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1REC-1 Regiment Kawalerii Legii Cudzoziemskiej stacjonuj¡cy w Orange
jest jedyn¡ formacj¡ pancern¡ w Legii. Powstaª on w 1921 roku a charakter
jednostki uksztaªtowaª si¦ poprzez wcielenie w szeregi regimentu wielu do±wiad-
czonych kawalerzystów carskiej armii. Czas pokazaª »e byª to dobry kierunek
.Kampanie w Syrii ,Maroku w latach 1925-1934 udowodniªy »e kawalerzy±ci
±wietnie wywi¡zali si¦ z powierzonych zada« .Z biegiem czasu regiment zostaª
przeksztaªcona w jednostki pancerne z zachowaniem i poszanowaniem tradycji
kawaleryjskich swych poprzedników.

Obecnie 1REC jest jednym z najcz¦±ciej dziaªaj¡cych regimentów Legii Cu-
dzoziemskiej po za granicami Francji. Wi¦kszo±¢ wyjazdów czy kampanii bojo-
wych jest upami¦tniane wydaniem odznak pami¡tkowych które swym wygl¡dem
oddaj¡ charakter misji przy zachowaniu peªnej symboliki Legii Cudzoziemskiej
jak i regimentu.
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Operacja Manta �Epervier

Operacja Manta w Czadzie byªa francusk¡ operacj¡ wojskow¡ która rozpo-
cz¦ªa si¦ 10 sierpnia 1983 roku na wniosek prezydenta Czadu Habré po ataku
libijskich partyzantów w póªnocnym Czadzie .Pocz¡tkiem interwencji wojskowej
byªo l¡dowanie 314 spadochroniarzy francuskich, jednak do 1984 roku siªy fran-
cuskie w tym rejonie wynosiªy ju» prawie 3500 »oªnierzy i byªo to najwi¦ksze
zaanga»owanie wojskowe tego kraju od czasu wojny w Algierii. Legia Cudzo-
ziemska jako integralna cz¦±¢ siª szybkiego reagowania zostaªa te» wysªana w
rejon tego kon�iktu min.1REC. Jedn¡ z odznak z tego okresu jest odznaka 3-
go Escadronu 1REC który braª udziaª w dziaªaniach operacyjnych od 31-go
stycznia do czerwca 1984 roku.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE TCHAD MANTA 1984, wiel-
bª¡d oraz krzy» d'Agadès symbolizuj¡ afryka«ski charakter misji natomiast tªo
jest nawi¡zaniem do mapy Francji. Zielony kolor tªa w poª¡czeniu z czerwonym
kolorem krzy»a to kolory Legii Cudzoziemskiej, gwiazda jest godªem 3-go Esca-
dronu . Odznak¦ zaprojektowaª kapitan Duronsoy w trakcie pobytu w Czadzie w
1984 roku. Odznaka wydana w 250-ciu numerowanych egzemplarzach w wersjach
z napisem na rewersie �CAMERONE 84 -200szt i NOEL 84-50szt. Produkcja
Arthus Bertrand. Prezentowana odznaka z oznaczeniem R93-reedycja odznaki.

