
POLISH-AMERICAN ETHNOLOGICAL SOCIETY
in memory of Bronisław Malinowski

POLSKO-AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO ETNOGRAFICZNE
imienia Bronisława Malinowskiego

P.O.  Box 5105,  Atlantic City,  NJ 08404.   Tel.  (609)  822-1035;  (609)  487-2443;  (609)  449-0536

MEMBERSHIP APPLICATION / ANKIETA CZŁONKOWSKA

1....................................................................
last name / nazwisko 1

2....................................................................
given name(s) / imię (imiona)

3....................................................................
date & place of birth / data i miejsce ur.

4....................................................................
address / adres

......................................................................
address / adres

5....................................................................
telephone / telefon

6.......................................................................
education / wykształcenie 2

7.......................................................................
academic affiliations / związki z instytut. nauk.

8.......................................................................
title or academic status / status lub tytuł nauk. 3

9.......................................................................
foreign languages / języki obce

.........................................................................
foreign languages / języki obce

10.....................................................................
main interests / główne zainteresowania

(Example/przykład: ethnography/etnografia; ethnology/etnologia; history/historia; archaeology/
archeologia;demography/demografia;  sociology/sociologia;  religions/religioznawstwo;  philology/filologia; 
geography/geografia; biological anthropology/antropologia biologiczna; medicine/medycyna; other/inne)

I,.......................................................................,1  after  acquainting  myself  with  the 
purpouses of PAES/PATE and accepting its Constitution & Bylaws, its membership annual 
fee of ..$50.00 4..  am hereby applying for the active  5  /supporting  5 membership of the 
Society, offering my cooperation with the Research Council 5/the Administration 5 or both.5

Ja,.....................................................................,1 po zapoznaniu się z celami PATE/PAES, 
akceptując  postanowienia  jego  statutu  oraz  ustaloną  roczną  składkę  członkowską  w 
wysokości ..$50.00 4.. ubiegam się o członkostwo czynne  5 /wspierające  5 Towarzystwa, 
oferując  swoją  współpracę  z  Zarządem  Naukowym  /Administracją  5 /z  obu  pionami 
organizacji. 5

signature / podpis

Considering the above information Director of PAES/PATE Research Council / Administration has approved / rejected your 
application. Badge has been / has not been issued. Badge #.....................

Oceniając podane wyżej informacje Dyrektor Zarządu Naukowego / Administracji PATE/PAES zaaprobował / odrzucił 
pani/pana ankietę członkowską. Legitymacja została / nie została wydana. Legitymacja #...................

_________________________________________________________________________________________________________
1) write clearly or type / pisz wyraźnie lub wydrukuj na maszynie;

2) High School, intermediate, College / średnie, półwyższe, wyższe;
3) HS graduate, College, student, bachelor, master, doctor / maturzysta, student, licencjat, magister, doktor;

4) students pay $25.00; send check or money order to the address shown above / studenci płacą $25.00; wyślij czek lub   
przekaz na podany wyżej adres;

5) delete not applicable / skreśl nieodpowiednie.

Note / uwaga: use one language only / używaj powyżej tylko jednego języka


