OFERTA MECENATU
Szanowni Paostwo!
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa przedstawia Paostwu unikatową możliwośd mecenatu nad
książką prof. Adama Heydla Dzieła zebrane – będącą zbiorem wszystkich publikacji tego wybitnego
polskiego ekonomisty okresu międzywojennego, przedstawiciela krakowskiej szkoły ekonomii,
profesora Uniwersytetu Jagiellooskiego. Oferujemy podziękowania w prestiżowej formie na kartach
książki oraz na stronie internetowej Instytutu — www.mises.pl.
Informacje o autorze i dorobku naukowym:
Obecnie najszerzej znane wydania prac prof. Adama Heydla to opublikowana
w 1985 r. przez podziemną Oficynę Liberałów broszura Etatyzm po polsku oraz
opublikowane w 2006 r. Dzieła wybrane – publikacje te zawierają jedynie wycinek
z bogatej spuścizny naukowej. Poglądy prof. Heydla były po wojnie zawzięcie
tępione (sam Oskar Lange polecił usunąd jego podręczniki ze studenckiego
księgozbioru), jednak pamięd przetrwała. Uważamy, iż prof. Heydel zasługuje na
publikację swojego dorobku w całości. Termin wydania książki nie jest
przypadkowy – w 2011 r. przypada 70. rocznica jego śmierci w KL Auschwitz.
O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii decyduje jego konsekwentna,
bezpardonowa obrona mechanizmu rynkowego; uważał, że najlepiej sprzyja on rozwojowi
gospodarczemu wszystkich społeczeostw. W dobie naporu różnych form gospodarowania
i natężenia procesów regulowania gospodarki przez paostwo, aż do gospodarki dyrektywnie
planowanej, postawa A. Heydla była dowodem głębokiego, opartego na naukowej analizie
przekonania, które głosił z dużą odwagą. Można więc sądzid, że jego osiągnięcia badawcze
byłyby znacznie większe, gdyby nie został zamordowany przez okupanta w wieku zaledwie 48
lat. Nauka polska przedwcześnie utraciła dużego formatu uczonego i nie mniejszego formatu
człowieka.
Józef Nowicki, Luminarze polskiej myśli ekonomicznej

Heydel był ortodoksyjnym liberałem pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw
mieszczaoskich czy ziemiaoskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim
obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolnośd, a ściśle mówiąc, wolnośd gospodarcza
była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia.
Trzeba zaznaczyd, że Heydel w liberalizmie widział przede wszystkim te zasady, które mogą
zachowad i rozwijad kulturę narodu, a wartości kulturalne miały w jego skali wartościowania
miejsce pierwsze i naczelne.
Czy Heydel był konserwatywnym liberałem? Był nim w ekonomii. Innej ekonomii, poza
ekonomiką liberalną, nie uznawał. (…) W stawianiu kwestii bardzo zbliżył się do ekonomisty
austriackiego Mises’a, którego wysoko cenił.
Ferdynand Zweig, Adam Heydel zmarły w obozie koncentracyjnym w Matthausen
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Podziękowania dla mecenasów:
Oferujemy podziękowania poprzez wymienienie imienia i nazwiska, inicjałów lub nazwy firmy i logo
na kartach książki oraz w materiałach promujących publikację (ze względu na ograniczoną ilośd
miejsca, przy wpłatach powyżej 100 zł). Poniżej przedstawiamy przykładowy wygląd podziękowao
w zależności od przekazanej sumy. Kwoty przekazanych darowizn są poufne i nie będą
wyszczególnione.
Mecenasi wydania:
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Całostronicowa reklama na jednej z koocowych kart książki. Dowolny układ tekstu
oraz grafika w kolorze.
Ulotka firmy Mecenasa dołączona do każdego egzemplarza książki
sprzedawanego w subskrypcji oraz poprzez sklep Instytutu Misesa.
Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl i portalach społecznościowych.
Całostronicowa reklama na jednej z koocowych kart książki. Dowolny układ tekstu
oraz grafika w kolorze. Podziękowania na stronie głównej www.mises.pl
i portalach społecznościowych.

