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Stowarzyszenie Bylych Żolnierzy i Przyjaciól
Legii Cudzoziemskiej w Polsce

Kleska
wojsk francuskich w dolinie Dien Bien Phu przeszla do historii jako
,
jedna z najtragiczniejszych kart armii Republiki Francuskiej w dziejach. Pasmo
fatalnych decyzji strategicznych podjetych
na najwyższym szczeblu kosztowalo
,
Francje, tysiace
straconych
żo
lnierzy.
Ci
ostatni
w wiekszości
zdali egzamin z bo,
,
haterstwa, profesjonalizmu i oddania. Piekn
a,
a
zarazem
tragiczn
a, karte, zapisala
,
,
w Dien Bien Phu Legia Cudzoziemska. W 2013 r. minie 60 lat od rozpoczecia
,
tych wydarzeń.

Gdzie jest Dien Bien Phu ?
Pólnocna cześć
, Indochin, a w zasadzie Wietnamu, nazywana byla przez Francuzów Tonkinem. Zdominowala ja, delta Rzeki Czerwonej, która z kolei ograniczona jest od pólnocy i pólnocnego zachodu górami porośnietymi
dżungla,, pelna,
,
strumieni i malych rzek przez który to teren trudno przejść nawet wytrawnemu
piechurowi. Ludność mieszka tam w zasadzie tylko w dolinach, uprawia ryż i
hoduje zwierzeta,
kiedyś na szeroka, skale, uprawiano też mak i robiono opium.
,
Mieszkańców tego obszaru zwie sie, tradycyjnie Viet Bac, w ich sklad wchodza,
takie plemiona jak Thajowie, Meosi, Lao, Nahng, Tho, U-ni, Puai, Khasi, sa, to
ludy prawdopodobnie chińskiego pochodzenia. Teren zamieszkiwany przez Viet
Bac obejmuje prawie tysiac
dolin. Najwieksza,
liczaca
, mniejszych i wiekszych
,
,
,
okolo 120 kilometrów kwadratowych nazywana jest przez miejscowych Muong
Theng. Wietnamczycy nazywaja, ja, 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 pólnoc, w kierunku Chin prowadzil tylko szlak handlowy nazywany droga, Augusta Paviego, francuskiego
zarzadcy
tych obszarów w XIX w. Byla tam tylko już jedna duża osada Lai
,
Chau.
W czasie walk w Indochinach doline, zamieszkiwalo okolo 10-13 tysiecy
ludzi.
,
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Plan generala Henri Navarre’a
Podczas drugiej wojny światowej dolina Dien Bien Phu (DBP) byla kontrolowana przez Francuzów z Vichy, czyli przez sily powiazane
z Japończykami.
,
Tyle oficjalnie, w życiu jednak bylo inaczej. Sily francuskie wspomagaly dzialania Aliantów, pomagaly w przerzucie zestrzelonych pilotów amerykańskich, czy
też angażujac
, sie, w drugiej fazie wojny w dzialania anty japońskie. Istotna role,
pelnilo lotnisko polowe w dolinie. Po klesce
Japonii rejon DBP byl przejściowo
,
zajmowany przez wojska chińskie, jednak na mocy porozumień miedzynarodo,
wych wiosna, 1946 r. powrócili na ten obszar Francuzi. Pojawil sie, jednak kolejny
wróg Francuzów – komunistyczna partyzantka wietnamska Viet Minh (VM)
Dzialania komunistycznej partyzantki wietnamskiej trwajace
, od zakończenia
drugiej wojny, nabieraly na sile. Ruch byl coraz lepiej zorganizowany i dowodzony. Wsparcie od chińskich towarzyszy bylo ogromne. W 1952 r. duże sily VM
przekroczyly na pólnocy Rzeke, Czerwona, i zaatakowaly pozycje francuskie. Byly
to wielotysieczne
oddzialy 308., 312., i 316. dywizji VM oraz 148 Samodzielnego
,
Pulku VM. Glówna linia oporu Francuzów na pólnocy opierala sie, o biegnaca
w
,
tamtym terenie Droge, Regionalna 41 ( DR 41), kluczowym punktem byla Base
Aero-Terrestre Na-San (Baza Powietrzno – Ladowa
Na-San). Znajdowalo sie, w
,
niej lotnisko polowe oraz jednostki artylerii. Glówny atak wietnamski skierowal
sie, na Na-San, francuski glównodowodzacy
w Indochinach, gen. Raoul Salan,
,
skierowal do bazy wzmocnienie w postaci jednostek spadochronowych, także
Legii, jak i oddzialów lokalnych. Wietnamski dowódca, gen. Vo Nguyen Giap
polecil szturmować pozycje Na-San ogromnym masom wietnamskich partyzantów, chcac
, w ten sposób wykorzystać doświadczenie chińskie z walk w Korei,
3

gdzie żólta fala’ zalewala wrogów. W zacietych
walkach, i dodajmy, bardzo
,
”
krwawych.
Francuzi odparli dwa masowe ataki wietnamskie. Giap stracil ponad 1500
zabitych i ponad 2000 rannych i wzietych
do niewoli. Obrona Na-San stala sie,
,
niewatpliwym
sukcesem
wojsk
francuskich
i
odegrala istotna, role, w późniejszych
,
wydarzeniach. W obronie bazy zastosowano pierwszy raz metode, ‘jeża’ (le hérisson), glówna forteca otoczona byla licznymi punktami ogniowymi polaczonymi
,
systemem transzei, z dobrze usytuowanymi gniazdami broni maszynowej, zabezpieczone polami minowymi i drutem kolczastym. Sukces obrony bazy Na-San
przesadzi
l, iż nastepca
gen. Salana, general Henri Navarre zdecydowal sie, na
,
,
przejecie
tej
techniki
do
walki z wietnamskimi partyzantami. To wlaśnie z tej
,
przyczyny w powstalym planie gen. Navarre’a, istotnym elementem bylo stworzenie ‘jeża’ w dolinie Dien Bien Phu. Plan ten zakladal przejście Francuzów
do bardziej aktywnych dzialań, które mialy doprowadzić do zniszczenia wojsk
VM na poludniu i w środkowym Wietnamie. Natomiast w pólnocnej cześci
silne
,
bazy obronne, owe ‘jeże’ mialy utrzymywać w szachu duże sily nieprzyjaciela
i nekać
je zaczepnymi wypadami. Ta strategia obliczona byla na wymeczenie
i
,
,
wyniszczenie komunistów co mialo doprowadzić jeśli nie do zwyciestwa
to
do
,
lepszej pozycji negocjacyjnej Francuzów.
Obrona Na-San nie zatrzymala postepów
wojsk Giapa. VM po prostu omi,
na,l przeszkode, i poszedl dalej rozbijajac
s
labsze
punkty oporu. Z ostatnim
,
dniem listopada 1952 r. ewakuowaly sie, z doliny DBP slabe oddzialy francuskolaotańskie, a w opuszczona, doline, weszly wojska komunistyczne. W tym momencie dla wojsk VM droga do pólnocnego Laosu stala otworem, bylo to poważne
niebezpieczeństwo dla wplywów francuskim w tym rejonie. Już urzeduj
acy
wów,
,
czas glównodowodzacy,
gen.
Salan,
w
Dyrektywie
nr
40
pisa
l,
iż
odbicie
DBP
,
przed
wojskami
francuskimi.
Termin
jest niezwykle ważnym celem stojacym
,
4

kontrataku wyznaczyl na 10 stycznia 1953 r. Niestety, realizacja kontruderzenia
przeciaga
, la sie.
, Dodatkowy utrudnieniem stalo sie, przeniesienie Salana. Po czterech latach dowodzenia w Indochinach Salan powrócil do Francji. 28 maja 1953
r. dowództwo po Salanie przeja,l gen. Henri Navarre. Wlaśnie Navarre wprowadzil w życie plan odbicia doliny nakreślony przez Salana, to on zadecydowal
o odbiciu doliny i utrzymaniu jej za wszelka cene.
, I dlatego też to wlaśnie o
generale Navarre mówilo sie, jako o tym co przegral bitwe, o Dien Bien Phu.
General Navarre zakladal, iż zwiazanie
sil wroga, wymeczeni
go w walce,
,
,
umożliwi przejście do kontruderzenia, i jeśli nie zniszczenia wojsk wietnamskich
to do zmuszenia ich do rokowań pokojowych. Niezdobyte bazy mialy być punktem wyjścia uderzeń nekaj
acych.
,
,

