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∗Stowarzyszenie By lych Żo lnierzy i Przyjació l
Legii Cudzoziemskiej w Polsce

Kl ↪eska wojsk francuskich w dolinie Dien Bien Phu przesz la do historii jako
jedna z najtragiczniejszych kart armii Republiki Francuskiej w dziejach. Pasmo
fatalnych decyzji strategicznych podj ↪etych na najwyższym szczeblu kosztowa lo
Francj ↪e tysi ↪ace straconych żo lnierzy. Ci ostatni w wi ↪ekszości zdali egzamin z bo-
haterstwa, profesjonalizmu i oddania. Pi ↪ekn ↪a, a zarazem tragiczn ↪a kart ↪e zapisa la
w Dien Bien Phu Legia Cudzoziemska. W 2013 r. minie 60 lat od rozpocz ↪ecia
tych wydarzeń.

Gdzie jest Dien Bien Phu ?
Pó lnocna cz ↪eść Indochin, a w zasadzie Wietnamu, nazywana by la przez Fran-

cuzów Tonkinem. Zdominowa la j ↪a delta Rzeki Czerwonej, która z kolei ograni-
czona jest od pó lnocy i pó lnocnego zachodu górami porośni ↪etymi dżungl ↪a, pe ln ↪a
strumieni i ma lych rzek przez który to teren trudno przej́sć nawet wytrawnemu
piechurowi. Ludność mieszka tam w zasadzie tylko w dolinach, uprawia ryż i
hoduje zwierz ↪eta, kiedyś na szerok ↪a skal ↪e uprawiano też mak i robiono opium.
Mieszkańców tego obszaru zwie si ↪e tradycyjnie Viet Bac, w ich sk lad wchodz ↪a
takie plemiona jak Thajowie, Meosi, Lao, Nahng, Tho, U-ni, Puai, Khasi, s ↪a to
ludy prawdopodobnie chińskiego pochodzenia. Teren zamieszkiwany przez Viet
Bac obejmuje prawie tysi ↪ac mniejszych i wi ↪ekszych dolin. Najwi ↪eksza, licz ↪aca
oko lo 120 kilometrów kwadratowych nazywana jest przez miejscowych Muong
Theng. Wietnamczycy nazywaj ↪a j ↪a Dien Bien Phu.

Dolina poprzecinana jest licznymi rzeczkami i strumieniami. Nazwa doliny
oznacza tyle co

”
Wielka Stolica Granicznego Powiatu” (Phu/Muong = stolica

powiatu, Dien= duży, Bien = granica). Dalej na pó lnoc, w kierunku Chin pro-
wadzi l tylko szlak handlowy nazywany drog ↪a Augusta Paviego, francuskiego
zarz ↪adcy tych obszarów w XIX w. By la tam tylko już jedna duża osada Lai
Chau.

W czasie walk w Indochinach dolin ↪e zamieszkiwa lo oko lo 10-13 tysi ↪ecy ludzi.
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Plan genera la Henri Navarre’a
Podczas drugiej wojny światowej dolina Dien Bien Phu (DBP) by la kontro-

lowana przez Francuzów z Vichy, czyli przez si ly powi ↪azane z Japończykami.
Tyle oficjalnie, w życiu jednak by lo inaczej. Si ly francuskie wspomaga ly dzia la-
nia Aliantów, pomaga ly w przerzucie zestrzelonych pilotów amerykańskich, czy
też angażuj ↪ac si ↪e w drugiej fazie wojny w dzia lania anty japońskie. Istotna rol ↪e
pe lni lo lotnisko polowe w dolinie. Po kl ↪esce Japonii rejon DBP by l przej́sciowo
zajmowany przez wojska chińskie, jednak na mocy porozumień mi ↪edzynarodo-
wych wiosn ↪a 1946 r. powrócili na ten obszar Francuzi. Pojawi l si ↪e jednak kolejny
wróg Francuzów – komunistyczna partyzantka wietnamska Viet Minh (VM)

Dzia lania komunistycznej partyzantki wietnamskiej trwaj ↪ace od zakończenia
drugiej wojny, nabiera ly na sile. Ruch by l coraz lepiej zorganizowany i dowo-
dzony. Wsparcie od chińskich towarzyszy by lo ogromne. W 1952 r. duże si ly VM
przekroczy ly na pó lnocy Rzek ↪e Czerwon ↪a i zaatakowa ly pozycje francuskie. By ly
to wielotysi ↪eczne oddzia ly 308., 312., i 316. dywizji VM oraz 148 Samodzielnego
Pu lku VM. G lówna linia oporu Francuzów na pó lnocy opiera la si ↪e o biegn ↪aca w
tamtym terenie Drog ↪e Regionalna 41 ( DR 41), kluczowym punktem by la Base
Aero-Terrestre Na-San (Baza Powietrzno – L ↪adowa Na-San). Znajdowa lo si ↪e w
niej lotnisko polowe oraz jednostki artylerii. G lówny atak wietnamski skierowa l
si ↪e na Na-San, francuski g lównodowodz ↪acy w Indochinach, gen. Raoul Salan,
skierowa l do bazy wzmocnienie w postaci jednostek spadochronowych, także
Legii, jak i oddzia lów lokalnych. Wietnamski dowódca, gen. Vo Nguyen Giap
poleci l szturmować pozycje Na-San ogromnym masom wietnamskich partyzan-
tów, chc ↪ac w ten sposób wykorzystać doświadczenie chińskie z walk w Korei,
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gdzie
”
żó lta fala’ zalewa la wrogów. W zaci ↪etych walkach, i dodajmy, bardzo

krwawych.
Francuzi odparli dwa masowe ataki wietnamskie. Giap straci l ponad 1500

zabitych i ponad 2000 rannych i wzi ↪etych do niewoli. Obrona Na-San sta la si ↪e
niew ↪atpliwym sukcesem wojsk francuskich i odegra la istotn ↪a rol ↪e w późniejszych
wydarzeniach. W obronie bazy zastosowano pierwszy raz metod ↪e ‘jeża’ (le héris-
son), g lówna forteca otoczona by la licznymi punktami ogniowymi po l ↪aczonymi
systemem transzei, z dobrze usytuowanymi gniazdami broni maszynowej, zabez-
pieczone polami minowymi i drutem kolczastym. Sukces obrony bazy Na-San
przes ↪adzi l, iż nast ↪epca gen. Salana, genera l Henri Navarre zdecydowa l si ↪e na
przej ↪ecie tej techniki do walki z wietnamskimi partyzantami. To w laśnie z tej
przyczyny w powsta lym planie gen. Navarre’a, istotnym elementem by lo stwo-
rzenie ‘jeża’ w dolinie Dien Bien Phu. Plan ten zak lada l przej́scie Francuzów
do bardziej aktywnych dzia lań, które mia ly doprowadzić do zniszczenia wojsk
VM na po ludniu i w środkowym Wietnamie. Natomiast w pó lnocnej cz ↪eści silne
bazy obronne, owe ‘jeże’ mia ly utrzymywać w szachu duże si ly nieprzyjaciela
i n ↪ekać je zaczepnymi wypadami. Ta strategia obliczona by la na wym ↪eczenie i
wyniszczenie komunistów co mia lo doprowadzić jeśli nie do zwyci ↪estwa to do
lepszej pozycji negocjacyjnej Francuzów.

