
Wyjaśnienia dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sprawie Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej 

Bieszczadzka Droga Krzyżowa, w 2017 roku odbędzie się w dwóch terminach – w sobotę przed 

Niedzielą Palmową ( dla grup i osób przyjezdnych)  i w Wielki Piątek –  w ramach uroczystości 

organizowanych przez Parafię w Ustrzykach Górnych (dla parafian i turystów spędzających Święta 

Wielkanocne w Bieszczadach). W obydwu przypadkach na trasie z Wołosatego do Przełęczy 

Bukowskiej pod Rozsypańcem. Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal, w sobotę 8.04 poświęci 

krzyż na Połoninie Bukowskiej, na nowej trasie drogi krzyżowej. 

Wielkopiątkowe pielgrzymki na Tarnicę zapoczątkowało w 1987 roku ustawienie krzyża na Tarnicy dla 

upamiętnienia wędrówek Jana Pawła II po Bieszczadach oraz jego trzeciej pielgrzymki do Polski. 

Wkrótce krzyż stał się celem wielkopiątkowych pielgrzymek. Na początku lat 90. ubiegłego wieku w 

wejściach na Tarnicę brało udział kilkaset osób, a ostatnio ich liczba przekracza 5 tysięcy. Ponad 

dwukrotnie został przekroczony limit dzienny (2100 osób) ustanowiony dla ścieżek turystycznych na 

Tarnicy, Szerokim Wierchu, Krzemieniu, Bukowym Berdzie, Kopie Bukowskiej, Haliczu i Rozsypańcu. 

Tak duża liczba pielgrzymów nie może pomieścić się na wyznaczonych ścieżkach. Wiele osób 

wychodzi poza ścieżki i bariery zabezpieczające, dewastując cenne wysokogórskie zbiorowiska 

roślinne. 

Z jednej strony cieszyć może okazywana wierność wartościom religijnym oraz przywiązanie do Osoby 

świętego Jana Pawła II, ale z drugiej strony degradująca przyrodę antropopresja jest sprzeczna z 

nauczaniem papieskim dotyczącym znaczenia przyrody dla egzystencji i kondycji człowieka oraz z 

szacunkiem dla Boga stwórcy natury. Z licznych tekstów Ojca Świętego dotyczących kwestii 

ekologicznych przypomnijmy tu chociażby słowa wypowiedziane w Orędziu na XXIII Światowy Dzień 

Turystyki (24 VI 2002): „Trzeba zatem zachęcać do turystyki w formach odznaczających się większym 

szacunkiem dla środowiska, większym umiarkowaniem pod względem korzystania z bogactw 

naturalnych i większą odpowiedzialnością za kultury lokalne. Tego rodzaju formy zakładają, co 

oczywiste, silną motywację etyczną, opierającą się na przekonaniu, że środowisko jest domem 



wszystkich, a zatem dobra naturalne przeznaczone są dla tych, którzy korzystają z nich teraz, jak 

również dla przyszłych pokoleń… 

W przypadku jakiejkolwiek ingerencji na obszarze ekosystemu trzeba brać pod uwagę konsekwencje, 

jakie spowoduje ona na innych obszarach, a bardziej ogólnie, jakie będą jej skutki dla dobrobytu 

przyszłych pokoleń. Ekoturystyka na ogół prowadzi ludzi do miejsc, środowisk lub regionów, w których 

zachowanie równowagi w przyrodzie wymaga stałej troski. Dlatego należy popierać badania i 

rygorystyczne kontrole, mające za cel pogodzenie poszanowania przyrody i prawa człowieka do 

korzystania z niej dla swojego osobistego rozwoju.” 

Podstawowym problem tej pielgrzymki w aspekcie bezpieczeństwa ludzi i ochrony przyrody 

są wczesnowiosenne warunki pogodowe – śnieg, lód, rozmarzająca gleba i błoto oraz zbyt duża liczba 

pielgrzymów na małej przestrzeni powodująca rozdeptywanie roślinności i erozję gleby. W związku z 

tym, szlak na Tarnicę należy do najbardziej zdewastowanych na terenie Bieszczadów. Park jest 

zmuszony w ostatnich latach przeprowadzać na tym odcinku bardzo poważne, kosztowne prace 

remontowe.  

