
                                                                                            
 
 
 
 

ROK KOLEJNY MINĄŁ... 
 
 

Rok 2010 nie zaczął się najłaskawiej dla Klubu Turystycznego PTTK SZUWAREK 
w Nowym Dworze Gdańskim. Najpierw trzeba było odwołać kajakowy Spływ Noworoczny, 
ponieważ siarczysty mróz skuł rzeki grubą warstwą lodu. Miesiąc później obfite opady śniegu 
zasypały drogi czyniąc je nieprzejezdnymi dla naszych rowerów, nie doszła więc do skutku 
oczekiwana z niecierpliwością trasa rowerowa na 38 Ogólnopolski Złaz Śladami Żołnierzy 
Powstania Listopadowego do Fiszewa. 

Impreza rowerowa ciesząca się najdłuższą tradycją wśród sympatyków 
nowodworskiego klubu na szczęście odbyła się zgodnie z planem. Po powitaniu uczestników, 
w tym gości z Łodzi, Gdańska i Elbląga, pod Żuławskim Ośrodkiem Kultury w „białej” 
scenerii ruszyliśmy na trasę V-tego Jubileuszowego Rajdu Fanatyka. Marcowe słońce szybko 
zrobiło swoje i było niemal wiosennie. Trasa wiodła do Malborka, gdzie czekała na nas 
zaprzyjaźniona przewodnik po zamku krzyżackim – kol. Maryla Schmidt. Doceniając naszą 
wytrwałość Dyrektor zaprosił nas do bezpłatnego zwiedzenia Muzeum. 

Na inaugurację sezonu kajakowego wybraliśmy bardzo trudną i wymagającą trasę 
rzeką Wałszą. Bystry nurt oraz liczne przeszkody sprawiły, że aż jedenaście osób zażyło 
niechcianej kąpieli. Tym bardziej niechcianej, że była to niespecjalnie ciepła pierwsza połowa 
kwietnia. Niewątpliwą atrakcją tej wyprawy był też nocleg w Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Pieniężnie. 

Koniec kwietnia to prawdziwa kumulacja wydarzeń turystycznych. Uczestniczyliśmy 
w V Pomorskim Sejmiku Turystów Kolarzy w Sobieszewie, młodzież licealna pod wodzą 
kol. Moniki Górak pojechała na 34 Ogólnopolski Zlot Pamięci Narodowej do Nadbrzeża, 
a jednocześnie byliśmy współorganizatorami finału wojewódzkiego 38 Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, który odbywał się w Nowym 
Dworze Gdańskim i Marzęcinie. 

Na długi majowy weekend zaproponowaliśmy udział w V Majówce Rowerowej na 
Kaszubach wiodącej pięknymi szlakami Słowińskiego Parku Narodowego. Impreza była 
huczna i liczna, udział w niej wzięło kilkaset osób. Mieliśmy okazję spotkać naszych 
„starych”, „rowerowych” znajomych, a także poznać kilka interesujących osób, które szybko 
zaprzyjaźniły się z Szuwarkiem. 

W trakcie dwudniowego spływu kajakowego Nogatem z Białej Góry do Wiercin, 
nocleg wypadł nam w Malborku. Szczęśliwym trafem było to w „noc muzeów”, z czego 
skwapliwie skorzystaliśmy, bo trudno przecież o lepsze miejsce na tego typu wydarzenie. 

I nadszedł czas naszej sztandarowej imprezy – III-go Żuławskiego Rajdu 
Rowerowego. Tym razem pojechaliśmy na Żuławy Elbląskie aż do Świętego Gaju, Rychlik, 
Buczyńca i innych pochylni Kanału Elbląskiego. Rajd miał charakter ponadregionalny. 
Gościliśmy uczestników z Ciechanowa, Świecia, Starogardu, Malborka, Lidzbarka 
Warmińskiego, Redy, Ciechocinka, Słupska i innych miejsc. Nie przerywając kolarskiej 
przygody wzięliśmy udział w V Warmińskim Rajdzie Rowerowym, którego na prośbę KT 
FIGA z Braniewa, byliśmy współorganizatorem. Prowadziliśmy dwie trasy z metą w Starej 
Pasłęce. 



