuskim, ruskim, troszk¦ wªoskim i wszystkimi j¦-
zykami sªowia«skimi. (. . . ) � Ten niesamowicie dokªadny opis losów jest niczym
w porównaniu do pisanego pami¦tnika. Niestety, nie wiemy czy on przetrwaª,
wiemy natomiast, i» w tym samym li±cie wspomina o zapisaniu 418 stron swo-
jego »yciorysu w �zwykªym zeszycie�.

Maroko

Stacjonuj¡c w Fezie kapral Maciejewski barwnie przedstawiª miejsce w jakim
przyszªo mu przebywa¢. W li±cie z 4 stycznia 1928 r. tak opisuje Maroko i Fez.
�(. . . ) pewny jestem, »e ciekawi Pana bardzo jak wygl¡da Maroc (. . . ) nie jest
to okolica dzika i pusta jak j¡ sobie wielu rodaków wyobra»a. Jest tu kilka miast
du»ych i ªadnych jak Casablanca, Rabat, Marakach, a w ostateczno±ci Fez., s¡ w
nich ±liczne dzielnice europejskie, które si¦ nie ró»ni¡ od dzielnic Warszawy lub
Poznania, s¡ ±liczne miasta arabskie, które dla nas Europejczyków s¡ bardzo
ciekawe. (. . . ) s¡ tak»e miejsca niebezpieczne, jak góry, w¡wozy, puszcze co
na ka»dym kroku czyha ±mier¢ z r¡k dzikich plemion arabskich , a szczególnie
nas Legionistów, którzy wsz¦dzie musz¡ zmusi¢ do podda«stwa rozmaite dzikie
szajki rozbójnicze i teraz wªa±nie w tym lub przyszªym roku czeka nas ci¦»ka
walka na skraju Sahary w najniebezpieczniejszym miejscu i okolicy Ta�alet.
(. . . ) po tej operacji b¦dzie prawie caªa Afryka Póªnocna w r¦kach Francji.
Ta�alet jest to miejscowo±¢ poªo»ona na skraju Sahary, bardzo bogata, lecz
klimat jest gor¡cy, szczególnie por¡ letni¡, gdy upaªy si¦gaj¡ 70 stopni ciepªa
(. . . ). Okolice w których si¦ teraz znajduj¦ s¡ górzyste, miasto Fez le»y mi¦dzy
ªa«cuchem gór Ri� a ªa«cuchem gór �redniego Atlasu, co do klimatu to zdaje mi
si¦, »e w Poznaniu nie odczuwa si¦ takiego zimna jak tutaj obecnie, gdzie zimno
to wilgotne wiatry i deszcze, tak jest od 15 dni tutaj gdzie jestem. (. . . ) Pod
wzgl¦dem kultury i cywilizacji to ta cz¦±¢ Afryki Póªnocnej znajduj¡ca si¦ pod
zarz¡dem Francji rozwija si¦ bardzo pr¦dko, tak i» gdybym tu powróciª za 30 lat
to z pewno±ci¡ nie poznaªbym tych okolic (. . . ) miasto Fez co w 1920 roku prócz
dzielnicy arabskiej nie miaªo nic, dzisiaj ma dzielnic¦ europejsk¡ (. . . )�. Nie
tylko pi¦kne krajobrazy dziaªaªy na wyobra¹ni¦ Edwarda Maciejewskiego, w tym
samym li±cie pochwaliª si¦ swojemu polskiemu przyjacielowi, »e 24 grudnia 1927
r. otrzymaª swoje upragnione galony sier»anta. To nie tylko awans wojskowy,
ale i �nansowy, do tej pory zarabiaª 120 franków a jako sier»ant ju» 900 franków
miesi¦cznie, to ju» byªy jak na ówczesne realia du»e pieni¡dze, koszt wªasnego
utrzymania, za które musiaª pªaci¢ jako podo�cer wynosiª okoªo 350 franków
miesi¦cznie.
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Itzer 3 Kompania Maciejewskiego

