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POLISH AMERICAN CONGRESS, MISSOURI DIVISION 

www.pacmissouri.org 

Wesprzyj konferencję! - Przekaż darowiznę / Support the conference! – Donate 
 

POLSKA PIERWSZA MUSIAŁA WALCZYĆ!   
POLAND FIRST TO FIGHT!  

https://ipoland.org/ 
  

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORYCZNA / INTERNATIONAL HISTORICAL 

CONFERENCE. / 18 – 20 LISTOPADA 2019 r. / NOVEMBER 18 – 20, 2019 / WASHINGTON DC 
 

Aby przekazać darowiznę, użyj następującego konta lub wypisz czek. / 

To make a donation please use the following account or write a check. 
Polish American Charities of Southern California 

Bank details: POLAM Federal Credit Union  

Bank address: 589 N Larchmont Blvd, Los Angeles, CA 90004, USA 

Routing #: 322078927  Account #: 5560008  
 

Wypisz czek z dopiskiem “Conference” na: / Make checks w/memo “Conference” payable to: 

Polish American Charities of Southern California / i wyślij do: / and mail it to:  
Polish American Charities of Southern California 
c/o Edward W. Jeśman 
3400 W. Adams Blvd.  Los Angeles, CA 90018 
 

Wpłat na konto konferencji można też dokonać używając kart lub paypal.  Konto dostępne jest 

pod adresem:  https://ipoland.org/donate/ . Proszę dopisać na zleceniu/wpłacie słowo „Conference”. /  
You can also make payments to the conference account using carts or paypal.  

The account is available at:  https://ipoland.org/donate/ . Please write the word "Conference" on the order / 
payment. 
 

 Polish American Charities of Southern California jest organizacją charytatywną w Południowej Kalifornii i jest 

zarejestrowana przez IRS jako organizacja non-profit 501 (c) (3). Wszystkie darowizny są wykorzystywane wyłącznie na 

finansowanie konferencji „Poland First to Fight!” i można je odliczyć od podatku zgodnie z pełnym zakresem prawa.   

Każde wsparcie jest cenne i bardzo mile widziane. /Polish American Charities of Southern California is listed by the IRS 

as a 501(c)(3) non-profit organization. All donations are exclusively used to finance the conference “Poland First to 

Fight!” and are tax-deductible to the fullest extent of the law. All contributions are greatly appreciated.  
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