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Wspominaj¡c losy polskich legionistów sªu»¡cych pod sztandarami Francji w
okresie mi¦dzywojennym mo»na znale¹¢ wiele ciekawych postaci. Jedn¡ z nich
byª z pewno±ci¡ sier»ant Henryk Branicki. Jego losy udaªo si¦ nieco przybli»y¢
dzi¦ki korespondencji, jak¡ prowadziª ze swoim przyjacielem po piórze, Józefem
Michalskim z Poznania.

Michalski nawi¡zaª kontakt z polskimi legionistami w ramach szeroko pro-
wadzonej akcji wspieranej przez polskie wªadze w mi¦dzywojniu, polegaj¡cej na
utrzymywaniu bezpo±rednich kontaktów z Poloni¡, w tym równie» i t¡ specy-
�czn¡, »oªnierzami Legii Cudzoziemskiej. Dzi¦ki korespondowaniu z legionist¡
Filipiakiem, którego losy opisane zostaªy osobno, Michalski nawi¡zaª kontakt
równie» z sier»antem Branickim. Pierwszy list jaki zostaª wysªany do Polski da-
towany jest na luty 1932 r., natomiast ostatni jaki jest znany nosi dat¦ 9.03.1934
r., trudno powiedzie¢ czy na nim si¦ korespondencja urwaªa, czy tez byªy i inne
listy, które si¦ jednak nie zachowaªy.

W li±cie datowanym na 18 lutego 1932 r. Henryk Branicki dokonuje auto-
prezentacji, pisze, i» stacjonuje w Fezie, i jest legionist¡ 2 Peletonu szkolnego, a
nast¦pnie 3 Kompanii, 3 Batalionu, w 3 Puªku Cudzoziemskim. Jego matricule
(mle.) jakie podaje w adresach zwrotnych to mle 1906. (. . . )Jestem Branicki
Henryk, z Bydgoszczy � jestem wielkim miªo±nikiem uprawiania koresponden-
cji. W dalszej cz¦±ci wspomina, i» bardzo jest zainteresowany wiadomo±ciami
z Polski, i jednocze±nie jest otwarty na opisanie sªu»by w Legii Cudzoziemskiej
(. . . ) b¦d¦ si¦ stara¢ odpowiada¢ na wszelkie pytania oraz sªu»y¢ b¦d¦ wszelkimi
wiadomo±ciami z mego pobytu �pod sªo«cem afryka«skim�. Warto wspomnie¢,
i» ju» w pierwszym li±cie Branicki wspomina o mo»liwo±ci korespondowania w
j¦zyku francuskim, w kolejnych listach reguª¡ b¦dzie pisanie przez niego frag-
mentów w tym j¦zyku. Trzeba przyzna¢, i» ulegª on niew¡tpliwie sfrancuszczeniu
podczas sªu»by, gdy» wielokrotnie podpisuje si¦ jako Henri a nie Henryk. J¦zyk
w ka»dym razie znaª biegle co podkre±laª w listach. Z dalszej korespondencji
wynika , i» Branicki urodziª si¦ w 1904 r. , a jego rodzice mieszkali nadal, tj. w
latach '30 w Bydgoszczy, prawdopodobnie przy ul. Toru«skiej 14.