Trudne warunki pogodowe i śliskość podłoża obniżają bezpieczeństwo pielgrzymów. W 2016 

roku podczas pielgrzymki rano przy wchodzeniu był śnieg, który w ciągu dnia rozmarzał i zamieniał się 

częściowo w lód, co bardzo utrudniało schodzenie. Były trzy wypadki, gdzie musiał interweniować 

GOPR. Załoga Parku i służby GOPR w różnych miejscach na trasie pilnują porządku i bezpieczeństwa, 

jednak działania te nie są skuteczne przy tak dużym zgromadzeniu pielgrzymów na stosunkowo 

wąskiej górskiej ścieżce. Przepychanie się w tłumie i głośne zachowania części uczestników zakłócały 

też modlitewny charakter wydarzenia.  

Trzeba zauważyć, że droga krzyżowa nie miała dotychczas oficjalnego organizatora. Zgodnie z 

artykułem 15 ust. 27 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to organizator lub 

organizatorzy wnioskują do dyrektora Parku o zgodę na tego typu wydarzenie („imprezę” używając 



języka Ustawy),a ten wydaje decyzję pozytywną - wyłącznie wtedy, gdy warunki organizacyjne 

zapewniają bezpieczeństwo zarówno dla ochrony przyrody, jak też dla uczestników.  

Dotychczasowe próby Parku zachęcenia środowisk angażujących się w organizację 

pielgrzymki do podjęcia się roli formalnych organizatorów nie przyniosły rezultatu – wszyscy uciekają 

od odpowiedzialności. Dlatego Dyrekcja BdPN prognozując, że liczba pielgrzymów będzie w kolejnych 

latach nadal wzrastać, a problemy będą się nasilać, musiała podjąć próbę unormowania sytuacji.  

Z uwagi na wagę problemu temat ten był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach Rady 

Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, która zobowiązuje dyrekcję do wypracowania 

zgodnych z prawem rozwiązań organizacyjnych. 

Nadmierne zatłoczenie szlaków nie sprzyja również i religijnemu przeżywaniu tego 

szczególnego dnia. W tak wielkim tłumie trudno o zachowanie ciszy i modlitewnego skupienia 

pozwalającego godnie przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. 

W związku z tym uważamy, że Bieszczadzka Droga Krzyżowa powinna uzyskać charakter dobrze 

zorganizowanej poważnej modlitwy, a wtedy będzie też łatwiej zadbać o ochronę przyrody i 

bezpieczeństwo uczestników. 

Na spotkaniu przedstawicieli Archidiecezji Przemyskiej i Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 

w dniu 6 lutego w Przemyślu przeanalizowano sytuację i podjęto stosowne decyzje.  

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego podjęła się udostępnienia na Bieszczadzką 

Drogę Krzyżową utwardzonego traktu z Wołosatego na Przełęcz Bukowską (Rozsypaniec). Na tym 

szlaku o długości ok. 8 km zainstalowane zostaną kolejne stacje drogi krzyżowej. 8 kwietnia (sobota 

przed Niedzielą Palmową), odbędzie się tu Bieszczadzka Droga Krzyżowa, w której udział weźmie i 

poświęci krzyż - Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal. Jesteśmy przekonani, iż kontynuacja 

tradycyjnej  Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej w nowym miejscu, na bezpiecznej dla ludzi i przyrody 



trasie, gdzie można będzie zapewnić dobrą organizację i religijny charakter, zostanie doceniona przez 

uczestników.  

Organizatorów wyjazdów grup zorganizowanych i osoby indywidualne z oddalonych 

miejscowości, prosimy o planowanie udziału w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej w tygodniu przed 

Niedzielą Palmową, co pozwoli w Wielki Piątek, bez zmęczenia, zaangażować się w uroczystości 

organizowane we własnych parafiach. 

Dla osób mieszkających na miejscu w Wysokich Bieszczadach i dla turystów spędzających święta w 

górach, odbędzie się też Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa również na Przełęcz Bukowską powiązana z 

uroczystościami w miejscowych kościołach. Rozdzielenie uczestników na dwa dni, pomoże zadbać do 

dobrą organizację i lepszą modlitewną atmosferę.  

Na trasie Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej na Przełęcz Bukowską będą rozmieszczone stacje, a 

zarejestrowani uczestnicy otrzymają w centrum organizacyjnym w Wołosatym książeczki pt. „DROGA 

KRZYŻOWA na bieszczadzkich ścieżkach” z rozważaniami Ks. Profesora Kazimierza Bełcha.  