Zakres podziękowao ustalany jest indywidualnie, prosimy o kontakt z Szymonem Chrupczalskim,
e-mail: sch@mises.pl, tel. +48 783 367 257.
Jak przekazać darowiznę?
Wpłaty prosimy przekazywad na konto:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
00-241 Warszawa ul. Długa 44/50 p. 214
VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Prosimy w tytule przelewu wpisad „Mecenat Hedyel”.
Wpłatę można przekazad również poprzez przelew elektroniczny, płatnośd kartą kredytową bądź
płatnośd pay-pal korzystając z formularza na stronie www.mises.pl/przekaz-darowizne.
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Informacja o działalności Instytutu Misesa
Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie
organizacji pożytku publicznego. Powstał w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu, a od jesieni 2006 r. jego
siedzibą jest Warszawa. Instytut Misesa jest jedynym think-tankiem w Polsce, który konsekwentnie
nawiązuje do dorobku naukowego austriackiej szkoły ekonomii, popularyzuje i twórczo rozwija jej
myśl. Nazwa austriackiej szkoły ekonomii wiąże się z krajem pochodzenia jej pierwszych
i najważniejszych przedstawicieli: Carla Mengera (1840 – 1921), Eugena von Böhm-Bawerka (1851 –
1914), Ludwiga von Misesa (1881 – 1973), Friedricha A. von Hayeka (1899 – 1992).
Misją Instytutu jest rozwianie mitów i fałszywych opinii na temat wolnego rynku, które wciąż są
popularne i wyrządzają wiele szkód. Chcemy pokazad, że myśl ekonomistów austriackich jest aktualna
i świetnie nadaje się do rozwiązywania problemów gospodarki XXI w. Pragniemy śmiało i otwarcie
promowad ideę gospodarki wolnorynkowej. Uważamy bowiem, że tylko system gospodarczy oparty
na wolności jednostki, własności prywatnej, swobodzie umów i wolności działalności gospodarczej
stwarza warunki do pełnego rozwoju człowieka, a społeczeostwu umożliwia osiągniecie trwałego
dobrobytu.
W naszej codziennej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na edukacji i publicystyce.
Regularnie zamieszczamy artykuły ekonomiczne na stronie www.mises.pl, eksperci Instytutu
przygotowują cotygodniowe komentarze gospodarcze przeznaczone dla gazet i portali branżowych,
często jesteśmy obecni w regionalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych i telewizyjnych.
Wolontariusze związani z Instytutem Misesa prowadzą zajęcia z ekonomii w szkołach średnich,
organizujemy wykłady, konferencje i seminaria. Utworzyliśmy i patronujemy sieci Klubów Austriackiej
Szkoły Ekonomii w Polsce działających w formie niezależnych kół naukowych. Co kwartał
przyjmujemy studentów z całej Polski na praktyki.
W 2007 r. Instytut wydał polskie tłumaczenie jednej z najważniejszych książek ekonomicznych XX w. –
Ludzkie działanie Ludwiga von Misesa. Publikacji towarzyszyła międzynarodowa konferencja
w Warszawie. W 2009 r. nakładem Instytutu ukazała się książka Jesúsa Huerta de Soto Pieniądz,
kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, będąca — naszym zdaniem — najlepszą współczesną
publikacją dotyczącą pieniądza. W 2010 r. ukazała się książka Murraya N. Rothbarda Wielki Kryzys
w Ameryce, będąca ponadczasową analizą przyczyn i skutków kryzysów gospodarczych.
W planach wydawniczych są ponadto książki Theory and History Ludwiga von Misesa, The Stock
Market, Credit and Capital Formation Fritza Machlupa, Karl Marx and the Close of His System Eugena
von Böhm-Bawerka i Prices and Production and Other Essays Friedricha A. von Hayeka. Pełna lista
znajduje się na stronie www.mises.pl/projekty/projekty-wydawnicze.
Więcej informacji o naszej działalności można znaleźd na stronach www.mises.pl i www.austriacy.pl.

Z wyrazami szacunku
Witold Falkowski, prezes Instytutu Misesa
Szymon Chrupczalski, członek zarządu
Warszawa-Kraków, styczeo 2011 r.
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