
 

2REP - (2ème Régiment étranger de parachutists)                                  

2-gi Cudzoziemski Regiment Spadochroniarzy (powietrzno-

desantowy). 

 

 

Insygnia 2 REP - z lewej strony, insygnia noszone na skórzanej zawieszce przy kieszeni (na prawej 

stronie klatki piersiowej), z prawej  tzw. "dextrochère",  insygnia noszone  na berecie. 

 

Pomimo, iż regiment ten uznawany jest za bezpośredniego spadkobiercę 2BEP (2ème Bataillon 

étranger de parachutistes), to tak naprawdę zasługi i postawa żołnierzy 2REP’u, czynią z niego 

prawowitego kontynuatora chwalebnych dokonań wszystkich sławnych jednostek spadochronowych 

Francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Począwszy od pierwszej spadochronowej kompanii Legii z 3REI, 

poprzez sławne BEP’y (1er, 2ème i 3ème Bataillons étrangers de Parachutistes) z Indochin, po 1REP 

(1er Régiment étranger de Parachutistes) z Algierii. Tak właśnie. 2REP, teraz jedyna jednostka 

spadochronowa Legii Cudzoziemskiej, od pierwszych chwil swego istnienia, był i nadal pozostaje, 

jednym z najaktywniejszych regimentów. Odnosząc to pozostałych regimentów, można by rzec, iż są 

elitą wśród najlepszych. Początek tej jednostce dał, wcześniej wspomniany, 2BEP (2ème Bataillon 

étranger de Parachutists), utworzony w Sétif w 1948 roku. Od 1949 do 1955 roku, Batalion walczył w 

Indochinach gdzie jego żołnierze wykazując, niejednokrotnie, niebywałe męstwo, okryli sztandar 

jednostki wieczną chwałą.Ten niewątpliwie najkrwawszy w dziejach regimentu okres, symbolizuje 

dzisiaj, sylweta skrzydlatego smoka z Annam (Wietnam Środkowy), który jest naczelnym motywem 

prezentowanej odznaki... Po przeniesieniu do Algierii, na sztandarze Batalionu pojawił się czerwony 

sznur honorowy – barwa najwyższego odznaczenia Republiki Francuskiej, Legii Honorowej (regiment 



ponad to, został odznaczony Krzyżem Wojennym TOE – stąd na sznurze  „oliwka” w barwach tego 

odznaczenia). W tym właśnie okresie, po przeformowaniu, jednostka rozpoczęła swój szlak bojowy 

już jako 2REP. O tym, iż Regiment stał zawsze na czele większości operacji militarnych Armii 

Francuskiej, może świadczyć lista zamieszczona poniżej:  

 

 

 

wojna w Indochinach - 1948-1955 

wojna w Algierii - 1955-1962  

 

Operacje militarne (OPEX):  

 

BONITE (Kolwezi – Zair) 1978 

TACAUD (Czad) 1978 

EPAULARD (Liban) 1982  

MANTA (Czad) 1983 – 1984 

EPERVIER (Czad) 1986 – 1987 

REQUIN (Gabon) 1990 

DAGUET (Zatoka) 1990 – 1991 

NOROIT (Rwanda) 1990 – 1991  

ORYX (Somalia) 1992 

TURQUOISE (Rwanda) 1994 

GODORIA i ISKOUTIR (Djibouti) 1991 – 92 - 93 

FORPRONU (Bośnia) 1992 – 1993 

HERMINE (Bośnia) 1995 

ALMANDIN (RCA) 1996 

PELICAN (Kongo) 1997 

SFOR (Bośnia) 1999 

KFOR (Kosowo) 2000 – 2001 

LICORNE (Wybrzeże Kości Słoniowej) 2003 i 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porucznik Morin, dowódca CP3REI, po prawej - insygnia Kompanii. 