Dziaªania prowadzone przez 3 Puªk Cudzoziemski polegaªy na zabezpiecze-
niu terenu i przygotowaniu gruntu pod przyszªe operacje pacy�kacyjne. W
lutym 1928 r. Maciejewski wraz ze swoim batalionem rusza do nowego garni-
zony w Itzer, gdzie pozostanie przez dªu»szy czas. Decyzja wymarszu byªa dla
Maciejewskiego zaskoczeniem. �(. . . ) Zostaªem w ostatniej chwili wymarszu I
Batalionu powiadomiony, »e musz¦ tak»e i±¢ a» do Itzer, gdzie obecnie znajduje
si¦ nasz III Batalion. (. . . ) opu±cili±my Fez podczas wielkiej ulewy, po prze-
byciu 50 kilometrów musieli±my si¦ zatrzyma¢ przez 4 dni, gdy» niepodobna
byªo przej±¢ przez zalegaj¡ce ±niegi. Byli±my ju» wtedy w górach �redniego
Atlasu. Po czterech dniach, gdy droga zostaªa przez Arabów przekopana ma-
szerowali±my dalej, pokonuj¡c 30-35 kilometrów dziennie. Nie »ycz¦ nikomu
takiej podró»y przez par¦ dni, wyobra»aªem sobie, ze si¦ nie znajduj¦ w Afryce
a na Syberii, nigdy nie przypuszczaªem, »e tutaj mog¡ spa±¢ takie du»e ±niegi,
a dodatkowo, ze nie ma tutaj »adnej wioski co par¦ kilometrów, tak jak w Eu-
ropie. Nocowali±my w wojskowych paªatkach co chroniªo jedynie od wiatru i
sªo«ca lecz nie od zimna, co powodowaªo, »e przez par¦ dni zamiast poci¢ si¦ to
mocno zmarzªem. Kiedy przebyli±my pas gór �redniego Atlasu wyszli±my w do-
lin¦, wprost nie do uwierzenia, 15 kilometrów dalej od gór sªo«ce ±licznie grzeje,
nast¡piªy znowu ±liczne dni. 9 lutego dotarli±my do Itzer, ja tutaj zostaªem w
III Batalionie, a I Batalion pomaszerowaª dalej. Jestem w kompanii ci¦»kich
kulomiotów maszynowych. Po trzech dniach zostaªem wysªany z taborami do
maªej miejscowo±ci, 48 kilometrów stad po prowiant. Tu gdzie si¦ obecnie znaj-
duj¦ [autor nie wymienia jej nazwy] jest to maªa forty�kacja na wzgórzu, zwana
po francusku `post', poªo»ona w dolinie pomi¦dzy pasem gór Wysokiego Atlasu
a podnó»em gór �redniego Atlasu. (. . . )� Sªu»ba w wysuni¦tym forcie Legii nie
trwaªa jednak zbyt dªugo bo ju» marcu 1928 r. nasz bohater jest ponownie w
Itzer i przejmuje pod swoj¡ komend¦ Kasyno Podo�cerskie.
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Góry Atlas

Kasyno i Podo�cerowie

Kiedy Edward Maciejewski zacz¡ª prac¦ w kasynie nastaª dla niego dobry czas,
bardzo sobie chwaliª te prac¦. Po pierwsze dlatego, »e nie miaª du»o pracy
po wtóre byªa to praca ªatwa i stosunkowo lekka. Samych podo�cerów byªo
raptem koªo 20. Formalnie byª przydzielony do 3 Kompanii, III Batalionu, 3
Regimentu w Itzer w Maroku. Samo podo�cerowie p¦dzili caªkiem przyjemne
»ycie w garnizonie, mieli swoje wªasne kwatery, a wielu z nich swoje arabskie
sªu»¡ce, cho¢ to chyba zbyt w¡skie okre±lenie dla kobiet zajmuj¡cych si¦ ró»nymi
pracami. . .

