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Legii Cudzoziemskiej w Polsce

Serce Legii Cudzoziemskiej bi lo w Sidi Bel Abbes, dzisiaj bije
w Aubagne. To jest Matecznik czyli Maison Mère Legii

Leż ↪ace w Prowansji Aubagne to ma le miasteczko, ze stacj ↪a kolejow ↪a, i
starymi uliczkami w centrum. Moja podróż sentymentalna trwa la dwa dni z
postojem w Niemczech, to jednak prawie dwa tysi ↪ace kilometrów od polskiej
granicy. W zachodniej jego cz ↪eści, przy wylotowej drodze departamentalnej
nr 2 znajduj ↪a si ↪e Koszary Viénot, w których stacjonuje od października 1962
r. 1er Regiment Étranger czyli 1 Pu lk Cudzoziemski. Aubagne to także kwa-
tera dowództwa Legii Cudzoziemskiej, w której urz ↪eduje g lównodowodz ↪acy
formacj ↪a.

Koszary 1 Pu lku Legii Cudzoziemskiej

Wyjeżdżaj ↪ac już z Aubagne w kierunku Marsylii, po prawej stronie znaj-
duje si ↪e g lówna brama wjazdowa do koszar. To tutaj do biura przepustek
trafiaj ↪a również ci, którzy chc ↪a si ↪e zaci ↪agn ↪ać. Przy szlabanie stoi wartownik
w mundurze paradnym z nieod l ↪acznym bia lym kepi. Przekraczaj ↪ac bram ↪e
jestem już w Regimencie, sercu Legii, stróżu jej tradycji i historii.

Na wprost od wjazdu po lożony jest znany plac defiladowy, ze Świ ↪et ↪a
Drog ↪a prowadz ↪ac ↪a do Pomnika Poleg lych – chyba jednej z najbardziej zna-
nych pami ↪atek Legii Cudzoziemskiej.

Kiedy w 1961 roku zapad la decyzja genera la de Gaulle’a o opuszczeniu
Algierii przez Francj ↪e, zastanawiano si ↪e nad sensem utrzymania Legii Cu-
dzoziemskiej. Na szcz ↪eście, mimo puchu genera lów, w tym żo lnierzy m.in.
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Figure 1 – Pomnik Poleg lych w Sidi Bel Abbes, 1938.
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Figure 2 – Pomnik Poleg lych przeniesiony z Sidi do Aubagne.

1 REP, Legia przetrwa la. Konieczne sta lo si ↪e znalezienie jej nowej kwatery
g lównej. Wybór pad l na leż ↪ace w s ↪asiedztwie Marsylii Aubagne.

Oddzia ly 1 Regimentu, który powsta l w 1841 r. w Algierii, by ly stop-
niowo przerzucane do Aubagne, przeniesiono wraz z nim i nazw ↪e koszar z
Sidi Bel Abbes – Quartier Viénot. Nazwa ta upami ↪etni la nazwisko s lynnego
dowódcy 1 Pu lku w czasie wojny krymskiej, który w 1855 r. poprowadzi l
jeden z ataków na umocnienia Sewastopola i poleg l w walce. Swoje miejsce
na placu defiladowym znalaz l również Pomnik Poleg lych, ods loni ↪ety w Sidi
w 1931 r. na 100 lecie powstania Legii Cudzoziemskiej.

Zosta l zdemontowany i przeniesiony do Aubagne. Pomnik to dzie lo Char-
lesa Pourqueta, a inicjatorem jego budowy by l sam Ojciec Legii, genera l
Rollet. Komitetem budowy pomnika kierowa l pp lk Forray. Monument sta l
si ↪e ho ldem oddanym poleg lym legionistom w wielu miejsca na kuli ziemskiej
tam gdzie bi la si ↪e Legia. Czterech legionistów na pomniku symbolizuje walki
w Algierii, Meksyku, Tonkinie i w Wielkiej Wojnie 1914-18. Za pomnikiem,
w budynku z czarnymi metalowymi wrotami i granatem Legii, znajduje
si ↪e Muzeum Legii Cudzoziemskiej. Przez te czarne wrota wprowadzany jest
sztandar pu lku podczas uroczystości. Muzeum powsta lo ponad 40 lat temu,
29 kwietnia 1966 r., dzisiaj si ↪e rozbudowuje i już nied lugo zostanie urucho-
mione nowe skrzyd lo. Cz ↪eści ↪a Muzeum jest osobno funkcjonuj ↪ace Muzeum
Mundurów w Instytucie Inwalidów Legii w Puyloubier. Wst ↪ep do muzeum
jest bezp latny, a do wej́scia należy si ↪e kierować osobnymi drogowskazami z