Ewakuacja Na-San pierwszym
bledem
,
Przygotowujac
, plan odzyskania DBP, i uczynienia z doliny glównego punktu
nekania
wietnamskich
sil, dowództwo francuskie doszlo do wniosku iż utrzymy,
wanie silnych oddzialów w bazie Na-San, tej samej co tak skutecznie oparla sie,
komunistom, jest niepotrzebne. 12 sierpnia 1953 r. niezwykle sprawnie ewakuowano cala, baze.
, Dowództwo komunistyczne bylo kompletnie zaskoczone taka
nagla trwajac
a
, , zaledwie kilkanaście godzin ewakuacja silnie umocnionej bazy.
Nie rozumieli sensu tej decyzji. Szczerze powiedziawszy nie tylko oni. . .Z Na-San
droga, lotnicza, ewakuowano sily liczace
9 tysiecy
ludzi, porzucono jednak duże
,
,
zapasy amunicji, pola minowe, które później VM rozbroil i pozyskane miny wy-

5

korzystal przeciwko Francuzom, wreszcie metalowe maty tworzace
, pas startowy
wpadly również w rece
Wietnamczyków.
Chyba
oni
sami
nie
spodziewali sie,
,
takich lupów ! W tym dość dyskusyjnym posunieciu
dowództwa
francuskiego,
,
szykujacego
si
e
do
decyduj
acej
walki
o
dolin
e
DBP,
odegra
l
dość
ważna role,
,
,
,
,
Polak, porucznik Makowiak. ‘Mako’ jak go potocznie nazywano, slużyl w armii
francuskiej, poteżnie
zbudowany blondyn o niebieskich oczach, pochodzil z jed,
nej z wsi pod Poznaniem. W Na-San dowodzil straża, tylna,, zlożona, z kompanii
Thajów. Makowiak doskonale znal teren jak i miejscowe dialekty. To odegralo
później ważna, role podczas obleżenia
DBP. Podczas ewakuacji Na-San Mako,
wiak ewakuowal sie, jako jeden z ostatnich francuskich żolnierzy.

Operacja CASTOR
W piatek,
20 listopada 1953 r. rozpocze, la sie, bitwa o Dien Bien Phu, a wlaści,
wie jej pierwsza faza – kontratak spadochroniarzy francuskich na doline, zajmowana przez komunistów wietnamskich. Tak rozpocze, la sie, operacja CASTOR.
Desant na DBP byl chyba pierwsza, i zarazem ostatnia operacja, powietrznodesantowa, w dziejach kiedy na pokladzie jednego samolotu znajdowalo sie, trzech
generalów ! General porucznik Pierre Bodet,– zastepca
Navarre’a glównodowo,
dzacego
w
Indochinach
;
genera
l
brygady
Jean
Dechaux
dowodzacy
lotnictwem
,
,
francuskim w pólnocnych Indochinach oraz general brygady Jean Gilles dowódca francuskich sil powietrznodesantowych w Indochinach. O godzinie 5.00
samolot C-47 Dakota nr 356 wystartowal z lotniska wojskowego Bach-Mai w
Hanoi. Misja, tego lotu bylo podjecie
decyzji czy może dojść do desantu na do,
line, Dien Bien Phu. Samolot dotarl nad doline, o 6.30 gdzie powoli rozpraszala
sie, poranna mgla. W kraż
nad dolina, samolocie najważniejsza, decyzje, mial
, acym
,
podjać
gen.
Deachaux.
O
7.00
z
Dakoty zostaje nadany meldunek do generala
,
majora Rene Cogny, glównodowodzacego
wojskami francuskimi w Wietnamie
,
Pólnocnym. Padlo haslo do ataku. Dwadzieścia minut później, o 7.20 wydany
zostal rozkaz startu, o 8.15 cala flota powietrzna liczaca
65 samolotów pelnych
,
spadochroniarzy byla już w powietrzu.
Plan ladowania
w dolinie byl prosty. Na pólnocnym Krancu doliny, w po,
bliżu polowego pasa startowego wyznaczono strefe, zrzutu Natasza” , tam la,
”
dować mial major Marcel Bigeard z 6 Batalionem Spadochroniarzy Kolonialnych – jeden z legendarnych dowódców francuskich z Indochin. Jego zadaniem
bylo uchwycenie glównej wsi noszacej
nazwe, Dien Bien Phu. Strefa zrzutu Si,
”
mone” leżaca
w poludniowej cześci
doliny przeznaczona zostala dla oddzialów
,
,
majora Jean’a Brechiniac’a czyli II Batalionu 1 Pulku Strzelców Spadochronowych. Dodatkowo wyznaczona zostala również strefa zrzutu Oktawia” przezna”
czona do dostarczenia sprzetu.
Strefa Zuzanna” na poludniowym krańcu doliny
,
”
byla strefa rezerwowa,, gdyby z jakichkolwiek powodów zrzut w wyznaczonych
rejonach nie doszedl do sutku. Nie zostala ona w ogóle wykorzystana.
Na laduj
acych
spadochroniarzy czekala w dolinie nie tylko ludność cywilna,
,
,
ale i Viet Minh. DBP byl glówna, baza, wypadowa, dla 148 Samodzielnego Pulku
6
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VM, w dolinie znajdowaly sie, również oddzialy broni cieżkiej,
m.in. 675 Pulk
,
Artylerii z 351 Dywizji Cieżkiej
VM
wzorowane
na
sowieckich
dywizjach
artyle,
ryjskich, a także kompania z 48 Pulku z 320 Dywizji Piechoty VM. Na nieszcze,
ście dla Francuzów w dniu ladowania
duża cześć
oddzialów wietnamskich miala
,
,
ćwiczenia w rejonie strefy ladowania
‘Natasza’...
,
Samoloty ze skoczkami dotarly nad uśpiona, doline, Dien Bien Phu okolo
10.35, wówczas padla komenda ‘go’. Na ladowisku
‘Natasza’ laduj
a, ludzie ma,
,
jora Bigearda, gdzie trafiaja, pod ogień żolnierzy wietnamskich bed
, ac
, jeszcze w
powietrzu. Ginie lekarz batalionu, kapitan Andre, trafiony kula, prosto w czolo.
To byl jego pierwszy skok bojowy. . . Drugi spadochroniarz ginie, gdyż po awarii
glównego spadochronu, rezerwowy zamotal sie, w linki pierwszego, nie ma dla
niego ratunku. . .Duża cześć
bataliony rozrzucona jest także poza strefa,, Bigeard
,
wezwal wsparciem lotnicze i mimo oporu Wietnamczyków opanowal sytuacje.
,
W dniu desantu w dolinie DBP wyladowa
lo w sumie 1827 spadochroniarzy,
,
11 zgine, lo a 52 zostalo rannych. Francuzi doliczyli sie, 90 umundurowanych zabitych żolnierzy wietnamskich, czterech rannych wzieto
do niewoli. Straty wiet,
namskie prawdopodobnie byly jednak wieksze,
gdyż
VM
zabral z pola walki
,
wiekszość
swoich
ranny,
cz
eść
z
nich
zapewne
zmar
la
–
potwierdzi
lo to odkryci,
,
,
kilka dni później, prowizorycznych grobów na skraju doliny. Sukcesem bylo zdobycie dużej cześci
dokumentacji 148 Samodzielnego Pulku co stanowilo ważna,
,
zdobycz wywiadowcza., Drugiego dnia operacji, 21 listopada, do doliny przybywa
m.in. 1 Batalion Cudzoziemskich Spadochroniarzy (1 BEP), skacze również general Gilles, ma 49 lat, kiedy sie, tylko zwina,l spadochron, wyja,l z kieszeni pudeleczko ze sztucznym okiem i zalożyl je, byl gotów do przejecia
dowodzenia.
,
Tego dnia maja, miejsce także zrzuty zaopatrzenia do strefy Oktawia”. Rosnaca
,
”
liczba żolnierzy i sprzetu
zaczyna przeksztalcać doline, Dien Bien Phu w obóz
,
warowny. W sumie podczas trzech dni operacji zajecia
terenu, przerzucono przy
,
minimalnych stratach okolo 5100 ludzi i okolo 240 ton sprzetu.
Byl to niewat,
,
pliwy sukces operacyjny.