W czerwcu 1984 roku Kada� zaproponowaª rozejm mi¦dzy stronami kon-
�iktu oraz wycofanie siª francuskich i libijskich z Czadu. Prezydent Mitterand
byª przekonany o sukcesie misji jednak okazaªo si¦ »e Kada� nie dotrzymaª
warunków umowy i w grudniu 1984 odkryto ponad 3000 »oªnierzy libijskich na
póªnocy Czadu. Operacja Manta okazaªa si¦ polityczn¡ kl¦sk¡ francuskiego Pre-
zydenta który zaufaª libijskiemu przywódcy. Poczynania dyktatora w Czadzie
byªy coraz bardziej ±mielsze, co doprowadziªo do rozpocz¦cia w nocy z 13-14
lutego 1986 roku operacji Epervier (Krogulec) w my±l zawartej umowy mi¦dzy
rz¡dami Francji i Czadu. Francja oprócz siª l¡dowych zaanga»owaªa w kon�ikt
tak »e lotnictwo które od pierwszych dni rozpocz¦ªo bojowe loty na pozycje libij-
skie. Do Czadu 22 marca 1987 roku powraca te» 1REC i 3-ci Escadron. Escadron
pozbawiony jest swoich czoªgów A.M.X. 1 0 RC a do dyspozycji dostaje starsze
modele AML które zostaªy przerzucone z Republiki �rodkowej Afryki. Zadaniem
kawalerzystów jest wzmocnienie stacjonuj¡cych oddziaªów francuskich wspólnie
z legionistami 6REG i 2REI. Po trzech miesi¡cach dziaªania operacyjnego i prze-
jechaniu 1800 kilometrów osi¡gaj¡ oni Buar w Republice �rodkowej Afryki , a
po miesi¡cu powracaj¡ do Metropolii.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE TCHAD EPERVIER 1987
,górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona gwiazd¡ symbolizuj¡c¡ odznak¦ 3-go Esca-
dronu. �óªta sylwetka czoªgu AML dla upami¦tnienia rodzaju broni której u»y-
wali legioni±ci. Granat Legii na niebieskim tle który to kolor jest symbolem
kawalerii. Odznaka zaprojektowana przed dowódc¦ Escadronu kapitana Villele
i wydana 20 sierpnia 1987 roku w ilo±ci 180 egzemplarzy. Napis na rewersie
CAMERONE 87 Produkcja Arthus Bertrand ,bez numeru.

W marcu 1990 roku 3-ci Escadron ponownie zostaje przerzucony do Czadu
na podobnych zasadach jak wcze±niej z Republiki �rodkowej Afryki jako wzmoc-
nienie i kontynuacji operacji Epervier.

Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE TCHAD 1990,górna cz¦±¢ od-
znaki zwie«czona podkow¡ z numerami 3/1 (3 Escadron 1REC) symbol 3-go
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Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa w Czadu w kolorze czerwonym
W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa Republiki �rodkowej. W ±rodku mapy kro-
gulec który jest symbolem prowadzonej operacji. Odznaka zaprojektowana na
wniosek dowódcy eskadronu kapitana Wincklera , wydana 30 kwietnia 1990 roku
w ilo±ci 250 egzemplarzy. Produkcja Arthus Bertrand ,numer 079.

W tym samym czasie zostaj¦ wydana odznaka 3-go Escadronu dla upami¦t-
nienia powrotu legionistów z operacji w Czadzie do Republiki �rodkowej Afryki.

Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE R-C-A EFAO 1990 górna cz¦±¢
odznaki zwie«czona podkow¡ z numerami 3/1 (3 Escadron 1REC) symbol 3-go
Escadronu który ju» w tym modelu odznaki jest prezentowany w caªo±ci razem z
gwiazd¡. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa Republiki �rodkowej Afryki w ko-
lorze czerwonym jako charakterystyczne kolory dla Legii Cudzoziemskiej. Gªowa
bawoªu ma podkre±li¢ miejsce wykonywanej operacji. Odznaka zaprojektowana
na wniosek dowódcy eskadronu kapitana Wincklera ,wydana 30 kwietnia 1990
roku w ilo±ci 200 egzemplarzy w tym 10 szt wykonane byªo ze srebra. Produkcja
Arthus Bertrand ,numer 046.

Od listopada 1995 do marca 1996 roku 1REC stanowi trzon oddziaªów fran-
cuskich w Czadzie pod dowództwem puªkownika Henri CLEMENT BOLLEE.
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Odznaka emaliowana w ksztaªcie krzy»a d'Agadès W ±rodku srebrny granat
Legii z numerem �1� co ma podkre±li¢ symbol regimentu (1REC).Poni»ej symbol
krogulca godªa operacji. Kotwica w jego szponach jest zaznaczeniem udziaªu
w operacji oddziaªów piechoty morskiej. Zwraca uwag¦ to »e odznaka ta jest
wzorowana na dawnych symbolach Legii Cudzoziemskiej kompanii saharyjskich.
Odznaka wydana w ilo±ci 500 egzemplarzy. Napis na rewersie OPERATION
EPERVIER TCHAD 1995-1996. Produkcja Fia,numer 083.

