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W Wołosatem odsłonięto pomnik poświęcony Ludziom
Wolności i Solidarności z Bieszczad

25 września 2021 roku w Wołosatem w Bieszczadach odsłonięto pomnik
poświęcony ludziom walczącym o wolność w czasach PRL. W uroczystości wziął
udział dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Z listem do uczestników uroczystości, odczytanym przez dr. Mateusza Szpytmę, zwrócił się
prezes IPN dr Karol Nawrocki:

– Wielowymiarowa symbolika pomnika odnosząca się m.in. do lokalnego budownictwa,
zawierająca piękno ukryte w drewnie może być porównywana do wielowymiarowości ludzi,
którzy tutaj szukali wolności i swojej płaszczyzny do życia w systemie zniewolenia. To tutaj
dzięki przywołanemu już abp. Ignacemu Tokarczukowi wyrąbywano wolność religijną.
Bardzo często bez zgody władz księża i wierni z uporem wznosili nowe świątynie.
Wielokrotnie w Bieszczadach przybywał największy z Polaków Kardynał Karol Wojtyła, który
w największym stopniu przyczynił się do wyrąbania bram zamykających wolność dla naszej
Ojczyzny. Paradoksalnie niekiedy znajdujące się na terenie Bieszczadów miejsca zniewolenia
stały się zalążkiem, w którym wykuwano wolność. Trzeba w tym miejscu przypomnieć
przebywającego w Komańczy internowanego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Powstałe tutaj śluby jasnogórskie były kolejnym uchyleniem bramy wolności. –
napisał prezes Instytutu.

– Trzeba też przypomnieć przebywających tutaj działaczy „Solidarności”, którzy znaleźli się
w miejscach odosobnienia w Nowym Łupkowie czy Uhercach. Ich działania przyczyniły się
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do coraz większego uchylenia tej bramy. Bez wątpienia bramę tę uchylali też przedstawiciele
środowisk artystycznych i alternatywnych, którzy tutaj przybywali aby wśród piękna
bieszczadzkiej przyrody znaleźć namiastkę wolności. Pomnik Ludziom Wolności i Solidarności w
Wołosatem to zobrazowanie historii wszystkich wymienionych środowisk, których wspólne
działania przyczyniły się do otwarcia bramy wolności naszej Ojczyzny. Dzięki nim Polska to
wolny i niepodległy kraj wspaniałych, ceniących wolność ludzi. Gratuluję wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego upamiętnienia oraz jestem dumny, że Instytut Pamięci
Narodowej, który znacząco wsparł powstanie tego dzieła mógł w ten sposób uczcić ludzi, którzy
tutaj w Bieszczadach otwierali bramę wolności i solidarności dla naszej Ojczyzny – Polski. –
podkreślił dr Nawrocki.

Pomnik Ludziom Wolności i Solidarności z Bieszczad – Walczącym o Wolność, Godność i
Suwerenną Polskę. współfinansowany przez IPN, przedstawia uskrzydlone wrota,
stanowiące bramę do wolności, przez które widać Tarnicę. Wykonany jest z drzewa
dębowego i wkomponowuje się w krajobraz. Jest to konstrukcja nawiązująca do sztuki
budowlanej Bieszczadów. Idea tego pomnika  ma wielowymiarową symbolikę. Jest to
wymiar historyczny i egzystencjalny. Poświęcony jest ludziom walczącym o wolność w
czasach PRL i stanowi symbol Bieszczadów jako krainy wolności.

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Anny w Ustrzykach Górnych w
intencji Ludzi Wolności i Solidarności z Bieszczad. W odsłonięciu pomnika, w którym wziął
udział m.in. dyrektor rzeszowskiego Oddziału IPN dr Dariusz Iwaneczko, uczestniczyło
blisko 150 osób.