Obóz warowny Dien Bien Phu
Francuzi zorganizowali obóz warowny obejmujacy
cala, doline,
,
, ma ona dlugość okolo 16 km, a szerokość 9 km. Pomimo, że dolina otoczona byla górami
porośnietymi
dżungla,, co stanowić moglo zagrożenie dla obrońców ze strony
,
artylerii wietnamskiej, dowództwo francuskie tym sie, nie martwilo. Wydawalo
sie,
, że zainstalowanie artylerii na zboczach, z których razić moglaby ona cala,
doline,
, w tym i teren lotniska, jest nierealne. A nawet gdyby to artyleria umiejscowiona w obozie latwo takie punkty ogniowe moglaby zniszczyć. Popelniono
w tej kalkulacji kolejny blad.
,
Dowódca, obozu warownego zostal 29 listopada 1953 r. czlowiek-legenda, pulkownik Christian Marie Ferdynand de la Croix de Castries. Pochodzil z arystokratycznej rodziny, urodzil sie, w 1902 r. w Paryżu, tradycja wojskowa w jego
rodzinie przekazywana byla od średniowiecza ! Sam pulkownik w wieku 20 lat
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zaciagn
, a,l sie, do kawalerii i slużyl w niej jako szeregowiec pnac
, sie, po szczeblach
kariery. W 1925 r. jako sierżant trafia do Oficerskiej Szkoly Kawalerii w Saumur.
W latach 1927-1939 jako znakomity jeździec jest czlonkiem francuskiej drużyny
jeździeckiej wystawianej w zawodach miedzynarodowych.
W latach 1933 i 1935
,
jest nawet mistrzem świata w skokach. W czerwcu 1940 wraz ze swoim oddzialem dzielnie walczyl przeciwko Niemcom we Francji, ranny trafil do niewoli. Trzy
razy podejmowal nieudane próby ucieczki z niewoli, udalo mu sie, za czwartym
razem, 31.03.1941 r. kiedy to zbiegl wraz z grupa dwudziestu oficerów z Oflagu
IVD na Ślasku.
Po dramatycznej ucieczce przedostal sie, do Francji, a nastepnie
,
,
do Hiszpanii, aby trafić do Wolnych Francuzów w Afryce. W czasie kampanii
wloskiej zostal drugi raz ranny. Pierwszy raz trafil do Indochin w 1946 r. jako
dowódca kompanii lekkich pojazdów pancernych, w 1951 r. po kursie w Szkole
Wojennej w Paryżu i awansie na podpulkownika ponownie trafil do Indochin.
Przeja,l wówczas dowództwo nad trudnym sektorem Rzeki Czerwonej. Zostal
cieżko
ranny w obie nogi podczas zasadzki i wrócil na leczenie do Francji, dzieki
,
,
swej silnej woli, mimo nie zagojonych ran, wzia,l udzial w turnieju skoków przez
przeszkody w listopadzie 1952 r. W sierpniu 1953 r. zostal ponownie skierowany
do Indochin. Mial 50 lat byl Kawalerem Legii Honorowej, 18 razy odznaczony.
De Castries mial do swojej dyspozycji znakomitego oficera, swoja prawa rek
, e.
,
Podpulkownik Pierre Charles Langlais. Byl przeciwieństwem swojego dowódcy,
urodzil sie, w 1909 r. w Bretanii. Jak mówiono, typowy Celt. Byl wybuchowy,
czasem ostry dla swoich podkomendnych, jak mówiono, nigdy nie odmawial
drinka. Ukończyl slynna, Akademie, ST. Cyr. Po jej ukończeniu wybral slużbe,
w, chyba najbardziej odludnym krańcu Republiki, Méharistes – elitarnej formacji jeźdźców pustyni, patrolujacych
Sahare, na wielbladach.
Ta swoista szkola
,
,
przetrwania byla dla niego dobra, szkola., Podczas drugiej wojny światowej bral
udzial w walkach we Wloszech, Francji i Niemczech. Do Indochin trafil pod ko9