Obrona Na-San nie zatrzyma la post ↪epów wojsk Giapa. VM po prostu omi-
n ↪a l przeszkod ↪e i poszed l dalej rozbijaj ↪ac s labsze punkty oporu. Z ostatnim
dniem listopada 1952 r. ewakuowa ly si ↪e z doliny DBP s labe oddzia ly francusko-
laotańskie, a w opuszczon ↪a dolin ↪e wesz ly wojska komunistyczne. W tym momen-
cie dla wojsk VM droga do pó lnocnego Laosu sta la otworem, by lo to poważne
niebezpieczeństwo dla wp lywów francuskim w tym rejonie. Już urz ↪eduj ↪acy wów-
czas g lównodowodz ↪acy, gen. Salan, w Dyrektywie nr 40 pisa l, iż odbicie DBP
jest niezwykle ważnym celem stoj ↪acym przed wojskami francuskimi. Termin
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kontrataku wyznaczy l na 10 stycznia 1953 r. Niestety, realizacja kontruderzenia
przeci ↪aga la si ↪e. Dodatkowy utrudnieniem sta lo si ↪e przeniesienie Salana. Po czte-
rech latach dowodzenia w Indochinach Salan powróci l do Francji. 28 maja 1953
r. dowództwo po Salanie przej ↪a l gen. Henri Navarre. W laśnie Navarre wprowa-
dzi l w życie plan odbicia doliny nakreślony przez Salana, to on zadecydowa l
o odbiciu doliny i utrzymaniu jej za wszelka cen ↪e. I dlatego też to w laśnie o
generale Navarre mówi lo si ↪e jako o tym co przegra l bitw ↪e o Dien Bien Phu.

Genera l Navarre zak lada l, iż zwi ↪azanie si l wroga, wym ↪eczeni go w walce,
umożliwi przej́scie do kontruderzenia, i jeśli nie zniszczenia wojsk wietnamskich
to do zmuszenia ich do rokowań pokojowych. Niezdobyte bazy mia ly być punk-
tem wyj́scia uderzeń n ↪ekaj ↪acych.

Ewakuacja Na-San pierwszym
b l

↪
edem

Przygotowuj ↪ac plan odzyskania DBP, i uczynienia z doliny g lównego punktu
n ↪ekania wietnamskich si l, dowództwo francuskie dosz lo do wniosku iż utrzymy-
wanie silnych oddzia lów w bazie Na-San, tej samej co tak skutecznie opar la si ↪e
komunistom, jest niepotrzebne. 12 sierpnia 1953 r. niezwykle sprawnie ewaku-
owano ca l ↪a baz ↪e. Dowództwo komunistyczne by lo kompletnie zaskoczone taka
nag la trwaj ↪ac ↪a zaledwie kilkanaście godzin ewakuacja silnie umocnionej bazy.
Nie rozumieli sensu tej decyzji. Szczerze powiedziawszy nie tylko oni. . .Z Na-San
drog ↪a lotnicz ↪a ewakuowano si ly licz ↪ace 9 tysi ↪ecy ludzi, porzucono jednak duże
zapasy amunicji, pola minowe, które później VM rozbroi l i pozyskane miny wy-
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korzysta l przeciwko Francuzom, wreszcie metalowe maty tworz ↪ace pas startowy
wpad ly również w r ↪ece Wietnamczyków. Chyba oni sami nie spodziewali si ↪e
takich  lupów ! W tym dość dyskusyjnym posuni ↪eciu dowództwa francuskiego,
szykuj ↪acego si ↪e do decyduj ↪acej walki o dolin ↪e DBP, odegra l dość ważna rol ↪e
Polak, porucznik Makowiak. ‘Mako’ jak go potocznie nazywano, s luży l w armii
francuskiej, pot ↪eżnie zbudowany blondyn o niebieskich oczach, pochodzi l z jed-
nej z wsi pod Poznaniem. W Na-San dowodzi l straż ↪a tyln ↪a, z lożon ↪a z kompanii
Thajów. Makowiak doskonale zna l teren jak i miejscowe dialekty. To odegra lo
później ważn ↪a role podczas obl ↪eżenia DBP. Podczas ewakuacji Na-San Mako-
wiak ewakuowa l si ↪e jako jeden z ostatnich francuskich żo lnierzy.

Operacja CASTOR
W pi ↪atek, 20 listopada 1953 r. rozpocz ↪e la si ↪e bitwa o Dien Bien Phu, a w laści-

wie jej pierwsza faza – kontratak spadochroniarzy francuskich na dolin ↪e zajmo-
wana przez komunistów wietnamskich. Tak rozpocz ↪e la si ↪e operacja CASTOR.
Desant na DBP by l chyba pierwsz ↪a i zarazem ostatnia operacj ↪a powietrznode-
santow ↪a w dziejach kiedy na pok ladzie jednego samolotu znajdowa lo si ↪e trzech
genera lów ! Genera l porucznik Pierre Bodet,– zast ↪epca Navarre’a g lównodowo-
dz ↪acego w Indochinach ; genera l brygady Jean Dechaux dowodz ↪acy lotnictwem
francuskim w pó lnocnych Indochinach oraz genera l brygady Jean Gilles do-
wódca francuskich si l powietrznodesantowych w Indochinach. O godzinie 5.00
samolot C-47 Dakota nr 356 wystartowa l z lotniska wojskowego Bach-Mai w
Hanoi. Misj ↪a tego lotu by lo podj ↪ecie decyzji czy może doj́sć do desantu na do-
lin ↪e Dien Bien Phu. Samolot dotar l nad dolin ↪e o 6.30 gdzie powoli rozprasza la
si ↪e poranna mg la. W kr ↪aż ↪acym nad dolin ↪a samolocie najważniejsz ↪a decyzj ↪e mia l
podj ↪ać gen. Deachaux. O 7.00 z Dakoty zostaje nadany meldunek do genera la
majora Rene Cogny, g lównodowodz ↪acego wojskami francuskimi w Wietnamie
Pó lnocnym. Pad lo has lo do ataku. Dwadzieścia minut później, o 7.20 wydany
zosta l rozkaz startu, o 8.15 ca la flota powietrzna licz ↪aca 65 samolotów pe lnych
spadochroniarzy by la już w powietrzu.

Plan l ↪adowania w dolinie by l prosty. Na pó lnocnym Krancu doliny, w po-
bliżu polowego pasa startowego wyznaczono stref ↪e zrzutu

”
Natasza” , tam l ↪a-

dować mia l major Marcel Bigeard z 6 Batalionem Spadochroniarzy Kolonial-
nych – jeden z legendarnych dowódców francuskich z Indochin. Jego zadaniem
by lo uchwycenie g lównej wsi nosz ↪acej nazw ↪e Dien Bien Phu. Strefa zrzutu

”
Si-

mone” leż ↪aca w po ludniowej cz ↪eści doliny przeznaczona zosta la dla oddzia lów
majora Jean’a Brechiniac’a czyli II Batalionu 1 Pu lku Strzelców Spadochrono-
wych. Dodatkowo wyznaczona zosta la również strefa zrzutu

”
Oktawia” przezna-

czona do dostarczenia sprz ↪etu. Strefa
”
Zuzanna” na po ludniowym krańcu doliny

by la strefa rezerwow ↪a, gdyby z jakichkolwiek powodów zrzut w wyznaczonych
rejonach nie doszed l do sutku. Nie zosta la ona w ogóle wykorzystana.

Na l ↪aduj ↪acych spadochroniarzy czeka la w dolinie nie tylko ludność cywilna,
ale i Viet Minh. DBP by l g lówn ↪a baz ↪a wypadow ↪a dla 148 Samodzielnego Pu lku
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VM, w dolinie znajdowa ly si ↪e również oddzia ly broni ci ↪eżkiej, m.in. 675 Pu lk
Artylerii z 351 Dywizji Ci ↪eżkiej VM wzorowane na sowieckich dywizjach artyle-
ryjskich, a także kompania z 48 Pu lku z 320 Dywizji Piechoty VM. Na nieszcz ↪e-
ście dla Francuzów w dniu l ↪adowania duża cz ↪eść oddzia lów wietnamskich mia la
ćwiczenia w rejonie strefy l ↪adowania ‘Natasza’...

Samoloty ze skoczkami dotar ly nad uśpion ↪a dolin ↪e Dien Bien Phu oko lo
10.35, wówczas pad la komenda ‘go’. Na l ↪adowisku ‘Natasza’ l ↪aduj ↪a ludzie ma-
jora Bigearda, gdzie trafiaj ↪a pod ogień żo lnierzy wietnamskich b ↪ed ↪ac jeszcze w
powietrzu. Ginie lekarz batalionu, kapitan Andre, trafiony kul ↪a prosto w czo lo.
To by l jego pierwszy skok bojowy. . . Drugi spadochroniarz ginie, gdyż po awarii
g lównego spadochronu, rezerwowy zamota l si ↪e w linki pierwszego, nie ma dla
niego ratunku. . .Duża cz ↪eść bataliony rozrzucona jest także poza stref ↪a, Bigeard
wezwa l wsparciem lotnicze i mimo oporu Wietnamczyków opanowa l sytuacj ↪e.

