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S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA W ŚWIECIE TULIPANÓW – 6.05.2023 R. 

 

Fot.: 1 (WK) – Załadunek rowerów 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 6 

maja 2023 r. w Słupsku na ul. Dunikowskiego.  

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy po o-

trzymaniu informacji na wskazany przez siebie 

adres e-mail podczas rejestracji. Stowarzyszenie 

nie zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szu-

kania zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat 

i zrezygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

Godzina wyjazdu zostanie podana uczestnikom 

rajdu rowerowego po dokonaniu rejestracji. 

PĘTLA ŻUŁAWSKA 

 
Rysunek 1– Pomorskie Travel 

Domy podcieniowe, szachulcowe kościółki, o-

biekty hydrotechniczne pamiętające dawnych 

osadników tych ziem – Menonitów, a wszędzie 

dookoła płaski teren poprzecinany licznymi ro-

wami melioracyjnymi i kanałami, których 

brzegi porastają typowe dla tego obszaru 

wierzby. To właśnie są Żuławy, które ze wzglę-

du na ukształtowanie, lokalizację i warunki na-

turalne są obszarem niezwykle interesującym 

i wartym odkrycia. Zapraszamy na wycieczkę 

rowerem przez Żuławy oraz krainę tulipanów... 

    

Rysunek 2 – Oznaczenie szlaku występujące na trasie rajdu ro-

werowego 

Trasa rajdu rowerowego została wytyczona oz-

nakowanymi szlakami rowerowymi – czarnym 

Szlakiem Mennonitów, czerwonym Szlakiem 

Motławskim, a fragmentami prowadzi przez 

międzynarodowe trasy rowerowe EuroVelo 

9/WTR i EuroVelo10/13. 

 

Fot.: 2 (Bogdan Wanko) – żuławski dom podcieniowy z XVIII w. 

Kraina tulipanów 

SZLAK MENNOMITÓW 

Zanim wyruszymy w trasę, rozpoczniemy od 

wspólnego śniadania w Gdańsku, w tym samym 

miejscu również zakończymy naszą przygodę. 

Opuszczamy Gdańsk i poruszamy się wzdłuż 

brzegu Motławy, czarnym szlakiem rowero-

wym – Szlakiem Mennonitów. Na przeciwle-

głym brzegu rzeki możemy dostrzec oznakowa-

nie czerwonego szlaku rowerowego – Szlaku 

Motławskiego, którym można dojechać do 

Tczewa. My jednak wybieramy Szlak Menoni-

tów i po przejechaniu ok. 9 km dojeżdżamy do 

miejscowości Mokry Dwór, w którym warto od-

wiedzić Zagrodę edukacyjną „U Młynarza”. 

W odrestaurowanym wiatraku typu paltrak 

dowiemy się historii budowli pochodzącej 

z Wyszogrodu oraz innych tego typu obiektów, 

których niegdyś na Żuławach było wiele.  

 

Fot.: 3 (familytime) - U młynarza - zagroda edukacyjna w Mo-

krym Dworze 

Będziemy mieli również okazję poznać proces 

wypiekania chleba, a nawet własnoręcznie wy-

konać swój bochenek. W Mokrym Dworze war-  

To zwiedzić  Skansen Żuławskich Maszyn Rol- 

Rolniczych, a w sąsiadującej Wiślinie, drew-

nianą Dzwonnicę Mennonicką  z 1792 r. 

Na tym odcinku zaczynamy poruszać się prowa-

dzącymi równolegle szlakami rowerowymi, 

czarnym Mennonitów i czerwonym Motław-

skim. Trasa poprowadzi nas również do jednego 

z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 

obiektów architektury Żuław. Dom podcie-

niowy w Trutnowach został wybudowany 

w 1720 r. i jest najstarszym tego typu obiektem 

w rejonie. Jego wnętrze posiada zachowany 

układ pomieszczeń. 

 

Fot.: 6 (Internet) – Trutnowy – dom podcieniowy 

Dalej Szlak Menonitów prowadzi nas do miej-

scowości Cedry Wielkie, gdzie warto zatrzymać 

się i zasmakować lokalnej kuchni inspirowanej 

regionalnymi obyczajami żuławskimi. Smaki re-

gionu poznamy w restauracji Cedrowy Dworek. 

Posileni lokalnymi specjałami ruszamy w dal-

szą podróż. Tym razem poruszamy się poza szla-

kami. Jadąc lokalnymi drogami publiczny mi 

przemieszczamy się w otoczeniu pól uprawnych 

poprzecinanych szachownicą kanałów  i rowów 
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Fot.: 8 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego –ok. 70 km (może ulec zmianie) 

melioracyjnych, których sieć pierwotnie została 

zaprojektowana przez dawnych mieszkańców 

tych ziem. Mowa tutaj o Menonitach – holen-

derskich osadnikach, których sprowadzono 

w okolice Żuław, jako wsparcie dla rozwoju rol-

nictwa na podmokłych i często zalewanych te-

renach. 

Lokalnymi drogami mijamy Cedry Małe, drogę 

krajową nr 7 do Elbląga i kierujemy się w stronę 

Błotnik. Na horyzoncie z wolna zaczynają się 

wyłaniać białe żagle jachtów zacumowanych 

w marinie jachtowej. Jest to nowoczesny o-

biekt wybudowany w ramach Pętli Żuławskiej, 

który dysponuje 80 miejscami cumowniczymi 

z pełną infrastrukturą dla żeglarzy i motoro-

wodniaków. 

