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9 marca 2011 r. min¦ªo 180 lat od chwili, kiedy to Ludwik Filip, Król

Francuzów, powoªaª swoim rozkazem do »ycia pierwsze jednostki Legii Cudzo-

ziemskiej. Stowarzyszenie Byªych �oªnierzy i Przyjacióª Legii Cudzoziemskiej

w Polsce zorganizowaªo z okazji tej rocznicy pierwsz¡ w Polsce wystaw¦ po±wi¦-

con¡ Legii Cudzoziemskiej.

Pomysª uczczenia 180 rocznicy powstania Legii Cudzoziemskiej powstaª ju»

dwa lata temu, a realizacj¡ zaj¦ªa si¦ Sekcja Historyczna Stowarzyszenia. Dzi¦ki

wielkiej »yczliwo±ci kustosza pozna«skiego Muzeum Broni Pancernej Centrum

Szkolenia Wojsk L¡dowych na Gol¦cinie, majora Tomasza Ogrodniczuka, który

udost¦pniª sal¦ muzealn¡ ±miaªy projekt mógª sta¢ si¦ faktem. Wystaw¦ obj¡ª

swoim patronatem honorowym Jego Ekscelencja François Barry Delongchamps,

Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, wsparcia projektowi udzieliª rów-

nie» Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu. Patronat medialny

nad wystaw¡ obj¡ª Magazyn �Komandos�.

Otwarcie wystawy odbyªo si¦ 4 czerwca br., podczas Dnia Otwartego Ko-

szar z okazji Dnia Dziecka. Obok wielu atrakcji dla dzieci, konkursów i zabaw

prowadzonych przez »oªnierzy, CSWL w Poznaniu zaprezentowaªo sprz¦t woj-

skowy, du»¡ atrakcj¡ byªy grupy rekonstrukcyjne oraz zabytkowy sprz¦t bojowy,

poczynaj¡c od radzieckich czoªgów z drugiej wojny, niemieckich pojazdów po
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ameryka«skie czoªgi i samochody. Wielk¡ atrakcj¡ byªo udost¦pnienie szerokiej

publiczno±ci zbiorów Muzeum Broni Pancernej, w tym wydobytego ostatnio z

bagna i odnowionego, niemieckiego Stuga. Atrakcyjno±¢ MBP przyci¡ga wielu

zwiedzaj¡cych w ci¡gu caªego roku, jednak podczas kilku dni otwartych koszar

bije rekordy. Tak byªo i w czerwcu, kiedy zwiedzaj¡cych byªo okoªo czterech

tysi¦cy.

Wystawa po±wi¦cona Legii Cudzoziemskiej zajmuje jedn¡ sal¦ wystawienni-

cz¡ i skªada si¦ z dziewi¦ciu gablot, plansz informacyjnych, ekspozycji mundurów

i innych pami¡tek. W gablotach podziwia¢ mo»na wybór odznak poszczegól-

nych regimentów, zarówno puªkowych, jak i pami¡tkowych z ró»nych operacji.

S¡ równie» medale poszczególnych jednostek wydawane jako pami¡tka sªu»by.