niec 1945 r. W Indochinach dowodzil m.in. oddzialami komandosów, tu wlaśnie
poznal ich dowódce, Jean Gilles’a. Sam zostal jednym z nich.
Fortyfikacje doliny zostaly zorganizowane w systemie ‘jeży’. Na pólnocnym
krańcu, na wzgórzu 406 powstala reduta ‘Gabrielle’, w centralnej cześci
doliny,
,
od pólnocy pasa startowego lotniska pojawila sie, reduta ‘Anne Marie’, po lewej
od niej ‘Huguette’. Po prawej nieco bliżej drogi 41 reduta ‘Beatrice’ (wzgórze
506). Od wschodu pas startowy, a zarazem centralna, cześć
obozu oslanialy re,
duty ‘Dominique’ ( u podnóża wzgórza 536), ‘Eliane’ ; a od zachodniej strony
reduty ‘Francoise’ oraz ‘Claudine’, leżace
, na równinie. Dalej na poludnie znajdowala sie, reduta ‘Marcelle’, ewakuowana wcześniej. Doline, od poludnia zamykala
silna reduta ‘Isabelle’ z przylegajac
również
, a, do niej mala, ‘Wieme’, chroniaca
,
dodatkowy pas startowy. Każda z redut oslaniana byla przez samodzielne punkty
ogniowe. Wszystkie to otoczone byly polami minowymi oraz zasiekami z drutu
kolczastego o minimalnej szerokości 50 metrów.
W sumie obrońcy posiadali 17 batalionów żolnierzy, dziesieć
, czolgów M-24
‘General Chaffee’ (dostarczone w cześciach,
nowiusieńkie,
by
ly
skladane recznie
,
,
– sic !- w dolinie przez mechaników z 2 Samochodowej Kompanii Naprawczej
5 regimentu Cudzoziemskiego, 2/5 CRALE), 24 dziala kal. 105 mm, 4 dziala
kal. 155 mm, 16 moździerzy kal. 120 mm ( w tym 1 Kompania Spadochronowa Moździerzy Cieżkich
Legii Cudzoziemskiej dowodzona przez por. Erwana
,
Bergota w ‘Calaudine’ ; 1 Kompania Mieszana Moździerzy 3 Pulku Piechoty
Cudzoziemskiej w ‘Anne-Marie’ ; 2 Kompania Mieszana Moździerzy 5 Pulku
Cudzoziemskiej Piechoty w ‘Gabrielle’) , a dodatkowo 47 jeepów, 47 póltonowych cieżarówek
Dodge, 27 cieżarówek
GMC, dwa ambulanse oraz 4 spychacze.
,
,
Liczyć mogli też na wsparcie lotnicze w liczbie 173 samolotów bojowych oraz 77
transportowych, zwiekszonych
do 100 w późniejszej fazie walk.
,
Francuskie dowództwo bylo pewne, ze te umocnienia sa, nie do zdobycia.
Popelniono tym samym kolejny blad.
Zupelnie zaniechano jakiegokolwiek ma,
skowania, można rzecz, że wszystkie umocnienia, stanowiska artylerii czy punkty
umocnione byly doskonale widoczne dla nieprzyjaciela. Dlaczego popelniono tak
kardynalny blad
, ? Generalowie w Hanoi uważali, ze demonstracja sily wplynie
deprymujaco
na
Wietnamczyków, a gdyby nawet zaatakowali to i tak nie zdo,
bed
a
obozu
warownego.
Zlekceważono nadciagaj
ace
sily wietnamskie, Francuzi
, ,
,
,
uznali, że gen. Giap nie bedzie
w
stanie
umieścić
na
poroslych dżungla, wzgó,
rzach artylerii, która mogla by zagrozić obozowi DBP. A nawet gdyby, jakimś
cudem, Wietnamczycy wciagn
, eli
, armaty na wzgórza, to nie zapewnia, im dostatecznej ilości pocisków. Oczywiście nie mogac
artyleria,
, o tym, że dowodzacy
,
francuska, w DBP, plk. Piroth, byla tak pewny swoich sil, że nawet odmówil
zwiekszenia
ilości armat uznajac,
,
, iż tym czym dysponuje spokojnie zniszczy
wroga. Seria bledów
okaza
la
si
e
tragiczna
w skutkach. Znakomicie zamaskowane
,
,
dziala wietnamskie razily precyzyjnie, widoczne jak na dloni, cele francuskie, a
artyleria obozu strzelala po omacku. Straty byly kolosalne. Plk. Piroth zdruzgotany swoim bledem
popelnil samobójstwo rozrywajac
,
, sie, granatem, po upadku
reduty Gabrielle”, 15 marca 1954 r. (choć wskazywane sa, również inne daty do
”
19 marca).
Bledem,
który doprowadzil bezpośrednio do ogromnych strat, byly slabe
,
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umocnienia polowe. Wiekszości
drewniano ziemne, wytrzymywaly ostrzal z broni
,
recznej,
ale
już
nie
z
dzia
l.
Betonowych
bunkrów w praktyce nie bylo, jedy,
nie sztab i cześć
szpitala.
Wietnamska
artyleria
nie mial klopotu z niszczeniem
,
schronów obrońców, a śmierć zbierala przerażajace
żniwo.
,
Nadzieja, dla obrońców DBP byla miażdżaca
przewaga
w powietrzu jaka, po,
siadali Francuzi. W praktyce dominowali w powietrzu w 100% bo. . .Wietnamczycy
nie mieli ani jednego samolotu ! I tym razem zbyt duża pewność siebie pograży
, la
francuskich generalów i spowodowala wiecej
ofiar.
Wietnamczycy
mieli
dobr
a,
,
obrone, przeciwlotnicza, i nieźle radzili sobie z zestrzeliwaniem samolotów nad
dolina., Zaopatrzenie droga, lotnicza, graniczylo w pewnym momencie z cudem. . .
Zestawienie tej masy bledów
nasuwa wniosek, iż bitwe, w zasadzie przegrano
,
zanim sie, tak naprawde, rozpocze, la. Przegrano ja, przy stolach sztabów w Hanoi
czy Sajgonie. Żolnierze walczacy
w dolinie nie mieli szans, gineli
,
, bo gdzieś tak
zadecydowano o ich przeznaczeniu, przez krótkowzroczność, zbytnia piwność
siebie generalowie przegrali DBP zanim doszlo do ataku Giapa.

