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Zarządzenie nr 10 
Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 27 marca 2017 roku 

w sprawie okresowego zamknięcia szlaku niebieskiego (Wołosate-Siodło pod Tarnicą) 
i szlaku żółtego (Siodło pod Tarnicą-Tarnica) oraz organizacji Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej 

na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2017 

 

Na podstawie art. 8e. 1. oraz art. 12.1. Ustawy o ochronie Przyrody (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
2134 z późn. zm.) zarządza się: 

§ 1 
Ze względu na roztopy wiosenne oraz na konieczność przeprowadzenia remontów dłuższych 
odcinków szlaku niebieskiego (Wołosate-Siodło pod Tarnicą) oraz szlaku żółtego (Siodło pod 
Tarnicą-Tarnica), w dniach od 30 marca do 25 kwietnia 2017 roku, szlaki te nie będą 
udostępniane dla zwiedzających. Wejście na szlaki w kierunku Tarnicy z Wołosatego i z Siodła 
pod Tarnicą będą zamknięte.  

§ 2 
Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa turystów i pielgrzymów oraz 
uniknięcia szkód w otoczeniu przyrodniczym, dla organizacji Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej 
w dniach 8 kwietnia 2017 roku i 14 kwietnia 2017 roku, Bieszczadzki Park Narodowy 
udostępnia trasę z Wołosatego na Przełęcz Bukowską, gdzie będą obowiązywały zasady 
określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3 
Na pozostałych szlakach i trasach obowiązują zasady określone w zarządzeniu nr 43/2015 
Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 31 grudnia 2015 roku, w sprawie 
udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych 
i turystycznych. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017 roku. 

§ 5 
Traci moc zarządzenie nr 9 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 22 marca 
2017 roku w sprawie okresowego zamknięcia szlaków turystycznych relacji Wołosate-Tarnica 
i Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Tarnica oraz organizacji Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej na 
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2017. 

                     

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 10 
Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
z dnia 27 marca 2017 roku 

 

 

Regulamin Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej 
w dniach 8 i 14 kwietnia 2017 roku 

 

1. Bieszczadzka Droga Krzyżowa na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w roku 
2017 odbędzie się na trasie z Wołosatego do Przełęczy Bukowskiej (Rozsypaniec) 
w dwóch terminach: 

 8 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową (dla grup i osób przyjezdnych); 

 14 kwietnia w Wielki Piątek w ramach uroczystości organizowanych przez Parafię 
w Ustrzykach Górnych (dla parafian i turystów spędzających Święta Wielkanocne 
w Bieszczadach). 

2. Droga Krzyżowa odbywać się będzie wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego, na 
odcinku od historycznego cmentarza w miejscowości Wołosate do Przełęczy Bukowskiej 
(Rozsypaniec). 

3. Zgodnie z porządkiem ustalonym tradycją kościelną, nabożeństwo odbywa się etapowo 
do kolejnych stałych stacji, a docelowym punktem będzie krzyż, na Przełęczy Bukowskiej 
będący jednocześnie XV stacją (Zmartwychwstanie).  

4. Bieszczadzki Park Narodowy w porozumieniu z Archidiecezją Przemyską rozprowadzi 
wśród pielgrzymów książeczkę pt. „Droga krzyżowa na bieszczadzkich ścieżkach” 
z rozważaniami ks. profesora Kazimierza Bełcha oraz plan rozmieszczenia stacji drogi 
krzyżowej i regulamin w formie drukowanej. 

5. Ze względu na konieczność powrotu z trasy przed zmierzchem wyjście pielgrzymów 
w góry odbywać się będzie w godzinach od 700 do1600. Po godzinie 1600 wejście na trasę 
nie będzie już możliwe. 

6. Za wstęp na Drogę Krzyżową Bieszczadzki Park Narodowy nie będzie pobierał opłat. 

7. Dla Pielgrzymów Bieszczadzki Park Narodowy udostępnia bezpłatnie 3 obiekty sanitarne: 

 na parkingu w Wołosatem; 

 przy cmentarzu w Wołosatem; 

 na Przełęczy Bukowskiej). 

