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Rybnik - Hotel "Biąły Dom" *)
Z okazji ogłoszenie roku 2020 "Rokiem Papieża Jana II" – w 100-lecie ur4odzin jego
Świątobliwości JP II – w Zespole Szkół Podstawowo- Przedszkolnych im. Jana Pawła II w
Rybniku zwołano w styczniu bieżącego roku Zjazd Rodziny Szkół Podstawowych
im. JP II Archidiecezji Katowickiej. [1]W tym świetnie zorganizowanym zjeździe
szkolnej dziatwy uczestniczyli uczniowie 14 szkół w raz z pocztami swoich chorągwi
szkolnych, duchowni reprezentujący Archidiecezję Katowicką oraz lokalne parafie rzymskokatolickie oraz liczni przedstawiciele miejscowych władz samorządowych.
Niżej podpisany otrzymał od Dyrekcji Szkoły zaproszenie do udziału w tych ze
uroczystościach i propozycję wygłoszenia wykładu dla szkolnej młodzieży , Zgłoszony temat
"Bandoliery versus szarfy" został przez organizatorów zjazdu zaakceptowany.

Przyjazd do Rybnika i zakwaterowanie nastąpiło na koszt organizatorów zjazdu,
natomiast wy kład z zakresu weksylologii wraz z prezenntacją stosownej ikonografii i
połączony z warsztatami dla uczniów dotyczącymi szkolnego ceremoniału chorągiewnego [2]
został i wygłoszony i przeprowadzony przez niżej podpisanego gratis.
Zakwaterowanie niż ej podpisanego prelegenta nastąpiło w pobliskim hotelu "Biały
Dom" w rybnickiej dzielnicy Ochojec. I temu hotelowi warto poniżej poświęcić parę słów
Dzielnica Ochojec to jedna z 27 dzielnic rozległego Rybnika rozciągniętego wzdłuż
drogi do Gliwic,. położona w północnej części miasta..
Pierwsze wzmianki o Ochojcu po chodzoną z 1291 r., wówczas występuje pod nazwą
Stara Wieś". Obecna nazwa – "Ochojec"- pojawiła się dopiero wXVI wieku w brzmieniu
"Ochodziec", czyli miejsce które trzeba obejść.
_______________________
*) Foto: KJG, 29 stycznia 2020
____________________________________
[1] Omówienie przebiegu Zjazdu będzie przedmiotem i odrębnego opracowania.
[2] Wykład wraz z refleksjami z warsztatów chorągiewnych (zapewne pierwszych tego typu event'ów w Polsce
szkolnej !) zostanie przedstawiony również w odrębnym opracowaniu.

Ochojec uważany jest za najmłodszą dzielnicę Rybika gdyż został formalnie przyłączony
do miasta 2011 r., jednakże była to wieś o średniowiecznym rodowodzie. Nie jest dotychczas
sprecyzowana data utworzenia samodzielnej gminy wiejskiej = prawdopodobnie nastpiło
pomiędzy latami 1788 a 1818, w którym to roku 1818 gmina została włączono do powstałego
Powiatu Rybnickiego. [3]
Utworzona w początkach XIX wieku gmina wiejska Ochopjec miała prawo do ustanowienia
swoich pieczęci. Z materiałów archiwalnych wiadomo iż Ochojec używał pieczęci obrazowych
już w XVII wieku, początkowo z wyobrażeniem bezlistnego drzewa i jelenia. W 1835 r.
pojawiła się nowa pieczęć z fragmentem drzewa z wyrastającymi dwoma gałęziami, zaś trzecia
pieczęć obrazowa z 1849 r. zawierała już w swoim godle gałązki dębu z żołędziami.

.
Pieczęć gminy Ochojec z1881 r. z gałązką dębu z żołędziami w godle
_________________________________
[3] Kulik E.: "Dzieje Ochojca Dzielnicy Rybnika", Zeszyty Rybnickie 24, Rybnik 2018. Tamże szczegółowa
historia Ochojca

Motyw gałązki dębu z żołędziami w godle pieczęci Gminy Ochojec powtarza się w
późniejszych pieczęciach urzędowych tejże gminy –aż do 1945 r,, kiedy to wprowadzono
urzędową pieczęć owalną z godłem PRL (tj. wizerunkiem orła bez korony)..

