Pozycję Olsztynecką wytyczono łukiem na odcinku
kilkudziesięciu kilometrów od jeziora Szeląg Wielki,
wzdłuż rzeki Drwęcy i jez. Mielno, dalej w rejonie
Witramowa i Bolejn, jez. Omulew, jez. Dłużek do jez.
Kalwa i jez. Serwent.
Tam, gdzie było to możliwe wykorzystano naturalne
przeszkody,
natomiast
schrony
najczęściej
budowane były przy głównych drogach.
Schron,
który
widzimy
mieścił
działko
przeciwpancerne 37 mm oraz karabiny maszynowe.
W 1945 r. schrony były zbyt „lekkie” jak na rosyjski
„walec pancerny” i nie odegrały poważnej roli
podczas radzieckiej ofensywy.

Przejeżdżamy krótki odcinek drogą
537 (uwaga na ruch samochodowy,
niektórzy kierowcy pędzą zbyt szybko)
i wjeżdżamy do Mielna.
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Następnie dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr
537, gdzie możemy zobaczyć schron pozycji
olsztyneckiej wybudowanej przez III Rzeszę
w latach 1937-39

Ośrodek Restauracja Krokodyl
Mielno 30a, 14-107 Mielno
Zapytaj o wypożyczalnię rowerów
typu cross-country
tel. (+48) 511 427 993

ZESKANUJ
KOD QR,
ABY POBRAĆ
PLIK GPX

Kierunek:

Wokół jeziora
Mielno
ok 22 km

2h

Mielno – Tymawa – Sitno – Jadamowo –
Waplewo – Gąsiorowo Olsztyneckie – Mielno

Szlak w formie pętli. Trasa prowadzi w części po
drogach asfaltowych z małym ruchem
samochodowym, drogami utwardzonymi oraz
drogami polnymi. Czas przejazdu to około
2 godziny. Wbrew pozorom na trasie nie zobaczymy
jeziora, za to zobaczymy dawne pałace pozostałości po wielkich majątkach ziemskich
niegdyś potężnych rodów niemieckich (a w latach
PRL często znajdowały się tam biura Państwowych
Gospodarstw Rolnych), a także cmentarze z I wojny
światowej i schron z lat 30. tych XX wieku.

Po wyjeździe z ośrodka skręcamy w lewo
(w przypadku niesprzyjającego wiatru
warto
zastanowić
się
nad
jazdą
w przeciwnym kierunku). W miejscowości
Tymawa, lekko zbaczając z trasy, można zobaczyć
pałac z końca XIX w. (aktualnie własność prywatna).
Park rozpościerający się za pałacem dochodził do
brzegów jeziora. Projektowany w 2 połowie XIX
wieku przez Johanna Larassa – sławnego w owym
czasie projektanta ogrodów i parków. Cmentarz
rodowy w najwyższym punkcie parku, na wzgórzu
z widokiem na posiadłość. Pałac założony na rzucie
prostokąta, dwukondygnacyjny.

1

W miejscowości Jadamowo również możemy
zobaczyć
dawny zespół pałacowo-parkowy
należący dawniej do jednego ze starych rodów
niemieckich (Finck von Finckenstain).
Dwór
usytuowany między parkiem a podwórzem
gospodarczym. Pochodzi z końca XIX wieku.
Założony na rzucie prostokąta. Obecnie własność
prywatna.
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Niedaleko wsi przy południowym brzegu jeziora
Mielno można zobaczyć miejsce, w którym
w średniowieczu znajdowała się strażnica
krzyżacka, zniszczona najpewniej przez wojska króla
Jagiełły w 1410 r.

W Waplewie mijamy cmentarz, na którym
spoczywa kilkuset żołnierzy niemieckich
i rosyjskich. Zginęli 28 sierpnia 1914 roku
w walkach pomiędzy Waplewem a jeziorem
Mielno.

W Gąsiorowie Olsztyneckim znajduje się
pałac z początku XIX wieku w stylu
klasycystycznym
założony
na
rzucie
prostokąta. Od strony jeziora taras z ozdobną
balustradą i murowaną werandą z drugim
tarasem na piętrze. Przed wojną majątek
obejmował ok 640 hektarów ziemi. W 1945 r. przed
nadejściem Rosjan, ówczesny właściciel wywiózł
najcenniejsze rzeczy z pałacu. Rosjanie nie zniszczyli
majątku i stacjonowali tu aż do 1949 r. kiedy to
przekazali pałac władzom polskim. Powstało tu
Państwowe Gospodarstwo Rolne, a w części pałacu
urządzono mieszkania dla pracowników. Obecnie
własność prywatna.
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Wyjeżdżając z Gąsiorowa zjeżdżamy z utwardzonej
drogi i wjeżdżamy na drogę polną (czasem może być
konieczne podprowadzenie roweru).
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Przy kopalni kruszyw mijamy kolejny cmentarz
z I wojny światowej, gdzie pochowani są niemieccy
i rosyjscy żołnierze, którzy brali udział w bitwie pod
Tannenbergiem