8. Pielgrzymi będą wpuszczani na trasę w kilkuminutowych odstępach czasowych, 
w grupach liczących maksymalnie do 50 osób. 

 

  



9. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja grup turystycznych z informacją o planowanej 
godzinie wejścia na trasę. Zgłoszenia grup będą się odbywać przez stronę internetową 
Parku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem  https://bdpn.pl/droga2017. 
Przedstawiona tam prognoza liczby przyjeżdżających pielgrzymów pozwoli na uniknięcie 
godzin z największym tłokiem. Zgłoszenie będzie zaakceptowane dopiero po kliknięciu 
linku aktywacyjnego otrzymanego na podany adres email.  

10. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych autokary będą mogły parkować 
w Wołosatym wyłącznie na wyznaczonym placu w obrębie stadniny. Po wypełnieniu tego 
placu autokary będą kierowane na obydwa parkingi Parku w Ustrzykach Górnych, skąd po 
zejściu pielgrzymów z trasy kierowcy autokarów przyjadą ponownie do Wołosatego 
zabrać pielgrzymów. 

11. Samochody osobowe będzie można pozostawić na głównym parkingu w Wołosatem, a po 
jego wypełnieniu będzie można korzystać z innych powierzchni zastępczych.  

12. Bieszczadzki Park Narodowy nie będzie pobierał opłat za parkowanie.  

13. W Wołosatym kilka upoważnionych osób, w ramach zarejestrowanej zbiórki publicznej, 
będzie zbierać datki na koszty wykonania stacji drogi krzyżowej i krzyża. Darczyńcy będą 
otrzymywać podziękowanie w formie wydrukowanych cegiełek. 

14. W Wołosatem przy głównym parkingu będzie funkcjonował punkt informacyjny 
i sanitariaty WC dla uczestników indywidualnych, a przy Terenowej Stacji Edukacji punkt 
rejestracyjno-informacyjny dla grup zorganizowanych. Przed dawnym cmentarzem 
znajdują się sanitariaty WC, będzie tam również punkt kontrolno-porządkowy dbający 
o rytmiczność wchodzenia na trasę Drogi Krzyżowej. 

15. Kierownicy grup zgłaszają się ze swoimi grupami przed uzgodnionym terminem wejścia 
w oznaczonym punkcie rejestracyjno-informacyjnym w Wołosatem, z wydrukowanym 
potwierdzeniem zgłoszenia.  

16. Kierownicy grup odpowiadają za bezpieczeństwo i prawidłowe zachowanie osób ze swojej 
grupy.  

17. Pielgrzymi indywidualni będą oczekiwać na wejście na Drogę Krzyżową w Wołosatem 
przed punktem kontrolno-porządkowym i skąd będą systematycznie wpuszczani na trasę. 

18. Ze względu na strefę nadgraniczną wszyscy pielgrzymi winni zabrać ze sobą dokumenty 
tożsamości. 

19. Ruchem samochodowym i przemieszczaniem się pielgrzymów w Wołosatem kierować 
będą umundurowani funkcjonariusze Straży Parku oraz Służba Parku. 

20. Pielgrzymom pomocy udzielać będą służby GOPR i służby Parku. 

21. Pielgrzymi winni być przygotowani na wędrówkę w warunkach górskich i posiadać 
odpowiednie obuwie, odzież, prowiant, ciepłe napoje, itp. oraz ocenić swoje siły do 
pokonania trasy. Przejście do krzyża z modlitwą i powrót może zająć ok. 5 godzin. Długość 
trasy 8 km + 8 km = 16 km, przy różnicy wysokości od 750 m n.p.m. do 1150 m n.p.m. 

22. Stacje Drogi Krzyżowej pozostaną na swoich miejscach w letnim sezonie turystycznym 
i będą mogli z nich skorzystać turyści wędrujący w kierunku Przełęczy Bukowskiej. 

23. Zachęca się osoby mieszkające w znacznej odległości od Parku do uczestnictwa 
w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej w dniu 8 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową). 

https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1929&Itemid=1