Panoram¦ dziejów Legii pokazano poprzez wiele zgromadzonych dokumentów

osobistych z ró»nych epok. Poczesne miejsce zajmuje opis bitwy z 1863 roku

o hacjend¦ Camerone w Meksyku, która to walka staªa si¦ symbolem honoru i

wierno±ci Legii, a obecnie najwa»niejszym Jej ±wi¦tem. Zobaczy¢ mo»na unika-

towe wr¦cz dokumenty, jak cho¢by Certy�kat Dobrej Sªu»by podpisany wªasno-

r¦cznie przez Ojca Legii, generaªa Paula Rolleta, a tak»e pochodz¡ce z przeªomu

XIX/XX wieku oryginalne stare kepi Legii. Udziaª Legii w dziaªaniach w Algie-

rii i Maroku w latach mi¦dzywojennych pokazuje zbiór dokumentów, fotogra�i

i odznacze« nale»¡cych do polskiego legionisty Franciszka Stysza, a tak»e jego

kolegów sªu»¡cych w Indochinach w tym okresie. Dziaªania Legii w Indochinach

po drugiej wojnie dokumentuje wybór dokumentów nale»¡cych do ró»nych cu-

dzoziemskich legionistów, w tym nadania odznacze« i zdj¦cia. Podobnie losy

»oªnierzy Legii dokumentuj¡ nadania odznacze« dla legionistów z 13 DBLE z

okresu walk w Algierii. Z czasów bardziej nam bliskich warto zwróci¢ uwag¦

na zbiór pami¡tek po Mitchellu Wrigt, angielskim legioni±cie, z okresu sªu»by

w D»ibuti w 13 DBLE, w latach '70. W tym kompletny mundur polowy, wy-

posa»enie osobiste oraz komplet dokumentów. Ciekawostk¡ jest kopia nadania

i oryginalny medal upami¦tniaj¡cy sªynn¡ operacje 2 REP w Kolwezi w Zairze

w 1978 roku. W gablotach nie brakuje polskich akcentów. Specjalne miejsce

po±wi¦cono Mariuszowi Nowakowskiemu z 2 REP, który w 1993 roku zostaª

ci¦»ko ranny w Sarajewie, podczas ostrzaªu mo¹dzierzowego lotniska. W bie»¡-

cym roku Mariusz Nowakowski, odznaczony m.in. najwy»szym odznaczeniem

wojskowym Francji, Medaille Militaire, dost¡piª zaszczytu w trakcie gªównych

obchodów ±wi¦ta Camerone w Aubagne. Byª w honorowej asy±cie, podczas

przenoszenia ±wi¦to±ci Legii � drewnianej dªoni kapitana Danjou, polegªego pod
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Camerone. Na wystawie znalazªa swoje miejsce równie» pierwsza wydana po

1989 roku ksi¡»ka wspomnieniowa polskiego legionisty, Zbigniewa TRZ Trusz-

czy«skiego �Afryka«skie w¦drówki z Legi¡ Cudzoziemsk¡�. W±ród mundurów

uwag¦ zwraca kompletny mundur kaprala z 1 REC, a tak»e mundur adjudanta

z 1 REP z okresu wojny w Algierii. Osobn¡ ciekawostk¡ s¡ pami¡tkowe �agi

z operacji. Zwªaszcza wykonana przez polskich legionistów �aga z okresu ope-

racji w Czadzie, oraz dwie z Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej. Na czterech planszach

informacyjnych zapozna¢ si¦ mo»na z krótka histori¡ Legii Cudzoziemskiej oraz

pozna¢ losy dwóch polskich legionistów. Obaj sªu»yli w tym samym czasie w

Indochinach w tej samej jednostce, w 13 DBLE, w tym samym batalionie, ale

w innych kompaniach. Nie znali si¦. Jednym z nich jest Zygmunt Jatczak, po-

wstaniec warszawski, a pó¹niej »oªnierz Legii. Obecnie mieszka w Polsce, jest

czªonkiem honorowym Stowarzyszenia. Drugim jest Stanisªaw Bomba, który w

Indochinach zgin¡ª. Losy obu czytelnicy �Komandosa� mogli pozna¢ ostatnio

na ªamach.

W dniu inauguracji, 4 czerwca, do Poznania przybyli czªonkowie Stowa-

rzyszenia Byªych �oªnierzy i Przyjacióª Legii Cudzoziemskiej w Polsce, z pre-

zesem Zbigniewem TRZ Truszczy«skim. Sztandar Stowarzyszenia oddaª hoªd

wszystkim polegªym Legionistom. Wystaw¦ w Muzeum Broni Pancernej ogl¡-

da¢ mo»na do sierpnia wª¡cznie. W zwi¡zku z tym, i» muzeum znajduje si¦

na terenie jednostki wojskowej nale»y ka»dorazowo umawia¢ si¦ telefonicznie na

zwiedzanie z odpowiednim wyprzedzenie, najlepiej kilkudniowym (tel. +0048

61 857 51 66; Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk L¡dowych

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu ul. Woj-

ska Polskiego 84, www.muzeumbronipancernej.pl). Zwiedzanie jest bezpªatne i

obejmuje caª¡ ekspozycj¦ Muzeum Broni Pancernej.

Niniejszym chc¦ gor¡co podzi¦kowa¢ tym wszystkim, bez których wsparcia

i pomocy wystawy by nie byªo: mjr Tomaszowi Ogrodniczukowi za otwarto±¢

i entuzjazm, Markowi Mikoªajczakowi za jego kontakty i szerok¡ pomoc oraz

Kolegom ze Stowarzyszenia za wsparcie jakiego stale mi udzielali i udzielaj¡

nadal, �Komandosowi� za to wszystko co zrobiª dla podtrzymania pami¦ci o

Legii Cudzoziemskiej.
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