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Z  niepokojem  przyjęliśmy  artykuł  autorstwa  Anny  Grudzkiej  pt.  „Nie  chcą  na
uniwersytecie  Chazana  i  Terlikowskiego”  (8-9  październik,  strona  2)  zamieszczony  w
weekendowym numerze Nowej Trybuny Opolskiej odnoszący się do debaty o Oknie Życia.
Nagromadzenie  tak dużej  ilości  manipulacji  i  przekłamań (także na temat Stowarzyszenia
Młodzież Wszechpolska) oraz pisanie całego artykułu pod tezę spowodowało, ze zmuszeni
jesteśmy na niego odpowiedzieć. 

Kwestia  najważniejsza:  Młodzież Wszechpolska nie jest  organizatorem seminarium
„Czy Okna Życia są potrzebne?”. Na swym fanpage’u ogłosiliśmy jedynie, że włączamy się w
akcję  wsparcia  inicjatywy  poprzez  reklamę  wydarzenia  w  dostępnych  nam  kanałach
medialnych czy rozwieszeniu plakatów w kilku miejscach,  np.  w budynkach Uniwersytetu
Opolskiego.  Przypisywanie  nam  inicjatywy,  schlebia  nam,  jednak  jest  nieprawdziwe,
wskazuje natomiast, że Anna Grudzka sugerowała się jedynie niesprawdzoną informacją. 

W  artykule  uderza  przede  wszystkim  jednostronność  wypowiedzi.  Autorka  nie
pokusiła się  o to by zapytać  przedstawiciela Ratusza kto stoi  za całym wydarzeniem. Nie
interesowała  jej  także  nasza  opinia,  gdyż  kontynuuje  ona  niechlubną  tradycję  opolskich
mediów, że o Młodzieży Wszechpolskiej pisze się wyłącznie negatywnie, bądź nie pisze się
wcale. 

Nie zgadzamy się także z opiniami Maksyma Krawczyka oraz medialnego celebryty
Mateusza Rossy. W pierwszym przypadku, przedstawiciel skrajnej lewicy, stara się wmówić
czytelnikom jak wielkim zagrożeniem są działania Młodzieży Wszechpolskiej, jednocześnie
hołdując  anarchii  i  hasłom  pokroju  „walki  klas”.  Z  kolei  lider  KOD  alarmuje  o  wielkim
niebezpieczeństwie  wchodzenia  nacjonalizmu  na  Uniwersytet  Opolski.  Ów  obrońca
demokracji wskazuje nawet kto nie może być prelegentem (!) debaty uniwersyteckiej. Czy
aby  „obrona  demokracji”  nie  zaczyna  sięgać  już  za  daleko?  Dla  obu  Panów  mamy  więc
informację,  która może okazać  się  dla  nich szokująca:  członkowie i  sympatycy  Młodzieży



Wszechpolskiej są studentami i doktorantami Uniwersytetu Opolskiego (czy to samo można
powiedzieć o Maksymie Krawczyku i Mateuszu Rossa?), udzielają się w kołach naukowych,
organizują  konferencje,  pracują  społecznie.  Spotykacie  ich  na  korytarzach  uczelni,  w
kolejkach  do  sklepu.  Obaj  wypowiadający  się  w  artykule  Panowie  nie  wiedzą  kim  są
narodowcy oraz czym jest idea narodowa, jednak mają na te tematy wiele do powiedzenia.
To, że znaleźli kogoś kto ich złote myśli przelał na papier, bez żadnego komentarza strony
przeciwnej, nas nie dziwi.

Na zakończenie listu chcemy zwrócić jeszcze uwagę na falę tzw. „hejtu” jaka wylała
się  na  nas  i  zaproszonych  przez  Ratusz  gości.  Określanie  prof.  Chazana  „ścierwem”,
porównywanie go do dr. Mengele, czy ostrzeganie by „pilnował się i załatwił sobie ochronę”
(zrzuty ekrany załączamy dodatkowo) jest znaczną przesadą i  wskazuje jasno, że kontrola
jakości  debaty  na  forum  Nowej  Trybuny  Opolskiej  już  dawno  została  pogrzebana.  Czy
prowokując takie „protesty społeczne” organizatorzy naprawdę nie widzą, że doprowadzają
tylko do wzajemnych, destrukcyjnych konfliktów, z których i tak nic nie wynika? Czy Państwo
również nie widzicie, że przykładacie rękę do podburzania i podziałów?

Nowa  Trybuna  Opolska  jest  największą  gazetą  Opolszczyzny.  Oczekujemy  od  niej
przede  wszystkim  rzetelności  i  najwyższego  poziomu  dziennikarstwa.  Niestety,  artykuł  o
którym  mowa  w  naszym  liście,  pokazał,  że  do  tego  jeszcze  daleka  droga.  Chcielibyśmy
zakończyć apelem do Państwa – nie ulegajcie tanim sensacjom, nie promujcie medialnych
celebrytów, którzy są w stanie powiedzieć wszystko byle tylko móc swe słowa opublikować
w opolskich gazetach. Nie tędy droga.

Zarząd Koła Opole Młodzieży Wszechpolskiej