3



Figure 3 – Wej́scie do Muzeum Legii Cudzoziemskiej.

g lównej drogi. Wej́scie jest dla cywilów z zewn ↪atrz koszar. W Muzuem znaj-
duj ↪a si ↪e niesamowite zbiory od chwili powstania Legii Cudzoziemskiej, aż po
czasy nam wspó lczesne, w tym wiele symbolicznych eksponatów jak mun-
dur genera la Rolleta czy drewniana d loń kapitana Danjou. Ogromna liczba
pami ↪atek, zdobycznych trofeów i mundurów dope lnia reszty. Na parterze
muzeum, do sali, w której stoi stó l i pami ↪atkowe krzes la z mesy oficerskiej
z Sidi przylega Krypta. To miejsce świ ↪ete, w niej znajduje si ↪e m.in. relikwia
Legii czyli d loń kapitana Danjou, sztandary oraz lista poleg lych oficerów
Legii Cudzoziemskiej od powstania po nasze czasy, ostatni wpis z Afgani-
stanu.... To tutaj w Muzeum, w Krypcie każdy legionista ma swój pocz ↪atek
i koniec kariery. To tutaj uroczyście wr ↪ecza si ↪e pierwszy kontrakt i to tutaj
otrzymuje Certyfikat Dobrej S lużby opuszczaj ↪ac Legi ↪e.

Dowództwo Legii Cudzoziemskiej COM.LE

Le Commandement de la Legion Étrangere czyli COM.LE powsta l w
1984 roku po przekszta lceniu wcześniejszej struktury dowodzenia. G lówno-
dowodz ↪acy Legii Cudzoziemskiej, którym od 1 września 2011 r. jest genera l
brygady Christophe de Saint Chamas, weteran wielu operacji m.in. w Za-
toce Perskiej, Czadzie, Republice Środkowej Afryki, Kongo, Wybrzeżu Kości
S loniowej, by lej Jugos lawii, a ostatnio Afganistanie, rezyduje w biurze na te-
renie jednostki. Po lewej stronie, na wysokości Pomnika Poleg lych znajduje
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si ↪e budynek biurowy Genera la, tutaj zapadaj ↪a kluczowe decyzje dotycz ↪ace
formacji. Podlegaj ↪a mu wyspecjaliwowane jednostki administracyjne Legii
zajmuj ↪ace si ↪e polityk ↪a kadrow ↪a,  l ↪aczności ↪a, sprawami socjalnymi, archiwum
czy też nadzorowaniem naboru cudzoziemców do formacji. G lównodowo-
dz ↪acy podlega bezpośrednio Dowódcy Wojsk L ↪adowych Armii Republiki
Francuskiej.

Należy zaznaczyć, iż od 1 stycznia 2009 r. w ramach zmian struktu-
ralnych w armii francuskiej powsta la w Aubagne Eksperymentalna Baza
Obronna (La Base de Défense Expérimentale d’Aubagne) zwana skrótowo
BDD (la Base de défense). Jest to jedna z 10 funkcjonuj ↪acych na terytoriach
francuskich baz. Dowództwo tej bazy czyli COMBASE lub COM BDD znaj-
duje si ↪e w 1 Regimencie, nie dziwi ten fakt gdyż w ska ld Bazy wchodz ↪a :
1RE w Aubagne, 1 REC w Orange oraz 1 REG w Laudun. Dowództwo bazy
sk lada si ↪e z 320 ludzi. Koncepcja tworzenia Baz nadal ewoluuje, tak wi ↪ec
można si ↪e spodziewać kolejnych zmian. Na terenie koszar 1 Pu lku znajduj ↪a
si ↪e obecnie trzy kompanie sta le, s ↪a to ; Kompania Dowodzenia i S lużb Pu l-
kowych (CCSR), Kompania S lużb Legii Cudzoziemskiej (CSLE), zajmujaca
si ↪e m.in. sprawami personalnymi, pod ni ↪a podlega też orkiestra reprezenta-
cyjna Legii (MLE) oraz Kompania Administracji i Personelu Legii Cudzo-
ziemskiej (CAPLE). Ponadto w gestii Regimentu znajduj ↪a si ↪e dwa ośrodki
rzec można rekreacyjne. W Marsylii znajduje si ↪e ośrodek dla legionistów
b ↪ed ↪acych na przepustkach czyli Centre des Permissionnaires de la Legion
Etrangere (CPLEM) w Malmousque. Pi ↪eknie po lożony nad samym prawie
morzem z widokiem na wysp ↪e Frioul może gościć 100 żo lnierzy w pokojach
jedno lub kilkuosobowych. Nad morzem w miejscowości La Ciotat, znajduje
si ↪e ośrodek przeznaczony bardziej dla legionistów wracaj ↪acych z d luższych
pobytów poza Francj ↪a, oraz maj ↪acy charakter urlopowy dla ich rodzin, a
także dla by lych legionistów. Jest to Centre d’Hébergement et d’Accueil de
la Légion Étrangere (CHALE).