Legia w dolinie
Oddzialy Legii cudzoziemskiej braly udzial w dzialaniach w dolinie DBP od
poczatku.
Pierwszym rzucie operacji znalazl sie, 1 BEP (1 Batalion Cudzoziem,
skich Spadochroniarzy), jedna z najbardziej elitarnych jednostek Legii, wsparcia
udzielil też 1 CEMLP (Kompania Cieżkich
Moździerzy Spadochroniarzy Legii
,
Cudzoziemskiej). Na poczatku
1954
r.
w
dolinie
znalazly sie, oddzialy 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 dowództwa) ; 3/3REI czyli III batalion 3 REI (‘Isabelle’) ; 1 CEMLP (‘Claudine’) ;
1 CMMLE czyli Mieszana Kompania Moździerzy Legii Cudzoziemskiej (‘Gabrielle’) ; 2 CMMLE (‘Anne-Marie’). Pod dowództwo podlegaly także jednostki
Legii : 5 CMRLE czyli Kompania Naprawcza LC.
W sumie w obozie warownym DBP bylo legionistów 2969, w tym, oficerów
97 ; podoficerów 309 ; legionistów 2563.
Na wiosne, 1954 r. obrońców zasilily oddzialy 2 BEP (2 Batalion Cudzoziemskich Spadochroniarzy) ; odpowiednio 31 oficerów, 131 podoficerów, 800
legionistów.
W trakcie walk w dolinie jednostki Legii podlegaly 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
(sily kombinowane).
W dolinie Dien Bien Phu straty w zabitych wyniosly : 21 oficerów, 62 podoficerów ; 265 legionistów. Zaginionych odpowiednio : 19 ;67 ;765. Rannych odpowiednio : 49 ;143 ;1311. To tylko statystka. . .
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Lai Chau – preludium ataku
Na pólnoc od Dien Bien Phu, w kierunku granicy chińskiej znajdowal sie,
ostatni, wysuniety
garnizon francuski w Lai Chau. Z końcem 1953 r. sytuacja
,
stawala sie, coraz bardziej niebezpieczna, obszar ten byl opanowany przez komunistów, utrzymanie garnizonu stalo sie, niemożliwe. Stad
, też gen. Cogny, 7
grudnia 1953 r. wydal rozkaz rozpoczecia
Operacji
Pollux’
czyli ewakuacji gar,
”
nizonu z Lai Chau do bazy w dolinie DBP. Ewakuowano wówczas wspólpracujacego
z Francuzami przywódce, Thajów, Deo Van Long, który później umrze
,
na uchodźctwie we Francji, wielu jego krewnych i wspólpracowników. W sumie
lotnictwo francuskie wykonala 183 loty ewakuacyjne. Ta faza operacji zostala
nazwana Leda” ( mityczna matka Kastora i Polluxa). Po ewakuowaniu miasta,
”
cześć
oddzialów francuskich zacze, la niszczyć zapasy amunicji i sprzet,
,
, po czym
rozpocze, la marsz do DBP. 12 grudnia Lai Chau zostalo zajete
przez
Wietnam,
czyków. Wycofujace
si
e
oddzia
ly
Thajów,
dowodzone
przez
Francuzów
podzie,
,
lone byly na lekkie kompanie (CLST), których bylo wg. niepotwierdzonych do
końca źródel 29. Każda kompania skladala sie, z okolo 110 ludzi, Kierujac
, sie,
do DBP lub do pobliskiego Laosu, wycofujace
si
e
wojska
musia
ly
przejść
jakieś
,
,
80 kilometrów dżungla naszpikowana komunistycznym Viet Minhem. Przeciwko
okolo 2100 lokalnym żolnierzom Thajskim i 36 Europejczykom stane, lo kilka tysiecy
komunistycznych żolnierzy z 316 Dywizji VM. To co sie, wydarzylo w ciagu
,
,
dziesieciu
dni od opuszczenia Lai Chau do przybycia resztek kompanii do obozu
,
DBP nie jest do dzisiaj jasne. Na podstawie relacji nielicznych co przeżyli wiadomo jedynie, ze cześć
kompani zostala calkowicie zniszczona, cześć
zdziesiatko,
,
,
wana, a cześć
miejscowych
usz
la
w
dżungl
e.
W
trakcie
tragicznego
przebijania
,
,
sie, do DBP, z obozu warownego ruszyly na pomoc lekkim kompaniom grupy
specjalne w tym 2 GAP (2 Groupement Aeroporte), w sklad której wchodzili
żolnierze 1 Batalionu Spadochroniarzy Cudzoziemskich (1 BEP). 14 grudnia 1
BEP stoczyl kilkugodzinna walke, z oddzialami VM w której Legioniści stracili
28 zabitych i zagonionych oraz 24 rannych. Pomocy atakowanym lekkim kompaniom nie zdolano udzielić. Dowodzacy
oddzialami specjalnymi 2 GAP, pplk
,
Langlais zdal sobie wówczas sprawe, z powagi sytuacji, iż znajdujace
sie, w oko,
licy doliny DBP oddzialy wietnamskie maja znaczna, przewage, i duża, wartość
bojowa.,
Ostatni uciekinierzy z Lai Chau dotarli do Dien Bien Phu 22 grudnia. W
sumie zdolalo sie, przedrzeć 10 Francuzów oraz 175 żolnierzy miejscowych. Operacja Sollux” zakończyla sie, klesk
, a.
,
”
Dowództwo francuskie pragne, lo udowodnić swoja, skuteczność, i pokazać, iż
armia francuska panuje nad obszarem. Stad
udo, też opracowano plan majacy
,
wodnić sile, uderzeniowa Francji. Celem operacji bylo ustanowienie bezpiecznego
szlaku z DBP do Laosu, a dokladniej najbliżej leżacej
osady Sop Nao. Z terenu
,
Laosu wyruszyly wojska francuskie noszace
kryptonim
Ardeche’, a z DBP, nie,
”
zmordowany Langlais, którego dzialania nosily kryptonim Regate”. Dzialania
”
te mialy charakter ofensywny, Francuzi ruszyli w dżungle, spodziewajac
, sie, napotkać wroga i go zniszczyć. Maszerujacy
od
strony
Laosu
przeciwko
sobie
mieli
,
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oddzialy 920 bataliony ze 148 Pulku VM. Do starcia doszlo na terenie wzgórz
Muong Khoua, 3 grudnia 1953 r. w zacietej
walce oddzialom francuskim udalo
,
sie, zajać
ca
lkiem
dobrze
umocnione
pozycje
wietnamskie. Istotna, role, w tych
,
dzialaniach odegral II Batalion 3 REI, który znalazl sie, na Muong Khoua po
22 dniowym wyczerpujacym
marszu przez dżungle.
,
, Pomimo kolejnych jeszcze
starć z komunistycznymi oddzialami, 23 grudnia wojska francuskie polaczy
ly sie,
,
w Sop Nao. Sukces propagandowy zostal osiagni
ety.
Natomiast
by
la
to
ostatnia
,
,
wieksza
operacja prowadzona w dżungli przez Francuzów. Nastepnego
dnia po
,
,
powrocie do DBP, czyli 27 grudnia, pplk. Langlais w raporcie napisal wyraźnie, że nie widzi najmniejszej szansy na utrzymanie stalej laczności
najbliższym
,
zaprzyjaźnionym punktem w Laosie, czyli Sop Nao. Oznaczalo to, że DBP w
praktyce bedzie
odciete
droga, ladow
a, od wsparcia.
,
,
,
Podejmowane na poczatku
1954
roku wypady grup specjalnych w dżungle,
,
przynosily dość znikome efekty, a straty jakie ponosili Francuzi w dżungli byly
niewspólmiernie wysokie. Zreszta, sam VM staral sie, penetrować tereny okalajace
obóz DBP. Wystarczy powiedzieć, iż 28 grudnia ginie trafiony seria 18
,
pocisków, pplk. Guth, szef sztabu plk de Castries. Stalo sie, to raptem kilkaset
metrów na pólnoc od reduty ‘Anne-Marie’, w samym niemalże centrum doliny.
Komunistyczne sily sa, już w bezpośrednim sasiedztwie
umocnień obozu warow,
nego. Ich artyleria ostrzeliwuje poszczególne reduty ku wielkiemu zaskoczeniu
Francuzów. Laduj
ace
na lotnisku polowym samoloty sa, z dżungli ostrzeliwane
,
,
przez wietnamska, obrone, przeciwlotnicza,, to nie sa, już tylko strzaly z broni
lekkiej. . . Zaskoczenie wśród dowództwa francuskiego rośnie z każdym dniem,
niemile zaskoczenie.
Straty francuskie od rozpoczecia
operacji w dolinie, czyli od 20 listopada
,
1953 do 15 lutego 1954 wyniosly 32 oficerów, 96 podoficerów i 836 żolnierzy, co
odpowiadalo 10 % oficerów i 8 % żolnierzy jacy w ogóle znajdowali sie, w dolinie.
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A bitwa sie, jeszcze nie rozpocze, la.