W dniu desantu w dolinie DBP wyl ↪adowa lo w sumie 1827 spadochroniarzy,
11 zgin ↪e lo a 52 zosta lo rannych. Francuzi doliczyli si ↪e 90 umundurowanych za-
bitych żo lnierzy wietnamskich, czterech rannych wzi ↪eto do niewoli. Straty wiet-
namskie prawdopodobnie by ly jednak wi ↪eksze, gdyż VM zabra l z pola walki
wi ↪ekszość swoich ranny, cz ↪eść z nich zapewne zmar la – potwierdzi lo to odkryci,
kilka dni później, prowizorycznych grobów na skraju doliny. Sukcesem by lo zdo-
bycie dużej cz ↪eści dokumentacji 148 Samodzielnego Pu lku co stanowi lo ważn ↪a
zdobycz wywiadowcz ↪a. Drugiego dnia operacji, 21 listopada, do doliny przybywa
m.in. 1 Batalion Cudzoziemskich Spadochroniarzy (1 BEP), skacze również ge-
nera l Gilles, ma 49 lat, kiedy si ↪e tylko zwin ↪a l spadochron, wyj ↪a l z kieszeni pu-
de leczko ze sztucznym okiem i za loży l je, by l gotów do przej ↪ecia dowodzenia.
Tego dnia maj ↪a miejsce także zrzuty zaopatrzenia do strefy

”
Oktawia”. Rosn ↪aca

liczba żo lnierzy i sprz ↪etu zaczyna przekszta lcać dolin ↪e Dien Bien Phu w obóz
warowny. W sumie podczas trzech dni operacji zaj ↪ecia terenu, przerzucono przy
minimalnych stratach oko lo 5100 ludzi i oko lo 240 ton sprz ↪etu. By l to niew ↪at-
pliwy sukces operacyjny.

Obóz warowny Dien Bien Phu
Francuzi zorganizowali obóz warowny obejmuj ↪acy ca l ↪a dolin ↪e, ma ona d lu-

gość oko lo 16 km, a szerokość 9 km. Pomimo, że dolina otoczona by la górami
porośni ↪etymi dżungl ↪a, co stanowić mog lo zagrożenie dla obrońców ze strony
artylerii wietnamskiej, dowództwo francuskie tym si ↪e nie martwi lo. Wydawa lo
si ↪e, że zainstalowanie artylerii na zboczach, z których razić mog laby ona ca l ↪a
dolin ↪e, w tym i teren lotniska, jest nierealne. A nawet gdyby to artyleria umiej-
scowiona w obozie  latwo takie punkty ogniowe mog laby zniszczyć. Pope lniono
w tej kalkulacji kolejny b l ↪ad.

Dowódc ↪a obozu warownego zosta l 29 listopada 1953 r. cz lowiek-legenda, pu l-
kownik Christian Marie Ferdynand de la Croix de Castries. Pochodzi l z arysto-
kratycznej rodziny, urodzi l si ↪e w 1902 r. w Paryżu, tradycja wojskowa w jego
rodzinie przekazywana by la od średniowiecza ! Sam pu lkownik w wieku 20 lat
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zaci ↪agn ↪a l si ↪e do kawalerii i s luży l w niej jako szeregowiec pn ↪ac si ↪e po szczeblach
kariery. W 1925 r. jako sierżant trafia do Oficerskiej Szko ly Kawalerii w Saumur.
W latach 1927-1939 jako znakomity jeździec jest cz lonkiem francuskiej drużyny
jeździeckiej wystawianej w zawodach mi ↪edzynarodowych. W latach 1933 i 1935
jest nawet mistrzem świata w skokach. W czerwcu 1940 wraz ze swoim oddzia-
 lem dzielnie walczy l przeciwko Niemcom we Francji, ranny trafi l do niewoli. Trzy
razy podejmowa l nieudane próby ucieczki z niewoli, uda lo mu si ↪e za czwartym
razem, 31.03.1941 r. kiedy to zbieg l wraz z grupa dwudziestu oficerów z Oflagu
IVD na Śl ↪asku. Po dramatycznej ucieczce przedosta l si ↪e do Francji, a nast ↪epnie
do Hiszpanii, aby trafić do Wolnych Francuzów w Afryce. W czasie kampanii
w loskiej zosta l drugi raz ranny. Pierwszy raz trafi l do Indochin w 1946 r. jako
dowódca kompanii lekkich pojazdów pancernych, w 1951 r. po kursie w Szkole
Wojennej w Paryżu i awansie na podpu lkownika ponownie trafi l do Indochin.
Przej ↪a l wówczas dowództwo nad trudnym sektorem Rzeki Czerwonej. Zosta l
ci ↪eżko ranny w obie nogi podczas zasadzki i wróci l na leczenie do Francji, dzi ↪eki
swej silnej woli, mimo nie zagojonych ran, wzi ↪a l udzia l w turnieju skoków przez
przeszkody w listopadzie 1952 r. W sierpniu 1953 r. zosta l ponownie skierowany
do Indochin. Mia l 50 lat by l Kawalerem Legii Honorowej, 18 razy odznaczony.

De Castries mia l do swojej dyspozycji znakomitego oficera, swoja prawa r ↪ek ↪e.
Podpu lkownik Pierre Charles Langlais. By l przeciwieństwem swojego dowódcy,
urodzi l si ↪e w 1909 r. w Bretanii. Jak mówiono, typowy Celt. By l wybuchowy,
czasem ostry dla swoich podkomendnych, jak mówiono, nigdy nie odmawia l
drinka. Ukończy l s lynn ↪a Akademi ↪e ST. Cyr. Po jej ukończeniu wybra l s lużb ↪e
w, chyba najbardziej odludnym krańcu Republiki, Méharistes – elitarnej forma-
cji jeźdźców pustyni, patroluj ↪acych Sahar ↪e na wielb l ↪adach. Ta swoista szko la
przetrwania by la dla niego dobr ↪a szko l ↪a. Podczas drugiej wojny światowej bra l
udzia l w walkach we W loszech, Francji i Niemczech. Do Indochin trafi l pod ko-
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niec 1945 r. W Indochinach dowodzi l m.in. oddzia lami komandosów, tu w laśnie
pozna l ich dowódc ↪e Jean Gilles’a. Sam zosta l jednym z nich.

Fortyfikacje doliny zosta ly zorganizowane w systemie ‘jeży’. Na pó lnocnym
krańcu, na wzgórzu 406 powsta la reduta ‘Gabrielle’, w centralnej cz ↪eści doliny,
od pó lnocy pasa startowego lotniska pojawi la si ↪e reduta ‘Anne Marie’, po lewej
od niej ‘Huguette’. Po prawej nieco bliżej drogi 41 reduta ‘Beatrice’ (wzgórze
506). Od wschodu pas startowy, a zarazem centraln ↪a cz ↪eść obozu os lania ly re-
duty ‘Dominique’ ( u podnóża wzgórza 536), ‘Eliane’ ; a od zachodniej strony
reduty ‘Francoise’ oraz ‘Claudine’, leż ↪ace na równinie. Dalej na po ludnie znajdo-
wa la si ↪e reduta ‘Marcelle’, ewakuowana wcześniej. Dolin ↪e od po ludnia zamyka la
silna reduta ‘Isabelle’ z przylegaj ↪ac ↪a do niej ma l ↪a ‘Wieme’, chroni ↪aca również
dodatkowy pas startowy. Każda z redut os laniana by la przez samodzielne punkty
ogniowe. Wszystkie to otoczone by ly polami minowymi oraz zasiekami z drutu
kolczastego o minimalnej szerokości 50 metrów.