Od pa¹dziernika 2007 do marca 2008 roku w ramach operacji Epervier udziaª
swój zaznacza 2-gi Escadron 1REC. W tym okresie jednostka ta bierze udziaª
w ewakuacji ponad 400 rannych »oªnierzy armii Czadu oraz obronie lotniska w
Nd»amenie. Od 2 do 4 lutego 2008 r. ponad dwa tysi¡ce czadyjskich rebeliantów
wdarªa si¦ do stolicy Czadu w celu obalenia rz¡dz¡cego re»imu. Ewakuowano
cudzoziemców ,Escadron otrzymaª zadanie broni¢ lotniska i budynków. W ci¡gu
tych dwóch dni legioni±ci odbili pozycje mimo ci¦»kich star¢ z rebeliantami.

Operacja Licorne

Licorne jest nazw¡ francuskiej operacji wojskowej prowadzonej w Wybrze»u
Ko±ci Sªoniowej. Operacja ta rozpocz¦ªa si¦ we wrze±niu 2002 roku w celu za»e-
gnania kryzysu politycznego w tym kraju. W skªad kontyngentu który na staªe
zadomowiª si¦ w tym miejscu wchodz¡ francuskie siªy szybkiego reagowania z
ró»nych jednostek oraz rodzajów broni. Stale narastaj¡ce kon�ikty etniczne i
plemienne oraz walki na tym tle gro»¡ wybuchem wojny domowej i eskalacji
kon�iktu na inne pa«stwa afryka«skie. Francuska obecno±¢ chroni kraj przed
destabilizacj¡ , »oªnierze tam stacjonuj¡cy w razie potrzeby udzielaj¡ pomocy
mieszkaj¡cym tam obywatelom innych krajów.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE OPERATION LICORNE 2003,
górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona podkow¡ wpisan¡ w gwiazd¦ z numerami 3/1 (3
Escadron 1REC) symbol 3-go Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa
w kolorze czerwonym Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej jako charakterystyczne kolory
dla Legii Cudzoziemskiej. W ±rodku mapy gªowa jednoro»ca (symbol operacji).
Odznaka wydana w ilo±ci 250 egzemplarzy .Produkcja Fia Lyon, numer 0217.

Drug¡ jednostk¡ 1REC która rozpocz¦ªa dziaªania operacyjne w tym czasie
podczas operacji Licorne byª 4-ty Escadron.

Napis na odznace OPERATION LICORNE � et � 4/1er R.E.C .Odznaka
ta w zasadzie nie ró»ni si¦ wiele od standardowej odznaki 4-go Escadronu. W
±rodku widnieje lew jako symbol tej jednostki, ró»nica to sposób jego umiej-
scowienia w okr¦gu. Odznaka wydana na wniosek dowódcy Escadronu kapitana
Baillot. Produkcja Arthus-Bertrand, numer 134.
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Od 8 czerwca do 22 pa»dziernika cz¦±¢ 1REC tworzy trzon grupy bojowej
o nazwie GITA 2. Grupa dowodzona byªa przez puªkownika de Saint Chamas
i odniosªa du»e sukcesy w ªagodzeniu napi¦cia mi¦dzy zwa±nionymi stronami
kon�iktu.

Odznak przedstawia map¦ Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej w narodowych bar-
wach. Z lewej strony odznaka regimentu 1REC a pod ni¡ napis GITA 2 (grupa
bojowa) Z prawej jednoro»ec �symbol operacji. Odznaka zaprojektowana przez
kapitana Dosseur i wydana w ilo±ci 1200 egzemplarzy. Produkcja Fia , bez nu-
meru.

W skªad grupy bojowej GITA 2 wchodzi te» 3-ci Escadron który razem
wspóªdziaªaj¡c z 2REI wykonuje dziaªania rozjemcze. Mimo pewnych napi¦¢
patrole odbywaj¡ si¦ bez wi¦kszych problemów. W pa¹dzierniku 2005 roku Esca-
dron wraca do Francji.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE OPERATION LICORNE 2004
, , górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona podkow¡ wpisan¡ w gwiazd¦ z numerami
3/1 (3 Escadron 1REC) symbol 3-go Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona
mapa w kolorze czerwonym Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej jako charakterystyczne
kolory dla Legii Cudzoziemskiej. Na mapie wygrawerowana jest maska afryka«-
ska charakterystyczna dla grup etnicznych rejonów wschodniego Wybrze»a Ko-
±ci Sªoniowej. Odznaka powstaªa w lecie 2004 roku na wniosek kapitana Maigne
projekt Brigadier Maj . Odznaka wydana w ilo±ci 150 egzemplarzy .Produkcja
Fia , numer 0046.

