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Jubileusz 10-lecia istnienia Akademic-

kiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach „SABAT” 
(AKTK) rozpoczęto turystycznie 19 V 2012 r. XII 
poZiMowym Złazem Politechniki Świętokrzy-
skiej, czyli kolejną już edycją wiosennego złazu, 
którego organizatorzy w 2001 r. reaktywowali  
w XXI w. na Politechnice Świętokrzyskiej zorga-
nizowany ruch turystyczny i stworzyli Wydzia-
łowy Kluby Turystyki Kwalifikowanej (WKTK) na 
Wydziale Zarządzania i Modelowania Kompute-
rowego (WZiMK), a następnie AKTK. Niespełna 
20 km trasa wiodła południowo-wschodnią czę-
ścią Gór Świętokrzyskich z Łagowa przez Bardo, 
Rembów i Raków do Zalewu Chańcza.  

 
Jaskinia Zbójecka w Łagowie 

Zwiedzanie starej średniowiecznej osady 
biskupów kujawskich, która w latach 1253-
1869 posiadała prawa miejskie, rozpoczęto od 

okazałego wąwozu Dule. Tutaj wysoko w stro-
mej, wapiennej skarpie znajduje się Jaskinia 
Zbójecka o długości ok. 160 m. Tylko początko-
wa komora tej krasowej jaskini powstałej  
w wapieniach dewońskich jest ogólnodostępna, 
penetrowanie dalszych korytarzy wymaga od-
powiedniego sprzętu i kwalifikacji. Tutaj miał 
mieć schronienie okrutny zbój Madej, który zdo-
łał uniknąć kary, jaką za jego czyny szykowano 
w piekle na specjalnym łożu.  

 
Kościół św. Michała Archanioła w Łagowie 
Następnie 10-osobowa ekipa udała się niebie-
skim szlakiem turystycznym w kierunku Woli 
Łagowskiej. Z wysoko położonej drogi rozpoście-
ra się przepiękny widok główne pasmo Gór 
Świętokrzyskich. Po ok. 2 km należy skręcić w 
lewo w drogę wiodącą do Barda. Na wzniesieniu 
tuż przed wioską wznosi się mogiła powstańców 
tzw. Trzy Krzyże, poległych w walce z Rosjanami 
w grudniu 1863 r.  
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Widok z Woli Łagowskiej  
Dalej droga opada do doliny Bardzianki, gdzie 
na wysokim brzegu wznosi się niewielki, późno-
barokowy kościół Nawiedzenia NMP  
z 1789 r. Kościelna dzwonnica kryje w sobie 
dzwon z 1411 r. - jeden z najstarszych w na-
szym województwie. Tuż za kościołem należy 
skręcić w lewo w kierunku parafialnego cmenta-
rza i znów w lewo po dojściu do lasu. Za przy-
drożną figurką schodzi się w prawa w kierunku 
bardziańskich łąk, które o tej porze roku ujmo-
wały tęczą kolorów i intensywnością zieleni.  

 
Kościół Nawiedzenia NMP w Bardzie 

Dalej należy się kierować na południe, aby dojść 
do Rembowa. W tej małej miejscowości ukryte 
są na okazałym wzgórzu przyziemia rycerskiego 
zamku Szumsko, wniesionego w I poł. XIV w. 
przez Jakuba i Krzesława Odrowążów. Stromo 
ku rzeczce opadająca skarpa, oddzielona 
sztuczną fosą dawała doskonałe warunki 
obronne. Z zamkiem związana jest legenda 
opowiadająca o tragedii rycerza Mszczuja pod-
czas najazdu Tatarów. Dalej należy kierować się 
wzdłuż wąskiej drogi, a na skrzyżowaniu, prosto 
w kierunku lasu, po wyjściu z którego widać w 
oddali zabudowania Rakowa, który w latach 
1567 – 1869 posiadał prawa miejskie. Miasto 
stanowiło centralny ośrodek braci polskich 

zwanych arianami i działającej tutaj w latach 
1602-1638 Akademii Rakowskiej (uczelni pół-
wyższej), słynnej na całą Europę. Po tamtym 
okresie świetności zachował się ariański układ 
urbanistyczny miejskiej zabudowy, dom mini-
stra zboru, Dom Wójta, arianka. W roku latach 
40-tych XVII w. wzniesiono przy rynku okazały, 
wczesnobarkowy kościół Świętej Trójcy oraz 
niewielki kościół reformatów św. Anny położony 
przy skrzyżowaniu dróg do Staszowa i Szydło-
wa/Stopnicy.  