W li±cie z 17.04.1928 sier»ant Maciejewski szeroko opisuje, peªne równie»
humoru, »ycie kasyna. � (. . . ) Wiesz od 1 marca br wzi¡ªem pod zarz¡d kasyno
podo�cerskie, otó» praca jest tu stale jedna i ta sama, dlatego te» wydaje si¦
bardzo monotonna. Rano wstaj¦ jak mi si¦ podoba, raz o godzinie pi¡tej a raz
o dziewi¡tej, ubior¦ si¦ i zaraz do kuchni. Zrobi¦ troch¦ awantury z kucharzami
i wynosz¦ si¦ do bufetu, a tutaj to samo z kelnerami. Je±li jest godzina wczesna
rano to zabieram ze sob¡ mojego pieska `Bi»u' i id¦ na polowanie lub ªapa¢
ryby na w¦dk¦, a je±li jest godzina pó¹na to wyci¡gam wszystkie asy z talii
kart i ¢wicz¦ si¦ w strzelaniu z pistoletu, tak zejdzie czas do godziny dziesi¡tej.
Przychodz¦ wtedy do kasyna i zaczynam tresowa¢ psa lub nastawiam gramofon
i sªucham mych ulubionych ta«ców jak walc, tango i inne. Tak mija czas do
obiadu, gdy si¦ wszyscy zejdziemy w jadalni zaczynamy gwarzy¢ a» do póª do
pierwszej. Po poªudniu id¦ do kupca, targuj¦ si¦ z nim, a nieraz i kªóc¦ bo
za drogo sprzedaje, i dalej id¦ do `kasbach' czyli do wsi arabskiej otoczonej
wysokim murem, tak»e sªu»y zarazem za dobr¡ forty�kacj¦ wsi. Wracam do
kasyna tak na trzeci¡. Tresuj¦ wówczas kucharzy i kelnera gdy» si¦ stale dranie
bij¡ i kªóc¡. Pomy±l sobie � jest 3 kucharzy i 1 kelner. Kucharz jest Niemcem,
jego pomocnik Polak (poznaniak), a trzeci Arab, a kelnerem jest Grek. Mówi¦
ci, nieraz to si¦ tyle u±miej¦, »e wydaje mi si¦, ze jestem w cyrku. Wszyscy
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Itrze podo�cerowie i kobiety

czterej sªabo mówi¡ po francusku, i masz tak¡ oto scenk¦: Niemiec krzyczy �
Mohammed przynie± talerz, Mohammed przynosi widelec lub zamiast widelca
przynosi talerz, zawsze na odwrót, no i zaczynaj¡ si¦ bi¢, Polak si¦ wtr¡ca i
zaraz si¦ robi prawdziwa wojna w kuchni. Kelner przylatuje i melduje mi, »e w
kuchni si¦ bij¡, ja wpadam do kuchni i widz¦, tak byªo wczoraj, jeden trzyma
pogrzebacz, drugi kawaª drewna, a trzeci mªynek do kawy i ªupi¡ si¦ jak mog¡.
Rozbroiªem ich i ka»dy jeszcze oberwaª ode mnie, ale stale musz¦ ich mie¢ na
oku i krótko trzyma¢. Po kolacji ka»dy z podo�cerów idzie do mieszkania, gdy»
w kompanii jest dosy¢ ci¦»ka sªu»ba wi¦c ka»dy chce odpocz¡¢. Ja w tym czasie
robi¦ obrachunek, który trwa póª godziny i to jest wszystko co porabiam caªymi
dniami, takie »ycie podobaªo mi si¦ przez pierwsze 15 dni lecz teraz jest mi ju»
zupeªnie uprzykrzone i nudne. (. . . )�. To bardzo nudne »ycie jednak nie trwaªo
wiecznie, ju» 1 czerwca Maciejewski tra�a do sekcji telefonistów w batalionie.