Jadąc dalej napotkamy śluzę wodną w Przega-

linie, która oddziela dwie odnogi Wisły, a jej za-

daniem jest przeprawianie statków pomiędzy 

Martwą Wisłą, a Przekopem Wisły. Przeznacze-

niem śluzy była również regulacja wód Wisły 

i zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnic 

i osiedli Gdańska położonych nad Martwą Wi-

słą. 

W Przegalinie trasa naszej wycieczki łączy się 

z przebiegiem międzynarodowych tras rowero-

wych EuroVelo 10/13 i EuroVelo 9/WTR, które 

doprowadzą nas do śródmieścia Gdańska. Ale 

zanim dojedziemy do końca trasy na naszej dro-

dze mamy jeszcze Wyspę Sobieszewską, gdzie 

również warto spędzić nieco więcej czasu. 

Warto zajrzeć do jednej ze smażalni i skoszto-

wać wspaniałej zupy rybnej lub smażonej rybki. 

Lokalne tawerny oferują dania ze świeżych po-

łowów, a obsługa często umie doradzić jaka 

ryba będzie nam najbardziej smakować. 

 

Mapa 1 - Wyspa Sobieszewska 

WYSPA SOBIESZEWSKA 

Wyspa Sobieszewska to niesamowite miejsce, 

i choć przynależy do Gdańska to można tu po-

czuć prawdziwie wakacyjny klimat, z dala od 

zgiełku miasta i duże ilości turystów. Znajdują 

się tu czyste, szerokie plaże, a na obu krańcach 

Wyspy utworzono rezerwaty, w których wspa-

niale czują się ptaki i foki. 

 

Fot.: 4 (Internet) - Wyspa Sobieszewska 

Szczególnie miłośnicy podglądania ptactwa 

znajda tu coś dla siebie, specjalnie przygoto-

wane wiaty obserwacyjne na terenie Rezerwatu 

Ptasi Raj, pomogą w oglądaniu najciekawszych 

gatunków. Tym, który lubią wcześnie wstawać 

polecamy poranny spacer do Rezerwatu Mewia 

Łacha, to królestwo fok, których o poranku 

można naliczyć nawet kilkadziesiąt osobników 

wylegujących się na małych wysepkach u Uj-

ścia Wisły. 

TULIPANY 

W Cedrach Wielkich przy Żuławskim Ośrodku 

Kultury i Sportu znajduje się ogromna plantacja 

i tulipanowe pole Państwa Marioli i Tomasza 

Luzarów. Wspólnie z Anną van der Burg-Cze-

kałą stworzyli oni wielki ogród, który już ko-

lejny rok  udostępniają chętnym do zakupu tych 

kultowych kwiatów. Pani Anna wraz z mężem, 

Bastianem van der Burg - Holendrem - również 

prowadzi gospodarstwo specjalizujące się 

w uprawie tulipanów. 

Dzięki wspólnym staraniom odwiedzający mają 

możliwość podziwiania spektakularnych tuli-

panowych dywanów. 

 

Fot.: 5 (Internet) - O Rany Tulipany - Cedry Wielkie 

Żuławski Tulipan to impreza plenerowa, święto 

kwiatów i niezapomnianych wrażeń. Każdego 

roku w maju na łące w Mokrym Dworze w Gmi-

nie Pruszcz Gdański mieszkańcy gminy oraz jej 

okolic zbierają się by układać z tulipanów abs-

trakcyjne kompozycje oraz „kwiatowe” dzieła 

nawiązujące do konkretnych symboli czy po-

staci. Pomysłodawcą i głównym organizatorem 

imprezy jest sołtys Mokrego Dworu, Wiesław 

Zbroiński. 

 

Fot.: 7 (Internet) - Żuławskie Tulipany w Mokrym Dworze 

POWRÓT DO GDAŃSKA 

Droga powrotna do Gdańska to nowo wybudo-

wana wydzielona droga rowerowa, która dopro-

wadzi nas do punktu, w którym rozpoczynaliśmy 

wycieczkę. Trasa będąca częścią międzynarodo-

wej trasy EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9 zo-

stała przygotowana przez lokalne samorządy 

w ramach projektu dofinansowanego ze środ-

ków UE. Droga wybudowana według standar-

dów dedykowanych międzynarodowym trasom 

rowerowym, dodatkowo wyposażona w bez-

pieczne i wygodne miejsca odpoczynku jest do-

skonałą alternatywą wycieczki nawet z najmłod-

szymi rowerzystami. Trasę poprowadzono przez 

obrzeża Gdańska w dużej części poza głównymi 

traktami komunikacyjnymi miasta co daje moż-

liwość jazdy w otoczeniu ciszy i z dala od gwaru 

przejeżdżających aut. 

Wycieczka przez Żuławy Gdańskie to propozy-

cja na całodniową wycieczkę rowerową nie tylko 

dla wprawnych kondycyjnie rowerzystów. Z tra-

są powinni poradzić sobie również cykliści roz-

poczynający rowerowe podróże dłuższe niż osie-

dlowe przejażdżki. Ukształtowanie terenu i ro-

dzaje dróg jakie zostały zasugerowane w naszej 

propozycji umożliwiają poznanie tego regionu 

z perspektywy siodełka rowerowego każdemu 

kto chce poznać Żuławy z bliska. 

Opracował: Wojciech Kleban 
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