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Spotkanie ciężkiego tonażu Dinassaut – dwóch LSIL na Rzece Czerwonej w 1954 roku. Na fotografii okręty o numerach bocznych I9029 oraz I9033.
Fot. U.S. Navy

Odznaka pamiątkowa CEFEO.
Zwracają uwagę bardzo efektownie
skomponowane szczegóły, takie jak
mapa Indochin wpisana w kontur
Francji oraz prominentnie eksponowany Krzyż Lotaryński, jako symbol
Wolnej Francji gen. De Gaulle’a jednoznacznie dający do zrozumienia
zerwanie z haniebną kartą historii
Francji, jaką również w Indochinach
był kolaboracyjny rząd Vichy.

Naszywka na ramię żołnierzy CEFEO
„Extreme-Orient” [Daleki Wschód].
Ten element munduru został zapożyczony od wojsk alianckich. We
Francji do 1940 roku nie występowały podobne naszywki.

Odznaka 1er Régiment Étranger de
Cavalerie [1 Pułk Kawalerii Legii
Cudzoziemskiej]. Okręty desantowe
poszczególnych Dinassaut bardzo
często dostarczały żołnierzy tej jednostki na pole walki. Dodatkowo
1. REC zasłynął jako „błotni pancerniacy”, szeroko wykorzystując pojazdy amfibijne LVT rożnych wersji oraz
wszędobylskie M29 „Crab”.

Odznaka metalowa na beret 1. Pułku
Kawalerii Legii Cudzoziemskie 1er
Régiment Étranger de Cavalerie

Odznaka 2e Bataillon Colonial de
Commandos Parachutistes [w wolnym tłumaczeniu – nie występuje
dosłowny polski odpowiednik –
2. Kolonialny Batalion KomandosówSpadochroniarzy: 2. BCCP]. Jednostka
ta podczas dwóch tur w Indochinach
Francuskich (1947-49 oraz 1950-53)
trzykrotnie stawała do wyróżnienia
specjalnym rozkazem dowództwa za
okazaną w walce odwagę.

Odznaka 2e Régiment de Parachutistes
d’Infanterie de Marine [2. Pułk
Spadochronowy Piechoty Morskiej].
Żołnierze tej powstałej już w 1947
i podległej francuskiej armii jednostki
stanowili wielokrotnie skład osobowy
grup uderzeniowych w trakcie desantów wykonywanych z pokokładów
okrętów zespołów Dinassaut. W chwili obecnej pułk kontynuuje też tradycję rozformowanego 2. BCCP.

Odznaka na beret Commandos
Marine [Komandosów Marynarki
Wojennej]. Podobnie jak w przypadku odznaki CEFEO, tu także występuje Krzyż Lotaryński, także dla
podkreślenia korzeni tej jednostki,
sięgającej szkolenia z rąk brytyjskich
komandosów Special Air Service, do
walki w ramach tworzonych jednostek Wolnej Francji.

Odznaka na beret Fusiliers Marins
czyli francuskiej piechoty morskiej.
Powstała w XVII wieku do walki
w Kanadzie jednostka, w Indochinach
Francuskich zajmowała ważną pozycję w strukturze Dinassaut, jako
oddziały desantowe oraz garnizonowe w bazach na wybrzeżu
i wzdłuż głównych śródlądowych
arterii wodnych.

