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Stowarzyszenia Byªych �oªnierzy i Przyjacióª

Legii Cudzoziemskiej w Polsce

Wykorzystaªem wspomnienia Legionisty Krzysztofa M. z 1 REC.

Moja Afryka

Krzysztofa M., legionist¦ z 1 REC spotkaªem kilka lat temu, dopiero nie-

dawno daª si¦ namówi¢ na gar±¢ wspomnie« z afryka«skich wypraw. Opowie±¢,

któr¡ usªyszaªem, mogªaby sta¢ si¦ kanw¡ ciekawej ksi¡»ki.

�Do Legii Cudzoziemskiej wst¡piªem w 1996 r. Byªa to chyba najlepsza al-

ternatywa dla mnie, »eby nie sko«czy¢ w rynsztoku albo kryminale. Miaªem

zdecydowanie trudny charakter, st¡d potrzebowaªem czego± mocnego do wyci-

szenia.

Wcze±niej du»o my±laªem o Legii, szukaªem informacji, ale przeªomowym wy-

darzeniem byª �lm dokumentalny �Rogate Dusze� Jacka Bªawuta. Wtedy byªem

ju» pewny, »e musz¦ si¦ tam zaci¡gn¡¢, zosta¢ prawdziwym »oªnierzem i poczu¢

smak wojny. (�lm �Rogate Dusze� opowiada o losach Mariusza Nowakowskiego,

»oªnierza 2 REP oraz o samej Legii Cudzoziemskiej).

W 1 REC

W legii dostaªem przydziaª do 1 Plutonu 3 Escadronu 1 REC, nie narzeka-

ªem na nud¦, wraz z moim Escadronem byªem w Gujanie Francuskiej, D»ibuti,
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Mayotte czy Wyspach Chwalebnych. Klimat afryka«ski byª dla mnie idealny !

W Gujanie prze»yªem prawdziwe wojsko, d»ungla , bªoto, marsze a» do wyczer-

pania organizmu czy rozróby na mie±cie w czasie przepustek. To byªo »ycie !

Zauroczenie Afryk¡ przyszªo podczas mojego pobytu w D»ibuti.

Wojna na Wybrze»u Ko±ci Sªoniowej

O wybuchu wojny na WKS dowiedzieli±my si¦ kiedy nasz Regiment posta-

wiono w stan gotowo±ci bojowej. Zacz¦ªo si¦ wielkie przygotowywanie sprz¦tu i

ludzi. Czoªgi AMX 10RC, VBLe, VABy, uzbrojenie, wszystko musiaªo by¢ per-

fekcyjnie przygotowane. Wszystkim nam si¦ udzieliªo podniecenie, »e nadszedª

ten czas. Szkolili±my si¦ do tego wyjazdu »eby nie byªo lipy, tam ju» nie b¦dzie

na to czasu. Czekali±my. . .�
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Czoªg AMX 10RC

Wybrze»e Ko±ci Sªoniowej, dawna kolonia francuska od pocz¡tku XXI wieku

targana jest walkami wewn¦trznymi. Ataki dotkn¦ªy równie» biaªych mieszka«-

ców dawnej kolonii. Kilkana±cie tysi¦cy francuskich mieszka«ców WKS znalazªo

si¦ w powa»nym niebezpiecze«stwie. Francja, jako dawna metropolia, uznaªa za

konieczne interweniowa¢ i wysªaªa oddziaªy wojskowe. A któ» lepiej sobie pora-

dzi w tak zapalnym, egzotycznym kraju, jak nie elita armii francuskiej, Legia

Cudzoziemska ?
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Francuska interwencja militarna na Wybrze»u Ko±ci Sªoniowej nast¡piªa,

gdy dziaªania podejmowane przez ONZ okazaªy si¦ niewystarczaj¡ce. Skon�ik-

towane strony, rz¡dowa, kontroluj¡ca poªudniow¡ cz¦±¢ kraju, oraz rebelianci,

panuj¡cy nad póªnocn¡ cz¦±ci¡, nazywaj¡cy si¦ Now¡ Siª¡ (Forces Nouvelles,

FN) nie mieli ochoty zaprzesta¢ walk. Wªadze francuskie nakazaªy w poªowie

2002 r. zorganizowanie grupy interwencyjnej zªo»onej z oddziaªów francuskich

stacjonuj¡cych w Gabonie w miejscowo±ci Libreville. We wrze±niu 2002 r. pierw-

sze jednostki interwencyjne znalazªy si¦ na terenie WKS. Operacja otrzymaªa

kryptonim Licorne.

