„KRESY” jeszcze raz –

O potencjale PTK, zarówno programowym jak i gospodarczym, świadczy
niezrealizowany z powodu wybuchu II wojny światowej, a zaawansowany projekt budowy
schroniska turystycznego nad jeziorem Switiaź. Możemy się z nim zapoznać sięgając po
„Ziemię Wołyńską. Miesięcznik poświęcony sprawom krajoznawczym i kulturalnym” z
kwietnia 1939 r. (s. 51-52). Czasopismo było organem Okręgu Wołyńskiego Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego.

Wanda Skowron
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Uruchomiona
w ubieg³ym
roku stacja turystyczna na wschodnim
brzegu Switiazi.
najwiêkszego z grupy jezior lubomelskich,
wyposa¯ona w dwa domki kampingowe
na 25 osób
by³a materia³em
orientacyjnym
do dalszych
planów Okrêgu Wo³yñskiego i Oddzia³u luckiego P. T. K., w rezultacie czego jeszcze w roku
bie¿¹cym-rozpocz¹æ
siê ma budowa
sta³ego
budynku
schroniska
turysty~znego
na placu
odst¹pionym
P. T .K. przez wiceprezesa Zarz¹du
Oddzia³u p. Witolda
Maciejewskie~o
i finansowana przez Zarz¹d Okrêgu Wo³yñskiego
P.T.K.
Schronisko
o du¿ej wartoœci turystycznej,
gdy¿ po³o¿one w pobli¿u
oœrodka sportowego,
który latem pozwala korzystaæ ze sportu ¿eglarskiego. wioœlarskiego i k¹pieli.
a zim¹ ze sportu
¿eglarskiego
na œlizgachJ), ze wzglêdu na rolê
jak¹ ma spe³niaæ i obliczone na d³u¿szy pobyt
turystów, a nie maj¹ce chakteru
przejœciowo-

jêzyku

S!

