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Afryka Póªnocna, francuskie Maroko oraz Algieria byªy matecznikiem Legii
Cudzoziemskiej. To wªa±nie dla utrzymania francuskiego panowania na tym
obszarze powstaªy oddziaªy Legii, tam powstaª legendarny garnizon, serce Legii,
Sidi Bel Abbes. Przewin¦ªo si¦ przez Afryk¦ wielu naszych rodaków, niektórzy
na zawsze tam pozostali, czasem w bezimiennych mogiªach. Losy kilku spo±ród
nich mo»na odtworzy¢ na podstawie dokumentów i listów jakie po nich zostaªy.

Legia Cudzoziemska po ci¦»kich stratach jakie poniosªa w I wojnie ±wiatowej
musiaªa znacznie uzupeªni¢ swoje szeregi. Po zako«czeniu wojny do Legii ma-
sowo zaci¡gali si¦ Niemcy oraz Austriacy, do tego stopnia ich nabór byª wielki,
i» w 1921 r. prawie poªowa legionistów miaªa niemieckie korzenie. Drug¡ co do
wielko±ci nacj¡, która zasiliªa Legi¦ po wojnie byli Rosjanie, zwolennicy cara,
którzy uciekali przed bolszewizmem z ogarni¦tej rewolucj¡ Rosji.

Oddziaªy Legii zostaªy podzielone na pi¦¢ puªków piechoty, ka»dy skªadaj¡cy
si¦ z trzech batalionów, dodatkowo powstaª puªk kawalerii skªadaj¡cy si¦ w
trzech czwartych z Rosjan. U progu lat '30 Legia liczyªa okoªo 20 000 ludzi,
a jej gªównym zadaniem byªa obrona francuskich interesów w Maroku oraz w
Syrii. Plemiona Berberów w Górach Atlas inspirowani przez Rifenów, którzy
atakowali z hiszpa«skiej cz¦±ci Maroka zaczynali stanowi¢ problem dla Francji.
Podobnie Druzowie w Syrii.

Abd El-Krim, charyzmatyczny wódz Rifenów pokonaª wojska hiszpa«skie w
Maroko i w 1925 r. zaatakowaª francuska cz¦±¢ Maroka. Rifenowie byli bo-
daj»e najbardziej bitnym plemieniem w±ród Berberów w Atlasie. Byli nie tylko
znakomicie uzbrojeni, w tym w karabiny maszynowe i artyleri¦ zdobyta na Hisz-
panach, ale i bardzo zdyscyplinowani. Poza tym dzi¦ki walkom z Hiszpanami
wiele si¦ nauczyli w kwestiach taktyki europejskich wojsk. Zdarzaªo si¦ niejed-
nokrotnie, i» w szeregach Abd El-Krima walczyli dezerterzy z Legii, którzy z
ró»nych powodów uciekli. Cz¦sto zajmowali si¦ oni obsªuga broni maszynowej
jak i artylerii. Ci zwªaszcza byli bardzo ±cigani przez oddziaªy Legii i nie mogli
liczy¢ na »adne miªosierdzie. Dziaªania wojenne przeciwko Abd el-Krimowi byªy
pasmem ci¦»kich i dramatycznych walk, podczas których Legia poniosªa ci¦»-
kie straty, a okrucie«stwo po obu stronach byªo wielkie. Berberowie z wielkim
upodobaniem torturowali wzi¦tych do niewoli lub rannych przeciwników, je±li
ich nie zabijali w m¦czarniach to puszczali okaleczonych, o±lepionych czy wyka-
strowanych. Jednym z legendarnych wr¦cz wydarze« byªa obrona posterunku
w Bibane gdzie 54 legionistów przez kilka dni stawiaªo zaci¦ty opór setkom ata-
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kuj¡cych z artyleria Rifenów. Nie doczekawszy si¦ odsieczy wszyscy polegli.
Sytuacja staªa si¦ na tyle powa»na, i» z Francji zostaª wysªany do Maroka mar-
szaªek Petain, bohater z I wojny ±wiatowej, który przej¡ª gªówne dowodzenia.
W efekcie kolejnych miesi¦cy walk i zaanga»owania pot¦»nych siª, Abd El-Krim
musiaª skapitulowa¢ w maju 1926 r. Kampania Rife«ska si¦ zako«czyªa, jednak
niepokoje we francuskim Maroku trwaªy.
Walki przeciwko plemionom berberyjskim trwaªy w �rodkowym Atlasie a» do
1933 r, kiedy to ostatecznie zostaªy stªumione. W tych wydarzeniach brali udziaª
równie» Polacy.

