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docieraniu z tym przesłaniem do
ducho wieńst wa przeko nując, że
naj ważniejszym
imperatywem
ekonomicznym jest przykazanie „Nie
kradnij!” w najszerszym jego znaczeniu.
Stosowanie się do niego zarówno przez
władze, jak i przez obywateli, jest
podstawowym warunkiem optymalnego
rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Dla
wierzących Dekalog pochodzi od Boga, a
więc podobnie jak zakazując pozbawiania
ludzkiego życia przykazaniem „Nie
zabijaj!”, Bóg uświęcił ludzkie życie, tak i
zakazując złodziejstwa przykazaniem
„Nie kradnij!” – uświęcił ludzką
własność.
To drugie przykazanie jest jednak przez
wiernych, delikatnie mówiąc, ogólnie
niedoceniane, a skutki jego
nieprzestrzegania rzadko bywają
omawiane przez duchowieństwo.
Większość chrześcijan nie widzi również
sprzeczności między swoją wiarą a
socjalizmem, który jest przecież oparty na
odrzucaniu prawa człowieka do własności
prywatnej. Nasze przesłanie godzi więc
w istotę socjalizmu, którego celem i
kwintesencją jest, na co zwracał
szczególną uwagę Karol Marks,
„likwidacja własności prywatnej”, co
praktycznie oznacza rabunek tej
własności. Socjalizm dla realizacji tego
celu dopuścił się niesłychanych
w dziejach ludzkości zbrodni, które
kosztowały życie stu kilkudziesięciu
milionów ludzi.
Każdego, kto uważa że edukacja w tym
kierunku ma sens i może służyć
s p o ł e c ze ń s t wu , z a p r a sz a m y d o
współpracy.
Minęło półtora roku od momentu
oficjalnej rejestracji Fundacji w Polsce.
Jak Pan ocenia ten okres działalności
Fundacji?
Funkcjonowanie fundacji, podobnie
zresztą jak przedsiębiorstw, obwarowane
jest w Polsce spełnieniem wielu
warunków biurokratycznych, przez co
sam proces rejestracji ciągnął się bardzo
długo. Pierwszych 18 miesięcy
działalności oceniam pozytywnie:
gościliśmy w Polsce na nasze zaproszenie
kilka znamienitych postaci. Thomas E.
Woods w ciągu zaledwie 4 dni pobytu w
Polsce spotkał się z blisko tysiącem
młodych ludzi, udzielił kilkunastu
wywiadów, wygłosił dwa wykłady dla
duchownych.
Do udanych zaliczam także wizyty
prezesa Fundacji Atlas, dr. Alejandro A.
C h a f u e n a
i
wy wi a d y
w wysokonakładowych mediach, dr
Daniela Mitchella z CATO Institute oraz
wykłady dr. Adolpho Lindenberga,
którego wizytę współorganizowaliśmy
wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultury
Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.
W I edycji konkursu Magister PAFERE
na najlepsze prace magisterskie
z dziedziny ekonomii zgłoszono ponad
trzydzieści prac, co można uznać za
rezultat zadowalający. W ocenie jurorów
konkurs stał na bardzo wysokim
poziomie, co z pewnością musi cieszyć
przed kolejną edycją. Nie można pominąć
również naszej działalności niewidocznej
bezpośrednio dla szerszej publiczności,
aczkolwiek równie ważnej. Mam tu na
myśli wsparcie wydania kilkunastu
książek, ich tłumaczenia, a także ich
wysyłkę do bibliotek wyższych uczelni.
Wspomnę jeszcze, że dzięki finansowej
pomocy Fundacji PAFERE na Stronie
Prokapitalistycznej (www. kapitalizm.
republika.pl) regularnie ukazują się
tłumaczenia artykułów poruszających
bieżące zagadnienia ekonomiczne.
Jakie są plany Fundacji na najbliższy
rok?
Fundacja stale się rozwija co widać
chociażby po ilości odwiedzin naszej
strony internetowej. Realizujemy kilka
projektów jednocześnie, z których
najważniejsze to II edycja konkursu
Magister PAFERE. Ponadto, na wrzesień
2009 roku, przygotowujemy dwudniową
międzynarodową konferencję poświęconą
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Wiadomości Polonijne
wielkiemu myślicielowi, Frédéricowi
Bastiatowi. Ten francuski mąż stanu nie
jest
w Polsce
dostatecznie
spopularyzowany, a wielka szkoda, bo
prostota i jasność wywodu, w jakim
tłumaczy on podstawowe zagadnienia
ekonomiczne powoduje, że jego dzieła
powinny b yć niemalże lekturą
obowiązkową każdego młodego Polaka.
Fundacja współorganizowała i
współfinansowała obóz językowy dla
młodzieży Liberty Camp. Ponieważ
zarówno uczestnicy,jak i organizatorzy są
z rezultatów tego przedsięwzięcia
usatysfakcjonowani, w przyszłości
będziemy organizować kolejne obozy dla
młodzieży chcącej łączyć przyjemność
pogłębiania wiedzy ekonomicznej
z możliwością nauki języka angielskiego.
