
 Ścieżka historyczno – przyrodnicza „Siedlisko” w Czarnej. 
(opis techniczny przebiegu ścieżki w Gminie Czarna) 

 

Ścieżka oznakowana kolorem zielonym (zielony ukośny pasek na białym kwadracie 

rozpoczyna się w Czarnej, w centrum miejscowości będącej siedzibą Gminy Czarna. 

W pobliżu do dyspozycji hotel, parking, sklepy, policja, apteka, Urząd Gminy, PKS, park, 

kościół, restauracja, Straż Graniczna, stacja benzynowa, cmentarz oraz poczta co zostało 

uwzględnione na mapie schematycznej, zawieszonej na dużej tablicy informacyjnej wraz 

z drogowskazem i tablicą początku ścieżki. Tablica informacyjna wymienia bazę informacyjną 

n/t Gminy podległą pod "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne". Drogowskaz kolejny na 

stalowym słupie, oraz znaki prowadzą przez park do szosy gdzie po dojściu kolejny 

drogowskaz kieruje w kierunku kościoła. Przy parkingu kolejny drogowskaz kieruje do 

kościoła. Przed kościołem będącym kiedyś cerkwią, grecko-katolicka z 1834 r., na lipie 

drogowskazy i tablica informacyjna. Ścieżka prowadzi w lewo wzdłuż ogrodzenia kościoła 

i cmentarza i przed nową kaplicą skręca w lewo i za znakami na tyczkach dochodzi do 

gruntowej drogi. Za drogowskazem w prawo, znakami, tyczkami dochodzi na wzgórze 534m., 

dobry punkt widokowy. Na szczycie 534m. rozległe widoki na Czarną, pasmo Żukowa, 

Ostrego, Moklik, Stożek, Otryt, Magurę Łomniańską na Ukrainie. Prowadząc w kierunku 

północno-zachodnim za znakami na tyczkach dochodzi się do stanowiska drogowskazów 

i w lewo do szosy i szkoły w Czarnej. Droga błotnista, w wąwozie, uczęszczana przez bydło 

rogate. Przy szkole, będącej w sezonie turystycznym schroniskiem sezonowym, słup 

z drogowskazami, tablicą i mapą schematyczną. W prawo za znakami idąc przez Czarną 

mijamy z prawej strony kapliczkę z 1848 r., zbudowaną z okazji zniesienia pańszczyzny oraz 

tablicę informacyjną obok. Mijamy z lewej strony sklep spożywczy i za drogowskazem na 

drzewie w prawo i drogowskazem kolejnym w lewo, po zejściu z szosy w inną drogę 

wychodzimy na tzw. "starą zabudowę wsi". Wcześniej tablica informacyjna o tej zabudowie. 

Ścieżka prowadzi przez stare zabudowania z werandami, słupami, podcieniami, zamieszkane 

i opuszczone i wychodzi poza zabudowania. Mijając ostatnie zabudowanie z lewej strony, 

ścieżka wchodzi w kamienistą gruntową drogę uczęszczaną przez bydło rogate, wychodnie 

skalne licznie wychodzą z gruntu. Idąc mocno do góry, mijając z prawej strony węzeł 

drogowskazów, wchodzimy drogą gruntową ponad zabudowania wsi. Droga sprawia trudności 

z uwagi na przechód bydła, konieczne jest przejście obok drogi. Po drodze, z prawej strony, 

drogowskaz nakazuje skręt ścieżki w lewo przez łąkę wyraźną ścieżką do granicy drzew 

olchowych, gdzie znaki doprowadzają do tyczek i drogi przejściowej przez las. Znaki na 

grubych sosnach. Ponownie ścieżka prowadzi według oznakowania tyczkami, drogą gruntową 

do mostku na małym potoku, dalej w/g znaku skrętu w lewo, drogą gruntową doprowadza 

ponownie do zabudowań wsi. Za drogowskazem na modrzewiu w prawo i dalej w lewo ścieżka 

doprowadza do szosy: Czarna- Czarna Dolna. Za drogowskazem także na modrzewiu ścieżka 

zakręca w prawo i prowadzi szosą w kierunku zachodnim. Z lewej strony mija kościół 

w Czarnej Dolnej i doprowadza do miejsca po cerkwi z 1888 r. p.w. św. Dymitra. Zachowany 

cmentarz przycerkiewny. Tu ścieżka się kończy ( lub zaczyna ). Tablica informacyjna pozwala 

poznać historię cerkwi, obok wkopany słup z tablicą informacyjną, drogowskazem, tablica 

początku ścieżki i mapą schematyczną ścieżki. Powrót do Czarnej Centrum wyznakowaną 

ścieżką lub szosą ok. 5 km.  

 

Przebieg trasy: zaczyna się w centrum Czarnej Górnej. Długość 6 km , czas jej przejścia ok. 

2h 20 min. Po drodze podziwiać można m.in. architekturę podkarpackiej wsi i zabytkowy 

kościół. Spacer zakończyć można w Czarnej Dolnej, można też kontynuować wędrówkę 



w kierunku Jaskini w Rosolinie i do Polany.  

 

Pozostałe informacje: wytyczenie ścieżki oraz wydanie folderu dofinansowano ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone 

Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska (utworzonego ze 

środków: (1) Gmin: Baligród, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne; 

(2) Funduszu Partnerstwa w ramach Programu  „Grupy partnerskie jako mechanizm 

finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju” finansowanego ze 

środków Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society In Central and Estern Europe 

oraz (3) prywatnych sponsorów.  

Inicjatywę realizowała Szkoła Podstawowa w Czarnej w roku 2006.  

Wykonanie oznakowania ścieżki zrealizowała Gmina Czarna w ramach środków 

własnych w roku 2008. 

 

 

 

 