Do Legii

�yciorys Henryka Branickiego udaªo si¦ pozna¢ dzi¦ki korespondencji do±¢ do-
brze. W drugim li±cie z marca 1932 r. rozpoczyna swoj¡ opowie±¢. Jestem
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bardzo zadowolonym, i» si¦ do Pana odezwaªem i bardzo si¦ ciesz¦ z tego, i»
znalazªem rodaka, który wspóªczuje biednemu tuªaczowi w stepach afryka«-
skich. Teraz mój Panie zaczynam odpowiada¢ na kilka pyta«. (. . . ) B¦d¡c
studentem, maj¡c 12 lat ju» marzyªem o Legii. (. . . )Do lat 16 ucz¦szczaªem
do gimnazjum w Niemczech, uko«czyªem pierwsz¡ tercj¦, lecz wówczas nasza
kochana Polska powstaªa, a ja sobie pomy±laªem, »eby wst¡pi¢ jako ochotnik w
szeregi armii polskiej. Co postanowiªem to uczyniªem wbrew upomnieniom ze
strony mych rodziców, którzy zamieszkiwali w Poznaniu. Oni chcieli ze mnie
uczyni¢ czªowieka, ale mój charakter awanturniczy nie sªuchaª gªosu rodziców.
Przybyªem w 19 roku do Polski i natychmiast zgªosiªem si¦ bez wiedzy mych
rodziców do armii polskiej. Sªu»yªem do chwili zwolnienia w 1924 r., kiedy to
odszedªem w stopniu sier»anta liniowego. (. . . ) Miaªem wówczas 20 lat. Na »y-
czenie mych rodziców wst¡piªem wówczas na praktyk¦ w hurtowni drzewa. (. . . )
Po roku rzuciªem ten zawód i ucz¦szczaªem do Wy»szej Szkoªy Handlowej, jed-
nak stale my±laªem o Afryce. (..)Do zrealizowania mych pragnie« przyczyniªa
si¦ nieszcz¦sna miªo±¢. Byªem zakochany w mej kuzynce, lecz b¦d¡c za blisko
spokrewniony, i wiedz¡c, i» nigdy nie b¦d¦ mógª wypeªni¢ »yczenia mego serca
poniechaªem wszystko � porzuciªem m¡ ukochan¡ i moj¡ rodzin¦. �yczyªem
sobie spokoju i zapomnienia, i aby zapomnie¢ opu±ciªem kraj i udaªem si¦ do
Francji. W pewnej fabryce maszyn rolnych byªem czynny (zatrudniony) jako
tªumacz, jednak nigdy nie mogªem zapomnie¢ tej co kiedy± kochaªem (. . . )a»
wreszcie powiedziaªem � koniec! � teraz tam pojad¦ o czym marzyªem kiedy
byªem dzieckiem(. . . ). Dzisiaj mam jeszcze 2 lata i 3 miesi¡ce (do odsªu»enia)
a potem jestem wolny. Jedno jednak kªad¦ Panu na serce � nie my±l Pan ju»
o tym, aby wst¡pi¢ kiedy± do Legii, nie »ycz¦ tego nikomu. Trzeba mie¢ do
tego stalowe nerwy, aby t¡ ci¦»k¡ sªu»b¦ wykona¢. (. . . ) W ostatnich sªowach
listu Branicki wspomina o spodziewanym wymarszu na operacje w góry Wy-
sokiego Atlasu, co wi¡zaªo si¦ z walkami przeciwko zbuntowanym plemionom
Rifenów i innym plemionom berberyjskim. W »adnym z listów nie wspomniaª o
dacie swojego anga»u, ale bazuj¡c na zawartych informacjach w listach mo»na
s¡dzi¢, i» do Legii wst¡piª prawdopodobnie w czerwcu 1929 r. Wyra¹nie pisze,
i» koniec jego sªu»by przypada na 21 czerwca 1934 r., po odbyciu pi¦cioletniego
kontraktu.

