
                                                  

                        Camerone 

        Odznaki Legii Cudzoziemskiej 

Zbliża się 150-ta rocznica bitwy pod Camerone.Ten szczególny dzień stał się świętem dla całej Legii 

Cudzoziemskiej.Pragnę przedstawić kilkanaście odznak Legii które są nierozerwalnie związane z tym 

świętem i powstały właśnie po to by uczcić ten szczególny dzień. 

Jedną z bardziej charakterystycznych odznak wydawanych z okazji Camerone są odznaki dowództwa 

Legii Cudzoziemskiej Division des statistiques de la Légion étrangère –DSPLE.Odznaka ta jest 

wydawana od 2005 roku a głównym motywem jest lew w tle z flame.Przez 4 lata odznaka była 

produkowana na tej samej matrycy i zmieniał się tylko kolor. 

 

                                                           
Camerone 2005-kolor jasny brąz nr.076 



                                                     
Camerone 2006-kolor srebrny nr.66 

                                                 
Camerone 2007-kolor złoty nr.088 

                                                    
Camerone 2008-kolor ciemny brąz nr.XLI 

W roku 2009 odznaka zmieniła swój wygląd chociaż motyw jest ten sam.Jak dotąd jest to jedyna 

odznaka która nie powieliła się w innym kolorze. 



                                                 
Camerone 2009 –nr.XIV 

Camerone 2010 to nowa wersja która jak do tej pory pozostaje bez zmian.Różnice między nimi to 

zmiana kolorów w poszczególnych latach. 

                                              
Camerone 2010 

                                                   
Camerone 2011- Nr.39 

Odznaka na Camerone 2012 ma odwrócone kolory czyli obwódka jest czerwona a tło zielone. W 

odznakach tych stosowany jest system numeryczny.Każde wydanie ma określoną ilość numerowane 

odpowiednio cyframi arabskimi i rzymski choć zdarzają się też wersję które nie posiadają numeru ale 

też są uwzględnione jako całość edycji danej odznaki . 

 Inną ciekawą odznaką wydaną z okazji Camerone jest odznaka Les sous-officiers de la Légion 

étrangère 



 

Odznaka powstała na wniosek majora Jordana prezesa podoficerów Legii Cudzoziemskiej z okazji 

święta Camerone 2005 roku.Odznaka jest hołdem dla Andre Rosenberga,który wstąpił do Legii w 

1939 roku, a od 1944 roku był malarzem Legii Cudzoziemskiej.Jego techniką z wyboru była akwarela, 

pozwalając mu przedstawić swój ogromny talent jako kolorysta. Jego prace są pokazane w Muzeum 

Legii Cudzoziemskiej, Muzeum Wojska w Les Invalides w Paryżu, Muzeum Piechoty Montpellier, 

Musée des de Marine.Był  laureatem wielu nagród artystycznych, Andre Rosenberg był oficerem Legii 

Honorowej. Zmarł w Paryżu, 14 czerwca 2002 roku.Legionista na odznace jest autorstwa Andre 

Rosenberga. 

Z okazji Camerone w 2011 roku została też wydana odznaka upamiętniająca   70-tą rocznice śmierci 

generała Rolleta. 

 

 

Bardzo często odznaki wydawane z okazji Camerone były nawiązaniem do wcześniejszych operacji w 

których Legia Cudzoziemska brała udział.W roku 1993 na Camerone w 2-gim Regimencie Piechoty 

były wręczane odznaki które upamiętniają udział 2REI w operacji UNTAC w ramach kontyngentu ONZ 

w Kambodży od grudnia 1992 do czerwca 1993.Osobna odznaka były specjalnie wydana dla 2-giej i 4-

tej kompanii tego regimentu. 



                                                      
2e compagnie du 2e R.E.I. 

 

                                                
4e compagnie du 2e R.E.I. -nr 234 

 
Tak jak w przypadku 2REI w 1REC (1 Regiment Kawalerii Legii Cudzoziemskiej) z okazji Camerone 
zostaje wydana odznaka upamiętniająca pobyt legionistów 3 Escadronu w Republice Środkowej 
Afryki w 1990 roku.Odznaka 3e escadron, séjour RCA wydana w ilości 200szt w tym 10szt w srebrze. 
 

 
3e escadron, séjour RCA-nr.046 

Rok 2007 w 1REC to odznaka Brigadiers-chefs du 1erREC.Jest to pierwsze wydanie tej odznaki której 
wzór posłużył w póżniejszym czasie do produkcji odznak operacyjnych dla  Brigadiers-chefs. 
 



 
Brigadiers-chefs du 1er REC-nr.087 

 

W 2007 roku podczas Camerone w 4-tym Regimencie została wręczona pamiątkowa odznaka dla      

1-szej kompanii wykonana na zlecenie kapitana Pertusa.Są dwie wersję tej odznaki ,pierwsza 

wykonana w ilości 180 egzemplarzy i druga wykonana w całości ze srebra w ilości tylko 15szt. 

 

                                                                          
1ère compagnie d'engagés volontaires du 4e R.E  

 



                                                                           
1ère compagnie d'engagés volontaires du 4e R.E-argent nr.X 

 
W roku 2008 na Camerone w tym samym regimencie zostały wręczone jeszcze dwie odznaki, 
Caporaux-chefs du 4e R.E zaprojektowana przez kaprala szefa  Bernadac  wydana w dwóch wersjach 
normalnej 550szt oraz wersji srebrnej 30szt 
 

.  
Caporaux-chefs du 4e R.E- nr.495 
Drugą odznaką była Sous-officiers du 4e R.E. zaprojektowana przez sierżanta Leveleille.Wersja 
normalna wydana w ilości 390 szt oraz wersja srebrna w ilości 20szt. 
 

 
Sous-officiers du 4e R.E. nr 269. 



 

 
Sous-officiers du 4e R.E.-argent  nr.XIX 
 
W 13DBLE w latach 1995-1996 na Camerone zostały wydane dwie odznaki Les sous-officiers de la 13 
D.B.L.E.Pierwsza zaprojektowana przez majora Jordana prezesa podoficerów tego regimentu z okazji 
132-ej rocznicy bitwy Camerone w ilości 250szt. 
 

 
Les sous-officiers de la 13 D.B.L.E-nr.173 
 
Druga również zaprojektowana przez majora Jordana prezesa podoficerów tego regimentu i wydana 
w ilości 250szt 
 

.  
Les sous-officiers de la 13 D.B.L.E-nr.130 



 
13DBLE –Dżibuti w związku ze swoim położeniem była idealną bazą szkoleniową w warunkach 
pustynnych dla innych regimentów Legii.Na pamiątkę takiego pobytu w 2011 roku z okazji Camerone 
została wydana odznaka dla 2-ej kompani 2REG ( 2-gi Regiment Saperów Legii Cudzoziemskiej) 
 

 
2e compagnie du 2e R.E.G. Dżibuti 2011-nr.264 
 
 
Inną bardzo ciekawą odznaką regimentu saperskiego której wydanie jest związane z Camerone jest 
Caporaux-chefs du 1er R.E.G.-1 Regiment Saperów Legii Cudzoziemskiej.Jest to druga wersja tej 
odznaki z 2010 roku. 
 

 
Caporaux-chefs du 1er R.E.G.-nr.141 
 
 

 

                    

                                     



 W tym roku nasze Stowarzyszenie z okazji 150-lecia bitwy pod Camerone postanowiło też wydać 

pamiątkową odznakę która jest oficjalną odznaką naszego Amicale oraz nawiązaniem do tradycji 

kultywowanych przez Francuską Legię Cudzoziemską. 
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