W sumie obrońcy posiadali 17 batalionów żo lnierzy, dziesi ↪eć czo lgów M-24
‘General Chaffee’ (dostarczone w cz ↪eściach, nowiusieńkie, by ly sk ladane r ↪ecznie
– sic !- w dolinie przez mechaników z 2 Samochodowej Kompanii Naprawczej
5 regimentu Cudzoziemskiego, 2/5 CRALE), 24 dzia la kal. 105 mm, 4 dzia la
kal. 155 mm, 16 moździerzy kal. 120 mm ( w tym 1 Kompania Spadochro-
nowa Moździerzy Ci ↪eżkich Legii Cudzoziemskiej dowodzona przez por. Erwana
Bergota w ‘Calaudine’ ; 1 Kompania Mieszana Moździerzy 3 Pu lku Piechoty
Cudzoziemskiej w ‘Anne-Marie’ ; 2 Kompania Mieszana Moździerzy 5 Pu lku
Cudzoziemskiej Piechoty w ‘Gabrielle’) , a dodatkowo 47 jeepów, 47 pó ltono-
wych ci ↪eżarówek Dodge, 27 ci ↪eżarówek GMC, dwa ambulanse oraz 4 spychacze.
Liczyć mogli też na wsparcie lotnicze w liczbie 173 samolotów bojowych oraz 77
transportowych, zwi ↪ekszonych do 100 w późniejszej fazie walk.

Francuskie dowództwo by lo pewne, ze te umocnienia s ↪a nie do zdobycia.
Pope lniono tym samym kolejny b l ↪ad. Zupe lnie zaniechano jakiegokolwiek ma-
skowania, można rzecz, że wszystkie umocnienia, stanowiska artylerii czy punkty
umocnione by ly doskonale widoczne dla nieprzyjaciela. Dlaczego pope lniono tak
kardynalny b l ↪ad ? Genera lowie w Hanoi uważali, ze demonstracja si ly wp lynie
deprymuj ↪aco na Wietnamczyków, a gdyby nawet zaatakowali to i tak nie zdo-
b ↪ed ↪a obozu warownego. Zlekceważono nadci ↪agaj ↪ace si ly wietnamskie, Francuzi
uznali, że gen. Giap nie b ↪edzie w stanie umieścić na poros lych dżungl ↪a wzgó-
rzach artylerii, która mog la by zagrozić obozowi DBP. A nawet gdyby, jakimś
cudem, Wietnamczycy wci ↪agn ↪eli armaty na wzgórza, to nie zapewni ↪a im do-
statecznej ilości pocisków. Oczywíscie nie mog ↪ac o tym, że dowodz ↪acy artyleri ↪a
francusk ↪a w DBP, p lk. Piroth, by la tak pewny swoich si l, że nawet odmówi l
zwi ↪ekszenia ilości armat uznaj ↪ac, iż tym czym dysponuje spokojnie zniszczy
wroga. Seria b l ↪edów okaza la si ↪e tragiczna w skutkach. Znakomicie zamaskowane
dzia la wietnamskie razi ly precyzyjnie, widoczne jak na d loni, cele francuskie, a
artyleria obozu strzela la po omacku. Straty by ly kolosalne. P lk. Piroth zdruzgo-
tany swoim b l ↪edem pope lni l samobójstwo rozrywaj ↪ac si ↪e granatem, po upadku
reduty

”
Gabrielle”, 15 marca 1954 r. (choć wskazywane s ↪a również inne daty do

19 marca).
B l ↪edem, który doprowadzi l bezpośrednio do ogromnych strat, by ly s labe
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umocnienia polowe. Wi ↪ekszości drewniano ziemne, wytrzymywa ly ostrza l z broni
r ↪ecznej, ale już nie z dzia l. Betonowych bunkrów w praktyce nie by lo, jedy-
nie sztab i cz ↪eść szpitala. Wietnamska artyleria nie mia l k lopotu z niszczeniem
schronów obrońców, a śmierć zbiera la przerażaj ↪ace żniwo.

Nadziej ↪a dla obrońców DBP by la miażdż ↪aca przewaga w powietrzu jak ↪a po-
siadali Francuzi. W praktyce dominowali w powietrzu w 100% bo. . .Wietnamczycy
nie mieli ani jednego samolotu ! I tym razem zbyt duża pewność siebie pogr ↪aży la
francuskich genera lów i spowodowa la wi ↪ecej ofiar. Wietnamczycy mieli dobr ↪a
obron ↪e przeciwlotnicz ↪a i nieźle radzili sobie z zestrzeliwaniem samolotów nad
dolin ↪a. Zaopatrzenie drog ↪a lotnicz ↪a graniczy lo w pewnym momencie z cudem. . .

Zestawienie tej masy b l ↪edów nasuwa wniosek, iż bitw ↪e w zasadzie przegrano
zanim si ↪e tak naprawd ↪e rozpocz ↪e la. Przegrano j ↪a przy sto lach sztabów w Hanoi
czy Sajgonie. Żo lnierze walcz ↪acy w dolinie nie mieli szans, gin ↪eli bo gdzieś tak
zadecydowano o ich przeznaczeniu, przez krótkowzroczność, zbytnia piwność
siebie genera lowie przegrali DBP zanim dosz lo do ataku Giapa.

Legia w dolinie
Oddzia ly Legii cudzoziemskiej bra ly udzia l w dzia laniach w dolinie DBP od

pocz ↪atku. Pierwszym rzucie operacji znalaz l si ↪e 1 BEP (1 Batalion Cudzoziem-
skich Spadochroniarzy), jedna z najbardziej elitarnych jednostek Legii, wsparcia
udzieli l też 1 CEMLP (Kompania Ci ↪eżkich Moździerzy Spadochroniarzy Legii
Cudzoziemskiej). Na pocz ↪atku 1954 r. w dolinie znalaz ly si ↪e oddzia ly Legii sku-
pione w 9 Dowództwie, a w śród nich : 1/13 DBLE (‘Claudine’) czyli I batalion
13 DBLE ; 3/13 DBLE (‘Beatrice’) ; 1/2 REI (‘Huguette’) ; 1 BEP ( odwód do-
wództwa) ; 3/3REI czyli III batalion 3 REI (‘Isabelle’) ; 1 CEMLP (‘Claudine’) ;
1 CMMLE czyli Mieszana Kompania Moździerzy Legii Cudzoziemskiej (‘Ga-
brielle’) ; 2 CMMLE (‘Anne-Marie’). Pod dowództwo podlega ly także jednostki
Legii : 5 CMRLE czyli Kompania Naprawcza LC.

W sumie w obozie warownym DBP by lo legionistów 2969, w tym, oficerów
97 ; podoficerów 309 ; legionistów 2563.

Na wiosn ↪e 1954 r. obrońców zasili ly oddzia ly 2 BEP (2 Batalion Cudzo-
ziemskich Spadochroniarzy) ; odpowiednio 31 oficerów, 131 podoficerów, 800
legionistów.

W trakcie walk w dolinie jednostki Legii podlega ly w 1954 r. : ‘Huguette’
– major Guiraud – spadochroniarze Legii (600 ludzi) ; 1 Bat 2 REI – major
Clemncon – ‘Claudine’ (400 ludzi) ; ‘Eliane’ 1 Bat 13 DBLE major Brechinac
(si ly kombinowane).