na

p³ozach,

w

sportowym

noclegowego, znalaz³o swój odmienny charakter
tak w rozplanowaniu
iak i w architekturze
budynku.
Dojazd do projektowanego
schror;iska
drog¹ gruntow¹ oko³o 2 km z pobliskiego m. Szacka,
le¿¹cego przy szosie Luboml-W³odawa.
Parcela przeznaczona
pod I.chronisko,
poroœniêta
m³odym
lasem
sosnowym,
stanowi
obszar
4000 m2 i graniczy
od strony pó³nocnej z drog¹ dojazdow¹,
od strony
zachodniej
z pla¿¹
jeziora,
od strony
wschodniej
i po³udniowej
z terenami
budowlanymi.
Budynek
usytuowano
szczytem. równolegle
do drogi (zachowuj¹c
izolacjê
zieleni¹ o szer.
5 m), na linii przysz³~j
zabudowy
dla budynków, które powstan¹
na dzia³kach
s¹siednich
wzd³u¿ drogi i frontem
do jeziora,
uzyskuj¹c
przy takim
usytpowaniu
jaknajkorzystniejsze
naœwietlenie budynku
(zorientowanie
na t. zw.
godzinê ll-t¹).
W ten sposób parcela
zosta³a podzielona
budynkiem
na 2 czêœci, z których tylna, wiêksza
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bêdzie przeznaczona
na podwórko gospodarcze
z budynkiem
gospodarczym
(mieszkanie
strÓ¯a. gara¿. drwalka i w. c.). oraz przysz³e urz¹dzenia
sportowe
jak siatkówka.
koszykówka
i plac tenisnwy.
Budynek
zaprojektowano
jako
czêœciowo
piêtrowy
z materia³u
miejscowegodrzewa.
na fundamencie
betonowym
(piasek i woda na
miejscu). z zewn¹trz
oszalowany
poziomo szalówk¹ na zak³ad. wewn¹trz
otynkowany
za wyj¹tkiem
sali jadalnej. której
wnêtrze.
jedyna
reprezentacja.
rozwi¹zane
bêdzie w czystej ciesio³ce z widocznym
belkowaniem.
Dachy p³askic. kryte bitumin¹.
Przez
przedsio~ek,
izoluj¹cy
od zimna.
wchodzimy
J!³ównym
wejœciem
od strony
jeziora
do
niewielkiego
hallu.
sk¹d
na
wprost
mamy
dostêp do kancelarii
dla za³atwienia
formalnoœci pobytu i informacji.
na
prawo do pomieszczeñ
noclegowych. usytuowanych wzd³u¿ korytarza
na parterze i na czêœci
piêtrowej.
dostêpnej
z klatki
schodowej
na lewo otwartej
i zaprojektowanej
na wy¿szym
poziomie
sali
jadalnej.
W
hallu
znajduje
siê zamkniêta
ubikacja
na telefon
i ciemnia fotograficzna.
umieszczona
pod biegiem schodów prowadz¹cych
na piêtro. Pokoje
sypialne maj¹ okna skierowane
na po³udniowywschód. S³oñce budzi turystê.
oJ!rzewa pokoje
w czasie
wstawania
i jest
pierwsz¹
jego
radoœci¹.
Schronisko
zaprojektowano
na 30 osób
z mo¿liw(Jœci¹ dublowania
³ó¿ek (³ó¿ka piêtrowe) wczasie
du¿ej frekwencji
przy zachowaniu tej samej powierzchni
wolnej.
Pokoi 1 osobowych-4.
miejsc sypialnych-4.
przy ³ó¿kach piêtr. Pokoi 2 osobowych-l.
miejsc sypi:\lnych-2.
przy ³ó¿kach piêtr. 4.
Pokoi 3 osobowych-l.
miejsc sypialnych-3.
przy ³ó¿kach piêtr. 6.
Pokoi 4 osobow.-4.
miejsc sypialnych-16.
przy ³ó¿kach piêtr .-32.
Pokoi 5 osobowy~h-1..
miejsc sypialnych-5.
przy ³ó¿kach piêtr. 10.
Razem pokoi -11.
miejsc sypialnych -30,
przy ³ó¿kach piêtr. 52.
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Trzy
pokoje
na piêtrze
po³o¿one s¹ od
strony
zachodniej
dla specjalnych
amatorów
ci¹g³ego
napawania siê widokiem
jeziora.
Korytarz czêœci sypialnianej
zakoñczono umywalniami m~skimi. damskimi. oraz takimi¿ w. c.
Z tarasu przynale¿nego do czêœci sypialnianej mo¿ne obserwowaæ i podziwiaæ rozleg³y
widok na jezioro.
po³o¿on¹ na œrodku jeziora
wysepkê.
nastroje jeziora. wschody i zachody
s³oñca -kryty
korytarz
oœwietlony d³ugim pasem okien daje te same mo¿liwoœci wczasie
niepogody.
Sala jadalna
z otwartym
letnim
tarasem
jadalnianym
p()siada rozleg³y widok przez du¿e
powierzchnie
okien.
Po³o¿ona jest w bezpoœrednim
kontakcie
z kredensem
kuchennym
odgraniczaj¹cym
od
przenikania
zapachów z kuchni.
a zaprojektowanym tak. ¿e ³¹czy siê on zarówno z tarasem jak i jadalni¹.
bez potrzeby
przenoszenia
jedzenia na taras przez salê jadaln¹.
Oszklona
œciana jadalni od strony kal1celarii
bêdzie posiada³a okienko
do. sprzeda¿y
gazet.
wydawnictw turystyc¿nych
i t. d. Czêœæ jadalniana
³¹czy siê z czêœci¹ gospodarcz¹. usytuowan¹
na
pó³noc. a sk³adaj¹c¹
siê z kuchni.
œpi¿arki.
sk³adziku na naczynia i bieliznê
oraz piwnicy.
W
pobli¿u
pokój
zarz¹dzaj¹cej
kuchni¹
i pokój slu¿bowy,
izolowane od pokojów turystów i zorientowane
na po³udnio-wschód.
Czêœæ gospodarcza
posiada osobne wejœcie
s³u¿bowe.
Dla amatorów
ogl¹dania
okolicy
"z map¹
w rêku"
dostêp z klatki
schodowej na wie¯yczkê
obserwacyjn¹.
która oœwietlona noc¹
orientowaæ bêdzie sportowców-¿eglarzy.
Ogrzewanie
piecami.
Specjalnie
wykopana
studnia z pomp¹
zaopatrzy budynek w wodê do kuchni.
umywalni i w. c. Urz¹dzenie
kanalizacyjne
Z1\ pomoc¹ specjalnego
zbiornika
zbieraj¹cego.
przechowuj¹cego
i usuwaj¹cego
nieczystoœci.
Kubatura budynku wynosi 1733 m".
Koszt. bez urz¹dzeñ kanalizacyjne-wodoci¹gowych i bez œwiat³a elektrycznego.
wyniesie
oko³o 30.000 z³.
Projekt
budynku
sporz¹dzi³
in¿. arch. Sfani s³aw S³owikowski.