Historia owa, miała swój początek 1 kwietnia 1948 roku, kiedy to misję formowania nowego oddziału 

powierzono bardzo młodemu, bo zaledwie 23 letniemu porucznikowi Morin. Czas był wojenny, 

gorący i bardzo naglił. Wieść o tworzeniu całkiem nowego w swym charakterze oddziału, 

spadochronowego, podziałała jak magnes. Do 3 REI, poczęli zgłaszać się ochotnicy chętni do służby w 

nowej formacji. Trzon kompanii stanowili oczywiście siłą rzeczy żołnierze 3 REI, ale ni brakowało i 

ochotników z innych regimentów Legii Cudzoziemskiej - 2REI, 13DBLE a nawet 15CEGL czy 64CRALE. 

Tak oto, nieomalże pod ostrzałem „zrodziła” się Kompania Spadochroniarzy 3 REI (Companie 

Parachutistes du 3°REI), pierwszy powietrzno - desantowy oddział Legii Cudzoziemskiej. Kompania ze 

względów taktycznych została przydzielona do 1 RCP (3 batalion), od którego to regimentu otrzymała 

wyposażenie i uzbrojenie. Potem nastąpił bardzo intensywny okres szkolenia spadochronowego, pod 

okiem wspomnianego już por. Morin’a.  Garnizonem CP3REI zostało miasto Hanoi, skąd zaraz po 

zakończeniu szlifowania kunsztu spadochronowego, kompania prawie „z marszu” weszła na pole 

bitewne, dokonując  pierwszej operacji powietrzno-desantowej – był koniec kwietnia. Potem nastał 

najgorętszy dla Kompanii czas walk. Krzepła w boju, nabierając doświadczenia w operacjach pod Son 

Tay, w regionie Gia Loc, gdzie odbiła z rąk Vietminhu wioskę Trung Thon zabijając około 100 

rebeliantów. Po zrzucie na Cao Bang  (9-10.06) wspiera miejscowy garnizon. W późniejszym okresie  

bierze aktywny udział w operacjach na Płaskowyżu oraz w delcie Tonkinu. Na początku 1949 roku, 

kompania jest obecna  w operacji „Parapluie” (Parasol) w okolicy Bac Ninh, w której walczy ramię w 

ramię wraz z 1RCP… Podczas Kampanii Indochińskiej, żywot oddziałów był zazwyczaj bardzo krótki i 

nie mniej burzliwy. Również i CP3REI podzieliła los swoich poprzedników.  Została rozwiązana 31 

maja 1949 roku. Cały skład osobowy Kompanii czyli: 3 oficerów, 14 podoficerów, 92 kaprali i 

legionistów, zostaje przeniesionych do 1BEP, który właśnie przybył walczyć do Indochin. W okresie 



swojego krótkiego, ale jakże chwalebnego szlaku bojowego, Kompania Spadochroniarzy 3REI straciła 

w boju 6 legionistów, a 27 zostało rannych, w tym jej dowódca, porucznik Morin. Kompania została 

pięciokrotnie odznaczona za czyny bojowe. 

 

 

Fourragère 2 REP’u w barwach Legii Honorowej z oliwką Krzyża Wojennego TOE. 

Tak oto historia dzieje się dalej, 

albowiem skład osobowy CP3REI, wchłonięty przez utworzony 1 lipca 1948 roku 1BEP, walczy w 

późniejszych walkach już w jego szeregach.  1 Cudzoziemski Batalion Spadochroniarzy (1er Bataillon 

Etranger de Parachutistes), utworzony w obozie Chamisis w pobliżu Sidi-Bel-Abbes, ląduje w 

Indochinach 12 listopada 1948r. Walczy głównie w Tonkin’ie a po wspomnianym zintegrowaniu ze 

składem 3 Kompanii Spadochroniarzy 3REI (1.06.1949), rusza na najkrwawszy szlak bojowy w całej 

batalii w  Indochinach. Morin jest już wtedy kapitanem.  Zanim to jednak nastąpi, należałoby 

wspomnieć  o utworzeniu 2BEP (2e Bataillon Etranger de Parachutistes).  1 października 1948, Satif 