 
Kościół Świętej Trójcy w Rakowie 

Bazę noclegową zorganizowano w dom-
kach kempingowych pani Teresy Piotrowicz (po-
lecam) położonych malowniczo na pograniczu 
Pągowca i Życin nad rozległym Zalewem Chań-
cza na Czarnej Staszowskiej. Tutaj, przy ogni-
sku Krzysztof Sabat, współzałożyciel AKTK 
przybliżył zgromadzonym bogatą historię Klubu.  

 
Zalew Chańcza 
Następnego dnia, po śniadaniu w parku na ra-
kowskim rynku, sympatycy turystyki powrócili 
do Kielc. Tak wyglądała inauguracja obchodów 
Jubileuszu. 

Natomiast zakończenie Jubileuszu odby-
ło się 22 VI 2012 r. i miało charakter niezwykle 
uroczysty. Na spotkanie w Klubie Studenckim 
„Pod Krechą” przybyli przedstawiciele władz 
Uczelni, PTTK i różnych organizacji studenc-
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kich, pracownicy i studenci, dawni i obecni dzia-
łacze klubowi oraz sympatycy turystyki i Klubu. 
Krzysztof Sabat – prezes Klubu, otworzył część 
oficjalną spotkania, a następnie głos zabrał dr 
inż. Sławomir Luściński – dawny opiekun 
WKTK i inicjator odrodzenia zorganizowanego 
ruchu turystycznego na PŚk. W dalszej części 
zaprezentowano, przygotowany przez kol. Pawła 
Sudera, okolicznościowy pokaz multimedialny, 
który wywołał sentymentalne wspomnienia. Do 
tej pory zorganizowano łącznie 77 imprez tury-
stycznych (24 złazy, 20 wypraw i rajdów gór-
skich, 5 spływów kajakowych oraz 28 rajdów 
pieszych i rowerowych), w których uczestniczyło 
1398 osób, co daje 146 dni, spędzonych  
w większości na terenie województwa święto-
krzyskiego. 

 
Wystąpienie dr S. Luścińskiego 

Następnie głos zabrał prof. Stanisław  
Adamczak – rektor PŚk, który podkreślił zna-
czenie różnych form turystyki w środowisku 
akademickim i wszechstronnym rozwoju czło-
wieka. Następnie wręczono okolicznościowe po-
dziękowania dawnym i obecnym działaczom 
oraz przedstawicielom władz Uczelni różnych 
szczebli i pracownikom aktywnie wspierających 
szlachetną ideę turystyki kwalifikowanej i krajo-
znawstwa w naszym środowisku akademickim. 
Należy tu wymienić takie osoby jak: dr Sławomir 
LUŚCIŃSKI – nauczyciel (WZiMK), opiekun 
WKTK i uczestnik wielu imprez, dr Andrzej SĘK 
– I prodziekan ds. studenckich WZiMK (2001-
2008) i kanclerz (od 2008), prof. PŚk Wacław 
GIERULSKI,– I dziekan WZiMK (2001-2008), 

doc. Barbara Goszczyńska – prorektor ds. stu-
denckich (1996-2002), dyrektor administracyj-
ny i kanclerz (2003-2008), prof. Wiesław 
Trąmpczyński – rektor (2000-2008), prof. PŚk 
Maria Żygadło - prorektor ds. studenckich 
(2002-2005), prof. PŚk Zbigniew Rusin – dzie-
kan WBiIŚ (2005-2008), prof. PŚk Tadeusz Ste-
fański – dziekan WE,AiI (2005-2008), prof. PŚk 
Jerzy Zb. Piorowski - dziekan WBiIŚ (2008-
2012), prof. PŚk Andrzej Kapłon - prorektor ds. 
studenckich (2005-2008) i dziekan WE,AiI 
(2008-2012), prof. PŚk Dariusz Bojczuk - dzie-
kan WZiMK (2008-2012), dr Edyta Kowalczyk – 
nauczyciel (WZiMK) i uczestniczka wielu imprez, 
mgr Kamil Dziewit – rzecznik PŚk, redaktor In-
deksu, mgr Konrad Sarnecki – administrator 
strony internetowej Klubu, mgr Kamil Przygoda 
(WZiMK) – działacz, I prezes (2001-2002) i sekre-
tarz WKTK (2002-2003), mgr Marlena Pocheć 
(WZiMK) – działaczka, skarbnik (2002-2003)  
i prezes WKTK (2003-2004) oraz I prezes AKTK 
(2003), członkowie komitetu organizacyjnego  
I poZiMowego: mgr Małgorzata (Gołdyn) Bury 
(WZiMK), mgr Dorota (Olcha) Zagajewska 
(WZiMK), Piotr Marczewski (WMiBM), mgr Artur 
Ściana (WZiMK), mgr Tomasz Smoliński 
(WE,AiI) – działacz i prezes AKTK (2003-2006), 
mgr Michał Czuba (WE,AiI) – działacz i sekretarz 
AKTK (2003-2004), mgr Grzegorz Idkowiak 
(WBiIŚ) – działacz i skarbnik (2006-2008), mgr 
Tomasz Warzycki (WE,AiI) – działacz i sekretarz 
(2008-2010), mgr Dominika (Salwa) Lichosik 
(WBiIŚ) – działaczka, sekretarz (2006 – 2008), 
Michał Idkowiak (WE,AiI) – działacz i skarbnik 
(od 2008), Krzysztof Pawlak (WE,AiI) – działacz. 
Listę wyróżnionych zamknął prof. Stanisław 
Adamczak, który objął swym patronatem Jubi-
leusz i od wielu lat czynnie wspiera działalność 
klubu. 