Nadal będziemy również zapraszać do
Polski znanych gości zagranicznych,
którzy swoimi osiągnięciami i wiedzą
mogą służyć młodemu pokoleniu
w edukacji wolnorynkowej.
Jak Pan widzi przyszłość fundacji i jej
miejsce w polskiej sferze publicznej?
Fund acj a, d zięki so lid arne mu
współdziałaniu członków zespołu, ludzi
energicznych, ideowych i troszczących się
o przyszłość kraju, a nawet i całej
zachodniej cywilizacji, ma wszelkie
warunki na pomyślny rozwój dla dobra
ogółu.
Dziękuję za rozmowę
Na czele Fundacji stoi założyciel i
prezes w jednej osobie, Jan Michał Małek.
Mieszkający na stałe w Kalifornii polski
przedsiębiorca od wielu lat aktywnie
uczestniczy w życiu publicznym Polonii
Amerykańskiej. Dzięki jego pomocy fi
nansowej ukazało się w Polsce
kilkadziesiąt książek zaliczanych do
absolutnej klasyki liberalnej myśli
ekonomicznej. Prezes jest ponadto
jednym z fundatorów literackiej Nagrody
im. Józefa Mackiewicza.
Ludzie Fundacji PAFERE: Krzysztof
Zawitkowski, Paweł Sztąberek, Piotr
Toboła-Pertkiewicz, Paweł TobołaPertkiewicz i Konrad Rajca.
Paweł Toboła-Petrkiewicz wspomina:
Jedną z najważniejszych książek, które
zmieniły moje widzenie świata i
rozumienie ekonomii był zbiór esejów
z magazynu „The Freeman” zatytułowany
Fałsz politycznych frazesów, czyli
pospolite złudzenia gospodarce i polityce.
Lektura kilkudziesięciu tekstów
tłumaczących podstawy ekonomii
olnorynkowej i obalających pewne mity
świata gospodarczego był dla mnie
o t wo r z e n i e m z u p e ł n i e n o w y c h
perspektyw intelektualnych, zmienił moje
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
Miałem wówczas chyba 18, czy 19 lat i
jak każdy młody człowiek w tym wieku
byłem ciekawy świata, szukałem
odpowiedzi na pytanie co jest prawdą, a
co fałszem. Wkrótce sięgnąłem po kolejne
książki, które były reklamowane w tym
zbiorze: Ekonomię w jednej lekcji
Hazlitta oraz teksty Bastiata. I tak stałem
się wolnym człowiekiem w zniewolonym

wokoło świecie parafrazując słowa
Harry’ego Browne’a.
Być może gdybym wówczas nie sięgnął
po właściwą lekturę, moja przygoda
z wolnym rynkiem i wolnością w ogóle
nie miałaby miejsca, a moje poglądy nie
odbiegałyby dziś od „średniej krajowej”.
Wiadomo bowiem, że im dłużej żyje
człowiek, tym z biegiem lat, coraz
trudniej zmienić jego poglądy i
zapatrywania, gdyż coraz silniej ulega się
powszechnym sądom.
Tak się składa, że pierwsze moje
doświadczenia z wolnorynkową literaturą
były możliwe dzięki sfi nansowaniu ich
wydania w języku polskim przez Jana M.
Małka i Polish-American Foundation for
Economic Research and Education.
Moja osobista przygoda z poznaniem
annałów gospodarki wolnorynkowej jest
więc raczej typowa. Wniosek z tego
wypływa jednak taki, że edukacja
ekonomiczna powinna zaczynać się jak
najwcześniej, tak aby liczba ludzi
znających podstawy ekonomii
wolnorynkowej dominowała wśród
rówieśników, a ci przekonani do wolności
młodzi ludzie stawali się z wolna elitą
intelektualną, naukową i ekonomiczną
przyszłej Polski. Taki jest długofalowy cel
Fundacji, którą mam przyjemność
kierować od półtora roku w Polsce.
Pierwszy okres działalności obfi tował
w kilka ciekawych wydarzeń, które
prezentujemy w dalszej części naszego
folderu. Polskę odwiedziło kilku
znamienitych gości, którzy spotykali się
z młodymi ludźmi i przekonywali ich do
wolności gospodarczej. Przez cały ten
czas, na bieżąco rozbudowujemy portal
www.pafere.org, który powoli staje się
kopalnią materiałów edukacyjnych dla
studentów. Oglądalność strony sięga już
10 tys. użytkowników miesięcznie i stale
rośnie. Dzięki Fundacji, w ciągu
niecałych dwóch lat ukazało się
w polskim tłumaczeniu kilkanaście
książek wolnorynkowych. To tylko
niektóre fakty.