Dwie obrazowe pieczęcie Gminy Ochhojec z gałązką dębu i żołędziami pieczęć naczelnika gminy z 1927 r, oraz o pieczęć z lat okupacji hitlerowskieji
Mimo iż w latach Drugiej Rzeczypospolitej gminy wiejskie nie miały prawa do ustanawiania
i używania pieczęci obrazowych [4] - w tym przypadku z gałązką dębu i żołędziami w godle na bazie napieczętnych wizerunków pierwszy projekt herbu dla gminy Ochojec opracował prof.
Marian Gumowski w 1939 r. uznając iż gałązka dębu z żołędziami stanowi jedynie tzw.
ornament (motyw zdobniczy) przyjął za godło herbu drzewo z wyraz stającymi gałęziami barwy
zielonej w polu białej tarczy [5]
Rzetelne prace nad herbami dzielnic Rybnika podjęła na przełomie XIX/XXw dr. Elżbieta
Bimler-Mackiewicz, starszy kustosz Muzeum w Rybniku, gdyż w społecznej przestrzeni
spontanicznie pojawiały się quasi-herby bazujące na pracy Prof. M. Gumowskiego, na ogół
obarczone poważnymi błędami heraldycznymi. Pierwsze świetnie udokumentowane propozycje
herbów dla dzielnic Rybnika ukazały się drukiem w 2006 r., wśród których opublikowany został
rownież projekt herbu dla Dzielnicy Ochojec [6]

Projekt herbu dla Dzielnicy Ochojec
(w/g E dr. E. Bimler-Mackiewicz)
____________________________________
[4] W tych latach prawo do ustanowienia i używania urzędowych pieczęci z herbem bądź godłem herbu miały
tylko miasta.. Dopiero w Trzeciej Rzeczypospolitej ustawa z 1990 r. o samorządzie terytorialnym nadała
gminom wiejskich prawo stanowienia urzędowych pieczęci herbowych.

[5] Gumowski M.: "Heby i pieczęcie miejscowości woj. śląskiego", Katowice 1939
[6] Bimler –Mackiewicz E.: "Rybnik. Znaki samorządowychwspólnot", Rybnik 2006., Najnowsze opracowania
zagadnień związanych z symboliką samorządu miasta i jego dzielnic zawarta została w monografii dr E. Bimler
Mackiewicz pt. "Rybnik – miasto z historia", wydanej w 2017 r.

Herb dla dzielnicy Ochojec nawiązuje do sfragistycznych godeł znanych z pieczęci
z okresu międzywojennego trzymał następujące blazonowanie: w polu złotym (żółtym) gałąz
dębowa z zielonymi liśćm ii brązowymi żołędziami [7]
Usytuowany wprawdzie na peryferiach Rybnika przy ulicy Wiklinowej hotel położony
jest w sąsiedztwie leśnego kwartału – uroczyska dębowo-bukowego - co pozwala gościom
hotelowym na dodatkową rekreację w postaci spacerów.

Hotel "Biały Dom" w dzielnicy Ochojec [8]
Onegdaj Ochojec szczycił się dużymi tradycjami myśliwskimi. W ostojach leśnych Ochojca
bytowały jelenie, sarny i dziki.. Z tymi tradycjami związana jest legendda ohojska o :
"Białym Turze".
___________________________________
[7] Barwa tarczy była konsultowana ze znakomitym heraldykiem Alfredem Znamierowskim, tówracą Instytutu
Heraldyczno-Weksylologicznego w Cieszynie
[8] Źródło ilustracji - Internet

Hotel "Biały Dom" – ujęcia ogólne od strony Sali balowej (żrodło: Internet)

Jednakże zachwyt budzi architektura i wnętrza hotelu. Jednopiętrowy budynek jest po
przeprowadzonej w ostatnich latach totalnej modernizacji - został przebudowany w
nowoczesnym lecz prostym, nie udziwnionym i niezwykle gustownym stylu, utrzymanym w
białym kolorze z ciemno-brązowym dachem, okraszonym nielicznymi iglakami.