Wewn¦trzne dylematy

Edward Maciejewski prze»ywaª w Legii swoje równie» wewn¦trzne problemy.
Prosiª w listach swojego przyjaciela z Poznania o zaªatwienie kontaktu z miª¡
panna, co zaowocowaªo korespondencj¡ z nieznan¡ Zochn¡, który to kontakt
rozpocz¡ª si¦ w 1928, w ci¡gu kolejnych miesi¦cy powoli zamieraª, a ostatecznie
we wrze±niu pisze i» zako«czyª znajomo±¢ dla dobra obojga. Inne równie» pro-
blemy targaªy Maciejewskim byªa to t¦sknota za Polsk¡ i jednocze±nie obawa
przed powrotem. W czerwcu 1928 r. pisze mi¦dzy innymi na ten temat �(. . . )
mam do uko«czenia sªu»by jeszcze 22 miesi¡ce, nie licz¡c jeszcze trzy lub cztero
miesi¦cznego urlopu, mam nadziej¦, ze przyjad¦ na urlop do Polski. (. . . ) co
do moich planów na przyszªo±¢ to nie mog¦ powróci¢ do Polski bo podlegam
karze wi¦ziennej za uchylanie si¦ od sªu»by wojskowej, nie pozostaje mi wi¦c nic
innego jak przyj¡¢ podda«stwo [obywatelstwo] francuskie. Porad¹ mi jakby± ty
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Itzer, strzelanie
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post¡piª? (. . . ) Dlaczego podlegam karze wi¦ziennej? Przecie» nie jestem nic
w tym winny, bynajmniej nie uchylaªem si¦ od sªu»by woskowej, bo gdy wst¦-
powaªem do Legionu nie liczyªem wi¦cej ni» 19 lat, a rz¡d polski wie dobrze, »e
peªni¡c sªu»b¦ w pa«stwie obcym, któremu si¦ zobowi¡zaªem wiernie sªu»y¢ pi¦¢
lat nie mog¦ w tym czasie stawi¢ si¦ do poboru w Ojczy¹nie. (. . . )� . Wydaje
si¦, ze wªa±nie te wewn¦trzne dylematy zwi¡zane z powrotem do domu, obaw¡
przed wi¦zieniem, a tak»e brak perspektyw osobistych, brak wybranki serca,
odegra istotn¡ rol¦ w podj¦ciu »yciowej decyzji. Wróci¢ do cywila czy pozosta¢
w Legii?

Te dylematy b¦d¡ tylko narasta¢. We wrze±niu 1929 r. Maciejewski jest
pewien, »e wróci do kraju, podj¡ª wr¦cz nawet decyzj¦ i czuje si¦ z ni¡ o niebo
lepiej. W ostatniej chwili odst¦puje od przyj¦cia obywatelstwa francuskiego z
czego si¦ bardzo cieszy. Wydaje si¦, »e ten przeªomowy moment w okre±leniu
dalszego swojego »ycia b¦dzie decyduj¡cy, jednak nie do ko«ca. . .

W 1929 r. zdrowie zacz¦ªo szwankowa¢ i sier»ant Maciejewski nie czuje si¦
dobrze, jego jednostka, a jest nim III Batalion 3 Regimentu buduje wówczas
drogi. W maju dopiero pojawia si¦ w jego korespondencji nieco bardzie opty-
mistyczny ton, cieszy si¦ na spodziewany wymarsz jednostki w teren. To nieco
przedªu»y czas podj¦cia decyzji.