Kolejne tradycyjne wydarzenie w naszym Klubie to Spływ Wodami Żuław, 
odbywający się już po raz siódmy. W tej edycji płynęliśmy z Krynicy Morskiej do Rybiny. 
W programie było tradycyjne już odsłanianie rzeźby – słupa przyjaźni, w którym także 
tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele samorządów Powiatu Nowodworskiego. 

Do końca wakacji przede wszystkim pływaliśmy. Na prośbę kolegów z Braniewa 
współorganizowaliśmy Spływ Wodami Warmii. Prowadziliśmy trasę po rzece Baudzie 
i wzburzonym Zalewie Wiślanym. Wspólnie z kajakarzami z elbląskiego Klubu Turystyki 
Kajakowej DRUŻNO zorganizowaliśmy spływ po rzece Liwie z Prabut do Kwidzyna, 
w programie było również zwiedzanie obu miast oraz biwak w ośrodku szkoleniowym WOŚP 
w Szadowie. Wybraliśmy się także na urokliwy szlak rzeki Pilawy w okolicach Bornego 
Sulinowa, mieliśmy okazję zwiedzić te pomilitarne strony. Zainicjowaliśmy również cykl 
spływów „zapomnianymi drogami wodnymi”, pierwszy odbyliśmy kanałami: Drzewnym 
i Panieńskim do Marzęcina. 

Na pożegnanie wakacji wybraliśmy się na wyprawę rowerową na Hel. Przed udaniem 
się tramwajem wodnym na Mierzeję wykorzystaliśmy fakt, że kierownikiem budowy 
gdyńskiej Sea Towers jest nasz kolega, Przodownik Turystyki Kolarskiej inż. Andrzej Skura 
i dokładnie zwiedziliśmy ten wyjątkowy obiekt architektoniczny. 

Nadeszła piękna, kolorowa jesień i nie sposób było nie wybrać się na szlaki. 
Skorzystaliśmy z zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach na IV Rajd 
Rowerowy „Szlakiem Mazurskich Legend”. Przez dwa dni wędrowaliśmy po urokliwych 
szlakach Puszczy Boreckiej w samym sercu Mazur. W tym samym czasie grupa 
gimnazjalistów z Marzęcina i Kmiecina, pod wodzą swych nauczycieli – członków naszego 
Klubu, uczestniczyła w 48 Ogólnopolskim Jesiennym Rajdzie po Wysoczyźnie Elbląskiej. 
Odbyły się jeszcze wędrówki po znaczonych licznymi, charakterystycznymi kapliczkami 
drogach Warmii w ramach 41 Ogólnopolskiego Rajdu „Braniewska Jesień” oraz wyjazd na 
XII Rajd Liścia Dębu „Szlakiem Błękitnej Krainy”. Niesamowitym jest, że doliny rzeki Słupi 
w okolicach Lęborka, w jesiennym słońcu naprawdę są błękitne! 

Tradycją Klubu stał się już Spływ Andrzejkowy. W tym roku zdążyliśmy w ostatniej 
chwili, dosłownie kilkanaście godzin przed nadejściem mrozów. Po kilkukilometrowym 
spływie było ognisko z kiełbaskami, a potem w siedzibie zaprzyjaźnionego stowarzyszenia 
biesiada turystyczna połączona z andrzejkowymi wróżbami oraz wspomnieniami kończącego 
się sezonu turystycznego. 

Kilkanaście imprez, kilkuset uczestników, wiele przejechanych i przepłyniętych 
kilometrów, ogrom niesamowitych przygód, wspaniałych wrażeń i ciekawych znajomości – 
tak najłatwiej podsumować miniony rok z Klubem Turystycznym PTTK SZUWAREK 
w Nowym Dworze Gdańskim. 
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