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Publiczna wypowiedź mobilizująca…    

 

                                            Szanowni Państwo, 

 

 Chcę przedstawić sytuację dotyczącą Honorowych Obywateli Miasta 

Jasła, a więc osób które w wyjątkowo pozytywny sposób zapisali się w historii 

naszego miasta. Początkiem kwietnia 2022 roku grupa kilkudziesięciu 

mieszkańców Jasła zwróciła się do Burmistrza Miasta Jasła z prośbą  

o przeglądnięcie listy Honorowych Obywateli Miasta Jasła. Lista ta była 

publikowana na stronach oficjalnych Urzędu Miasta w Jaśle. Przed listą 

Honorowych Obywateli umieszczono jeszcze dwie uchwały Rady Miejskiej 

Jasła. W jakim celu ? Po złożeniu  powyższego pisma lista Honorowych 

Obywateli Miasta Jasła wraz z uchwałami znikła. Na tej liście byli między 

innymi radziecki pułkownik Fiodor Bolbat i Piotr Jaroszewicz. 

  Honorowe obywatelstwo jest szczególnym tytułem nadawanym osobie                

o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za działania mające na celu 

promowanie miasta, regionu, czy też osobie mającej ogromny autorytet 

moralny, która wywarła pozytywny i trwały ślad w historii danej społeczności. 

Bez wątpienia, trudno uznać, że na przykład żołnierze Armii 

Czerwonej/Sowieckiej  wypełniają kryteria  definicji honorowego obywatela. 

 W związku z tym, przez jednego z radnych zostało zadane konkretne 

pytanie do Pana Burmistrza, czy Fiodor  Daniłowicz Bolbat  jest, czy nie jest 

Honorowym Obywatelem Miasta Jasła. Jednoznacznej odpowiedzi na to 

zapytanie nie otrzymano. Odpowiedź nasuwa na myśl skojarzenia  

z odganianiem się urzędników od natręta. Dokument, na który powołano się to 

dyplom w posiadaniu jasielskiego muzeum. Natomiast stosownej uchwały 

miasto nie posiada. 

 Należy podkreślić, że w powszechnie dostępnej Uchwale  

nr XXXIX/84/73 Miejskiej Rady Narodowej w Jaśle z dnia 13 lipca 1973 roku   

„w imieniu społeczeństwa - Miasta Bohatera  /tzn. Jasła / postanowiono  „nadać 

godność Honorowego Obywatela Miasta Jasła płk. Fiodorowi Daniłowiczowi 

Bolbatowi dowódcy  /.../ Armii Radzieckiej, której wojska przyniosły wolność 



dla naszego miasta i innych ziem Polski.”  Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, czyli Bolbat od 13 lipca 1973 roku został Honorowym Obywatelem 

Miasta Jasła. Pod uchwałą widnieją przewodniczący Prezydium MRN   oraz 

przewodniczący sesji. 

Na marginesie można dodać, że Bolbat został już wyróżniony za 

„wyzwalanie” Polski w rozkazie z dnia 3 grudnia 1944 roku przez  „natchnienie 

milionów” i  ”krzewiciela ludzkiej dobroci” Józefa Stalina. Dlatego miasto Jasło 

nie musi, wręcz nie powinno go już za te czyny doceniać. 

   Miasta takie jak Oświęcim, czy Nowy Sącz pozbawiły Bolbata 

honorowego obywatelstwa. Kielce poszły nawet znacznie dalej. Pozbawiły 

zaszczytnych tytułów wszystkich żołnierzy Armii Czerwonej. Garnizony Armii 

Sowieckiej były elementem zniewolenia i utrzymywania systemu 

komunistycznego w Polsce.  Na co czekamy ? Nie można stawiać na cokole 

bohaterów i tych, którzy wysługiwali się reżimowi komunistycznemu. 

  Należy przywrócić właściwe proporcje, także etyczne i oddać hołd tym 

wszystkim Polakom, którzy bronili naszej Ojczyzny, pracowali na jej rzecz        

i byli również bohaterami dnia codziennego. 

 

 

                                                                              Andrzej Bajorek 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