Bitwa pod Ait Jacoub

I staªo si¦ to na co czekaª Edward Maciejewski. W li±cie z 22 lipca 1929 r.
informuje swojego przyjaciela, »e po wymarszu, na który tak bardzo czekaª,
batalion udaª si¦ z Fezu do Ait Jacoub i tam doszªo do walk z powsta«cami.
�(. . . ) dnia 19 lipca szcz¦±liwie odparli±my atak powsta«ców, którzy pozostawili
kilkaset trupów na placu boju, od tego dnia jeste±my stale w tej samej miej-
scowo±ci (. . . ). Byªa to kolejna odsªona jednej z dramatyczniejszych walk w
Maroku. Miesi¡c wcze±niej, w czerwcu miaªo miejsce dziesi¦ciodniowe obl¦»enie
posterunku Legii obsadzonego wówczas przez 6 Kompani¦ 3 Regimentu. Po-
wsta«cy wywodz¡cy si¦ z plemienia Szilha atakowali przez kilka dni prawie non
stop placówk¦. Na szcz¦±cie odsiecz dotarªa na czas, powsta«cy stracili setki
zabitych.

Tajemnica sier»anta Maciejewskiego

W pa¹dzierniku 1929 r. nastrój naszego bohatera jest zdecydowanie lepszy
ni» kilka miesi¦cy wstecz. Wr¦cz nawet optymistycznie patrzy w przyszªo±¢.
�(. . . )nie wiem jak mog¦ Ci pokaza¢ jak bardzo si¦ ciesz¦, »e postanowiªem wró-
ci¢ do Ojczyzny, o maªo co nie utraconej na zawsze. Mam nadziej¦, »e zostan¦
powoªany na prze¢wiczenie wojskowe w Polsce. Po uko«czeniu mej sªu»by [w
Legii} nie zatrzymam si¦ nigdzie wi¦cej poza granicami Polski i w poªowie lipca
1930 spotkamy si¦ w Poznaniu. Obecny urlop sp¦dziªem w Oranie gdzie spotka-
ªem kilkunastu marynarzy z Polski i polskie statki. (. . . )�. Zmieniª si¦ wówczas i
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Maciejewski siedzi 1 z lewej

przydziaª sier»anta, sªu»yª wówczas w 1 Regimencie Cudzoziemskim w Bossuet.
Wszystko wygl¡daªo na jasne i czytelne. Nie wiemy co si¦ wydarzyªo po wy-

sªaniu tego listu, jaka tajemnica kryªa si¦ za caªkowit¡ zmian¡ biegu wypadków?
Tego chyba si¦ nigdy nie dowiemy. 13 marca 1930 r. Maciejewski wysyªa do
swojego przyjaciela w Poznaniu kartk¦ z D»ibutti, gdzie jest przelotnie w drodze
do Indochin, pªynie tam wraz z oddziaªami 1 Regimentu Cudzoziemskiego do
garnizonu w Tong w Tonkinie. Przydzielony zostaje do 4 Kompanii, IV Bata-
lionu, 1 RE. Z listu wysªanego ju» z Indochin 2 maja 1930 r., wynika, »e jest
bardzo zadowolony. �(. . . ) Obecnie jestem ju» od dwóch tygodni w Tonkinie,
pi¦knej krainie sªo«ca i bogactwa. Powodzi mi si¦ obecnie bardzo dobrze, to
znaczy dziesi¦¢ razy lepiej ni» w Maroku, zupeªnie odmienne »ycie jest tutaj,
bardzo maªo peªnimy sªu»by i zupeªnie l»ejsza jak gdzie indziej. Lecz za to
jest tutaj klimat bardzo niedostosowany do ans Europejczyków. U nas w Eu-
ropie k¡piemy si¦ w promieniach sªo«ca, tutaj musimy si¦ bardzo strzec, gdy»
wystarczy jedna sekunda zabójczych promieni i czeka czªowieka momentalnie
niechybna ±mier¢. (. . . ).� W tym samym li±cie pisze bardzo ogl¦dnie o swojej
niespodziewanej decyzji �(. . . ) Wiesz drogi przyjacielu, »e nie »aªuj¦ »e znowu
podpisaªem kontrakt sªu»by. Obecnie rozumiem ile jest warte zwiedzanie ob-
cych krajów w ró»nych cz¦±ciach ±wiata. (. . . )�. Tylko tyle dowiadujemy si¦ o
tak nieoczekiwanej zmianie planów.