Bitwa o Dien Bien Phu
W sobote,
, 13 marca 1954 roku, o godzinie 17.00 (źródla komunistyczne podaja, 17.15) komunistyczna artyleria rozpocze, la nawale, ogniowa na pozycje francuskie. Bitwa sie, rozpocze, la.
Komunistyczne wojska dowodzone przez gen. Giapa skladaly sie, wówczas z
28 batalionów z okolo 37500 żolnierzami, którzy oblegali okolo 13.200 żolnierzy
sil Francji. Giap otrzymal w kolejnych dniach wsparcie dalszych 10 tysiecy
ludzi.
,
Komuniści dysponowali także ; artyleria, w postaci kilkudziesieciu
haubic
75
mm
,
i 105 mm, cześć
zdobycznych
amerykańskich
z
Korei,
ci
eżkie
moździerze
120
,
,
mm, 36 sowieckimi dzialami przeciwlotniczymi ; wreszcie wyrzutnie ‘Katiusza’
również byly użyte w bitwie. Szacuje sie,
, że komunistyczna strona dysponowala
podczas bitwy minimum 200 sztukami broni powyżej kalibru 57 mm. Strona
francuska miala takiej broni okolo 60 sztuk, a po pierwszym tygodniu walk
liczba ta spadla do 40.
Pod ostrzalem artylerii wietnamskiej znalazlo sie, lotnisko, zniszczone zostaja,
pierwsze samoloty. Pierwszym celem ataku jest reduta ‘Beatrice’ broniona przez
legionistów z III Batalionu 13 DBLE dowodzonych przez plk. Jules’a Gaucher’a. Jednym z obrońców reduty byl polski sierżant Legii, Kubiak, dowodzacy
,
sekcja karabinów maszynowych. Moment ataku opisal taki oto slowami : . . .
”
wszyscy byliśmy zaskoczeni skad
, Wietnamczycy wzieli
, tyle dzial, żeby zalać nas
taka masa, pocisków. Pociski spadaly na nas non stop, jak gradobicie, Bunkier
po bunkrze, okop po okopie byly niszczone grzebiac
, w sobie ludzi i broń.” (w :
‘Operation Castor. . ..’, Kepi Blanc, październik 1962, str. 36). Podobna sytuacja
15
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jest na reducie ‘Gabrielle’. Pod wieczór dochodzi do pierwszej tragedii, w schronie dowodzenia reduty ‘Beatrice’ znajduje sie, m.in. plk. Gaucher, jego zastepca
,
major Martinelli, major Vadot. Niespodziewanie do schrony wpada pocisk artyleryjski kanalem wentylacyjnym i eksploduje przed pulkownikiem. Dwaj obecni
w schronie żolnierze zgineli
, natychmiast, major Martinelli jest ranny, major Vadot tylko lekko poturbowany, natomiast pulkownik Gauchem kona. Ma urwane
obie rece,
zmiażdżone nogi oraz otwarta klatke, piersiowa., Natychmiastowy trans,
port pod ostrzalem na sale operacyjna, okazal sie, nadaremny. Dzielny pulkownik
Legii umarl na rekach
Ojca Heinricha, glównego kapelana Dien Bien Phu. W
,
tym czasie wietnamskie oddzialy szturmuja, poszczególne punkty oporu reduty
‘Beatrice’, padaja, kolejne stanowiska. Walczyl wówczas nadal sierżant Kubiak
ze swoimi ludźmi z 9 Kompanii III Bat/13 DBLE. Okolo 23.00 sily wietnamskie
podejmuja, kolejny szturm, w cieżkich
walkach sierżant Kubiak wraz z niedobit,
kami z 13 DBLE, o godzinie 2.00, 14 marca, wycofal sie, z reduty i schronil w
dżungli, przeczeka tam do świtu i nastepnie
dolaczy
l do swoich towarzyszy broni.
,
,
O godzinie 2.25 w Hanoi, w sztabie gen. Bogny odebrano wiadomość donoszaca
,
o utracie ‘Beatrice’ i śmierci pulkownika Gaucher’a.
O świcie 14 marca, w niedziele,
deszczowe chmury,
, nad dolina, zalegly cieżkie
,
co pozbawilo obrońców nadziei na wsparcie z powietrza. Wówczas to sierżant
Kubiak z okolo setka, ocalalych z ‘Beatrice’ natrafil na spadochroniarzy szykujacych
sie, do kontrataku i odzyskania utraconej reduty. Uzupelniwszy broń
,
i amunicje,
, wsparci czolgami, o 7.30 zaatakowali Wietnamczyków. Francuski
atak zostal przerwany przez nietypowe wydarzenie. Po pierwszym ataku, kiedy
francuscy żolnierze szykowali sie, do powtórzenia szturmu, nagle pojawil sie, na
otwartym polu ranny oficer Legii, porucznik Turbin z 11 Kompanii III Bat/13
DBLE. Obandażowany, zostal wypuszczony przez Wietnamczyków z wiadomościa, do atakujacych.
Dowódca wietnamskiej 319 Dywizji proponowal Francuzom
,
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zawieszenie broni od 8.00 do 12.00 celem zabrania rannych żolnierzy z reduty
‘Beatrice’. Zapanowala konsternacja, plk. De Castries skontaktowal sie, z dowództwem w Sajgonie i po otrzymaniu autoryzacji gen. Cogny wyrazil zgode.
,
Kilka minut przed 9. w kierunku pozycji wietnamskich ruszyl jeep z wielka, flaga
Czerwonego Krzyża, 2,5 tonowa cieżarówka
oraz ambulans. W jeepie jechal le,
karz III Batalionu 13 DBLE kpt. Le Damany, a także kapelan Brygady ojciec
Trinquand. W grupie nieuzbrojonych żolnierzy znalazl sie, również sierżant Kubiak. Po przebyciu ziemi niczyjej, żolnierze francuscy natkneli
, sie, na grupke, VM,
po oddaniu honorów, skierowano ich na teren reduty. Nie bylo już tam żadnych
wietnamskich poleglych, a w czasie poszukiwań delegacja odnalazla prawie 300
poleglych legionistów, znaleziono jedynie 8 rannych, których jeden zmarla na re,
kach ojca Trinquanda. Okolo 10.00 maly konwój powrócil na pozycje francuskie.
Stalo sie, wówczas jasne, że ośmiogodzinna, bitwe, o ‘Beatrice’ przeżylo 2 poruczników i 192 legionistów z zalogi liczacej
750 osób. Morale w 13 DBLE znaczaco
,
,
spadlo, w kolejnych dniach zdarzylo sie, nawet 12 przypadków dezercji. Plan odbicia utraconej reduty zarzucono. Teraz bylo jasne, ze wszystkie sily koniczne
sa, do obrony kolejnego celu ataku Wietnamczyków, pozycji Gabrielle”.
”
Pod wieczór, w niedziele,
bitwy, zo, w zasadzie 24 godziny po rozpoczeciu
,
stal zniszczony ostatni sprawny samolot w bazie, tym samym DBP stracilo
swoje sily powietrzne. Wieczorny atak na ‘Gabrielle’ powstrzymywany jest silami jednostek algierskich. Niestety, celny ogień komunistycznej artylerii niszczy
centrum dowodzenia, a walka przeniosla sie, do samej reduty. W trakcie zacie,
tych walk ogromnym bohaterstwem wykazuje sie, dwóch legionistów niemieckich,
Zimmermann i Pusch, którzy po rozbiciu ich kompanii moździerzy, we dwójke,
powstrzymuja, granatami i ogniem z broni maszynowej atakujace
fale żolnierz
,
wietnamskich. Zasieki z drutu kolczastego przed ich stanowiskami pelne byly
pozabijanych wrogów. Kiedy okazalo sie,
, ze dalszy opór nie jest już możliwy,
wraz z algierskim sierżantem, który do nich dolaczy
l, rzucili osiem granatów i
,
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odskoczyli w kierunku wsi Dien Bien Phu. Reduta padla 15 marca o 7.00.
Atmosfera w obleżonym
i atakowany obozie stawala sie, coraz bardziej skom,
plikowana, przypadki zalamania nerwowego oficerów nie byly odosobnione, miejscowi żolnierze porzucali bron i dezerterowali. Zwlaszcza bylo to widoczne w
przypadku Thajów z reduty ‘Anne-Marie’, co spowodowalo, że szybko trafi w
rece
Wietnamczyków. 16 marca walczacy
garnizon dostaje wsparcie 613 spado,
,
chroniarzy zrzuconych na strefe, zrzutu Oktawia”. Lepsze to niż nic, ale wsparcie
”
to nie przechyli szali bitwy.
Kolejnymi celami ataku wojsk wietnamskich staly sie, reduty Eliane” i Do”
”
minique” i Huguette”. Wietnamski atak na pozycje środkowe byl absolutnie
”
uzasadniony, zmierzal on do odciecia
od jakiegokolwiek wsparcia najdalej na
,
poludnie wysunietej
reduty
Isabelle”.
Walki
stawaly sie, coraz bardziej zaciete,
,
,
”
lotnictwo francuskie atakowalo okoliczne wzgórza, gdzie znajdowaly sie, ostrzeliwujace
, doline, dziala wietnamskie. Ataki bombami napalmowymi nie przynosily
jednak spodziewanych rezultatów. Podjete
zostaly także liczne operacje zmie,
rzajace
do
przeci
ecia
szlaków
zaopatrzenia
wojsk
VM, jednak i one okazaly sie,
,
,
malo skuteczne. Druga faza bitwy rozpocze, la sie, 24 marca o świcie. Wówczas
nastapi
, l zmasowany atak Wietnamczyków na pozycje ‘Eliane’ oraz ‘Dominique’
i ‘Huguette’. Tego dnia legioniści z 1 batalionu 2 REI odkryli, że ryte noca,
transzeje wietnamskie SA oddalone jedynie o 50 metrów od ich pozycji, rozpocze, la sie, zacieta
walka o pozycje H6, a na pomoc wezwano czolgi. W trakcie
,
walk tego dnia obrońcy próbowali przy pomocy czolgów otworzyć przejście do
odcietej
na poludniu reduty ‘Isabelle’. W czasie walki zostaje uszkodzony strza,
lem z bazooki czolg ze swojsko brzmiacym
napisem na burcie POSEN”. Zostal
,
”
wycofany do bazy do naprawy. Od 25 marca trwaly zaciete
walki o pozycje
,
Dominique”. De Castries zdawal sobie już sprawe,
że
sytuacja
jest poważna,
,
”
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żeby nie rzecz tragiczna. Podja,l jednak jeszcze kolejna próbe, kontruderzenia
i zniszczenia dokuczliwej artylerii przeciwlotniczej Wietnamczyków. Wykonal
ja, major Bigeard, który otrzymal wolna, rek
, e, w organizacji ataku. 28 marca o
świcie sily Bigearda zaatakowaly, wojska VM zostaly zaskoczone i wycofaly sie,
ponoszac
, dotkliwe straty okolo 350 zabitych, a co ważne porzucily również pieć
,
20 mm dzialek przeciwlotniczych, 20 przeciwlotniczych, cieżkich
karabinów ma,
szynowych, dwie bazooki, 14 automatów i mase, innej broni recznej.
Pojmano
,
także 10 żolnierzy VM, którzy nastepnie
zeznali,
iż
byli
kompletnie
zaskoczeni
,
dzialaniami ofensywnymi Francuzów. Ten lokalny sukces znacznie poprawil nadszarpniete
morale obrońców.
,
Gen. Giap przygotowal kolejne silne uderzenie, które mialo na celu zlamanie
obrony Francuzów. Atak rozpocza,l sie, 30 marca i znany jest w historii jako bitwa
o Pieć
, Wzgórz czyli pieć
, pozycji umocnionych ; ”Dominique” 1 i 2 oraz ”Eliane”
1,2 i 4. Straszliwy ostrzal artyleryjski przygotowal teren do ataku masy żolnierzy
wietnamskich. Walka byla niezwykle zacieta,
niektóre pozycje przechodzily z rak
,
,
do rak
kilkukrotnie.
Starcia
przeci
agn
e
ly
si
e
do
pierwszych dni kwietnia, krwawil
,
, ,
,
w tych walkach 1 Batalion Cudzoziemskich Spadochroniarzy (1 BEP).
O świcie 31 marca grupa uderzeniowa z odcietej
reduty ‘Isabelle’ na polu,
dniu rusza w kierunku walczacych
redut
środkowych.
Tworzyly ja, oddzialy III
,
Batalionu 3 REI wspierane przez czolgi. Dwa kilometry na pólnoc od ‘Isabelle’
sily te zostaly zatrzymane przez twardy opór wietnamski. 3/3 REI znalazl sie,
w poważnych klopotach atakowany przez znakomicie przygotowanych żolnierzy
57 Pulku VM. Wycofujacych
sie, legionistów oslanialy czolgi, i gdyby nie one nie
,
wiadomo czym by sie, ten odwrót zakończyl. Ta porażka w wyslaniu odsieczy i
próba polaczenia
sie, z walczacymi
w środkowej cześci
dolin oddzialami, pokazala
,
,
,
jasno, że Isabelle” jest osamotniona. Kleska
by
la
coraz
bliżej.
,
”
12 kwietnia wyladowa
lo
w
brawurowym
desancie
powietrznym
wsparcie eli,
20

