
XVI poZiMowy Złaz zainau-
gurował świętowanie 15-
lecia Akademickiego Klubu 
Turystyki Kwalifikowanej 
PTTK Politechniki Święto-
krzyskiej „SABAT”. Rocznica 
ta związana jest z pierwszym 
I poZiMowym Złazem, który 
odbył się 12-13 maja 2001 r. 
Wówczas to 145 studentów 
i 15 wykładowców wędro-
wało trzema trasami do 
Świętej Katarzyny. 

Pomysł organizacji tej imprezy zaszczepił studentom III roku 
Zarządzania i Marketingu (stąd „ZiM” w nazwie złazu) 
wykładowca Sławomir Luściński. Był to przełomowy moment 
w dziejach turystyki akademickiej na Politechnice Święto-
krzyskiej po 1989 r. Ta  grupa  „zapaleńców” z inicjatywy Kamila 
Przygody (pierwszy prezes WKTK), Krzysztofa Sabata 
(kierownik 1. złazu) i Piotra Marczewskiego (harcerz), 19 
grudnia 2001 r. założyła Wydziałowy Klub Turystyki 
Kwalifikowanej (WKTK). Była to pierwsza organizacja 
studencka na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania  
i Modelowania Komputerowego. Następnie, na podwalinach tej 
organizacji, 5 czerwca 2003 r., powstał obecny Klub PTTK. Na 
początku organizowano tylko wiosenne i jesienne złazy po 
Górach Świętokrzyskich, lecz z biegiem czasu działalność 
stopniowo się poszerzała o imprezy z różnych dziedzin 
turystyki i w różne regiony Polski. Obecnie Klub liczy 42 osoby.  

 
Na turystyczne świętowanie 15-tych urodzin Klubu obrano 
urokliwe zakątki wschodnich krańców woj. święto-krzyskiego 
o niezwykle bogatej historii i ciekawych zabytkach. Wędrówka 
po Ziemi Sandomierskiej odbyła się 21 i 22 maja 2016 r., pod 
kierownictwem Marty Szpyry (krajoznawstwo) i Krzysztofa 
Sabata (logistyka i kwater-mistrzostwo). Impreza rozpoczęła 
się w Skotnikach, które powstały ok. X-XI w., jako osada 
służebna sandomierskiego grodu, gdzie hodowano bydło. 
Zwiedziliśmy tutaj kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z 
1347 r. w. z fragmentami rzadkiej gotyckiej polichromii oraz 
okazały dwór z II połowy XVII w., otoczony parkiem i fosą. 
Następnie przeszliśmy asfaltową drogą przez wieś w kierunku 
rzeki Koprzywianki, a dalej w prawo jej wałami. Biegnie tędy 
czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc przez Klimontów, 
Koprzywnicę, Sandomierz do Piotrowic k/Zawichostu (99 km). 
Z wałów doskonale widać bezkresne okoliczne sady. 

 
Po dotarciu do najbliższego mostu skierowaliśmy się w lewo do 
Samborca – stolicy gminy wiejskiej (5 km). Osadę tę założył 

rycerz Sambor, a na wysokim wzgórzu już w XIII w. 
wybudowano murowany kościół św. Trójcy, ponoć w miejscu 
pogańskiego kultu. Zniszczoną przez Szwedów świątynię 
odbudowano w stylu barokowym 1691 r. Nawa główna ma 
rzadko spotykany eliptyczny kształt.. Dalej powędrowaliśmy 
wzdłuż drogi 79 (Sandomierz – Kraków), a potem znów wałem 
aż do Zawisełcza, gdzie Koprzywianka wpada do Wisły.  

 
Po przemaszerowaniu 15 km byliśmy już w Sandomierzu. 
Historia tego królewskiego grodu sięga X w. Kronikarz Gall 
Anonim w XII w. zaliczał Sandomierz do trzech głównych 
siedzib Królestwa Polskiego obok Wrocławia i Krakowa. Na 
początku przeszliśmy lessowym Wąwozem św. Królowej 
Jadwigi o długości ok. 500 m i wysokości do 10 m. Następnie ze 
Wzgórza św. Pawła przeszliśmy do późnoromańskiego 
kościoła św. Jakuba, ufundowanego wraz klasztorem domini-
kanów w 1226 r. Jest to jeden najstarszych kościołów w Polsce, 
zbudowanych w całości z cegły. Po najeździe Mongołów  
w 1259/60 r. miasto zostało przeniesione z tej okolicy na teren 
obecnego Starego Miasta. Potem odwiedziliśmy zamek 
ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w miejscu 
wcześniejszego drewniano-ziemnego grodu obronnego. Do 
naszych czasów zachowało się jedynie skrzydło zachodnie. 
Resztę renesansowej rezydencji wysadzili Szwedzi w 1656 r. 