W dolinie Dien Bien Phu straty w zabitych wynios ly : 21 oficerów, 62 pod-
oficerów ; 265 legionistów. Zaginionych odpowiednio : 19 ;67 ;765. Rannych od-
powiednio : 49 ;143 ;1311. To tylko statystka. . .
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Lai Chau – preludium ataku
Na pó lnoc od Dien Bien Phu, w kierunku granicy chińskiej znajdowa l si ↪e

ostatni, wysuni ↪ety garnizon francuski w Lai Chau. Z końcem 1953 r. sytuacja
stawa la si ↪e coraz bardziej niebezpieczna, obszar ten by l opanowany przez ko-
munistów, utrzymanie garnizonu sta lo si ↪e niemożliwe. St ↪ad też gen. Cogny, 7
grudnia 1953 r. wyda l rozkaz rozpocz ↪ecia Operacji

”
Pollux’ czyli ewakuacji gar-

nizonu z Lai Chau do bazy w dolinie DBP. Ewakuowano wówczas wspó lpracu-
j ↪acego z Francuzami przywódc ↪e Thajów, Deo Van Long, który później umrze
na uchodźctwie we Francji, wielu jego krewnych i wspó lpracowników. W sumie
lotnictwo francuskie wykona la 183 loty ewakuacyjne. Ta faza operacji zosta la
nazwana

”
Leda” ( mityczna matka Kastora i Polluxa). Po ewakuowaniu miasta,

cz ↪eść oddzia lów francuskich zacz ↪e la niszczyć zapasy amunicji i sprz ↪et, po czym
rozpocz ↪e la marsz do DBP. 12 grudnia Lai Chau zosta lo zaj ↪ete przez Wietnam-
czyków. Wycofuj ↪ace si ↪e oddzia ly Thajów, dowodzone przez Francuzów podzie-
lone by ly na lekkie kompanie (CLST), których by lo wg. niepotwierdzonych do
końca źróde l 29. Każda kompania sk lada la si ↪e z oko lo 110 ludzi, Kieruj ↪ac si ↪e
do DBP lub do pobliskiego Laosu, wycofuj ↪ace si ↪e wojska musia ly przej́sć jakieś
80 kilometrów dżungla naszpikowana komunistycznym Viet Minhem. Przeciwko
oko lo 2100 lokalnym żo lnierzom Thajskim i 36 Europejczykom stan ↪e lo kilka ty-
si ↪ecy komunistycznych żo lnierzy z 316 Dywizji VM. To co si ↪e wydarzy lo w ci ↪agu
dziesi ↪eciu dni od opuszczenia Lai Chau do przybycia resztek kompanii do obozu
DBP nie jest do dzisiaj jasne. Na podstawie relacji nielicznych co przeżyli wia-
domo jedynie, ze cz ↪eść kompani zosta la ca lkowicie zniszczona, cz ↪eść zdziesi ↪atko-
wana, a cz ↪eść miejscowych usz la w dżungl ↪e. W trakcie tragicznego przebijania
si ↪e do DBP, z obozu warownego ruszy ly na pomoc lekkim kompaniom grupy
specjalne w tym 2 GAP (2 Groupement Aeroporte), w sk lad której wchodzili
żo lnierze 1 Batalionu Spadochroniarzy Cudzoziemskich (1 BEP). 14 grudnia 1
BEP stoczy l kilkugodzinna walk ↪e z oddzia lami VM w której Legionísci stracili
28 zabitych i zagonionych oraz 24 rannych. Pomocy atakowanym lekkim kom-
paniom nie zdo lano udzielić. Dowodz ↪acy oddzia lami specjalnymi 2 GAP, pp lk
Langlais zda l sobie wówczas spraw ↪e z powagi sytuacji, iż znajduj ↪ace si ↪e w oko-
licy doliny DBP oddzia ly wietnamskie maja znaczn ↪a przewag ↪e i duż ↪a wartość
bojow ↪a.

Ostatni uciekinierzy z Lai Chau dotarli do Dien Bien Phu 22 grudnia. W
sumie zdo la lo si ↪e przedrzeć 10 Francuzów oraz 175 żo lnierzy miejscowych. Ope-
racja

”
Sollux” zakończy la si ↪e kl ↪esk ↪a.

Dowództwo francuskie pragn ↪e lo udowodnić swoj ↪a skuteczność, i pokazać, iż
armia francuska panuje nad obszarem. St ↪ad też opracowano plan maj ↪acy udo-
wodnić si l ↪e uderzeniowa Francji. Celem operacji by lo ustanowienie bezpiecznego
szlaku z DBP do Laosu, a dok ladniej najbliżej leż ↪acej osady Sop Nao. Z terenu
Laosu wyruszy ly wojska francuskie nosz ↪ace kryptonim

”
Ardeche’, a z DBP, nie-

zmordowany Langlais, którego dzia lania nosi ly kryptonim
”
Regate”. Dzia lania

te mia ly charakter ofensywny, Francuzi ruszyli w dżungl ↪e spodziewaj ↪ac si ↪e na-
potkać wroga i go zniszczyć. Maszeruj ↪acy od strony Laosu przeciwko sobie mieli
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oddzia ly 920 bataliony ze 148 Pu lku VM. Do starcia dosz lo na terenie wzgórz
Muong Khoua, 3 grudnia 1953 r. w zaci ↪etej walce oddzia lom francuskim uda lo
si ↪e zaj ↪ać ca lkiem dobrze umocnione pozycje wietnamskie. Istotn ↪a rol ↪e w tych
dzia laniach odegra l II Batalion 3 REI, który znalaz l si ↪e na Muong Khoua po
22 dniowym wyczerpuj ↪acym marszu przez dżungl ↪e. Pomimo kolejnych jeszcze
starć z komunistycznymi oddzia lami, 23 grudnia wojska francuskie po l ↪aczy ly si ↪e
w Sop Nao. Sukces propagandowy zosta l osi ↪agni ↪ety. Natomiast by la to ostatnia
wi ↪eksza operacja prowadzona w dżungli przez Francuzów. Nast ↪epnego dnia po
powrocie do DBP, czyli 27 grudnia, pp lk. Langlais w raporcie napisa l wyraź-
nie, że nie widzi najmniejszej szansy na utrzymanie sta lej  l ↪aczności najbliższym
zaprzyjaźnionym punktem w Laosie, czyli Sop Nao. Oznacza lo to, że DBP w
praktyce b ↪edzie odci ↪ete drog ↪a l ↪adow ↪a od wsparcia.

Podejmowane na pocz ↪atku 1954 roku wypady grup specjalnych w dżungl ↪e
przynosi ly dość znikome efekty, a straty jakie ponosili Francuzi w dżungli by ly
niewspó lmiernie wysokie. Zreszt ↪a sam VM stara l si ↪e penetrować tereny oka-
laj ↪ace obóz DBP. Wystarczy powiedzieć, iż 28 grudnia ginie trafiony seria 18
pocisków, pp lk. Guth, szef sztabu p lk de Castries. Sta lo si ↪e to raptem kilkaset
metrów na pó lnoc od reduty ‘Anne-Marie’, w samym niemalże centrum doliny.
Komunistyczne si ly s ↪a już w bezpośrednim s ↪asiedztwie umocnień obozu warow-
nego. Ich artyleria ostrzeliwuje poszczególne reduty ku wielkiemu zaskoczeniu
Francuzów. L ↪aduj ↪ace na lotnisku polowym samoloty s ↪a z dżungli ostrzeliwane
przez wietnamsk ↪a obron ↪e przeciwlotnicz ↪a, to nie s ↪a już tylko strza ly z broni
lekkiej. . . Zaskoczenie wśród dowództwa francuskiego rośnie z każdym dniem,
niemi le zaskoczenie.

Straty francuskie od rozpocz ↪ecia operacji w dolinie, czyli od 20 listopada
1953 do 15 lutego 1954 wynios ly 32 oficerów, 96 podoficerów i 836 żo lnierzy, co
odpowiada lo 10 % oficerów i 8 % żo lnierzy jacy w ogóle znajdowali si ↪e w dolinie.

14



A bitwa si ↪e jeszcze nie rozpocz ↪e la.

Bitwa o Dien Bien Phu
W sobot ↪e, 13 marca 1954 roku, o godzinie 17.00 (źród la komunistyczne po-

daj ↪a 17.15) komunistyczna artyleria rozpocz ↪e la nawa l ↪e ogniowa na pozycje fran-
cuskie. Bitwa si ↪e rozpocz ↪e la.