Operacje

W mi¦dzyczasie Branicki uko«czyª w Fezie szkolenie podo�cerskie z dobrym re-
zultatem i 28.03. 1932 r. opu±ciª Fez. Pozostaªo mu 6 do 8 miesi¦cy sªu»by
liniowej, któr¡ musiaª odby¢, aby otrzyma¢ zªote galony sier»anta. Niew¡tpli-
wie kariera Henryka Branickiego rozwijaªa si¦ nadzwyczaj dobrze. Sam zreszt¡
pisaª w li±cie z pocz¡tku kwietnia 1932 r. (. . . ) mog¦ by¢ zadowolonym z mego
post¦pu tutaj, (. . . ) mam dopiero 2 lata i 9 miesi¦cy sªu»by i jestem sier»an-
tem, a mamy tutaj ludzi, którzy s¡ 12 lat i wi¦cej szeregowym, oraz 5 do 6 lat
kapralami, dlatego mam wielu nieprzyjacióª, którzy mi zazdroszcz¡(. . . ) wielce
prawdopodobne, i» znacznie pomógª Branickiemu w awansie j¦zyk francuski,
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którym wªadaª biegle. Prawdopodobnie wªa±nie, krótko po tym li±cie, w kwiet-
niu, Branicki wyruszyª ze swoim oddziaªem do walki w góry Atlasu. W li±cie
z pocz¡tku maja, pisze ju» do swego przyjaciela w Poznaniu zachowuj¡c da-
leko id¡ca tajemnic¦ wojskow¡ (. . . ) Znajdujemy si¦ w `Poste Armees 435�, za
14 dni rozpoczynamy atak dla zdobycia ostatnich gór, które maj¡ nam sªu»y¢
jako ª¡czno±¢ mi¦dzy Regionem Tadla a Ta�laletem. To moja ostatnia operacja
(. . . ). Ta�lalat byª zbuntowan¡ prowincj¡ rz¡dzon¡ w 1932 r. przez Belgacema
N'Gadiego. Pacy�kacja prowincji trwaªa ju» od pocz¡tku 1932 r., braªy w niej
udziaª oddziaªy 1 REC oraz 1 REI, jak pisze Branicki, równie» pododdziaªy 3
REI doª¡czyªy do dziaªa«. Ostatecznie Ta�lalat zostaª podporz¡dkowany wªa-
dzy francuskiej, i poza nim zostaªa jeszcze tylko do spacy�kowania rewolta arab-
ska bazuj¡ca w wysokich górach. Dziaªania wojenne byªy do±¢ intensywne, st¡d
Branicki odzywa si¦ dopiero w pocz¡tkach czerwca i tak opisuje akcje oczyszcza-
nia terenu z Arabów (. . . ) Ci¦»kie dni prze»yli±my i takowych nas czeka jeszcze
kilka, pognali±my Arabów w sam ±rodek wielkich gór, na których jeszcze ±nieg
le»y, b¦d¡ musieli wymrze¢ z gªodu, o ile si¦ nie poddadz¡. Wczoraj ju» 1800
si¦ poddaªo, a jeszcze takich wielu zostaªo. Na przyszªy tydzie« rozpoczniemy
nowy atak na poªudniu, nie wiem jak nam tam pójdzie. Tutaj niewielkie straty
mieli±my, mógªbym o tym wi¦cej napisa¢, lecz nie wolno (. . . ). W tym wªa±nie
czasie walk w Atlasie, Branicki otrzymuje upragniony awans na sier»anta i na-
szywa zªote galony. (. . . ) peªni¦ funkcje sier»anta prowiantowego (to znaczy
furjer) mocno wielka odpowiedzialno±¢ poniewa» jestem furjerem na caªy bata-
lion. Sier»antem liniowym zostan¦ za jakie± 6-7 miesi¦cy a potem mój czas w
Marocco si¦ sko«czy i wracam do Algierii, tam zostanie mi reszta mojej sªu»by..
Zaci¦te walki jakie byªy prowadzone z rebeliantami musiaª mocno dotkn¡¢ Bra-
nickiego w lipcu 1932 r. pisze bardzo dramatycznie (. . . )Wybacz mi prosz¦, i»
tak dawno nie pisaªem (..) jednak to nie z mojej winy, ale mieli±my moc ataków
i ci¡gªy brak czasu uczyniªy ze mnie czªowieka, któremu ju» prawie na »yciu
nie zale»y. Na szcz¦±cie najgorsze chwile min¦ªy. Obecnie budujemy posty i
blokhauzy, a jak je sko«czymy to b¦dziemy mieli sze±¢ miesi¦cy odpoczynku w
garnizonie w Tadla. Na przyszªy rok, w pocz¡tku kwietnia b¦d¡ dalsze opera-
cje, lecz ja ju» przy nich nie b¦d¦. Chwaªa Bogu, i» nareszcie sko«czy si¦ to
piekªo maroka«skie.(. . . ) Przebywaj¡c jesieni¡ w garnizonie w Tadla (±rodkowe
Maroko, pomi¦dzy Marrakeszem a Fezem) na odpoczynku, Branicki informuje
swojego przyjaciela w Polsce, i» spodziewa si¦ ju» na pocz¡tku 1933 r., nawet
jak pisze w styczniu, kolejnej akcji na jaka ma by¢ wysªany, jednak nie w góry
a na Sahar¦. Perspektywa operacji pustynnej sier»ant Branicki bynajmniej nie
byª zachwycony, pisaª wprost, i» nie u±miecha mu si¦ maszerowanie w sªo«cu po
50-60 km dziennie.