Ponadto, z rąk Grzegorza Szczęsnego – 
prezesa Oddziału Świętokrzyskiego PTTK  
w Kielcach, Klub otrzymał okolicznościowy dy-
plom i puchar. Następnie wyróżniono dyplo-
mami Oddziału PTTK najbardziej aktywnych 
członków Klubu: Krzysztof Sabat (WZiMK) – 
działacz, sekretarz (2001-2002) i prezes WKTK 
(2002-2003), skarbnik (2004-2006) i prezes 
AKTK (od 2006), Grzegorz Idkowiak, Tomasz 
Warzycki, Dominika Lichosik, Michał Idkowiak  
i Krzysztof Pawlak otrzymali wyróżnienia i upo-
minki Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kiel-
cach.  
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Puchar Oddziału PTTK w Kielcach 

Na zakończenie części oficjalnej spotka-
nia prezes Oddziału PTTK, uroczyście wręczył 
rektorowi Stanisławowi Adamczakowi legityma-
cję i znaczek PTTK.  

 
Wręczenie leg. i znaczka PTTK St. Adamczakowi 

Po części oficjalnej, rozpoczął się koncert pio-
senki turystycznej w wykonaniu Harcerskiego 
Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „WOŁO-
SATKI” pod kierownictwem Ryszarda POMOR-
SKIEGO - dyrektora Domu Środowisk Twór-
czych w Kielcach. Następnie wzniesiono uroczy-
sty toast i rozpoczęła się część mniej oficjalna, 
przy poczęstunku ufundowanym przez rektora 
Stanisława Adamczaka. 

 
Koncert WOŁOSATEK 

Wieczór wspomnień trwał do późna. Z 
ogromnym sentymentem wraca się pamięcią do 
wędrówek po najpiękniejszych zakątkach Gór 
Świętokrzyskich i Polski, kiedy wykładowcy  
i studenci integrowali się przy blasku ogniska, 
kiedy nawiązywały się nowe znajomości, a czę-
sto przyjaźnie na całe życie. Uczestników klu-
bowych wycieczek można poznać po okoliczno-
ściowych koszulkach i znaczkach z dumą no-
szonych przy różnego rodzaju okazjach. 

 
Członkowie i Sympatycy AKTK 

Zdjęcia ze XII pozimowego Złazu i spo-
tkania Pod Krechą umieszczono w galerii na 
stronie internetowej. Ponadto, 27 czerwca 2012 
r. w Kieleckim Tygodniku Akademickim Stu-
dent – dodatku do gazety codziennej Echo Dnia, 
ukazał się bardzo interesujący artykuł poświę-
cony Jubileuszowi i historii Klubu autorstwa 
Łukasza Zarzyckiego – działacza PTTK i koman-
dora XII i XIII Świętokrzyskiego Rajdu Piel-
grzymkowego na Święty Krzyż. Ponadto Klub 
otrzymał okolicznościowe dyplomy i gratulacje 
od Komisji Akademickiej ZG PTTK w Warsza-
wie, Oddziału PTTK w Busku Zdroju oraz Klubu 
Turystów Pieszych PTTK PRZYGODA w Kiel-
cach. 

Krzysztof Sabat 