Komunistyczne wojska dowodzone przez gen. Giapa sk lada ly si ↪e wówczas z
28 batalionów z oko lo 37500 żo lnierzami, którzy oblegali oko lo 13.200 żo lnierzy
si l Francji. Giap otrzyma l w kolejnych dniach wsparcie dalszych 10 tysi ↪ecy ludzi.
Komunísci dysponowali także ; artyleri ↪a w postaci kilkudziesi ↪eciu haubic 75 mm
i 105 mm, cz ↪eść zdobycznych amerykańskich z Korei, ci ↪eżkie moździerze 120
mm, 36 sowieckimi dzia lami przeciwlotniczymi ; wreszcie wyrzutnie ‘Katiusza’
również by ly użyte w bitwie. Szacuje si ↪e, że komunistyczna strona dysponowa la
podczas bitwy minimum 200 sztukami broni powyżej kalibru 57 mm. Strona
francuska mia la takiej broni oko lo 60 sztuk, a po pierwszym tygodniu walk
liczba ta spad la do 40.

Pod ostrza lem artylerii wietnamskiej znalaz lo si ↪e lotnisko, zniszczone zostaj ↪a
pierwsze samoloty. Pierwszym celem ataku jest reduta ‘Beatrice’ broniona przez
legionistów z III Batalionu 13 DBLE dowodzonych przez p lk. Jules’a Gauche-
r’a. Jednym z obrońców reduty by l polski sierżant Legii, Kubiak, dowodz ↪acy
sekcja karabinów maszynowych. Moment ataku opisa l taki oto s lowami :

”
. . .

wszyscy bylísmy zaskoczeni sk ↪ad Wietnamczycy wzi ↪eli tyle dzia l, żeby zalać nas
taka mas ↪a pocisków. Pociski spada ly na nas non stop, jak gradobicie, Bunkier
po bunkrze, okop po okopie by ly niszczone grzebi ↪ac w sobie ludzi i broń.” (w :
‘Operation Castor. . ..’, Kepi Blanc, październik 1962, str. 36). Podobna sytuacja
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jest na reducie ‘Gabrielle’. Pod wieczór dochodzi do pierwszej tragedii, w schro-
nie dowodzenia reduty ‘Beatrice’ znajduje si ↪e m.in. p lk. Gaucher, jego zast ↪epca
major Martinelli, major Vadot. Niespodziewanie do schrony wpada pocisk arty-
leryjski kana lem wentylacyjnym i eksploduje przed pu lkownikiem. Dwaj obecni
w schronie żo lnierze zgin ↪eli natychmiast, major Martinelli jest ranny, major Va-
dot tylko lekko poturbowany, natomiast pu lkownik Gauchem kona. Ma urwane
obie r ↪ece, zmiażdżone nogi oraz otwarta klatk ↪e piersiow ↪a. Natychmiastowy trans-
port pod ostrza lem na sale operacyjn ↪a okaza l si ↪e nadaremny. Dzielny pu lkownik
Legii umar l na r ↪ekach Ojca Heinricha, g lównego kapelana Dien Bien Phu. W
tym czasie wietnamskie oddzia ly szturmuj ↪a poszczególne punkty oporu reduty
‘Beatrice’, padaj ↪a kolejne stanowiska. Walczy l wówczas nadal sierżant Kubiak
ze swoimi ludźmi z 9 Kompanii III Bat/13 DBLE. Oko lo 23.00 si ly wietnamskie
podejmuj ↪a kolejny szturm, w ci ↪eżkich walkach sierżant Kubiak wraz z niedobit-
kami z 13 DBLE, o godzinie 2.00, 14 marca, wycofa l si ↪e z reduty i schroni l w
dżungli, przeczeka tam do świtu i nast ↪epnie do l ↪aczy l do swoich towarzyszy broni.
O godzinie 2.25 w Hanoi, w sztabie gen. Bogny odebrano wiadomość donosz ↪aca
o utracie ‘Beatrice’ i śmierci pu lkownika Gaucher’a.

O świcie 14 marca, w niedziel ↪e, nad dolin ↪a zaleg ly ci ↪eżkie deszczowe chmury,
co pozbawi lo obrońców nadziei na wsparcie z powietrza. Wówczas to sierżant
Kubiak z oko lo setk ↪a ocala lych z ‘Beatrice’ natrafi l na spadochroniarzy szy-
kuj ↪acych si ↪e do kontrataku i odzyskania utraconej reduty. Uzupe lniwszy broń
i amunicj ↪e, wsparci czo lgami, o 7.30 zaatakowali Wietnamczyków. Francuski
atak zosta l przerwany przez nietypowe wydarzenie. Po pierwszym ataku, kiedy
francuscy żo lnierze szykowali si ↪e do powtórzenia szturmu, nagle pojawi l si ↪e na
otwartym polu ranny oficer Legii, porucznik Turbin z 11 Kompanii III Bat/13
DBLE. Obandażowany, zosta l wypuszczony przez Wietnamczyków z wiadomo-
ści ↪a do atakuj ↪acych. Dowódca wietnamskiej 319 Dywizji proponowa l Francuzom
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zawieszenie broni od 8.00 do 12.00 celem zabrania rannych żo lnierzy z reduty
‘Beatrice’. Zapanowa la konsternacja, p lk. De Castries skontaktowa l si ↪e z do-
wództwem w Sajgonie i po otrzymaniu autoryzacji gen. Cogny wyrazi l zgod ↪e.
Kilka minut przed 9. w kierunku pozycji wietnamskich ruszy l jeep z wielk ↪a flaga
Czerwonego Krzyża, 2,5 tonowa ci ↪eżarówka oraz ambulans. W jeepie jecha l le-
karz III Batalionu 13 DBLE kpt. Le Damany, a także kapelan Brygady ojciec
Trinquand. W grupie nieuzbrojonych żo lnierzy znalaz l si ↪e również sierżant Ku-
biak. Po przebyciu ziemi niczyjej, żo lnierze francuscy natkn ↪eli si ↪e na grupk ↪e VM,
po oddaniu honorów, skierowano ich na teren reduty. Nie by lo już tam żadnych
wietnamskich poleg lych, a w czasie poszukiwań delegacja odnalaz la prawie 300
poleg lych legionistów, znaleziono jedynie 8 rannych, których jeden zmar la na r ↪e-
kach ojca Trinquanda. Oko lo 10.00 ma ly konwój powróci l na pozycje francuskie.
Sta lo si ↪e wówczas jasne, że ośmiogodzinn ↪a bitw ↪e o ‘Beatrice’ przeży lo 2 porucz-
ników i 192 legionistów z za logi licz ↪acej 750 osób. Morale w 13 DBLE znacz ↪aco
spad lo, w kolejnych dniach zdarzy lo si ↪e nawet 12 przypadków dezercji. Plan od-
bicia utraconej reduty zarzucono. Teraz by lo jasne, ze wszystkie si ly koniczne
s ↪a do obrony kolejnego celu ataku Wietnamczyków, pozycji

”
Gabrielle”.

Pod wieczór, w niedziel ↪e, w zasadzie 24 godziny po rozpocz ↪eciu bitwy, zo-
sta l zniszczony ostatni sprawny samolot w bazie, tym samym DBP straci lo
swoje si ly powietrzne. Wieczorny atak na ‘Gabrielle’ powstrzymywany jest si-
 lami jednostek algierskich. Niestety, celny ogień komunistycznej artylerii niszczy
centrum dowodzenia, a walka przenios la si ↪e do samej reduty. W trakcie zaci ↪e-
tych walk ogromnym bohaterstwem wykazuje si ↪e dwóch legionistów niemieckich,
Zimmermann i Pusch, którzy po rozbiciu ich kompanii moździerzy, we dwójk ↪e
powstrzymuj ↪a granatami i ogniem z broni maszynowej atakuj ↪ace fale żo lnierz
wietnamskich. Zasieki z drutu kolczastego przed ich stanowiskami pe lne by ly
pozabijanych wrogów. Kiedy okaza lo si ↪e, ze dalszy opór nie jest już możliwy,
wraz z algierskim sierżantem, który do nich do l ↪aczy l, rzucili osiem granatów i
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odskoczyli w kierunku wsi Dien Bien Phu. Reduta pad la 15 marca o 7.00.
Atmosfera w obl ↪eżonym i atakowany obozie stawa la si ↪e coraz bardziej skom-

plikowana, przypadki za lamania nerwowego oficerów nie by ly odosobnione, miej-
scowi żo lnierze porzucali bron i dezerterowali. Zw laszcza by lo to widoczne w
przypadku Thajów z reduty ‘Anne-Marie’, co spowodowa lo, że szybko trafi w
r ↪ece Wietnamczyków. 16 marca walcz ↪acy garnizon dostaje wsparcie 613 spado-
chroniarzy zrzuconych na stref ↪e zrzutu