Jednym z tych maroka«skich bohaterów byª Stefan Filipiak. Urodziª si¦
we wsi Niesªusz pod Koninem w Wielkopolsce, tam te» wróciª w 1938 r. po
zako«czeniu sªu»by w Legii. Szukaj¡c ±ladów polskich legionistów dotarªem do
artykuªu �Bezimienni bohaterowie� z Kuriera Pozna«skiego z czerwca 1938 r., w
którym opisane zostaªy w skrócie losy Filipiaka. Jednak o wiele ciekawsz¡ cz¦±¢
jego losów stanowi¡ listy, które pisaª do swojego znajomego w Poznaniu miedzy
1932 a 1936 r., do których udaªo mi si¦ dotrze¢. Historia tych listów jest zreszt¡
do±¢ ciekawa. W Polsce mi¦dzywojennej podejmowano liczne próby maj¡ce
na celu utrzymywanie bliskiego kontaktu z Polakami w Legii, pa«stwo polskie
wspieraªo i inicjowaªo takie dziaªania chc¡c w polskich legionistach utrzyma¢
miªo±¢ do ojczyzny i nakªoni¢ ich do powrotu po Legii do Polski. W ten sposób,
poznaniak, Józef Michalski zacz¡ª korespondowa¢ ze Stefanem Filipiakiem.

Stefan Filipiak, ur. 1901 r., mle 7194 sªu»yª w Legii 15 lat, opu±ciª sze-
regi Legii 7 marca 1938 r. w Fezie, gdzie stacjonowaª jego macierzysty 3 REI,
odznaczony byª Medaille Militaire oraz Medaille Colonial za Maroko.

W styczniu 1932 roku w pierwszym li±cie do swojego nowego znajomego w
Poznaniu pisaª m.in. ( . . . ) pochodz¦ z kaliskiego, z Konina, mam 31 lat i za
rok spodziewam si¦ by¢ ju» w cywil, tutaj mam funkcj¦ kaprala. (. . . ) Powiem
Panu prawd¦, »e mi si¦ ogromnie przykrzy i chce jak najpr¦dzej sko«czy¢ sªu»b¦
i i±¢ do cywila. Ja »adnego gimnazjum nie sko«czyªem tylko szkoª¦ elementarn¡,
a z Polski wyjechaªem w roku 1917(. . . ).

W kolejnym li±cie z lutego 1932 r. Stefan Filipiak opisaª swoja motywacj¦
wst¡pienia do Legii. Gdy byªem jeszcze w Polsce to ju» miaªem ochot¦ wst¡pi¢
do Legionów Polskich w 1917 r. Ale moja ciotka byªa temu na przeszkodzie i mi
nie pozwoliªa bo byªem jeszcze za mªody, wi¦c korzystaj¡c z tego, »e wyjechaªem
zagranic¦ i wtenczas pozbyªem si¦ ciotki. W tej fabryce co pracowaªem we
Francji byª dyrektor co tez byª poprzednio w Legii jako o�cer i tak mi w gªowie
namieszaª, »e i ja si¦ zapisaªem. Ale prosz¦ Pana nie tak jak on opowiadaª,
»e b¦dzie to sªu»ba policyjna, tutaj byªo zupeªnie inaczej. Legionista tutaj
musi wszystko umie¢ zrobi¢, wybudowa¢ post czyli fort, potem baraki, i to
wszystko z kamienia jaki znajdzie górach Du»ego Atlasu. Potem musi umie¢
gotowa¢, umie¢ pra¢, by¢ rze¹nikiem, piekarzem i w ogóle jakie tylko rzemiosªo
jest konieczne to musi si¦ legionista na tym zna¢. Prosz¦ te» nie zapomina¢,
i» musi tez drogi budowa¢, góra jakie stoj¡ przed nim musi przebi¢ i przej±cie
sobie zrobi¢. Jak mówi przysªowie � skaªy nam zagradzaªy drog¦ wi¦c usun¦li±my
skaªy i przeszli±my. W ogóle sªu»ba w Legii nie jest lekka, ten co chce wysªu»y¢
to musi z¦by zacisn¡¢ i wytrzyma¢ bo innej rady nie ma. Co do wynagrodzenia
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Kamp Haut-Aghrif, sierpie« 1931. Po±cig za wrogiem