Pami¡tkowy kamie« 1 Plutonu 3 Escadronu 1 REC
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Francuzi

Wojska interwencyjne zostaªy zorganizowane na poziomie batalionu, skªa-

daj¡cego si¦ z mieszanych oddziaªów, powstaªy w ten sposób Taktyczne Grupy

Mieszane (Groupements Tactiques Interarmes, GTIA). W skªad grup wchodz¡

jednostki pancerne (kawaleria), piechota, transportowe i logistyczne, sanitarne

i inne. Na mocy porozumie« politycznych podpisanych przez Francj¦ i ±wie»o

powstaªe niepodlegªe pa«stwo Wybrze»e Ko±ci Sªoniowej, ju» w 1961 r. dawna

metropolia udzieliªa pomocy militarnej celem przerwania krwawych walk we-

wn¦trznych. W 2003 r. potwierdzono legalno±¢ interwencji osobnym porozumie-

niem podpisanym w Marcoussis, które zostaªo przez wªadze francuskie narzu-

cone zwa±nionym stronom. Liczba wojsk francuskich wprowadzonych do WKS

wahaªa si¦ od okoªo pi¦ciu tysi¦cy do okoªo dwóch tysi¦cy »oªnierzy, w zale»no±ci

od potrzeb w poszczególnym czasie.

Wyjazd

�Nasz wyjazd si¦ przyspieszyª. Zaªadowali±my czoªgi i inne pojazdy na po-

ci¡g, który miaª pojecha¢ do Tulonu, a stamt¡d sprz¦t miaª ju» statkiem po-

pªyn¡¢ na WKS. My polecieli±my samolotem. Peªna organizacja, peªny profe-

sjonalizm. 20 kwietnia 2003 r. wylecieli±my z lotniska Istres do Abid»anu. Po

przylocie zapakowano nas do autobusu i pojechali±my do francuskiego puªku,

gdzie czekali±my na nasze pojazdy i sprz¦t. Wtedy wªa±nie mieli±my troch¦ czasu

wolnego, wi¦c jak tylko nadarzaªa si¦ okazja to szli±my do foyer na piwo. Kto

wie mo»e to miaª by¢ nasz ostatni dzie«. . . ? Cieszyli±my si¦, »e bierzemy udziaª

w tej operacji, nie byªo w nas ani cienia strachu, nasze rozmowy stale kr¡»yªy

wokóª kon�iktu. Byli±my gotowi.

Kiedy tylko przypªyn¡ª sprz¦t pojechali±my do portu go odebra¢. Zatanko-

wali±my pojazdy do peªna, tak»e wszystkie kanistry. Na drugi dzie« pobrali±my

amunicj¦. Wszystko byªo zapi¦te na ostatni guzik, ustawili±my pojazdy w kolum-

nie, gotowe do wyjazdu. Robiªo to wra»enie, czoªgi, wozy pancerne, ci¦»arówki,

wszystko uzbrojone po z¦by. Niesamowity pokaz siªy. Wczesnym rankiem wyje-

chali±my z koszar. Huk silników grzmiaª na caªe miasto. Wszyscy wiedzieli, ze

to wyjechaªa Legia Cudzoziemska robi¢ porz¡dek na tym padole.
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Rozpoznanie, polowanie, kontakt

Mój pluton otrzymaª rozkaz zluzowania plutonu z 4 Escadronu w najnie-

bezpieczniejszym sektorze. Adrenalina jeszcze bardziej nam podskoczyªa. Nasz¡

baz¡ byª tartak. Koledzy z 4 Escadronu nie¹le si¦ tam urz¡dzili, tak wiec przy-

jechali±my w zasadzie na gotowe.