tarnych jednostek spadochronowych, w tym 2 BEP dowodzonego przez majora
Huberta Liesenfelta. Weszli oni niezwlocznie do walki i wkrótce, tak jak inne
jednostki, zostali zdziesiatkowani.
,

Kubiak kontra Kubiak
22 kwietnia sierżant Kubiak z III Batalionu 13 DBLE obchodzil swoje 25
urodziny na pozycjach obronnych H3. W tym samym czasie byl jeszcze inny
Kubiak w Dien Bien Phu – Stefan Kubiak, komunista po stroni wietnamskiej.
Byl on majorem wojsk VM o dość pokreconym
życiorysie. Urodzil sie, w Lodzi
,
w 1923 r. w biednej rodzinie, tuż po wojnie wstapi
, l do komunistycznego wojska,
z którego zdezerterowal i uciekl do Niemiec Zachodnich, a nastepnie
zaciagn
,
, a,l
sie, do Legii Cudzoziemskiej. W 1947 r. trafil do Indochin, gdzie w tym samym
roku zdezerterowal w Nam Dinh w delcie Rzeki Czerwonej. Przeszedl na strone,
komunistów, którym wielce sie, zaslużyl. W 1951 zaslyna,l z odwagi podczas bitwy pod Hoa-Binh, i do tego stopnia zdobyl zaufanie komunistów, iż sam Ho
Chi Minh go adoptowal” i nadal mu wietnamskie nazwisko Ho Chi Thuan.
”
Awansowal także na stopień kapitana, a nastepnie
majora. Komunista Kubiak
,
walczyl po wietnamskiej stronie pod Dien Bien Phu w szeregach 312 Dywizji
VM. Bral udzial w ataku na ‘Beatrice’ broniona, przez legionistów 13 DBLE, w
tym sierżanta Kubiaka. Walczyl także w bitwie o Pieć
, Wzgórz, także przeciwko
dawnym kolegom z Legii. (swoje wspomnienia Stefan Kubiak opisal w wydanej
w PRLu ksiażce
‘Zbieg z fortu Nam Dinh’, zmarl w Wietnamie w 1963, jako
,
tamtejszy bohater. Jego wietnamska żona jako Teresa Kubiak, wraz z dwoma
synami przybyla do Polski w 1965 r.) Sierżant Kubiak byl świadkiem kleski
,
garnizonu Dien Bien Phu. Opowiadal później, iż to co widzial to byla wielka
masakra na pozycjach H1 i H2. Kontratakujac
, pozycje H1 zaslużyl sie, w krwawych walkach 2 BEP tracac
oko
lo
150
ludzi.
25 kwietnia zdziesiatkowane
dwa
,
,
bataliony spadochronowe Legii polaczono
w
now
a
jednostk
e
nazwan
a
Miesza,
,
,
,
nym batalionem Spadochronowym Legii Cudzoziemskiej (Bataillon de Marche
BEP), której dowództwo obja,l major Guiraud.

