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Motto Legii Cudzoziemskiej wyra¹nie pokazuje siln¡ wi¦¹ jaka byªa i jest
obecna po±ród legionistów. Dzisiaj jest mo»e ona innego rodzaju, bardziej mer-
kantylna, jednak dawniej losy ludzi, którzy tra�ali do Legii byªy tak zagma-
twane, a czasem dramatyczne, »e zostawiali wszystko za sob¡ i rozpoczynali
nowe »ycie chc¡c zapomnie¢ o tym co byªo. Legia stawaªa si¦ dla nich drug¡
rodzin¡. Dzisiaj te» tak jest cho¢ pojawiª si¦ inny motyw zaci¡gu. Dla wielu
Legia dzisiaj to po prostu praca, gdzie mo»na zarobi¢, a przygoda czy ch¦¢
zmiany »ycia jest na dalszym planie. To powoduje, »e i niektóre tradycje legijne
si¦ zmieniaj¡.

Tradycja ±wi¦towania Bo»ego Narodzenia to przede wszystkim uroczysta
Wigilia, jej obchody ró»ni¡ si¦ nieco w poszczególnych puªkach. Tradycyjnie
ju», na dªugo przed ±wi¦tami poszczególne kompanie przygotowuj¡ swoje szopki
(crèches), które pó¹niej �staj¡ do konkursu� na najªadniejsz¡ szopk¦ jednostki.
Rozwi¡zanie konkursu przypada w Wigili¦. Prezentacji szopek towarzyszy za-
zwyczaj oprawa artystyczna organizowana przez wytypowan¡ grup¦ z kompa-
nii. Osobnym elementem celebrowania Bo»ego Narodzenia s¡ przeró»ne zawody
sportowe, które odbywaj¡ si¦ zarówno przed ±wi¦tami jak i w trakcie. Zwªaszcza
w pierwszy dzie« ±wi¡t po dªugiej kolacji wigilijnej

Od±wi¦tny charakter kolacji wigilijnej podkre±laj¡ mundury wyj±ciowe legio-
nistów oraz wystawna kolacja okraszona trunkami, piwem i winem. O wykwint-
no±ci da« niech ±wiadcz¡ przykªadowe menu z ró»nych lat. Tradycyjnie przed
póªnoc¡ dowódcy kompanii przejmuj¡ obowi¡zki gospodarzy i zaczynaj¡ rozda-
wa¢ prezenty. Osobi±cie o�cer wr¦cza prezent ka»demu legioni±cie, wyj¡tkowo
nie ma salutu a jedynie u±cisk dªoni i »yczenia bon Noel. Prezenty to ró»ne
praktyczne drobiazgi, poczynaj¡c od golarek, scyzoryków, zegarków czy innych
elementów przydatnych w »yciu legionisty. Wszystkie prezenty s¡ specjalnie de-
dykowane napisem Noel i dat¡, a pochodz¡ z zakupów w kantynie jednostki.
Cz¦±¢ artystyczna to skecze i humor legijny cz¦sto wytykaj¡cy ró»ne sªabostki i
nawyki kadry.
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Menu na Bo»e Narodzenie, rok 1948
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Menu na Bo»e Narodzenie, rok 1948
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Menu na Bo»e Narodzenie, rok 1948
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�yczenia Bo»o Narodzeniowe w 1 RE

5



Bo»e Narodzenie w 1 RE
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2 REP �wi¦ta Bo»ego Narodzenia

�wi¦ta Bo»ego Narodzenia w 3 REI, rok 2007
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3 REI, Nowy Rok 1999
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3 REI, Nowy Rok 1999
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Menu w 1 RE na �wi¦to, w dniu 29 sierpnia 1989 roku.

Menu na Sylwester 93 w 1RE

Osobn¡ uroczysto±ci¡ s¡ obchody ±wi¦ta Camerone, najwa»niejszego w Legii.
Po cz¦±ciach o�cjalnych, o charakterze militarnym odbywa si¦ uroczysty posiªek
dla wszystkich legionistów. Dzie« jednak zaczyna si¦ nietypowo, kadra przynosi
legionistom ±niadanie, kaw¦ i rogaliki. Nast¦pnie de�lada i ±wi¦towanie Dnia
Camerone. Uczty wieczorne s¡ wykwintne i nie brakuje wina i piwa.
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3 REI invit

Camerone 1954
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1 RE Camerone 1996
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Menu w 2 REP na Camerone 87

Inna okazj¡ do przyj¦¢ jest rocznica zako«czenia I wojny ±wiatowej, w zasa-
dzie ±wi¦towana jest ona w caªej armii francuskiej. Jest to oddanie czci polegªym
oraz upami¦tnienie zawieszenia broni 11 listopada 1918 r. Te uroczysto±ci ob-
chodzone s¡ bardziej w charakterze re�eksji nad tragedi¡ wojny i o�ar, skªadane
s¡ kwiaty pod pomnikami polegªych, oddawane honory wojskowe, oraz wyda-
wane przyj¦cie.
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Osobne uroczyste spotkania organizowane s¡ przy okazji ±wi¡t puªkowych lub
wizyt specjalnych. Poni»ej przykªadowe pami¡tkowe menu z wizyty prezydenta

Francji w 1 Puªku, oraz ±wi¡t puªkowych.
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Manu 1 BEP
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Pami¡tkowe Menu z wizyty Prezydenta Francji w 1 Puªku, rok 1903
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Menu 1 RE z roku 1989
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Manu w 3 REI. Bal De La Fourragere
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