 
Dom Długosza pochodzi z 1476 r. , zaś z 1602 r.  gmach jednej  
z najstarszych szkół średnich w Polsce - jezuickiego Collegium 
Gostomianum. Natomiast nieopodal Pałacu Biskupiego, w tym 
roku otwarto uczelniany Ośrodek Architektury i Humanistyki, 
gdzie można przenocować. Stąd jest już parę kroków na Rynek, 
po środku którego wznosi się ratusz z XIV w. Stare Miasto 
stanowi cenny układ architektoniczno-krajobrazowy (XIII-XIX 
w.). Żółte koszulki doskonale promowały naszą Uczelnię. 
Następnie pojechaliśmy do dzielnicy Mokoszyn, gdzie w zaciszu 
Hotelu Agro obyło się integracyjne ognisko. Krótko podsu-
mowano 15 lat działalności Klubu, w tym 10 lat prezesowania 
Krzysztofa Sabata. Przedstawiono również nowych członków: 
Mariusza Góralskiego oraz Dariusza i Ilonę Michalskich 
(pracownicy PŚk) i ich córkę Madzię. Cześć osób nocowała na 
miejscu, a pracownicy w Ośrodku PŚk na Starym Mieście. 
W niedzielny poranek, 44-osobowa ekipa znów zebrała się  
w Mokoszynie. Stąd wyruszyliśmy do Rezerwatu Góry 
Pieprzowe (3,5 km). Ta nadwiślańska skarpa zbudowana jest 

Dwór w Skotnikach  

Góry Pieprzowe 

Wały Koprzywianki w Koćmierzowie 

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Samborcu  



głównie z brunatnoszarych łupków kambryjskich (ok. 500 mln 
lat). Skały te barwą i kształtem przypominają ziarna pieprzu 
(stąd nazwa gór). Unikalne w skali europejskiej są też naturalne 
skupiska 15 gatunków dzikiej róży. Widoki niesamowite! 

 
Po krótkiej, iście górskiej wędrówce znaleźliśmy się na wale 
wiślanym, który zawiódł nas do Sandomierza (7 km). Na 
początek wdrapaliśmy się na taras widokowy Bramy 
Opatowskiej (poziom 6 piętra). Jest to jedyna brama miejska 
ocalała z dawnych murów obronnych z XIV w. Ze szczytu 
rozciąga się kolejny przepiękny widok na miasto i okolicę. 
Potem przeszliśmy przez Ucho Igielne. Jest to dawna furta, 
którędy przemieszczali się dominikanie (jeden klasztor był 
poza murami). Kulminacją spaceru było zwiedzanie Katedry 
Narodzenia NMP. Ta gotycka świątynia została wzniesiona  
(w miejscu wcześniejszego kościoła) z fundacji Kazimierza  

Wielkiego. Niesamowite wrażenie robi rokokowy wystrój tego 
ogromnego gmachu z krzyżowymi sklepieniami. W prezbite-
rium zachowały się, ufundowane przez Władysława Jagiełłę, 
unikatowe freski bizantyjsko-ruskie. Zaś w skarbcu przecho-
wywane są cenne pamiątki. Złaz zakończyliśmy pod jedynym 
ocalałym spichrzem z 1696 r. (9 km). Celowo niektóre obiekty 
zostały pominięte, aby była okazja jeszcze tu przyjechać. Cały 
weekend był słoneczny i bezdeszczowy. Po pożegnaniu naszej 
klubowej przewodniczki Marty udaliśmy się do Kielc.  

 
Nasza impreza nie mogłaby się odbyć tak hucznie bez wsparcia 
rektora prof. Stanisława Adamczaka i Rafała Matysa - prezesa 
Klubu Uczelnianego AZS. Mogliśmy się też delektować 
smacznym i zdrowym sokiem jabłkowym tłoczonym przez 
spółkę Sad Sandomierski w Węgrcach Panieńskich i tłocznię 
Sam-Ray w Samborcu. Z naszymi planami oraz relacjami  
z poprzednich imprez można zapoznać się na stronie klubu 
www.aktk.kielce.pttk.pl. Do zobaczenia na szlaku! 

Krzysztof Sabat - prezes AKTK 
 

 

Ratusz w Sandomierzu 

Ognisko w Mokoszynie 

Wnętrze sandomierskiej katedry 

 


