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Na ostatniej sesji (25.11) Rady Miejskiej Cieszyna radny Władysław Macura odczytał
oświadczenie w sprawie wpisu, który ukazał się na profilu społecznościowym Przemysława
Majora. Wpis odnosił się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Radny Macura wydaje oświadczenie ws. wpisu na Facebooku Przemysława Majora / fot.

Przemysław Major, który pełni funkcję Wiceburmistrza Cieszyna w październiku 2021 roku, w nawiązaniu do sytuacji
na granicy z Białorusią, na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych zamieścił wpis, oznaczając
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Mateusza Morawieckiego,
Prawo i Sprawiedliwość, Straż Graniczną oraz komentarz o następującej treści: “niczym się nie różnicie od nazistów.
NICZYM!”. Do wpisu dołączył także dwie fotografie. Na jednej widać dzieci stojące za kolczastym płotem w obozie
koncentracyjnym, na drugim dzieci migrantów. Wpis po jakimś czasie został usunięty, jednak sprawa nabrała
rozgłosu.
Przewodnicząca Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży
Granicznej kpt. SG Irena Ruchała skierowała w tej sprawie pismo do cieszyńskiego Urzędu Miasta. W piśmie czytamy:
“ ... stanowczo sprzeciwiamy się i nie zgadzamy ze zrównywaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej i ich
działań z postępowaniem i zachowaniem aparatu państwa nazistowskiego. Każdy Polak, który ukończył

edukację chociażby na poziomie szkoły podstawowej wie – a przynajmniej powinien wiedzieć, czym był
nazizm, ustawy norymberskie, Noc kryształowa, co ustalano na konferencji w Wannsee, czym były obozy
zagłady, takie jak między innymi przywołany przez lokalnego pracownika administracji publicznej
Auschwitz-Birkenau, komory gazowe, Holokaust, czy proces norymberski”. Pełna treść : tutaj
Do pisma SG odnieśli się Przemysław Major oraz Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Wiceburmistrz przeprosił,
ale też podkreślał: Z niepokojem patrzę na aktualnie trwający kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, na
wykorzystywanie dla wewnętrznych i zewnętrznych celów politycznych drugiego człowieka, bez znaczenia
czy jest migrantem, obywatelem RP czy funkcjonariuszem publicznym. Historia oceni nasze działania.
Mam nadzieję, że nie będzie to ocena negatywna - napisał.
Burmistrz Cieszyna z kolei zwróciła uwagę, iż wpis Majora nie był związany z pełnioną przez niego funkcją. Gabriela
Staszkiewicz odniosła się do trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i wyraziła swoje ubolewanie za słowa,
które zawierał post Majora. Wiem, że wykonujecie swoje obowiązki z pełnym poświęceniem, zgodnie z
wydanymi rozkazami, ale wiem też, że wasze działania są zgodne z obowiązującym prawem (…). I za to wam
dziękuję jako obywatelka Polski, ale też Burmistrz Cieszyna – miasta, które od lat związane jest ze Strażą
Graniczną.
Do wpisu Przemysława Majora odniósł się wydając oświadczenie na ostatniej, listopadowej sesji Rady Miejskiej
Cieszyna radny Władysław Macura. Jest Pan osobą publiczną. Reprezentującą Cieszyn w mieście, w którym
funkcjonował Beskidzki Odział Straży Granicznej, Strażnica Straży Granicznej w Cieszynie oraz Placówka
Straży Granicznej. Przyniósł Pan wstyd miastu i jego mieszkańcom. Przekraczając poziom krytyki
dopuszczalnej. Używając porównań do nazistów po prostu się Pan ośmieszył. Jeżeli chodzi o mnie to poziom
zaufania do Pana radykalnie się obniżył. Dla mnie to co Pan zrobił jest szczególnie bolesne ze względu na
mojego ojca, który był członkiem związku Walki Zbrojnej AK, więźniem Gestapo w Cieszynie i Mysłowicach
w więzieniu śledczym oraz więźniem obozów koncentracyjnych (…). Pamiętam jako dziecko strach i obawy
ojca, że w każdej chwili może być uwięziony przez komunistów, a strach ten udzielał się również mnie co
do dzisiaj pamiętam. Mój młodszy brat jest emerytowanym oficerem Straży Granicznej w stopniu majora i
jest oburzony antypolską postawę Pana Burmistrza. (...) Zadaję Panu pytanie retoryczne – Jak Pan chce
pełnić zaszczytną funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna w takim konflikcie etycznym Pana,
porównując instytucje Państwa Polskiego do nazistów? Wykorzystanie zdjęć dzieci z Auschwitz-Birkenau
z 1945 roku i zdjęć dzieci z Michałowa 2021 roku jest szczególnie haniebne i bulwersujące, a samo
porównanie ekstremalnie prymitywne. Panie Burmistrzu jest Pan ode mnie młodszy praktycznie o jedno
pokolenie w związku z tym pozwolę sobie mieć nadzieję, że zmieni Pan swoje przekonania dla dobra
najjaśniejszej RP. Panie Burmistrzu Major, murem za Polskim mundurem - czytał w oświadczeniu
Macura. Link do sesji Tutaj
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