
Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) 

 

 
 

Oddział Wydzielony Legii Cudzoziemskiej na Mayotte jest spadkobiercą 4 Kompanii 

(przemianowanej w 1965 r. na 2 Kompanie) z 3 R.E.I. Dzieje 3 Regimentu są nadzwyczaj 

barwne i pełne chwały.  W 1956 r. pułk został zaangażowany w uspokojenie sytuacji w 

Algierii, dokąd został przetransportowany z Indochin. W Algierii z trzech batalionów 

wydzielono Batalion Marszowy, który został wysłany na Madagaskar zwany Wielką Wyspą 

(La Grande île). Ten wydzielony batalion został nazwany Bataillon de Légion Étrangère de 

Madagascar (BLEM). Madagaskar stał się niebawem bazą gdzie uległ przegrupowaniu 3 Pułk 

Piechoty Cudzoziemskiej (3 R.E.I), który przybył w 1962 r. z Algierii. Pułk stacjonował w 

Diego Suarez. 4 Kompania (a od 1965 r., 2 Kompania) z pułku została wydzielona i 

przeniesiona na, leżące na północ od Madagaskaru, Komory, z ich stolicą w Moroni. Od lipca 

1967 r. ustanowiono stałą bazę Legii na Komorach, którą stworzyła, już wtedy, 2 Kompania z 

3 R.E.I, dowodził nią kapitan Brissart. Wydzielona z kompanii 3 Sekcja porucznika Lafly 

zainstalowała się na leżącej w pobliżu Komorów wyspie Mayotte, w Dzaoudzi. Było to 

13.11.1967 r. Równocześnie 2 Sekcja porucznika Spillmana zainstalowała się w Voivojou 

(Voidjou) 7 km od Moroni na Wielkim Komorze.  

 

W 1973 r. 3 Pułk Piechoty Cudzoziemskiej definitywnie opuścił Madagaskar i przeniósł się 

do Gujany Francuskiej, gdzie stacjonuje do dziś. Natomiast 2 Kompania pozostała, i stała się 

samodzielną jednostką, którą 2 sierpnia 1973 r. nazwano Détachement de Légion Étrangère 

des Comores (DLEC). Pierwszym dowódcą Oddziału Wydzielonego Legii Cudzoziemskiej na 

Komorach został kapitan François Grandjean. Dwa lata później w wyniku referendum jakie 

odbyło się na Komorach, ludność miejscowa zdecydowała się oderwać od Francji i 6 lipca 

1975 trzy z wysp Archipelagu Komorów ogłosiły niepodległość.  Jedna wyspa, Mayotte 

(Majotta) pozostała przy Francji. DLEC przeniósł się na Mayotte i 1 kwietnia 1976 r. przyjął 

oficjalnie obecna nazwę DLEM, a dowódca został ppłk. Yves Racaud. Baza DLEM znajduje 

się w kwaterze ‘Chef de Bataillon Cabaribère’, która w nazwie upamiętnia jednego z 

bohaterów 3 R.E.I, który zginął w 1954 r. w zasadzce w sektorze Ban Yan Nhan w 

północnym Wietnamie. W lipcu 1984 r. DLEM, który nie posiadał swojego sztandaru, stał się 

strażnikiem sztandaru rozwiązanego wcześniej 2 Pułku Kawalerii Cudzoziemskiej (2 REC). 

Właśnie dlatego DLEM używa w swojej strukturze organizacyjnej określeń przypisanych do 

jednostek kawalerii (nazwy Escadron typowej dla REC).  

 



 
 

Obecnie DLEM składa się z około 250-260 ludzi. 160 żołnierzy jest czasowo szkolonych w 

kompanii rotacyjnej (Compagnie toutes armes), reszta w ECS (Escadron de Commandement 

et des Service). DLEM operacyjnie podlega pod FAZSOI (Forces Armées de la Zone Sud de 

l’Océan Indien). Jednostka służy przede wszystkim jako miejsce tranzytowe, wysunięta baza 

armii francuskiej pozwalająca na zapewnienie logistyki różnym oddziałom francuskim w tym 

rejonie. Organizowane są również regularne szkolenia z różnymi formacjami, w tym 

spadochronowymi jak i pancernymi. Obecna kwatera DLEM znajduje się na małej wyspie na 

północny wschód od dużej wyspy, na małym cyplu po północno-zachodniej stronie wysepki. 

Kontakt z bazą BP 44, 97610 Dzaoudzi, Mayotte. tel.  02.69.60.12.62. 

 

 



                                              

 
 



                                                             

 
 

 

Najbardziej znaną operacją w jaką był zaangażowany DLEM była Opération AZALÉE. 3 

października 1995 r. kompania mieszana pod dowództwem kapitana Dupré, licząca 80 ludzi z 

DLEM oraz innych francuskich oddziałów o 3 nad ranem (niektóre źródła podają godzinę 5.) 

zaatakowała lotnisko Hahaya na Wielkim Komorze. Operacja Azalia była przeprowadzona 

siłami francuskimi celem zakończenia próby zamachu stanu, którą podjął najbardziej znany 

najemnik świata Bob Denard. DLEM dodatkowo zapewnił logistykę pod przyjęcie innych 

oddziałów interwencyjnych, liczących około 700 ludzi. Odznakę pamiątkową Operacji Azalia 

zaprojektował SCH Collet i wydana został jedynie w 200 egzemplarzach.  

 

 

 



 

Odznaka DLEC przedstawia krzyż agadyjski charakterystyczny dla oddziałów saharyjskich 

armii francuskiej czyli również dla Legii Cudzoziemskiej, oraz napis DLEC oraz granat Legii. 

Homologacja odznaki G2367 nadana 9.08.1973 r.  

 

 
 

Odznaka DLEM nawiązuje do odznaki DLEC, kontur wyspy Mayotte z napisem po lewej 

stronie DLEM oraz z granatem Legii w prawym górnym rogu. Ciekawostką jest fakt, że 

bomba granatu jest w miejscu gdzie jest baza Legii w Dzaoudzi. Odznakę zaprojektował CCH 

Pardel i ADJCH Pelicer z oddziału ppor. Lorho, a był to efekt konkursu na odznakę 

ogłoszonego przez C.B. Racaud. Homologacja odznaki G2488 nadana 25.06.1976 r., istnieje 

bardzo wiele jej wariantów i producentów. Odznaka noszona jest przez wszystkich żołnierzy 

DLEM.   

 

 

 



 Dodatkowo z okazji 20, 25 i 30 rocznicy powstania DLEM  zostały wydane odznaki 

rocznicowe (autorami projektów byli kolejno ppłk. Munoz, płk. Bon, ppłk Brodda), istnieją 

także odznaki pamiątkowe ECS.   

 

            

 
 

Ciekawe są także odznaki  okolicznościowe jak na przykład odznaka kaprali szefów z okazji 

Bożego Narodzenia 1997 r.  



 

 

 

          
 

 

 
 

 



   



 
 

 

 

 



 
 

 

 



                                              

 
 