– kapitan Solnon formuje nowy batalion spadochroniarzy, który przyjmie kolejny po 1BEP’ie numer  



porządkowy „2”. Już wkrótce obydwa BEP’y okryją się chwałą i staną się na zawsze znakiem 

rozpoznawczym Legii… Póki co, przyszli bohaterowie Indochin z pokładów statków „Pasteur” i  

„Athos” patrzą spokojnie na znikające, coraz bardziej odległe, mgliste, nabrzeża Oranu i Mers el-

Kebir. Wielu z nich, nie zdaje sobie sprawy, że nie zobaczą tych widoków już nigdy… 9 lutego 1949 

roku 2BEP przypływa do Sajgonu. Obydwa BEP’y przejdą całą kampanię Indochińską, 3BEP, powstały 

w kwietniu 1949 r.  w Mascara (Tunezja), dołączy do nich dopiero  4 maja 1954 i pomoże w 

reformacji i odtworzeniu 2BEP’u po Dien Bien Phu.  3BEP, który pełnił rolę bazy szkoleniowej dla 

dwóch pozostałych BEP’ów raz jeszcze odegra kluczową rolę w swojej historii kiedy to połączony z 

2BEP da początek nowemu regimentowi – 2REP. 

 

Regiment to łącznie 9 kompanii, w tym 4 bojowe: 

 

 

- CCL (Compagnie de Commandement et de Logistique) -  Kompania Dowodzenia I Logistyki 

 

 

 

 



- CAS (Compagnie d'Administration et de Soutien) – Kompania Administracji I Obsługi Technicznej  

 

 

 

 

- 1 Kompania (1re Compagnie – Le combat en zone urbaine) – Specjalizacja Walki w Strefie 

Zurbanizowanej. 

Nowoczesne pole walki, to bardzo często (coraz częściej) teren zabudowany. Prowadzenie 

jakichkolwiek działań w tym terenie wymaga użycia wysoko wyspecjalizowanych oddziałów. Jako 

przykład mogą posłużyć choćby operacje 2 REP w ex-Jugosławii (Sarajewo, Pristina…), Iraku (Bagdad, 

Basra…) lub na Wybrzeżu  Kości  Słoniowej (Abidjan, Bouaké…).  Francuska Legia Cudzoziemska 

zawsze kładła duży nacisk na szkolenie specjalistyczne swoich oddziałów, czego dowodem jest, 

między innymi, 1 kompania 2 REP. To wybitni spece od  tzw. „combat localité” w szeroko 

rozumianym znaczeniu tego określenia.  Działania w terenie zurbanizowanym  nie stanowią dla nich 

najmniejszego problemu i to zarówno w dzień jak i w nocy. 

  

 

 



- 2 Kompania (2e Compagnie – Le combat en montagne) – Specjalizacja Walki w Środowisku 

(strefie) Górskim. 

Teren górski to środowisko,  w którym działa 2 kompania 2 REP.  Jest to jak wiadomo teren bardzo 

trudny i dlatego też wymagania stawiane żołnierzom – specjalistom w tej dziedzinie są bardzo 

wysokie. Wszyscy legioniści (szeregowi, podoficerowie i oficerowie) służący w tej kompanii 

przechodzą specjalistyczne i jednocześnie specyficzne (adekwatne do miejsca działań) szkolenia. Cykl 

szkoleń rozpoczyna się od dwóch podstawowych i obowiązkowych dla wszystkich stażów w 

specjalnościach: 

 

- BAM (Brevet d’alpiniste militaire) – specjalizacja alpinisty wojskowego. 

 

- BSM (Brevet de skieur militaire) – specjalizacja narciarza wojskowego. 

Po ukończeniu obydwu wspomnianych stażów żołnierze otrzymują patentową odznakę BASM, zwaną 

potocznie „poulet”. 



 

- BASM (Brevet d'Alpinisme et de Skieur Militaire) – Patent Alpinisty i Narciarza Wojskowego. 