to na 5 lat sªu»by dostaje ka»dy tak zwane primy 1500 franków, a po roku
sªu»by dostaje 42 franki na 15 dni, po 3 latach 52 franki. S¡ tacy co robi¡
nawet 15 lat i nawet wi¦cej(. . . )W polu legionista musi wytrzyma¢ wiele, je»eli
batalion maszeruje to rob¡ po 40 kilometrów, jak przyjd¡ na oznaczone miejsce
to musi stawia¢ paªatki i stara¢ si¦ o wod¦ i drzewo, czasami jest bardzo daleko
5 lub 8 kilometrów, jak przychodzi noc to legionista musi i±¢ na wart¦ 2/2
godziny i na drugi dzie« o 3 rano pobudka i znowu marsz i tak czasem trwa
taka kolona czyli marsz 7 i 8 miesi¦cy(. . . ) w li±cie Filipiak poruszaª równie»
spraw¦ korespondencji z dziewcz¦tami, jak mo»na wywnioskowa¢ prosiª swojego
znajomego o umo»liwienie takiej korespondencji w kontek±cie spodziewanego
powrotu do Polski i szukania przyszªej towarzyszki »ycia. Nic jednak z tych
zamiarów nie wyszªo. Otrzymywane polskie gazety byªy dla Filipiaka wielk¡
rado±ci i ich lektur¦ sobie bardzo ceniª.

O trudach sªu»by w Atlasie i pilnowania porz¡dku pisaª w marcu 1932 ze
swojej placówki w Haut-Aghrif par Tadla (. . . )Tutaj w naszych okolicach deszcze
padaj¡ od 4 tygodni bez przerwy, cala komunikacja zostaªa przerwana, tylko
Arab przywozi nam poczt¦ na koniu, ale co do prowiantu to musimy czerpa¢ z
tych zapasów co zrobili±my w zeszªym roku. Los naszych ludzi jest opªakany,
musz¡ brodzi¢ po kolana w bªocie, a nocy na wart¦ idzie ka»dy po 4 godziny.
(. . . ) miejscowo±ci zaj¦te przez wojska francuskie musz¡ by¢ dobrze pilnowane,
»eby wróg ich powrotem nie odebraª. (. . . )

W innym li±cie z kwietnia 1932 r. kapral Filipiak wspomina o innych Pola-
kach sªu»¡cych wraz z nim (. . . ) Pyta Pan czy w mojej kompani sªu»¡ Polacy.
Owszem jest ich nawet sporo. Prawie wszyscy Polacy co pracowali we Francji
przyje»d»aj¡ do Legii. Nie wiem czy tak ¹le jest naprawd¦ w Polsce? Bo tak
wszyscy strasz¡, »e takie marne zarobki i bezrobocie, ale ja my±l¦, »e gorzej jak
tutaj to chyba nie b¦dzie. Prawdopodobnie niedªugo mamy i±¢ w wysokie góry
jakie stercz¡ przed nami pokryte ±niegiem. Ju» przyszªy trzy bataliony Tira-
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Maroko, sierpie« 1931. Po±cig za wrogiem

jerów (Strzelców) Maroka«skich. Nie wiem co za skarby maj¡ w tych górach
Francuzi. Ju» maja tyle obszaru zaj¦tego, »e nawet nie maj¡ dosy¢ ludzi do
obsadzenia, a jeszcze im maªo. (. . . )
W czerwcu 1932 r. kapral Filipiak znalazª si¦ w akcji przeciwko Berberom. (. . . )
poszli±my w pochód za Arabami. Nasz batalion poszedª 45 kilometrów naprzód,
poszªo nam do±¢ szcz¦±liwie bo dotychczas nie ma »adnego zabitego ani rannego.
Tylko jedno co jest dla nas ci¦»kie to brak wody (. . . ) ka»dy dostaje 1 litra wody
na dzie«. (. . . ) Dziaªania jakie prowadziª 3 Batalion 3 REI w którym sªu»yª
Stefan Filipiak polegaªy przede wszystkim na tworzeniu nowych posterunków i
budowaniu dróg dojazdowych. W tym te» czasie, 1 czerwca 1932 r. awansowaª
na Caporal Chefa, Filipiak sugeruje i» taki awans traktowany jest przez Legie
jako zach¦ta do pozostania w szeregach i przedªu»enia kontraktu.

Z ko«cem 1932 r. Filipiak powróciª do Garyville w Algierii, i podj¡ª sªu»b¦
w 1 RE w 2 Kompanii, sk¡d napisaª kolejny list w grudniu. Garyville to maªa
wioska poªo»ona na granicy Sahary. Wkoªo nas same wydmy jaªowego piasku i
nic wi¦cej, jeszcze gorzej wygl¡da ta okolica ni» w Maroku, trzeba mie¢ anielska
cierpliwo±¢ »eby to wytrzyma¢. (. . . ) Planuj¡c swój powrót do Polski, Filipiak
sprawdzaª czy b¦dzie musiaª sªu»y¢ w polskim wojsku (. . . ) moja ciotka byªa
w PKU i pytaªa si¦ dowódcy czy b¦d¦ musiaª sªu»y¢ w polskim wojsku. Odpo-
wiedzieli »e nawet nie potrzebuje do PKU przychodzi¢ tylko papiery ze sob¡ z
Legii przywie¹¢ i to wystarczy (. . . ) W koszarach w Garyville Filipiak p¦dziª
»ycie koszarowe, pisze o tym w li±cie ze stycznia 1933 r. (. . . ) pyta Pan co
tutaj robimy, otó» có» innego jak nie ¢wiczenia. O godzinie 7.15 wychodzimy z
koszara przychodzimy o 9.30., raport jest o 10.15, potem obiad 10.30, a po obie-
dzie wychodzimy w pole o 12.30. i robimy ¢wiczenia w polu. W ka»d¡ ±rod¦ jest
po obiedzie marsz kiedy wychodzi caªy batalion, robimy 20 do 25 kilometrów,
a w ka»d¡ sobot¦ po obiedzie jest przegl¡d w koszarach robiony przez dowódc¦
kompanii. W tym samym li±cie Filipiak cieszy si¦ z wyj±cia do cywila, co jednak
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Garyville