Szpital i Bel Abbes

Na przeªomie 1932/33 r. co± niedobrego zacz¦ªo si¦ dzia¢ ze zdrowiem sier»anta
Branickiego. W li±cie z poªowy lutego 1933 r. pisz, i» przebywa w le»¡cej nad
Atlantykiem, koªo Rabatu, miejscowo±ci Salé, w uzdrowisku. (. . . ) byªem bar-
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Sidi Bel Abbes

dzo chory lecz obecnie czuj¦ si¦ jako tako. Mój ostatni list nie byª pisany przeze
mnie � nie miaªem do tego siª i poprosiªem jednego z przebywaj¡cych tak»e tutaj
w lazarecie Polaków o napisanie za mnie (. . . ). Niestety, nie wiadomo dokªad-
nie co si¦ staªo naszemu bohaterowi. Faktem jest, i» przebywaª w lazarecie na
pewno ponad miesi¡c. Po li±cie z lutego w zachowanej korespondencji nast¦puje
luka, kolejny znany list jest z pierwszych dni wrze±nia. Wszystko wskazuje, i» ja-
ki± fragment korespondencji mógª zagin¡¢. W li±cie z wrze±nia Branicki podaje
informacj¦, i» braª udziaª w czerwcu w operacji w górach Atlasu, a nast¦pnie
udaª si¦ do Sidi Bel Abbes gdzie tra�ª do Kompanii Szkoleniowej Karabinów
Maszynowych (C.I.M.) 1 Regimentu Cudzoziemskiego Piechoty, w której sªu-
»yª nadal jako sier»ant. Co ciekawe, wspomina z du»¡ wrogo±ci¡ o tym, i» jest
nakªaniany do przedªu»enia kontraktu, na co nie miaª ochoty. Co prawda w
kolejnych listach, z listopada, gdy brakuje mu ju» kilka miesi¦cy do zako«czenia
kontraktu, nachodziªy Branickiego w¡tpliwo±ci (. . . )czasami jestem op¦tany my-
±lami, aby na dalsz¡ sªu»b¦ podpisa¢, ale kiedy pomy±l¦ o mojej maªej siostrze
to nie podpisz¦.(. . . )

Ostatni list Henryka Branickiego datowany jest na 9 marca 1934 r. i napi-
sany zostaª ponownie w szpitalu w Salé. Równie» i tym razem nie dowiadujemy
si¦ dokªadnie o jak¡ kuracj¦ chodzi, Branicki jedynie pisze do±¢ ogl¦dnie (. . . )Co
do mego zdrowia, to wiele si¦ poprawiªo, bardzo do tego si¦ przyczyniª spokój
oraz klimat nad morzem. Miaªem pozosta¢ tylko miesi¡c lecz wczoraj lekarz
mi mówiª, »e mog¦ zosta¢ ile sobie »ycz¦, a on si¦ do tego przyczyni. (. . . )
napisz¦ Ci dlaczego on mnie tak sw¡ sympati¡ obdarza. Otó», mamy tutaj
czasami wieczorki w naszym ognisku(. . . ) pewnego wieczoru b¦d¡c podchmie-
lonym zaanga»owaªem si¦ do ±piewu (. . . ) wtedy te» przyszedª nasz lekarz z
rodzin¡ (. . . ) musiaªem zwróci¢ ich uwag¦ m¡ piosenk¡, a ±piewaªem wówczas
piosenk¦ pt. Czarna Ma«ka (czy»by ±piewaª po polsku znany szlagier z kraju?
niewykluczone, i» chodzi Branickiemu o sªynn¡ piosenk¦, niemieck¡ w oryginale
pt. Schwarze Rose) (. . . ) ±piewaªem z tak¡ nami¦tno±ci¡, i» musiaªem po trzy
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razy powtórzy¢. To wªa±nie daªo mi sympati¦ lekarza bo dwa razy ±piewaªem
dla jego grona. (. . . )

Jakie byªy dalsze losy sier»anta Branickiego nie wiadomo. Czy dotrwaª do
ko«ca kontraktu w szpitalu? Czy wyszedª z Legii i wróciª do Polski? A mo»e
przedªu»yª kontrakt? Tego w tej chwili si¦ nie dowiemy. Tajemnica sier»anta
Henryka Branickiego z 3 Regimentu Cudzoziemskiego Piechoty nie zostaªa jesz-
cze do ko«ca wyja±niona, historia uchyliªa tylko r¡bek jego losów w Maroku i
Algierii.

7