Żołnierze 2 kompanii, mogą kontynuować szkolenia specjalistyczne na innych stażach. Najlepsi 

narciarze spośród szeregowych legionistów,  mogą zdobywać specjalizację   „eclaireur skieur” czyli 

„narciarz zwiadowca”, zaś dla podoficerów i oficerów przewidziane są szkolenia w zdobywaniu 

specjalizacji górskich I i II stopnia(dowódca oddziału górskiego).  

 

 

 

 

- 3 Kompania (3ème Compagnie – Le combat amphibie) – Specjalizacja Walki w Środowisku 

(strefie) Wodnym.  

Zwana jest potocznie „kompanią amfibii”. Jej specjalnością są, jak łatwo się domyślić, wszelkie 

techniki walki stosowane w środowisku wodnym. W systemie szkolenia tej kompanii wprowadzono 

ostatnio pewne modyfikacje. Mianowicie, zrezygnowano ze stosowanego do niedawna 

dwukierunkowego sposobu szkolenia, który polegał na szkoleniu w specjalnościach „motoriste” 

(pilot-sternik łodzi Zodiac) i „nageur de reconnaissance” (pływak, płetwonurek-zwiadowca). Obecnie  

legioniści szkolą się na stażu „zwiadowca wodny”, obejmującego swoim zakresem trzy poziomy: 



  

Poziom 1 – kwalifikacje praktyczne „amphibie” 

- znajomość i pilotaż łodzi typu  „Zodiac” (6 os. / 9,5 KM) 

- pływanie na dystansie 4000m (czas, poniżej 2 godzin) w stroju z pianki, płetwami,  bronią i   

zasobnikiem. 

- umiejętności taktyczne specyficzne dla środowiska wodnego: 

* zwiad (oznakowanie plaż) 

* topografia 

* przygotowanie plaży do desantu, lub przeprawy (umiejętności podstawowe)  

* trzeci wymiar : skok do morza (ze spadochronem) oraz  tzw. „drop” (skok z helikopteru – bez 

spadochronu w stroju pływaka) 

 

 

Poziom 2 – kwalifikacje techniczne „amphibie” 

–  znajomość i pilotaż łodzi typu „Zodiac” (10 os. / 40 lub 55 KM) -  pilotaż po morzu. 

– pływanie na dystansie 8000m (czas poniżej 4 godziny) ze sprzętem. 

– umiejętności taktyczne specyficzne podobne do poziomu 1 w rozszerzonym zakresie (działania 

indywidualne). 

 

 

Poziom 3 – zwiad (kandydaci na nurków PAT) 

– działania typu „komando” 

– inicjacja nurkowania, poziom 1 

– infiltracja za pomocą kajaka (zwiad plaży na terenie wroga) 



– znajomość wszystkich typów oznakowania plaż, techniki infiltracji w ekipie 

– samodzielna nawigacja po morzu, topografia morska. 

 

 

 

- 4 Kompania (4e Compagnie – Le combat d’usure) – Specjalizacja Destrukcja. 

Do 2004 roku, 4 kompania prowadziła szkolenia dla specjalistów od zakładania ładunków 

wybuchowych i snajperów. Obecnie snajperzy szkolą się i podlegają pod CEA (sekcja STE), a zakres 

szkoleń z destrukcji został znacznie poszerzony. Poza wspomnianym typowym szkoleniem 

destrukcyjnym, 4 kompania organizuje staże typu „komando”, które odbywają się w centrum 

szkoleniowym CNEC w Mont Louis. 

 

 

 

 

- CEA (Compagnie d’Eclairage et d’Appui) – Kompania Wsparcia. 