”
Oktawia”. Lepsze to niż nic, ale wsparcie

to nie przechyli szali bitwy.
Kolejnymi celami ataku wojsk wietnamskich sta ly si ↪e reduty

”
Eliane” i

”
Do-

minique” i
”
Huguette”. Wietnamski atak na pozycje środkowe by l absolutnie

uzasadniony, zmierza l on do odci ↪ecia od jakiegokolwiek wsparcia najdalej na
po ludnie wysuni ↪etej reduty

”
Isabelle”. Walki stawa ly si ↪e coraz bardziej zaci ↪ete,

lotnictwo francuskie atakowa lo okoliczne wzgórza, gdzie znajdowa ly si ↪e ostrzeli-
wuj ↪ace dolin ↪e dzia la wietnamskie. Ataki bombami napalmowymi nie przynosi ly
jednak spodziewanych rezultatów. Podj ↪ete zosta ly także liczne operacje zmie-
rzaj ↪ace do przeci ↪ecia szlaków zaopatrzenia wojsk VM, jednak i one okaza ly si ↪e
ma lo skuteczne. Druga faza bitwy rozpocz ↪e la si ↪e 24 marca o świcie. Wówczas
nast ↪api l zmasowany atak Wietnamczyków na pozycje ‘Eliane’ oraz ‘Dominique’
i ‘Huguette’. Tego dnia legionísci z 1 batalionu 2 REI odkryli, że ryte noc ↪a
transzeje wietnamskie SA oddalone jedynie o 50 metrów od ich pozycji, rozpo-
cz ↪e la si ↪e zaci ↪eta walka o pozycje H6, a na pomoc wezwano czo lgi. W trakcie
walk tego dnia obrońcy próbowali przy pomocy czo lgów otworzyć przej́scie do
odci ↪etej na po ludniu reduty ‘Isabelle’. W czasie walki zostaje uszkodzony strza-
 lem z bazooki czo lg ze swojsko brzmi ↪acym napisem na burcie

”
POSEN”. Zosta l

wycofany do bazy do naprawy. Od 25 marca trwa ly zaci ↪ete walki o pozycje

”
Dominique”. De Castries zdawa l sobie już spraw ↪e, że sytuacja jest poważna,
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żeby nie rzecz tragiczna. Podj ↪a l jednak jeszcze kolejna prób ↪e kontruderzenia
i zniszczenia dokuczliwej artylerii przeciwlotniczej Wietnamczyków. Wykona l
j ↪a major Bigeard, który otrzyma l woln ↪a r ↪ek ↪e w organizacji ataku. 28 marca o
świcie si ly Bigearda zaatakowa ly, wojska VM zosta ly zaskoczone i wycofa ly si ↪e
ponosz ↪ac dotkliwe straty oko lo 350 zabitych, a co ważne porzuci ly również pi ↪eć
20 mm dzia lek przeciwlotniczych, 20 przeciwlotniczych, ci ↪eżkich karabinów ma-
szynowych, dwie bazooki, 14 automatów i mas ↪e innej broni r ↪ecznej. Pojmano
także 10 żo lnierzy VM, którzy nast ↪epnie zeznali, iż byli kompletnie zaskoczeni
dzia laniami ofensywnymi Francuzów. Ten lokalny sukces znacznie poprawi l nad-
szarpni ↪ete morale obrońców.

Gen. Giap przygotowa l kolejne silne uderzenie, które mia lo na celu z lamanie
obrony Francuzów. Atak rozpocz ↪a l si ↪e 30 marca i znany jest w historii jako bitwa
o Pi ↪eć Wzgórz czyli pi ↪eć pozycji umocnionych ;

”
Dominique” 1 i 2 oraz

”
Eliane”

1,2 i 4. Straszliwy ostrza l artyleryjski przygotowa l teren do ataku masy żo lnierzy
wietnamskich. Walka by la niezwykle zaci ↪eta, niektóre pozycje przechodzi ly z r ↪ak
do r ↪ak kilkukrotnie. Starcia przeci ↪agn ↪e ly si ↪e do pierwszych dni kwietnia, krwawi l
w tych walkach 1 Batalion Cudzoziemskich Spadochroniarzy (1 BEP).

O świcie 31 marca grupa uderzeniowa z odci ↪etej reduty ‘Isabelle’ na po lu-
dniu rusza w kierunku walcz ↪acych redut środkowych. Tworzy ly j ↪a oddzia ly III
Batalionu 3 REI wspierane przez czo lgi. Dwa kilometry na pó lnoc od ‘Isabelle’
si ly te zosta ly zatrzymane przez twardy opór wietnamski. 3/3 REI znalaz l si ↪e
w poważnych k lopotach atakowany przez znakomicie przygotowanych żo lnierzy
57 Pu lku VM. Wycofuj ↪acych si ↪e legionistów os lania ly czo lgi, i gdyby nie one nie
wiadomo czym by si ↪e ten odwrót zakończy l. Ta porażka w wys laniu odsieczy i
próba po l ↪aczenia si ↪e z walcz ↪acymi w środkowej cz ↪eści dolin oddzia lami, pokaza la
jasno, że

”
Isabelle” jest osamotniona. Kl ↪eska by la coraz bliżej.

12 kwietnia wyl ↪adowa lo w brawurowym desancie powietrznym wsparcie eli-
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tarnych jednostek spadochronowych, w tym 2 BEP dowodzonego przez majora
Huberta Liesenfelta. Weszli oni niezw locznie do walki i wkrótce, tak jak inne
jednostki, zostali zdziesi ↪atkowani.

Kubiak kontra Kubiak
22 kwietnia sierżant Kubiak z III Batalionu 13 DBLE obchodzi l swoje 25

urodziny na pozycjach obronnych H3. W tym samym czasie by l jeszcze inny
Kubiak w Dien Bien Phu – Stefan Kubiak, komunista po stroni wietnamskiej.
By l on majorem wojsk VM o dość pokr ↪econym życiorysie. Urodzi l si ↪e w  Lodzi
w 1923 r. w biednej rodzinie, tuż po wojnie wst ↪api l do komunistycznego wojska,
z którego zdezerterowa l i uciek l do Niemiec Zachodnich, a nast ↪epnie zaci ↪agn ↪a l
si ↪e do Legii Cudzoziemskiej. W 1947 r. trafi l do Indochin, gdzie w tym samym
roku zdezerterowa l w Nam Dinh w delcie Rzeki Czerwonej. Przeszed l na stron ↪e
komunistów, którym wielce si ↪e zas luży l. W 1951 zas lyn ↪a l z odwagi podczas bi-
twy pod Hoa-Binh, i do tego stopnia zdoby l zaufanie komunistów, iż sam Ho
Chi Minh go

”
adoptowa l” i nada l mu wietnamskie nazwisko Ho Chi Thuan.

Awansowa l także na stopień kapitana, a nast ↪epnie majora. Komunista Kubiak
walczy l po wietnamskiej stronie pod Dien Bien Phu w szeregach 312 Dywizji
VM. Bra l udzia l w ataku na ‘Beatrice’ bronion ↪a przez legionistów 13 DBLE, w
tym sierżanta Kubiaka. Walczy l także w bitwie o Pi ↪eć Wzgórz, także przeciwko
dawnym kolegom z Legii. (swoje wspomnienia Stefan Kubiak opisa l w wydanej
w PRLu ksi ↪ażce ‘Zbieg z fortu Nam Dinh’, zmar l w Wietnamie w 1963, jako
tamtejszy bohater. Jego wietnamska żona jako Teresa Kubiak, wraz z dwoma
synami przyby la do Polski w 1965 r.) Sierżant Kubiak by l świadkiem kl ↪eski
garnizonu Dien Bien Phu. Opowiada l później, iż to co widzia l to by la wielka
masakra na pozycjach H1 i H2. Kontratakuj ↪ac pozycje H1 zas luży l si ↪e w krwa-
wych walkach 2 BEP trac ↪ac oko lo 150 ludzi. 25 kwietnia zdziesi ↪atkowane dwa
bataliony spadochronowe Legii po l ↪aczono w now ↪a jednostk ↪e nazwan ↪a Miesza-
nym batalionem Spadochronowym Legii Cudzoziemskiej (Bataillon de Marche
BEP), której dowództwo obj ↪a l major Guiraud.

