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Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce ostatni – po-
dwójny ze względu na ważny okres przej-
ściowy w historii redakcji i środowiska –
numer naszego tygodnika. Począwszy od
października „Nowa Konfederacja” będzie
się ukazywać jako miesięcznik internetowy.
W efekcie tej zmiany objętość publiko-
wanych miesięcznie artykułów spadnie
o mniej więcej połowę, a ich liczba – trzy-
krotnie.

To skutek kwietniowej nagłej utraty
60 proc. przychodów. Od tamtego czasu
dzięki Waszej hojności miesięczne wpływy
wzrosły blisko dwukrotnie. Bardzo za to
– mówię w imieniu całego zespołu „NK”
– dziękujemy. Jednak do zbilansowania
budżetu zabrakło nam jeszcze ponad 3 tys.
zł stałych przychodów, a rezerwa finan-
sowa się wyczerpała. 

Nie zabrakło nam piór, pomysłów,
energii ani dyscypliny. Zabrakło nam pie-
niędzy. Traktujemy to jak przegraną rundę
w długiej walce. Bo niepowodzenie am-
bitnego planu utrzymania tygodnika w ża-

den sposób nie znosi misji „NK”: nieza-
leżnej analizy spraw o strategicznym zna-
czeniu dla Polski. A ponieważ mamy po-
czucie, że „NK” jest Wam potrzebna, jes-
teśmy gotowi kontynuować jej działal-
ność.

W ciągu ostatniego roku wydaliśmy
51 numerów tygodnika, zyskując kilka ty-
sięcy stałych Czytelników i pewien wpływ
na debatę publiczną. Oglądalność „NK”
nie jest wielka, ale naszym celem nigdy
nie była masowość, ale przede wszystkim
dotarcie do – obecnych i przyszłych –
elit. Mamy silne, potwierdzone niezliczo-
nymi reakcjami, poczucie, że się to udało.
O wpływie na debatę świadczą z kolei
setki cytowań i około stu wystąpień przed-
stawicieli „NK” w telewizjach i radiach. 

Liczymy, że pozostaniecie z nami –
i jako Czytelnicy, i jako Darczyńcy. Skrom-
ną formułę miesięcznika idei, jaką zapre-
zentujemy Wam 1 października, będzie
można z czasem rozwijać i rozbudowywać,
jeśli finanse na to pozwolą. Przegraliśmy
rundę, ale walka trwa – i jej wynik jest
otwarty.

BartłomieJ radzieJewsKi

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Niepowodzenie ambitnego planu utrzymania tygodnika w żaden sposób
nie znosi misji „NK”: niezależnej analizy spraw o strategicznym znaczeniu
dla Polski.

„Nowa Konfederacja” pozostanie. 
Jako miesięcznik

http://www.nowakonfederacja.pl/onas/
http://www.nowakonfederacja.pl/nk-w-potrzebie/
http://www.nowakonfederacja.pl/nk-w-potrzebie/


Chcemy utrzymać obecny obywatelski
model finansowania działalności poprzez
darowizny. Przez ostatni rok tendencje,
które sprawiają, że media komercyjne
traktują priorytetowo kwestie trzeciorzęd-
ne i marginalnie problemy pierwszorzędne
– tylko się pogłębiły. I choć budżet, którym
dzięki Waszej hojności dysponujemy, jest
bardzo skromny, to na tle wielu polskich
organizacji pozarządowych imponuje.
Przede wszystkim umożliwia stworzenie
wielu dobrych idei. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby z czasem rósł, umożliwiając
rozwój „NK”.

Drodzy Czytelnicy, los „Nowej Kon-
federacji” pozostaje w Waszych rękach!
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Przegraliśmy rundę,

ale walka trwa – i jej wynik

jest otwarty

http://www.nowakonfederacja.pl/wesprzyjnas/
http://www.nowakonfederacja.pl/nowa-konfederacja-teraz-w-rekach-czytelnikow/