si¦ zmieni (. . . )termin mojej sªu»by ko«czy si¦ 21 maja, b¦d¦ wtedy na granicy
francuskiej. (. . . ) jedno mnie niepokoi czy przyjecha¢ prosto do Polski czy te»
pozosta¢ jaki± czas we Francji. (. . . )Wszystko byªoby dobrze, »eby mo»na zaraz
po wyj±ciu z Legii dobr¡ prac¦ dosta¢. (. . . ) w Garyville s¡ te» Polacy, nawet
sporo, ale to przewa»nie ludzie opuszczeni i oddani pija«stwu nie mo»na z nimi
sensownie porozmawia¢. Jak im si¦ stawia to si¦ jest mi¦dzy nimi jak najlepszy
kolega, a jak si¦ przestanie fundowa¢ to i kole»e«stwo sko«czone. Tra�aj¡ si¦
niektórzy co si¦ dobrze trzymaj¡, ale to ju» jest wyj¡tek, i to musi by¢ z troszk¦
lepszej rodziny.
Oczekiwanie na przej±cie do cywila w 1933 r. byªo bardzo nerwowe dla Fili-
piaka, doszªo nawet do swoistego buntu (. . . ) prosz¦ »eby Pan nie pisaª do mnie
jako Caporal Chef bo ja galony oddaªem kapitanowi do biura. �¡dali ode mnie
sªu»by a» za dwóch, wi¦c mnie zªo±¢ wzi¦ªa i zerwaªem te galony, teraz jestem
spokojny (. . . )

Z nieznanych powodów Stefan Filipiak przedªu»yª kontrakt, tak pisaª o tym
w li±cie z lutego 1935 r. b¦d¡c ju» ponownie w 3 REI (. . . ) znajduje si¦ jeszcze
w Legii, a zmusiªo mnie do jeszcze dªu»szej sªu»by do uko«czenia 15 lat (. . . )
Byªem poprzednio w Algierii, a obecnie znajduj¦ si¦ w Maroku w tej samej
kompanii co poprzednio. (. . . ) Nie wiem czy Pan sªyszaª o sytuacji w Maroku?
Pochód za Arabami zostaª uko«czony, teraz jeste±my w maªych garnizonach i
sªu»ba upªywa powoli(. . . ) jestem teraz w pobli»u Sahary w miejscowo±ci Ksar
es Souk, Jest to miejscowo±¢ dosy¢ ªadna tylko sªabo zamieszkana przez euro-
pejczyków. W swoim li±cie kapral Filipiak nie wyja±niª powodów przedªu»enia
kontraktu oraz trwaj¡cej ponad rok przerwy w korespondencji a ograniczyª si¦
jedynie do szczerego »alu za brak kontaktu z jego strony. Mo»emy jedynie przy-
puszcza¢, i» nie czuª si¦ pewny i gotowy do powrotu do Polski i chciaª uzyska¢
francuska emerytur¦ wojskow¡.

Ostatni list Stefan Filipiak wysªaª do Poznania w styczniu 1936 r. Pisaª w

7



Pi¦kne Arabki, 1932

Ksar Souk, 25 stycznia 1935
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Meknes, Kompania Automobili, 1930

do±¢ ogólnych sªowach o tym, »e (. . . )jestem jeszcze przy »yciu i powodzi mi si¦
jako tako(. . . )

Zm¦czony »yciem w Afryce, kapral szef Stefan Filipiak w 1938 r. powróciª
do Polski. Opu±ciª Legi¦ w stopniu kaprala. Czy spotkaª swojego koleg¦ z
Poznania, Józefa Michalskiego nie wiadomo, cho¢ jest to wielce prawdopodobne.
Nieznane s¡ tak»e losy samego Legionisty, który wróciª do swojej Polski tu»
przed wybuchem wojny.
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