W październiku 2008 roku przyszła do
nas niezwykle miła wiadomość ze Stanów
Zjednoczonych – nasz program Magister
PAFERE zdobył uznanie jury i zostaliśmy
zwycięzcami Nagrody Wolnościowej
Templetona dla młodych instytutów za
promocję etyki i wartości w oparciu o
filozofię wolności. To wielkie
wyróżnienie przyjmujemy z wielką
radością, choć nagroda to dla nas jedynie
dodatkowy bodziec do kontynuowania
dotychczasowych działań, tyle że na
szerszą skalę i z jeszcze lepszymi
efektami. Mamy zatem nadzieję, że
Nagroda Templetona to dopiero nasze
pierwsze słowo i wiele kolejnych
sukcesów jest dopiero przed nami.
O Fundacji:
Polsko-Amerykańska Fundacja
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego jest
niezależną, pozarządową organizacją,
zajmującą się wolnorynkową edukacją
ekonomiczną oraz promocją wolności
gospodarczej i wolnego handlu. Interesują
nas również związki etyki z ekonomią
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oraz rozwój nauk ekonomicznych.
Fundacja została założona w roku 2007
przez prywatnego przedsiębiorcę Jana
Michała Małka, na stałe mieszkającego
w Stanach Zjednoczonych.
Cele Fundacji:
promowanie wiedzy ekonomicznej,
w szczególności edukacja w dziedzinie
wolnego rynku i ułatwiająca zrozumienie
zależności między etyką a gospodarką;
rozwój badań w dziedzinie ekonomii;
promocja idei wolnego rynku;
popularyzacja idei samorządności
obywatelskiej;
promocja
odpowiedzialności
obywatelskiej.
Co robimy: sponsorujemy publikację
książek, artykułów, esejów i innych form
literackich dotyczących rozmaitych
aspektów ludzkiej wolności;
prowadzimy badania nad bieżącymi
problemami ekonomicznymi i
gospodarczymi oraz przedstawianie
rozwiązań tych problemów;
organizujemy prelekcję, konferencje,
seminaria i dyskusje publiczne;
sponsorujemy i przeprowadzamy ankiety
i konkursy (Magister PAFERE);
podejmujemy współpracę z innymi
fundacjami, instytucjami i organizacjami
o celach podobnych do celów Fundacji.
Wśród dotychczasowych Partnerów
Fundacji wymienić można m.in.:
Amerykański Instytut Studiów nad
Religią i Wolnością im. Lorda Actona,
Fundację ATLAS z Wirginii, CATO
Institute, Foundation Language for
Liberty Institute for Economic Education,
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. ks. Piotra Skargi, tygodnik katolicki
„Gość Niedzielny”, Stowarzyszenie
KoLiber, PKPP Lewiatan, studenckie
korporacje i koła naukowe na wielu
uczelniach wyższych, seminaria
duchowne;
współpracujemy z władzami lokalnymi
w realizacji celów Fundacji;
prowadzimy i sponsorujemy serwisy
internetowe:
www.pafere.org i
www.kapitalizm.republika.pl.
Fundacja organizuje wykłady
z ciekawymi osobistościami polskiej
nauki. Naszymi dotychczasowymi gośćmi
byli m.in. prof. Michał Wojciechowski
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
ks. prof. Franciszek Jakub Longchamps
de Bérier z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Robert Gwiazdowski z Centrum im.
Adama Smitha, dr Eryk Łon z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, czy ekspert
paliwowy Andrzej Szczęśniak.
W roku 2005 do Polski przyjechał ks.
Robert A. Sirico z Instytutu Actona. Jego
przyjazd był połączony z promocją
książki
Religia,
wolność,
przedsiębiorczość, występami w radiu i
telewizji, a także udzieleniem szeregu
wywiadów dla polskich mediów.
W marcu 2006 roku gościł były premier
Estonii Mart Laar, laureat prestiżowej
nagrody Miltona Friedmana. Z okazji
przyjazdu estońskiego polityka, ukazała
się w Polsce jego książka Estoński cud
będąca historią transformacji Estonii
z państwa socjalistycznego do gospodarki
wolnorynkowej. W październiku 2006
roku wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi
gościliśmy w Krakowie i Warszawie dr.
Michaela Millera z Instytutu im. Lorda
Actona. W październiku 2007 roku
podejmowaliśmy w Polsce dr Alejandro
A. Chafuena, prezesa Fundacji ATLAS,
który poruszył temat chrześcijańskich
korzeni własności prywatnej .
W październiku 2007 roku wspólnie ze
Stowarzyszeniem
Kultury
Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi
zorganizowaliśmy wizytę brazylijskiego
przedsiębiorcy i działacza katolickiego,
dr. Adolpho Lindenberga. Przyjazd
połączony był z promocją wydanej
w Polsce książki Wolny rynek
w społeczeństwie chrześcijańskim.
W grudniu 2007 roku
na
nasze
3

Socjalizm do str. 23