Indochiny i miejscowa �ona

W sierpniu 1930 r. Edward Maciejewski radzi sobie w Indochinach znakomi-
cie. Jest zadowolony z »ycia. � (. . . )od 1 bm [sierpnia] obj¡ªem znowu pod
zarz¡d kasyno podo�cerskie, mam obecnie pracy po same uszy. (. . . ) bardzo
dobrze mi si¦ tutaj powodzi, zarabiam teraz 2500 franków miesi¦cznie gdy» nam
znów pensje nieco podwy»szyli. Jestem zdrów, mieszkam poza koszarami, gdy»
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Tong, 30 kwietnia 1930

jestem »onaty z jedn¡ z tutejszych pi¦kno±ci na przeci¡g czasu mego pobytu.
Urozmaicam sobie czas jak mog¦. Mam ±liczne mieszkanie a w nim wszelkie
wygody. Mam te» caª¡ mena»eri¦, Alfred to moja maªa maªpka, ma te» psa,
który sªu»y Alfredowi za konia, istny cyrk! (. . . )� Ten zupeªnie zaskakuj¡cy oraz
»ycia w Tonkinie jest zaskakuj¡cy jedynie pozornie. W powszechnej praktyce
byªo w Indochinach, i» podo�cerowie jak i o�cerowie, którzy nie mieli na miejscu
swoich prawdziwych »on, brali tak zwane �»ony� miejscowe, które w zamian za
utrzymanie mieszkaªy z nimi i zajmowaªy si¦ wszelkimi sprawami jak to kobieta
w domu.

Niestety, z Indochin znana mi korespondencja jest bardzo skromna i niewiele
wi¦cej mo»na ustali¢. Prawdopodobnie korespondencj¦, ze swoim pozna«skim
przyjacielem nadal utrzymywaª, ale raczej bardziej sporadyczn¡. Natomiast z
posiadanych przeze mnie pojedynczych zdj¦¢ , jak i ostatniej kartki pocztowej
wynikaj¡ zaskakuj¡ce koleje »ycia Edwarda Maciejewskiego. Sªu»ba w Tong w
Indochinach nie byªa zwie«czeniem jego kariery. Nie wiadomo kiedy wróciª do
Algierii, ale jest pewne, »e w 1937 w Algierze miaª »on¦, i to Europejk¦. Oboje
wygl¡daj¡ na zdj¦ciach nadzwyczaj elegancko. . . . On jednak nadal byª w Legii.

Ostatnia wiadomo±¢ jaka jest znana to kartka pocztowa z 29.05.1939 r., w
cieniu nadci¡gaj¡cej wojny. Edward Maciejewski chwali si¦ swojemu przyjacie-
lowi, i» od 1 stycznia 1939 r. awansowaª i zostaª Adjudantem. Wspomina, i»
jest w Tunisie, a stacjonuje w Tebessa w departamencie Constantine. Ostatni¡
informacj¦ jak¡ przekazuje to zapowied¹ spodziewanego szybkiego wyjazdu do
Indochin. Pewnie wraz z »on¡, cho¢ tego ju» si¦ chyba nigdy nie dowiemy.Co
spotkaªo Adjudanta 1 RE, Edwarda Maciejewskiego, weterana Legii, sªu»¡cego
prawie poªow¦ swojego »ycia w Legii Cudzoziemskiej? Czy wyjechaª do fran-
cuskich Indochin i prze»yª walki z Japo«czykami? Czy zostaª w Afryce? Jaki
los spotkaª jego nieznana europejsk¡ »on¦? Tajemnica Edwarda Maciejewskiego
nadal jest niewyja±niona
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Tong, koszary Legii

Indochiny
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Pa«stwo Maciejewscy, Algier

Ostatnia wiadomo±¢, maj 1939
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