Tarnicy pozwolimy odpocząć. W październiku w czasie Dni Papieskich, w niedużych grupach, 

będziemy pielgrzymować na ten szczyt do krzyża związanego z pamięcią o św. Janie Pawle II. 

W związku z wyjątkowo dużą presją ruchu turystycznego, wzrastającego z roku na rok w Parku, który 

w 2016 roku przekroczył 500 tysięcy osób na szlakach, pojawiają się poważne zniszczenia. Szlaki 

muszą być sukcesywnie remontowane przed każdym sezonem turystycznym. Nie da się tych 

remontów przeprowadzać późną jesienią, a tym bardziej zimą. Praktycznie pozostaje na te prace 

kilkanaście dni wczesną wiosną – w kwietniu. W 2017 roku szlaki na Tarnicę będą remontowane 

pomiędzy 20 marca a 25 kwietnia, to krótki czas na wykonanie dużych prac, zwłaszcza przy zmiennej 

kwietniowej pogodzie. Dlatego w tym okresie szlak z Wołosatego na Tarnicę będzie zamknięty i 

wyłączony z udostępniania turystycznego.  



Prosimy Państwa o korzystanie z informacji i komunikatów dotyczących Bieszczadzkiej Drogi 

Krzyżowej zamieszczanych na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Zamieszczane tam będą będzie zasady dotyczące zgłaszania grup zorganizowanych i osób 

indywidualnych oraz wstępnej rezerwacji czasu wejścia na Drogę Krzyżową, ponadto informacje o  

miejscach parkowania, rozmieszczeniu sanitariatów itp. W Wołosatym przy głównym parkingu będzie 

funkcjonował „punkt informacyjny i rejestracja uczestników”, a przy Terenowej Stacji Edukacji 

„punkt kontrolno-porządkowy” dbający o rytmiczność wchodzenia na trasę Drogi Krzyżowej. 

Chcemy uniknąć tłoczenia się uczestników, dlatego grupy będą wpuszczane co kilka minut. Do góry 

będziemy przemieszczać się lewą stroną drogi zatrzymując się na krótkie rozważania przy stacjach (tu 

cenną pomocą będzie książeczka „Droga Krzyżowa na bieszczadzkich ścieżkach” autorstwa Ks. K. 

Bełcha), a schodzić będziemy prawą stroną w ciszy, by nie przeszkadzać modlącym się. Wyjście z 

wysokości 750 m n.p.m. na wysokość 1150 m n.p.m. (z modlitwą) i zejście ( 8 km + 8 km) zajmie około 

6 godzin. Na trasie o bezpieczeństwo pielgrzymów dbać będą jak zawsze nasi koledzy z GOPR-u. 

Spotykać będziemy też Straż Parku i patrole Straży Granicznej. Poruszać będziemy się blisko pasa 

granicznego, dlatego należy mieć przy sobie dokumenty. 

 

Na mapce pokazujemy schemat rozmieszczenia stacji i krzyża Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej. 

  



Poniżej zamieszczamy kilka fotografii dokumentujących sygnalizowane problemy.  

 
Ogromna ilość pielgrzymów nie mieści się na wyznaczonych szlakach turystycznych. 

 
Ogromna ilość pielgrzymów nie mieści się na wyznaczonych szlakach turystycznych. 



 
Część pielgrzymów traktuje wielkopiątkową Drogę Krzyżową na Tarnicę jako imprezę turystyczno-rekreacyjną nie szanując 

ani przyrody górskiej, ani religijnego charakteru wydarzenia. Biwakowanie na skałkach na Tarnicy poza szlakiem. 

Uwilgocona powierzchnia szlaku turystycznego została rozdeptana przez nadmierną ilość pielgrzymów stąd też wędrują oni 
poza zabłoconą ścieżką wydeptując glebę i roślinność. 



 
Rozdeptana nawierzchnia szlaku po przejściu pielgrzymów 

 
Śnieg na szlaku w ciągu dnia rozmarzający i zamieniający się częściowo w lód, co utrudnia schodzenie i powoduje schodzenie ze 

szlaku 
 



Zmienne warunki pogodowe często powodują oblodzenie szlaku co bardzo utrudnia wędrówkę 

 
Zatłoczenie na szlaku turystycznym powoduje, że pielgrzymi wędrują poza wyznaczoną ścieżką. 



 
W przypadku trudnych warunków pogodowych i pokrywie śnieżnej zniszczenia w otoczeniu przyrodniczym są mniejsze, ale z 

kolei większe jest niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pielgrzymów. 

 