Kl
↪
eska

Ostatni ↪a redut ↪a, która by la w zasadzie w niez lej kondycji by la samotna ‘Isa-
belle’. Jej za loga liczy la 1809 ludzi, 11 haubic 105 mm, trzy czo lgi. Dowódca
obrony by l p lk Andre Lalande, który bardzo starannie przygotowa l umocnienia
reduty do obrony. By l weteranem 13 DBLE w czasie II wojny Światowej, a w In-
dochinach dowodzi l m.in. 3 REI. Gen. Giap doprowadzi l marcu do odizolowania
reduty od pozosta lych cz ↪eści obozu, a jej zdobycie zostawi l na sam koniec bitwy.
Ataki na pozycje ‘Isabelle’ trwa ly w zasadzie od pocz ↪atku kwietnia, jedna z g lów-
nych si l obrony by ly oddzia ly III batalionu 3 REI. Znamienne by lo wydarzenie z
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30 kwietnia, to dzień Camerone. Najważniejsze świ ↪eto Legii. Podczas ci ↪eżkiego
obl ↪eżenia ‘Isabelle’ Legia nie porzuci la swojej tradycji. Mimo ci ↪eżkiego ostrza lu
tego dnia, sam pu lkownik Lalande, legionista w końcu, zaintonowa l pieśń Le-
gii ‘ La Boudin”, a dwóch kapelanów Pierre Tissot oraz ojciec Guidon zosta lo
mianowanych honorowymi legionistami. G lówny komunistyczny atak na redut ↪e
rozpocz ↪a l si ↪e w nocy 1 maja 1954 r. Ci ↪eżkie walki prowadzone przez kilka dni nie
da ly rezultatu, 6 maja od rana komunísci przyst ↪apili do zmasowanego ostrza lu
artyleryjskiego. W jego wyniku zosta ly w praktyce zniszczone wszystkie dzia la
obrońców, a tym samym ‘Isabelle’ sta la si ↪e w zasadzie bezbronna. Genera l de
Castries (awansowany w mi ↪edzyczasie), 7 maja da l wolna r ↪ek ↪e p lk Lalande i
zasugerowa l mu prób ↪e przebijania si ↪e w kierunku Laosu. Sam de Castries nie
mia l z ludzeń i zdawa l sobie spraw ↪e, że to już koniec. Wojska VM by ly oko lo 200
metrów od jego bunkra. 7 maja de Castries oko lo 10.00 rozmawia l ostatni raz z
gen. Cogny, przedstawi l mu sytuacj ↪e obrońców, sugesti ↪e, aby si ↪e przebija l przy-
j ↪a l dość niech ↪etnie. Oficerowie dowodz ↪acy przeanalizowali tragiczn ↪a sytuacj ↪e i
uznali, iż próba wyrwania si ↪e obl ↪eżenia spowoduje kolosalne straty, a szanse na
ucieczk ↪e s ↪a minimalne. Poinformowali o swoim stanowisku gen. de Castries. De-
cyzja o kapitulacji zapad la. Kiedy po po ludniu, 7 maja, nad bunkrem genera la
de Castries mia la ponoć powiewać już bia la flaga żo lnierze wietnamscy prowa-
dzili ostateczny szturm. (czy faktycznie wisia la bia la flaga różnie źród la podaj ↪a).
Wówczas to sierżant Kubiak zosta l ranny i wzi ↪ety do niewoli. O godzinie 17.30
nast ↪api lo zawieszenie broni. Pozostali przy życiu obrońcy niszczyli co si ↪e tylko
da lo ze sprz ↪etu wojennego, aby jak najmniej wpad lo w r ↪ece VM.
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Bilans
Niemalże punktualnie o 17.30 do bunkra dowodzenia wpad l pi ↪ecioosobowy

oddzia l szturmowy VM. Oprócz genera la de Castries w bunkrze podda lo si ↪e 23
jego oficerów i żo lnierzy. Kiedy wychodzi l z bunkra, na jego szczycie sta l już
wietnamski żo lnierz przy zatkni ↪etej nad bunkrem komunistycznej fladze Wiet-
namu. By la godzina 17.40, 7 maja 1954 r.

W trakcie bitwy zgin ↪e lo na pewno 1293 żo lnierzy francuskich, choć jest to
liczba niepe lna (niektóre dane wskazuj ↪a liczb ↪e ponad 2200), gdyż brakuje da-
nych z trzech ostatnich dni, kiedy panowa l już chaos. Ca lkowite straty zabitych,
rannych, zaginionych szacowane s ↪a na ponad 13 000. Do niewoli dosta lo si ↪e oko lo
7000 ludzi. Straty strony komunistycznej szacowane s ↪a na oko lo 23000 w tym
oko lo 8000 zabitych.

Postscriptum
P lk. Lalande przygotowa l si ↪e do próby wyrwania z okr ↪ażenia

”
Isabelle”. Pod-

j ↪eta próba mia la miejsce w nocy z 7 na 8 maja, niestety zakończy la si ↪e ona
niepowodzeniem. To by l koniec.

WETERANI Z DIEN BIEN PHU WRÓCILI NA POLE
BITWY

Po 55 latach od kl ↪eski pod Dien Bien Phu, grupka legionistów – weteranów
przyby la do Wietnamu, aby oddać ho ld poleg lym kolegom.

W marciu 1999 r. grupka weteranów Legii Cudzoziemskiej przeby la do Dien
Bien Phu, aby pod obeliskiem upami ↪etniaj ↪acym francuskie ofiary bitwy oddać
ho ld swoi poleg lym towarzyszom broni. Okazj ↪a do tej uroczystości by la nie tylko
sama rocznica bitwy, ale i ods loni ↪ecie skromnego obelisku upami ↪etniaj ↪acego po-
leg lych Legionistów, autorem pomnika jest by ly sierżant szef Rolf Rodel. Pod-
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czas tej skromnej, ale jakże wzruszaj ↪acej uroczystości, grupka weteranów zain-
tonowa la

”
Marsyliank ↪e” i uczci la minut ↪a ciszy pami ↪eć swoich poleg lych kolegów.

Salut poleg lym oddano sztandarem FSALE (Federacji Stowarzyszeń Weteranów
Legii Cudzoziemskiej).

Podczas późniejszego zwiedzania muzeum bitwy w dolinie DBP weterani Le-
gii, ku swojemu zaskoczeniu, spotkali si ↪e z życzliwym przyj ↪eciem przez wietnam-
skich zwiedzaj ↪acych, którzy przywitali ich oklaskami. Wyjaśnili oni weteranom,
że dla nich (tj. Wietnamczyków), wszyscy którzy walczyli w bitwie s ↪a dzielnymi
żo lnierzami.

W delegacji weteranów wzi ↪eli udzia l : sierżant szef Franiszek Gniewek, Polak,
bohater Legii Cudzoziemskiej, mle 27 032, walczy l w bitwie w III Batalionie 13
DBLE obecnie cz lonek AALE w Paryżu ; legionista Manfred Laubscher, mle 80
143, walczy l w DBP w 1 BEP ; legionista Giovanni Ragnoli, mle 75 224, w 2 BEP
w DBP, cz lonek AALE we W loszech oraz AALP ; legionista Rudolf Schneider,
mle 70 679, w 3 REI w DBP, cz lonek AALE Mannheim ; legionista Paul Ulmer,
mle 87 495, s luży l w III Batalionie 13 DBLE w Hoa Bin i Nasan, cz lonek AALE
w Paryżu.

Special thanks to Ian Holthause, Australia and Andrew Mitchell, Ireland.
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