Redakcja Képi Blanc

Wjeżdżaj ↪ac do koszar, po lewej stronie, nieco na uboczu stoj ↪a dwa duże
pawilony, przypominaj ↪ace ogromne hangary. W jednym z nich mieści si ↪e
redakcja pisma Legii Cudzoziemskiej “Képi Blanc”. Miesi ↪ecznik Legii Cu-
dzoziemskiej

”
Képi Blanc” obchodzi l w 2007 r. swoj ↪a sześćdziesi ↪at ↪a rocz-

nic ↪e. Jest to jedyne ogólnolegijne pismo ukazuj ↪ace Życie tej formacji i prze-
znaczone przede wszystkim dla legionistów, by lych legionistów b ↪adź osób
zwi ↪azanych z Legi ↪a. Pierwszy numer magazynu

”
Kepi Blanc” ukaza l si ↪e na

rocznic ↪e Camerone w 1947 r. , jako dat ↪e narodzin miesi ↪ecznika przyjmuje si ↪e
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Figure 4 – Centre d’Hébergement et d’Accueil de la Légion Étrangere
(CHALE).
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Figure 5 – Zdj ↪ecie pami ↪atkowe z wycieczki do Aubagne.

30 kwietnia 1947 r., a miejsce narodzin to 3, rue Faurax, w Sidi Bel Abbes
we francuskiej Algierii. Dzisiejszy

”
Képi Blanc” to 72 strony w kolorze uka-

zuj ↪ace życie wszystkich jednostek Legii, masa fotografii i ilustracji, ciekawe
reportaże, teksty historyczne, wiadomości bież ↪ace, informacje z kancelarii
czyli awanse, rotacje personelu, zakończenie s lużby. Magazyn trafia do wielu
krajów świata, gdzie s ↪a jego prenumeratorzy. Jest to najlepsze wydawnictwo
ci ↪ag le pozwalaj ↪ace śledzić rozwój i życie Legii Cudzoziemskiej. Wiele szcze-
gó lów można znaleźć na stronie miesi ↪ecznika. www.kbmagazine.com .

Strażnik Tradycji

W zwi ↪azku z tym, iż Pu lk ma najd luższ ↪a kart ↪e bojow ↪a, si ↪egaj ↪ac ↪a nie-
malże czasów powstania Legii, uważany jest za strażnika tradycji i historii
formacji. W lasnie w Koszarach Viénot odbywaj ↪a si ↪e najwi ↪eksze uroczysto-
ści świeta Legii czyli Camerone, na które przybywa liczna publiczność z
zewn ↪atrz, a jednostka otwiera swoje podwoje dla cywilów. Obecnie 1 Pu lk
Cudzoziemski, pe lni ↪acy funkcje administracyjne i b ↪ed ↪acy central ↪a decyzyjn ↪a
Legii Cudzoziemskiej, zosta l dość znacznie okrojony kadrowo i liczy oko lo
530 ludzi, co w sumie z Dowództwem Legii stanowi oko lo 750 ludzi stacjo-
nuj ↪acych w Mateczniku Legii Cudzoziemskiej w Aubagne.

Każdy ch ↪etny do wst ↪apienia do Legii pr ↪edzej czy później trafi do Au-
bagne i b ↪edzie tutaj poddawany różnym testom, fizycznym jak i psycho-
technicznym, b ↪edzie wreszcie sprawdzany przez sekcj ↪e kontrwywiadu zwan ↪a
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potocznie “gestapo”. Po pozytywnym przej́sciu testów i badań lekarskich
ochotnicy trafiaj ↪a do 4 Regimentu Cudzoziemskiego b ↪ed ↪acego pu lkiem szko-
leniowym. W Aubagne odbywa si ↪e angaż, tutaj także trafiaj ↪a wszyscy le-
gionísci zmieniaj ↪acy przydzia l do pu lku, by wreszcie na zakończenie swojej
s lużby otrzymać tutaj, w Mateczniku Legii, Certyfikat Dobrej S lużby. Od
d luższego czasu opuszczaj ↪acy Legi ↪e robi ↪a sobie pami ↪atkowe zdj ↪ecie pod Po-
mnikiem Poleg lych, na którym znajduje si ↪e dewiza “ Legia Swoim Poleg lym
“ oraz druga “Honor i Wierność “.

Maison Mère. Pocz
↪

atek i Koniec każdego Legionisty.
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