To kompania szczególna. Jej nietypowość wynika przede wszystkim ze specyficznych zadań jakie 

wykonuje. Jest to typ oddziału, który na nowoczesnym polu walki zajmuje poczesne i zasłużone 

wysokie lokaty. Trudno wyobrazić sobie bowiem, współczesne konflikty, operacje czy akcje zbrojne 

bez udziału oddziałów wsparcia. W składzie tej kompanii znajdują się: 

- SRR (Section de reconnaissance régimentaire) – Sekcja Zwiadu i Rozpoznania 

- SAC (Section antichar) – Sekcja Przeciwpancerna (4 grupy wyposażone w wyrzutnie pocisków 

p.panc.  „Milan”) 

- STE (Section tireurs d’élites) – Sekcja Snajperów (snajperzy w parach z obserwatorami wyposażeni w 

wielkokalibrowe (12,7x99mm) karabiny  PGM HECATE II (z lunetą SCROME LTE J10), których 

zadaniem jest likwidacja celów na dużych dystansach – 500-1800m. 

- SCP (Section de commandos parachutists) – Sekcja  Spadochronowa  Komandosów, której zadaniem 

jest  przygotowanie pola walki w szeroko rozumianym znaczeniu tego określenia (opanowanie 

przyczółków, sabotaż, niszczenie obiektów strategicznych, zwiad, zdobywanie wiadomości o 

przeciwniku, wsparcie  itp.). Sekcja ta działa w strukturze grup GCP, które to wykonują podobne 

zadania ale na poziomie  11BP (11 Brygady Sadochronowej). 

 

 

 

 

- CMR (5e Compagnie de maintenance – Maintenance des matériels) – Kompania Zabezpieczenia i 

Konserwacji Sprzętu. 

Opis zadań tej kompanii jest chyba zbędny. Jej rola obejmuje  bardzo szeroki zakres działań. Wszystko 

co można sobie wyobrazić i zmieścić w określeniu „zabezpieczenie i konserwacja sprzętu”, to domena 

żołnierzy z CMR’u. Z ciekawostek należy zaznaczyć, iż to właśnie w tej kompanii pracują jedyne w LE 

kobiety. To SEPP (Section de Entretien et Pliage de Parachutes ) - Sekcja Konserwacji i Składania 

Spadochronów”, której insygnia zamieszczone są poniżej. Kobiety w tej sekcji to pełnoprawni 

żołnierze 2 REP’u, od pozostałego, męskiego, składu Regimentu różni  je tylko to, że nie mogą brać 

bezpośredniego udziału w interwencjach zbrojnych. 



 

 

Dwie ciekawostki. Odznaki prezentowane na zdjęciach powyżej są szczególne  w swoim rodzaju. 

Pierwsza z lewej, to odznaka wybita przez amerykańską firmę G/P, choć nigdy nie uzyskała 

homologacji, to jednak jest często prezentowana nawet w oficjalnych wydawnictwach LE. Druga z 

odznak (z prawej) to „biały kruk”!  Jest to pierwsza wersja oficjalnej odznaki 5CIE, wybita przez FIA. 

Wyprodukowana w 1994 roku, obowiązywała tylko przez rok. Od 1995, do dzisiaj, stosowana jest  

II wersja odznaki, której zdjęcie  zamieszczone jest  powyżej  (przy nazwie kompanii). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- CER (6e Compagnie de reserve) – Kompania Rezerwistów. 

Kompania skupia w swoich szeregach byłych żołnierzy 2REP, poborowych i ochotników. Pełni 

rozliczne funkcje szkoleniowe, wspierające  i agitacyjne. Prowadzi między innymi szkolenia typu: 

FMIR - ( Formation Militaire Initiale de Réserve ) – Wstępne Szkolenie Wojskowe Rezerwy,           

CAME -( Certificat d’Aptitude Militaire Elémentaire) –  Certyfikat Podstawowych Umiejętności 

Wojskowych czy CATE – (Certificat d’Aptitude Technique Elémentaire) – Certyfikat Podstawowych 

Umiejętności Technicznych.  Wszyscy członkowie kompanii muszą być w pełni sprawni fizycznie i 



posiadać patenty spadochronowe BPM (Brevet Parachutiste Militaire) – Patent Spadochroniarza 

Wojskowego. 

 

Odznaka BPM (Brevet Parachutiste Militaire) – Patent Spadochroniarza Wojskowego. 

 

 

 