Od 4 pa»dziernika 2005 roku miejsce w grupie bojowej GITA 2 przejmuj¦
5-ty Escadron 1REC. Zadania s¡ podobne do wcze±niej wykonywanych przez
3-ci Escadron. Legioni±ci nawi¡zuj¡ kontakty z lokalnymi wªadzami a tak »e
patroluj¡ zagro»one strefy w celu in�ltracji grup zbrojnych.

Napis na odznace OPERATION LICORNE � en haut et � 5/1 R.E.C , na
tle �agi w kolorach Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej po lewej stronie afryka«ska maska
dla podkre±lenia miejsca operacji, po prawej stronie gªowa rzymskiego legionisty
w kasku, który jest symbolem 5-go Escadronu. Na dole odznaki sylwetka czoªgu
AMX 10 RC którym to pojazdem operuj¡ legioni±ci w tym rejonie. Odznaka wy-
dana na zlecenie kapitana Guillotel dowodz¡cego Escadronem. Odznaka wydana
26 kwietnia 2006 roku w ilo±ci 200 egzemplarzy. Produkcja Arthus Bertrand, nu-
mer 121.

Od czerwca do pa¹dziernika 2006 roku 3-ci Escadron zostaje wª¡czony do
grupy bojowej GITA 1 w ramach 12 mandatu operacji Licorne. Legioni±ci sta-
cjonuj¡ w Tombokro gdzie gªównym zadaniem jest eskortowanie konwojów oraz
operacje logistyczne.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE OPERATION LICORNE 2006
,górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona podkow¡ wpisan¡ w gwiazd¦ z numerami 3/1 (3
Escadron 1REC) symbol 3-go Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa
w kolorze czerwonym Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej jako charakterystyczne kolory
dla Legii Cudzoziemskiej. W ±rodku mapy widnieje bazylika w Tombokro.. Od-
znaka wydana na zlecenie kapitana Nicolas Meunier dowodz¡cego eskadronem
w lecie 2006 roku w ilo±ci 250 egzemplarzy. Produkcja Arthus Bertrand, numer
176.

Od 1 czerwca do 13 pa»dziernika 2006 roku ponownie do operacji Licorne zo-
staj¦ wª¡czony 4-ty Escadron 1REC wyposa»ony w lekkie samochody pancerne
VBL (Vehicule Blindé Léger).

Napis na odznace LICORNE 2006 � et � 4/1er R.E.C , na tle �agi w kolorach
Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej po prawej stronie gªowa lwa symbol 4-go Escadronu,
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po lewej samochód pancerny w który gªównie wyposa»eni s¡ legioni±ci. Nad
sylwetk¡ samochodu VBL poª¡czony granat Legii z kotwic¡ dla upami¦tnienia
wspóªdziaªania z 21RIMa (21 Regiment Piechoty morskiej) . Odznaka wydana
na zlecenie kapitana Vaur dowodz¡cego eskadronem w ilo±ci 200 egzemplarzy.
Produkcja Arthus Bertrand, numer 112.

Od stycznia do maja 2007 roku gªównym trzonem 4-Escadromu jest pluton
RASIT.

Napis na odznakach 4/1 R.E.C. � ; � LICORNE XII � et � Pon RASIT,
odznaka przedstawia nietoperza trzymaj¡cego w szponach mask¦. Odznaka w
drugiej wersji srebrna ze zªot¡ mask¡. Projekt odznaki wykonaª chor¡»y Ob-
raztsof który dowodziª plutonem. Odznaka wydana w ilo±ci 200 egzemplarzy.
Produkcja Arthus Bertrand, numer 165 i 066.

Od marca do maja 2009 roku 3-ci eskadron 1REC stacjonuje w Bouaké w
celu zapewnienia bezpiecze«stwa francuskim wojskowym w mie±cie. Legioni±ci
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wykonuj¡ liczne patrole które maj¡ odstrasza¢ grupy zbrojne.

Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE OPERATION LICORNE 2009
, górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona podkow¡ wpisan¡ w gwiazd¦ z numerami 3/1
(3 Escadron 1REC) symbol 3-go Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa
w kolorze czerwonym Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej jako charakterystyczne kolory
dla Legii Cudzoziemskiej. Po prawej stronie sylwetka samochodu VBL a nad ni¡
maªy srebrny punkt który okre±la lokalizacj¦ miasta Bouaké. Odznaka wydana
na zlecenie kapitana Loïc de Kermabon dowódcy Escadronu w siedzibie 1REC
Orange we Francji. Projekt wykonaª MCH Bobsin (MCH- starszy sier»ant ka-
walerii) Odznaka wykonana w ilo±ci 200 egzemplarzy. Dwie odznaki z numerami
001A i 001B zostaªy przekazane do muzeum Legii Cudzoziemskiej w Aubagne.
Produkcja Arthus Bertrand, numer 195.

Od pa¹dziernika 2009 do lutego 2010 3-ci Escadron stacjonuje w Abid»a-
nie pod dowództwem puªkownika Jaron. Dla potrzeb misji której zadaniem jest
patrolowanie miasta oraz ochrona konwojów w skªad Escadronu weszªy 2 plu-
tony pancerne czoªgów ERC 90. Wzmocnienie w zakresie prac in»ynieryjnych
stanowili legioni±ci 1REG.
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Napis na odznace ETRANGER CAVALERIE OPERATION LICORNE 2009
II , górna cz¦±¢ odznaki zwie«czona podkow¡ wpisan¡ w gwiazd¦ z numerami 3/1
(3 Escadron 1REC) symbol 3-go Escadronu. W zielony sze±ciok¡t wklejona mapa
w kolorze czerwonym Wybrze»a Ko±ci Sªoniowej jako charakterystyczne kolory
dla Legii Cudzoziemskiej. W ±rodku odznaki sylwetka czoªgu ERC 90.Poni»ej
maªy srebrny punkt który okre±la lokalizacj¦ miasta Abid»an. Odznaka wydana
na zlecenie kapitana Loïc de Kermabon dowódcy Escadronu w siedzibie 1REC
Orange we Francji. Projekt wykonaª porucznik Buisson. Odznaka wykonana w
ilo±ci 200 egzemplarzy. Dwie odznaki z numerami 001A i 001B zostaªy przeka-
zane do muzeum Legii Cudzoziemskiej w Aubagne. Produkcja Arthus Bertrand,
numer 169.

W 2010 roku zostaj¦ wydana nowa odznaka pami¡tkowa dla grupy bojowej
GITA 2 której trzonem jest 1REC.Jest to ju» mandat XXII podczas operacji
Licorne.
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Odznaka zrobiona na bazie odznaki 1REC z tarcz¡ w trzech kolorach �zielono-
czerwony kolor Legii Cudzoziemskiej ,kolor niebieski to kolor kawalerii. Numer
�1� na górze to oznaczenie regimentu ,poni»ej napis HONNEUR FIDELITE
(Honor i Wierno±¢) . W centralnym punkcie odznaki gªowa jednoro»ca jako
symbol operacji. Poni»ej zªote sªo«ce i napis � Nec pluribus impar� (nie ma ta-
kich samych) Odznaka wydana w ilo±ci 1200 szt. Producent Ema Provence, bez
numeru.

Na pami¡tk¦ operacji Licorne zostaªa te» wydana odznaka dla brigadiers-
chefs 1REC.Jest to stopie« odpowiadaj¡cy stopniowi starszego kaprala w kawa-
lerii.

Odznaka zostaªa zaprojektowana na bazie standardowej odznaki dla brigadiers-
chefs której projekt w 2007 roku zleciª prezes starszych kaprali 1REC brigadiers-
chefs Rousseau z okazji Camerone. Odznaka skªada si¦ z poª¡czenia dwóch ga-
ª¡zek wawrzynu okalaj¡cych stopie« starszego kaprala z napisem HONNEUR
ET FIDELITE. Pod spodem po skosie widniej¡ dwie szable kawaleryjskie. W
lewym rogu tarcza 1REC w kolorach legii i kawalerii. Po prawej stronie gªowa
jednoro»ca z dat¡ 2009 jako symbol operacji Licorne. Odznaka wydana w ilo±ci
100szt.Produkcja Arthus Bertrand, numer 077.
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