Kleska
,
Ostatnia, reduta,, która byla w zasadzie w niezlej kondycji byla samotna ‘Isabelle’. Jej zaloga liczyla 1809 ludzi, 11 haubic 105 mm, trzy czolgi. Dowódca
obrony byl plk Andre Lalande, który bardzo starannie przygotowal umocnienia
reduty do obrony. Byl weteranem 13 DBLE w czasie II wojny Światowej, a w Indochinach dowodzil m.in. 3 REI. Gen. Giap doprowadzil marcu do odizolowania
reduty od pozostalych cześci
obozu, a jej zdobycie zostawil na sam koniec bitwy.
,
Ataki na pozycje ‘Isabelle’ trwaly w zasadzie od poczatku
kwietnia, jedna z glów,
nych sil obrony byly oddzialy III batalionu 3 REI. Znamienne bylo wydarzenie z
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30 kwietnia, to dzień Camerone. Najważniejsze świeto
Legii. Podczas cieżkiego
,
,
obleżenia
‘Isabelle’
Legia
nie
porzuci
la
swojej
tradycji.
Mimo
cieżkiego
ostrzalu
,
,
tego dnia, sam pulkownik Lalande, legionista w końcu, zaintonowal pieśń Legii ‘ La Boudin”, a dwóch kapelanów Pierre Tissot oraz ojciec Guidon zostalo
mianowanych honorowymi legionistami. Glówny komunistyczny atak na redute,
rozpocza,l sie, w nocy 1 maja 1954 r. Cieżkie
walki prowadzone przez kilka dni nie
,
daly rezultatu, 6 maja od rana komuniści przystapili
do zmasowanego ostrzalu
,
artyleryjskiego. W jego wyniku zostaly w praktyce zniszczone wszystkie dziala
obrońców, a tym samym ‘Isabelle’ stala sie, w zasadzie bezbronna. General de
Castries (awansowany w miedzyczasie),
7 maja dal wolna rek
,
, e, plk Lalande i
zasugerowal mu próbe, przebijania sie, w kierunku Laosu. Sam de Castries nie
mial zludzeń i zdawal sobie sprawe,
, że to już koniec. Wojska VM byly okolo 200
metrów od jego bunkra. 7 maja de Castries okolo 10.00 rozmawial ostatni raz z
gen. Cogny, przedstawil mu sytuacje, obrońców, sugestie,
, aby sie, przebijal przyja,l dość niechetnie.
Oficerowie
dowodz
acy
przeanalizowali
tragiczna, sytuacje, i
,
,
uznali, iż próba wyrwania sie, obleżenia
spowoduje
kolosalne
straty, a szanse na
,
ucieczke, sa, minimalne. Poinformowali o swoim stanowisku gen. de Castries. Decyzja o kapitulacji zapadla. Kiedy po poludniu, 7 maja, nad bunkrem generala
de Castries miala ponoć powiewać już biala flaga żolnierze wietnamscy prowadzili ostateczny szturm. (czy faktycznie wisiala biala flaga różnie źródla podaja).
,
Wówczas to sierżant Kubiak zostal ranny i wziety
do niewoli. O godzinie 17.30
,
nastapi
, lo zawieszenie broni. Pozostali przy życiu obrońcy niszczyli co sie, tylko
dalo ze sprzetu
wojennego, aby jak najmniej wpadlo w rece
VM.
,
,
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Bilans
Niemalże punktualnie o 17.30 do bunkra dowodzenia wpadl piecioosobowy
,
oddzial szturmowy VM. Oprócz generala de Castries w bunkrze poddalo sie, 23
jego oficerów i żolnierzy. Kiedy wychodzil z bunkra, na jego szczycie stal już
wietnamski żolnierz przy zatknietej
nad bunkrem komunistycznej fladze Wiet,
namu. Byla godzina 17.40, 7 maja 1954 r.
W trakcie bitwy zgine, lo na pewno 1293 żolnierzy francuskich, choć jest to
liczba niepelna (niektóre dane wskazuja, liczbe, ponad 2200), gdyż brakuje danych z trzech ostatnich dni, kiedy panowal już chaos. Calkowite straty zabitych,
rannych, zaginionych szacowane sa, na ponad 13 000. Do niewoli dostalo sie, okolo
7000 ludzi. Straty strony komunistycznej szacowane sa, na okolo 23000 w tym
okolo 8000 zabitych.

Postscriptum
Plk. Lalande przygotowal sie, do próby wyrwania z okrażenia
Isabelle”. Pod,
”
jeta
próba
mia
la
miejsce
w
nocy
z
7
na
8
maja,
niestety
zakończy
la sie, ona
,
niepowodzeniem. To byl koniec.

WETERANI Z DIEN BIEN PHU WRÓCILI NA POLE
BITWY
Po 55 latach od kleski
pod Dien Bien Phu, grupka legionistów – weteranów
,
przybyla do Wietnamu, aby oddać hold poleglym kolegom.
W marciu 1999 r. grupka weteranów Legii Cudzoziemskiej przebyla do Dien
Bien Phu, aby pod obeliskiem upamietniaj
acym
francuskie ofiary bitwy oddać
,
,
hold swoi poleglym towarzyszom broni. Okazja, do tej uroczystości byla nie tylko
sama rocznica bitwy, ale i odsloniecie
skromnego obelisku upamietniaj
acego
po,
,
,
leglych Legionistów, autorem pomnika jest byly sierżant szef Rolf Rodel. Pod-
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czas tej skromnej, ale jakże wzruszajacej
uroczystości, grupka weteranów zain,
tonowala Marsylianke”
i
uczci
la
minut
a
ciszy
pamieć
,
,
, swoich poleglych kolegów.
”
Salut poleglym oddano sztandarem FSALE (Federacji Stowarzyszeń Weteranów
Legii Cudzoziemskiej).
Podczas późniejszego zwiedzania muzeum bitwy w dolinie DBP weterani Legii, ku swojemu zaskoczeniu, spotkali sie, z życzliwym przyjeciem
przez wietnam,
skich zwiedzajacych,
którzy
przywitali
ich
oklaskami.
Wyjaśnili
oni
weteranom,
,
że dla nich (tj. Wietnamczyków), wszyscy którzy walczyli w bitwie sa, dzielnymi
żolnierzami.
W delegacji weteranów wzieli
, udzial : sierżant szef Franiszek Gniewek, Polak,
bohater Legii Cudzoziemskiej, mle 27 032, walczyl w bitwie w III Batalionie 13
DBLE obecnie czlonek AALE w Paryżu ; legionista Manfred Laubscher, mle 80
143, walczyl w DBP w 1 BEP ; legionista Giovanni Ragnoli, mle 75 224, w 2 BEP
w DBP, czlonek AALE we Wloszech oraz AALP ; legionista Rudolf Schneider,
mle 70 679, w 3 REI w DBP, czlonek AALE Mannheim ; legionista Paul Ulmer,
mle 87 495, slużyl w III Batalionie 13 DBLE w Hoa Bin i Nasan, czlonek AALE
w Paryżu.
Special thanks to Ian Holthause, Australia and Andrew Mitchell, Ireland.
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