


PĘTLA RÓŻANKA - LESICA – 33,6 km 

 

 Jest to bardzo przyjemna, relaksująca trasa z urokliwymi widokami. Prowadzi głównie przez 
drogi asfaltowe. 

Pierwszy postój czeka nas w Różance - wsi z zabytkowym barokowym kościołem z 1661 roku, 
przebudowanym na początku XX w. Warto zajrzeć do środka i obejrzeć XVIII-wieczny prospekt 
organowy, chrzcielnicę oraz ołtarz i ambonę dłuta Klahra. Cztery lipy rosnące przy otaczającym 
kościół murze są pomnikami przyrody, posiadają 4 m obwodu. 

Wieś obfituje w figury i kapliczki przydrożne oraz malownicze chaty sudeckie z VIII i XIX w. W jej 
dolnej części znajdują się ruiny XVIII-wiecznego barokowego dworu, na których tyłach stoi gołębnik 
z XIX wieku. 

http://www.rozanka-parafia.pl/ 

 Z Różanki wybierzemy się okrężną drogą do Lesicy, w której możemy zobaczyć m.in. Kościół 
św. Marcina z roku 1706. Wewnątrz znajduje się chrzcielnica z piaskowca z XVI w., ołtarz główny 
z XVIII w. oraz polichromie mistrza Rungego z Ratyzbony. Figury obok kościoła powstały w tzw. 
warsztacie lesickim. Poza kościołem, warto zobaczyć ruiny wolnego sołectwa z XVII w., kamienną 
figurę Trójcy Świętej z XVIII w. oraz krzyż pokutny z 18.10.1628 roku. Po północno-wschodniej stronie 
znajduje się Przełom Dzikiej Orlicy – jest to miejsce,  którym Czerwony Strumień uchodzi do Dzikiej 
Orlicy, a ona gwałtownie zmienia nurt na południowo-zachodni, opuszcza granice Polski i wpływa do 
Czech, na teren rezerwatu przyrody Zemska Brana. Jest to jeden z najładniejszych przełomów 
w Górach Orlickich. Na dnie koryta rzeki zalegają obtoczone gnejsowe głazy, a brzegi otaczają strome 
gnejsowe skały, które wyglądają niczym brama wejściowa, przez którą rzeka wpływa do Czech. 
Jednak, aby ją zobaczyć, należy nieco odbić od zaplanowanej trasy i przekroczyć granicę czeską. 
http://pl.wikipedia.org/ 

 



Wskazówki (oznaczone na mapie białymi punktami): 

Międzylesie-Różanka 

• Wyrusz na północ przez Ludwika Waryńskiego/DK33 w kierunku Władysława Syrokomli 
(350 m) 

• Skręć w lewo w Lipowa/DW389 
• Jedź dalej drogą DW389 

(5,8 km) 

Różanka-Lesica 

• Wyrusz na północ przez DW389 
(2,1 km) 

• Skręć w lewo, pozostając na DW389 
(48 m) 

• Skręć w lewo, pozostając na DW389 
(4,5 km) 

• Skręć w lewo 
(3,0 km) 

• Skręć w lewo 
(11,2 km) 

Lesica-Międzylesie 

• Wyrusz na wschód 
(3,4 km) 

• Skręć w lewo 
(750 m) 

• Skręć w prawo w kierunku Szarych Szeregów 
(2,1 km) 

• Skręć w lewo w Kościelna 
(8 m) 

• Skręć w prawo w kierunku Szarych Szeregów 
(130 m) 

• Skręć w lewo w Szarych Szeregów 
(110 m) 

• Skręć lekko w prawo w pl. Wolności 
(110 m) 

 


