
WSTĄP W SZEREGI  

LEGIONU HONOROWEGO  
INSTYTUTU PIŁSUDSKIEGO 

W AMERYCE 
 

Świętuj razem z nami rocznicę 100 lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

 

Nawiązując do tradycji Pierwszej Kompanii 
Kadrowej, która 6 sierpnia 1914 r. roz- 
poczęła historyczny marsz ku wolności 
Polski, zachęcamy Państwa do wstąpienia 
w szeregi członków Legionu Honorowego 
Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. 
 

Legion Honorowy jest tworzony w 
Instytucie Piłsudskiego od kilku lat.  
Naszym marzeniem jest, aby składał się ze 
145 Legionistów - tylu żołnierzy liczyła 
Pierwsza Kompania Kadrowa, a setna 
rocznica odzyskania niepodległości jest 
doskonałą okazją do poszerzenia szeregów 
Legionu. 
 

Inicjatywa Legionu Honorowego jest kam- 
panią zbierania funduszy rozłożoną na 
okres 2 lat, w ciągu których można 
dokonywać wpłat w formie ratalnej. 
 

Wszyscy, którzy wstąpią w szereg naszego 
elitarnego Legionu otrzymają odznakę 
Instytutu - REPLIKĘ KRZYŻA LEGIONOWEGO.  
 

Odznaka będzie wręczona podczas uro-
czystej Gali jesienią 2018 roku w obecności 
przedstawicieli najwyższych władz R.P.  
 

Imiona i nazwiska osób, które dołączą do 
Legionu Honorowego są umieszczane na 
tablicy pamiątkowej, wyeksponowanej w 
Galerii Instytutu. 

ODZNAKA INSTYTUTU 
REPLIKA KRZYŻA LEGIONOWEGO 

 

 

 
 

Oryginalny Krzyż Legionowy ustanowiony 

Uchwałą I Zjazdu Legionistów w 1922 r.  

był nadawany osobiście przez Józefa Piłsudskiego 

jako symbol honoru żołnierza polskiego 

walczącego o niepodległość. 

 
 
Donacja będzie przeznaczona na działa- 
lność Instytutu Piłsudskiego w Amery- 
ce, który jest placówką naukowo-bada- 
wczą, przechowuje cenne zbiory archi-
walne z okresu kształtowania się II 
Rzeczypospolitej po czasy współczesne, 
a także zajmuje się ochroną i popu-
laryzowaniem dziedzictwa narodowego 
oraz promocją polskiej historii i kultury 
w Stanach Zjednoczonych, prowadząc 
bezpłatne programy edukacyjne dla 
Polonii.  
 

Kwota donacji wynosi $5000. 
Można ją odpisać od podatku w USA. 
 

Wpłaty można dokonać: 

• Przesyłając czek wystawiony na  

Piłsudski Institute of  America  

wraz z wypełnioną deklaracją 

• Online: www.pilsudski.org 

• Osobiście w biurze Instytutu  

DEKLARACJA 

Deklaruję swoją chęć zostania członkiem 
Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego. 
W ten sposób pragnę włączyć się w uczczenie 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę i jednocześnie finansowo wes- 
przeć Instytut Piłsudskiego kwotą $5,000. 

Kwota powyższa będzie wpłacana: 

____ jednorazowo 
 

____ w dwóch ratach, po $2,500 
 

____ w czterech ratach, po $1,250 
 

_____Proszę  przysyłać przypomnienia o wpłacie. 
 

 

Data…………...............  Podpis:...................................... 

 

Imię..................................................................................... 
 

 
Nazwisko:......................................................................... 
 

 

Adres:................................................................................. 
 

 
............................................................................................... 
 

 

Nr tel:.................................................................................. 
 

 
E-Mail:................................................................................ 