Na drugi dzie« po zmianie, chef de peloton czyli dowódca plutonu z 4 Esca-

dronu ruszyª w teren swoim VBLem pokaza¢ teren. Byªy to ±cie»ki numerowane

od jeden do pi¦¢, które prowadziªy do granicy rozjemczej, rozdzielaj¡cej zwa-

±nione strony. Najsªawniejsza byªa jednak ostatnia, szósta ±cie»ka, tam najwi¦cej

si¦ dziaªo.

Kiedy 4 Escadron wyjechaª zostali±my ju» sami, wiedzieli±my ju» w zasadzie

wszystko o terenie, w którym si¦ znajdowali±my. Nasz dowódca plutonu, stary

lis, prawdziwy z krwi i ko±ci Legionista (swoj¡ karier¦ zacz¡ª jako mªody Legio-

nista i doszedª do stopnia porucznika), ju» zacz¡ª wymy±la¢ plany podbojów.

Byª dobrym strategiem i nie baª si¦ ±mierci, a ona na pewno go nie chciaªa !

Którego± dnia, mieszka«cy Niambly, miejscowo±ci w rejonie której stacjo-

nowali±my, poinformowali nas o atakach rebeliantów w rejonie ±cie»ki numer

sze±¢. Nadszedª czas naszej interwencji. Ruszyli±my w nocy, gdy wjechali±my

na szóstk¦ wygasili±my ±wiatªa w VBLach i zaªo»yli±my noktowizory na oczy.

Powoli wjechali±my w gª¡b ±cie»ki. Kiedy dojechali±my do opuszczonej wioski,

dowódca plutonu daª mi rozkaz sprawdzenia zabudowa«. Wyszedªem z VBLa i

ruszyªem do wioski, dzi¦ki noktowizorowi wszystko doskonale widziaªem. Prze-
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czesaªem teren i ju» wracaªem do VBLa gdy padªy strzaªy, ju» nie zd¡»yªem

wskoczy¢ do wozu wi¦c schowaªem si¦ za nim. Pu±ciªem serie w kierunku sk¡d

padªy strzaªy. Mój strzelec z VBLa, te» Polak, otworzyª ogie«. No i oczywi±cie

dowódca, stary lis wojny nie mógª sobie tej okazji odpu±ci¢. Zacz¡ª kosi¢ z kara-

binu maszynowego FM 7,62 po zaro±lach. Nagle nastaªa cisza. Dowódca plutonu

zameldowaª przez radio �kontakt�. Operacj¡ w tym czasie kierowaª 2 REI, wi¦c

to wªa±nie im musieli±my zgªasza¢ wszelkie tego typu dziaªania. Dowództwo roz-

kazaªo nam si¦ wycofa¢ i `nie rozpoczyna¢ wojny ±wiatowej'. Tak sobie my±l¦,

ze ludzie, którzy siedz¡ w sztabach nie wiedz¡c co si¦ dzieje w terenie i dowodz¡

operacj¡, to tak naprawd¦ chc¡ w spokoju zako«czy¢ swój pobyt w WKS bez

wi¦kszych incydentów i niepokojów. My przyjechali±my zrobi¢ swoj¡ robot¦ jak

najlepiej tylko si¦ da i tak wªa±nie robili±my. Przecie» nosimy zielone berety

Legii !

Incydenty

Sªu»ba na Wybrze»u Ko±ci Sªoniowej byªa dla mnie wielk¡ przygod¡. Pa-

trole braªem na ochotnika, zreszt¡ na dobr¡ spraw¦ nie musiaªem si¦ zgªasza¢.