"Biały Dom" – elewacja części hotelowej

"Biały Dom" – elewacja części hotelowe
Przybywających gości wita para warujących na skałach lwów – jakby pilnujących ich
bezpieczeństwa i spokoju,.

natomiast we frontowej fasadzie usytuowane jest wejście do hotelu ukrywające
niespodziewany a uroczy kącik dla palaczy:

Wejście do hotelu "Biały Dom"

Kącik dla namiętnych "wielbicieli dymka" świadczących o wyjątkowej dbałości o gości-palaczy.

Zauważmy iż na ogół nie ma w hotelowych budynkach wydzielonego pomieszczenia dla
palaczy papierosów, a często ten rytualny dla gości zabieg "wypuszczania dymka" odbywa
się .. na ulicy bądź też na hotelowych podwórkach …

Wejście do Recepcji. Hotelowym palaczom umilają spędzany na dymku czas
gustownie usytuowane iglaki.
Kolejne pozytywne wrażenie odnosi się po wejściu do wnętrz hotelu. Recepcja jest
utrzymana w eleganckich, biało-szarych, spokojnych kolorach, bez uzycia żadnych innych,
ekstrawaganckich barw. Trzeba przyznać iż taki wystrój pierwszego dla gościa pomieszczenia
od razu budzi zaufanie do firmowego hotelu !

Hotelowa recepcja – wystrój budzi zaufanie gościa

W analogicznej kolorystyce biało-szarej utrzymana jest także duża, utrzymana
w absolutnej czystości sala balowa, w której odbywaj a się okazjonalne przyjęcia i wesela.

Hotel "Biały Dom" – wnętrz Sali Balowej.
I wreszcie - w tej samej kolorystycznej tonacji biało-szarej utrzymane są również łazienki
i pokoje mieszkalne.

Hotel "Biały Dom" – biało-szary wystrój łazienki

Zauważmy iż dominujący w kolorystyce wnętrz hotelu biało-szary wystrój nie jest
zapewne dziełem przypadku. Projektant wnętrz świadomie sięgnął po współczesny, modny
styl znany architektom po nazwą "stylu Hampton" od nadmorskiej dzielnicy Nowego Jorku
Hampton, położonej na Long Island ,w której po raz pierwszy zdefiniowano jego założenia.
Styl ten jest syntetycznie opisany następujący sposób: "Sypialnia w stylu Hampton to
wnętrze które olśniewa i nie chodzi tutaj o bogato zdobione meble, czy też wyszukane dodatki.
Jednym z najważniejszych elemntów tej koncepcji aranżacyjnej est kolor a mianowicie biel . ;
[podkr. – KJG], Dzięki niej udało się nie tylko wprowadzić do wnętrza znacznie więcej
światła, lecz również powiększyć optycznie niewielką sypialnię. To jaki odcien bieli
wprowadzimy zleży od naszych upodobań.. Jednakże do dobrze nasłonecznionych
pomieszczeń nie należy wybierać zbyt jasnego bo "rażącego" odcienia tego koloru" [9]:

Sypialnia w stylu Hampton [10]
Co więcej dywany to kolejny dodatek do zastosowanej aranżacji, pozwalający z sypialni w
stylu Hampton na wydobycie tego co najlepsze dla jej użytkownika. Jest to kolejny rodzaj
dodatków, lecz ze względu na niewielką przestrzeń należy unikać wprowadzania tu
kontrastujących z wystrojem kolorów. . Nie oznacza to iż dywan musi być gładki delikatny, mało inwazyjny wzór do aranżacji nieco przyjemnego zamieszania..[11]
Aranżacji w stylu Hampton dopełniają proste, tapicerowane łóżka, zaścielone białą
pościelą i nakryte.cześciowokapą o stosownym nasyceniu szarości.
W takim wóaśnie nowoczesnym lecz gustownym stylu Hampton utrzymane są gościnne
pokoje w hotelu "Biały Dom"
________________________________
[9] "Piękna sypialnie w bieli", Dziennik Łódzki z 24.01.2020 (wycinek w Arch. KJG)
Pełnego obrazu hotelu dopełniają brązowe drzwi do poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych i
służbowych, a także pozornie skr9omny kecz smakowity wystrój – zarówno w Sali balowej, jaki w sali jadalnej
[10] j.w.
[11] tamże

