
 
Podczas XIV poZiMowego Złazu, 24 maja 2014 r. hucznie 

świętowano setną imprezę turystyczno-krajoznawczą Akade-
mickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej PTTK (AKTK) oraz 150. 
rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego. 

 
Uczestnicy I poZiMowego Złazu - 2001 r.  

Dokładnie 13 lat zajęło turystycznym działaczom z naszej 
Uczelni zorganizowanie 100 imprez. I poZiMowy Złaz odbył się 
12-13 maja 2001 roku, który zorganizowali studenci III roku 
Zarządzania i Marketingu (ZiM) z inicjatywy mgr Sławomira 
Luścińskiego. 3 trasy do Świętej Katarzyny przebyło aż 145 
studentów i 15 wykładowców. Był to przełomowy moment  
w dziejach turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej po 
1989 rok. Już 19 grudnia 2001 r. powstał Wydziałowy Klub 
Turystyki Kwalifikowanej – pierwsza organizacja studencka na 
nowoutworzonym Wydziale Zarządzania i Modelowania 
Komputerowego. Na podwalinach tej organizacji 5 czerwca 2003 
roku powstał obecny Klub PTTK. Na początku organizowano 
tylko wiosenne i jesienne złazy po Górach Świętokrzyskich, lecz 
z biegiem czasu oferta stopniowo się poszerzała o imprezy  
z różnych dziedzin turystyki i w różne regiony Polski. 

 
I Wyprawa w Bieszczady - 2003 

Doskonale złożyło się, że na tradycyjny poZiMowy Złaz 
przypadł termin imprezy jubileuszowej. Ponad 16 km wędrówka 
rozpoczęła się pod kościołem w Wiernej Rzece. Nazwa tej wsi, 
pobliskiej rzeki i stacji PKP pochodzi od tytułu znanej powieści 
Stefana Żeromskiego, nawiązującej do historii tego terenu  

z okresu Powstania Styczniowego. Następnie poszliśmy na 
północ przez kwitnące łąki do wsi Lasek (3 km). Dalej droga 
wiodła lasem aż do wsi Łosienek (5 km). Natomiast pod 
kościołem w Łosieniu (7 km) był krótki odpoczynek. Z drogi 
Łosień-Strawczyn można było podziwiać widok na Pasma 
Dobrzeszowskie i Oblęgorskie Gór Świętokrzyskich. Następnie 
przez wieś Małogoskie i Akwizgran (10 km) dotarliśmy do 
Strawczyna. Tutaj jest obelisk (13 km) w miejscu nieistniejącego 
już dworu, w którym 14. października 1864 roku urodził się 
Stefan Żeromski. Następnie zwiedziliśmy późnorenesansowy 
kościół Wniebowzięcia NMP z 1629 roku. W bramie-dzwonnicy 
przeczytaliśmy odpis aktu urodzenia pisarza. 

Upał dawał się we znaki, ale nad strawczyńskim zalewem, 
gdzie było ognisko, odczuwało się chłodne powiewy wiatru. 
Podobnie jak przed 13 laty, obecni byli dr Sławomir Luściński, dr 
Andrzej Sęk, prof. Wacław Gierulski oraz dr Helena Baraniecka. 
Wśród 77 piechurów, silną grupę stanowili studenci prof. 
Tadeusza Orzechowskiego z Wydziału Inżynierii Środowiska, 
Geomatyki i Energetyki. Obecny był również Krzysztof Sabat - 
kierownik 1. jak i 100. imprezy.  

 
Uczestnicy Jubileuszowego Złazu w Strawczynie 

Dzięki finansowemu wsparciu rektora Stanisława Adamczaka 
uczestnicy mogli zaprezentować się w okolicznościowych 
koszulkach, a 35 osób przewożone było nowym uczelnianym 
autobusem. W organizację naszego święta włączył się również 
Klub Uczelniany AZS z inicjatywy prezesa Rafała Matysa. 

Na koniec odrobinę statystyki. Do tej pory zorganizowano 57 
zimowych, wiosennych i jesiennych złazów i rajdów oraz 4 rajdy 
nocne po Górach Świętokrzyskich i Regionie, 28 wypraw i rajdów 
górskich oraz 7 spływów kajakowych i 4 rajdy rowerowe po 
różnych regionach Polski. Łącznie to daje ok. 4.000 km, prawie 
2.000 uczestników i 189 dni w terenie. Najwięcej imprez 
zorganizował Krzysztof Sabat – 65, w tym 10 współorganizował 
oraz Grzegorz Idkowiak – 11, w tym wszystkie spływy kajakowe.  

 
Krzysztof Sabat – prezes AKTK  

 

 

Logo 1.i 100. imprezy 


