Szlak Rowerowy Mennonitów; Raczki Elbląskie –
Rozgard; kolor znaków czerwony
Zarządzany przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Długość szlaku 23,20 km



wytyczony i uzgodniony 23,20 km
oznakowany: 23,20 km

Przebieg szlaku
Raczki Elbląskie – 00 km, Tropy Elbląskie – 4,22 km, Żurawiec – 5,79 km, Jezioro –
9,04 km, Balewo – 11,23 km, Markusy – 13,44 km, Różany – 17,76 km, Rozgart –
21,64 km - 23,2 km, (dalej prowadzi przez Szaleniec, Kławki, Krzyżanowo do
Starego Pola zarządzany przez LGD Spichlerz Żuławski)

Rodzaj nawierzchni:



drogi asfaltowe
bruk

– 23,05 km
- 0,15 km

Charakterystyka szlaku:
Opisany odcinek : Raczki Elbląskie – Rozgart 23,2 km
Szlak zaczyna się przy Stacji Pomp nr 26 Raczki Elbląskie na drodze powiatowej nr
1121N a kończy się za miejscowością Rozgard na granicy województw warmińskomazurskiego i pomorskiego.

Atrakcje:
Na szlaku turysta będzie miał okazję zapoznać się z bogactwem kulturowoprzyrodniczym Żuław. Towarzyszyć mu będą liczne rowy i kanały. Spotka liczne
urządzenia hydrotechniczne w postaci jazów i zastawek oraz stacje pomp. Rowom i
kanałom towarzyszą nieodłącznie wały przeciwpowodziowe, wznoszące się nieraz
kilka metrów ponad otaczający teren stając się dobrymi punktami obserwacyjnymi.
Żuławy to w znacznej części teren depresyjny. Przy szlaku znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce w Raczkach Elbląskich.
Ciekawą atrakcją szlaku są wsie o różnym typie osadniczym. Rowerzyści spotkają tu
miejscowości o zabudowie jednodworcznej – rozproszonej (Raczki Elbląskie),
rzędówki bagienne (Żółwiniec) oraz bardzo rzadką już ulicówkę wodną (Tropy
Elbląskie).
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Przejażdżka po szlaku w mijanych po drodze miejscowościach pozwoli zobaczyć
domy podcieniowe tzw. holenderskie wzniesione przez osadników - mennonitów
holenderskich. Budynki wznoszone były na pagórkach zwanych trepami. Budynki te
przybierały różne kształty: wzdłużne (w jednym rzędzie), w kształcie litery L lub T.
Innym elementem mennonickiej kultury są cmentarze. Na szlaku zachowały się
cmentarze w Tropach Elbląskich, Jeziorze, Markusach i Rozgarcie, a w niedalekim
sąsiedztwie w Żółwińcu, Kępniewie i Fiszewie.
Na szlaku turysta spotka świątynie pomennonickie w Jeziorze (obiekt niszczeje –
przez wiele lat był to magazyn zbożowy) oraz w Rozgarcie (obecnie kościół
katolicki).
W krajobrazie Żuław pojawiają się też wieże kościołów katolickich w Jeziorze i
Zwierznie.
Ważnym walorem szlaku jest przyroda. Wszędzie towarzyszyć będzie „symbol”
Żuław – wierzba.
Opracowano na podstawie dokumentacji „Szlak Mennonitów na Żuławach Elbląskich”,
Elbląg, 2013 r. Krzysztof Mieczkowski, Marian Tomaszewski
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