Byªem w swoim »ywiole. Przeczesywali±my opuszczone wiochy, najcz¦±ciej z

moim najlepszym kumplem, Polakiem. Otwierali±my drzwi `z buta', doskonale

wiedzieli±my, ze przeciwnik lubi si¦ wªa±nie chowa¢ w takich opuszczonych do-

mostwach. Jednak jak tylko sªyszeli silniki naszych pojazdów to uciekali. Bali

si¦ bo wiedzieli, »e nie »artujemy i nie dyskutujemy, a co najwa»niejsze to nie

oddawali±my strzaªów ostrzegawczych.

Po pewnym czasie zmienili±my posterunek i przeszli±my bardziej na póªnoc.

Oprócz patroli w naszym sektorze wzmacniali±my naszymi AMX 10RC pozycje

legionistów z 2 REI. No i tam tez siali±my zniszczenie. Chªopaki z 2 REI obser-

wowali granice rozjemcze, oddzielaj¡ce zwa±nione strony. Ka»de przekroczenie

linii przez rebeliantów groziªo ostrzaªem. Ju» pierwszego dnia doszªo do incy-

dentu, kiedy to nasi z zaªogi AMX 10RC ostrzelali z karabinu maszynowego FM

7,62 próbuj¡cych si¦ przekra±¢ przez linie rebeliantów. Koledzy z 2 REI mówili

wtedy, »e znowu 1 REC wywoªuje wojn¦ !

Misja nasza dobiegaªa ko«ca, wyje»d»aj¡c nie miaªem poj¦cia, »e ju» za kilka

miesi¦cy znowu tu b¦d¦ i ponownie 1 REC sia¢ b¦dzie postrach na Wybrze»u

Ko±ci Sªoniowej. Za drugim razem byli±my wybranym plutonem z 3 Escadronu,

który doª¡czyª do wysªanego do Afryki 1 Escadronu 1 REC. Za drugim razem
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byli±my ju» w powa»niejszej sytuacji, napi¦cie w WKS znacznie wzrosªo, a my

tra�li±my do odizolowanej placówki. Ale to ju» byªa kolejna afryka«ska przy-

goda.�

Atak

Prawdziwe problemy na WKS nast¡piªy w 2004 r. kiedy to zacz¦ªy si¦ ataki

na biaªych, równie» wojska francuskie. 6 listopada 2004 r. niespodziewanie do-
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szªo do ataku rz¡dowego lotnictwa na pozycje wojsk francuskich w Bouaké. W

efekcie nalotu zgin¦ªo 9 francuskich »oªnierzy piechoty morskiej, a 37 zostaªo

rannych. Odpowied¹ francuska byªa mia»d»¡ca, ju» 15 minut po ataku lotnic-

two francuskie zniszczyªo na lotnisku w Yamoussoukro dwa rz¡dowe SU 25, oraz

5 helikopterów, w tym dwa w Abid»anie. Prezydent Francji J.Chirac wydaª wów-

czas polecenie zniszczenia caªego lotnictwa Armii Narodowej (FANCI) tak aby

zapobiec kolejnym atakom nie tylko na Francuzów ale i na siªy rebeliantów z FN.

Niestety sytuacja nie rozwijaªa si¦ zbyt pomy±lnie dla wojsk francuskich, dzie«

pó¹niej 7 listopada doszªo do bardzo niebezpiecznego incydentu, kiedy to wojsko

francuskie otworzyªo ogie« do miejscowej ludno±ci podczas gwaªtownych zamie-

szek jakie wybuchªy w Abid»anie. Tªum atakowaª baz¦ francusk¡ oraz szkoª¦,

sytuacja byªa na tyle niebezpieczna i» groziªa masakra biaªej ludno±ci. Liczba

o�ar ±miertelnych waha si¦ od 20 do 60. Dzi¦ki zdecydowanej postawie Francji,

zapanowaª w kraju wzgl¦dny spokój, którego strzeg¡ do dzi± wojska francuskie.

Wªadze WKS uznawaªy dziaªania francuskie jako prób¦ neokolonialnych akcji.