Wspaniałą aranżację w stylu Hampton uzupełnia utrzymana w bieli z niewielkim di
dodatkiem szarości klatka schodowa z brązowymi trepami schodów.

Klatka schodow w hotelu _Biały DOM" - w stylu Hampton
e

Skromna lecz smakowita dekoracja stołu w Sali jadalnej na piętrze hotelu

Jedynym stwierdzonym przez niżej podpisanego mankamentem bardzo sympatycznego
hotelu "Biały Dom" jest tylko brak stosownego oflagowania.i oznakowania budynku.
Aż prosi się aby na wejściem do hotelu były godnie wyeksponowane dwie flagi – flaga
państwowa Rzeczypospolitej oraz flaga Miasta Rybnika – najlepiej w formule Dobrej
Flagi, która nigdy nie oplątuje się wokół swojego drzewca.

Flaga państwowa RP

Flaga Miasta Rybnika

Proponowany sposób ekspozycji flag nad wejściem do hotelu

Flaga Miasta Rybnika w formule "Dobrej Flagi" –
która nigdy nie oplątuje się wokół drzewca -!
w Galerii Dobrej Flagi na Rezydencji "Minichówka" w Zdunach k/Łowicza
Sporządzona przez Zbigniewa Kordulę z Białegostoku –
twórcę ogólnopolskiego "Programu Dobra Flaga"
W drzewcu flagi tego typu jest ukryty opatentowany mechanizm
który pozwala płachcie flagi dowolnie kręcić się na wietrze wokół drzewca.

Do pełnego oznakowania hotelu niezależnie od wyżej wspomnianych flag należałoby
umieścić przy wejściu jeszcze dwa herby – Miasta Rybnika i Dzielnicy Ochojec, o stosownej
proweniencji

Herb Miasta Rybnika

Herb Dzielnicy Ochojec

Rzecz oczywista iż nie mogą być to tablice owalne z herbami – jak no, na ZSP Nr 3 im.
Jana Pawła II – gdyż tego typu tablice są znakami urzędowymi, a zatem mogą być jedynie
w dyspozycji samorządu terytorialnego, Hotel jest natomiast własnością prywatną.

Oznakowanie siedziby ZSP Nr 3
(jednostki organizacyjnej samorządu Miasta Rybnika) owalnymi tablicami urzędowymi

Pozwólmy sobie na jeszcze jedną uwagę.- otóż wnętrze sympatycznego hotelu jakim jest
:"Biały Dom" pozbawione jest jakich oliwek obrazów. "Gołe" ściany we wszystkich
pomieszczeniach powodują jakby odczucie pustki – nie ma na czym zawiesić oka !
Sądzimy iż, byłoby wskazane rozmieszczenie przynajmniej kilku reprodukcji ryciny
stanowiącej ilustrację do legendy "Biały Tur" – wszak nieodłącznie związanej z Ochojcem.
Jest ona przedstawiona w obszernej pracy "Tajemnice rybnickich dzielnic" [12].

Ilustracja do ochojskiej legendy "Biały Tur"
Umieszczenie tego typu reprodukcji na ścianach korytarzy bądź też w salach jadalnych
niewątpliwie ożywiłoby wnętrz hotelu.
_____________________________________
[12] "Biały Tur" [w]:Buczyński J.:"Tajemnice rybnickich dzielnic", .Rybnik 2012,
s.297 – 303. Tamże druga ochojska legenda: "Awantura w Młynie"
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