Legia

W ramach Operacji Licorne, która trwa do dzi±, bior¡ udziaª oddziaªy Legii

cudzoziemskiej. Operuj¡ one najcz¦±ciej w wielko±ci kompanii, wydzielane z po-

szczególnych regimentów Legii. Du»¡ rol¦ odegraªy oddziaªy z 2 REP i 1 REC,

które znajdowaªy si¦ na WKS w gor¡cym okresie 2004 roku. W kolejnych latach

oddziaªy w ramach Licorne zgrupowane byªy zwyczajowo w dwóch sektorach,

póªnocnym Bouaké oraz poªudniowym w rejonie Abid»anu. Gªówne dziaªania

oddziaªów Legii, podobnie jak i innych, stanowi¡cych skªad wojsk stabilizacyj-

nych, to patrolowanie terenu, kontrolowanie miejscowych poprzez system punk-

tów kontrolnych oraz staªa gotowo±¢ do tªumienia zamieszek miejscowej ludno-

±ci. Warto wspomnie¢, i» odziaªy Legii wykonaªy wiele prac na rzecz miejscowej

ludno±ci, remontowaªy m.in. szkoªy � 1 REC (jak w wiosce d'Agnia) czy budowa

dróg � 1 REG .
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Droga do check point Brive

Check point Brive

Tworzenie przez oddziaªy Legii wysuni¦tych postów, organizowanie check-

pointów staªy si¦ rutynowymi dziaªaniami. Zwªaszcza du»¡ role odgrywaªy w

tych dziaªaniach oddziaªy z 1 REC. Cz¦ste patrole na VBLach podkre±laªy

obecno±¢ wojsk francuskich w terenie, kontrolowanie przemieszczaj¡cej si¦ lud-

no±ci zapobiega¢ miaªo szmuglowaniu broni. Tym samym dziaªania prewencyjne

oddziaªów Legii zapobiegaªy walkom wewn¦trznym. Realn¡ siª¦ bojow¡ dla od-
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dziaªów kawalerii dawaªy pojazdy AMX 10RC dzi¦ki którym Legia dysponowaªa

ci¦»k¡ broni¡.

W czasie sªu»by legionistów na WKS powrócono, zwªaszcza w 1 REC do

dawnej tradycji Legii rodem z kolonii, a mianowicie zwyczajowo wr¦czano legio-

nistom »oªd w miejscowej walucie w dawny sposób. Legionista w dniu wypªaty

meldowaª si¦ przy stole kwestora, nast¦pnie, tak jak to w dawnych czasach by-

waªo zdejmowaª swoje kepi i trzymaª je odwrócone dnem do góry w wyci¡gni¦tej

r¦ce. Kwestor oddziaªu odliczaª konkretn¡ sum¦ i wkªadaª j¡ do kepi. Legionista

nast¦pnie wprawnym ruchem zakªadaª kepi na gªow¦ i odmeldowywaª si¦. Ten

historyczny rytuaª, dzisiaj ju» w zasadzie zapomniany ze wzgl¦du na przelewy

bankowe, powróciª w sercu Afryki !

Dzisiaj niewiele si¦ zmieniªo. Oddziaªy Legii stale s¡ obecne na WKS, Ope-

racja Licorne trwa nadal.
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Rebeliant z FN (Forces Nouvelles)

Post scriptum A.D. 2011

Interwencja francuska z 2004 zaprowadziªa wzgl¦dny spokój do 2011 r., kiedy

w ostatnich tygodniach na nowo rozpala si¦ ogie« wojny. W marcu 2011 r. urz¦-

duj¡cy nieprzerwanie od 2000 roku prezydent Laurent Gbagbo nie zaakceptowaª

wyboru na prezydenta, uznawanego przez wiele pa«stw, prezydenta � elekta

Alassane Ouattara. Na Wybrze»u Ko±ci Sªoniowej ponownie wybuchªa wojna

domowa, w ostatnich dniach prezydent Gbagbo zostaª aresztowany. Legia Cu-

dzoziemska te» przy tym byªa.
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