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Kompleks pocysterski w Owińskach jest jed-
nym z najbardziej niezwykłych miejsc w po-
wiecie poznańskim, ze względu na historię 

oraz obecne przeznaczenie obiektu, w którym mie-
ści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych. Dzięki lokalizacji, a także 
przeprowadzonej z ogromnym rozmachem rewita-
lizacji całego kompleksu, jest z pewnością miejscem 
najpiękniejszym. 

Miejscowość Owińska, administracyjnie należą-
ca do gminy Czerwonak, położona jest nad malow-
niczą Wartą, około 8 km na północ od granic Po-
znania i liczy  ok. 2 173 mieszkańców. Powstanie wsi 
datowane jest na 1249 rok, jednak pierwsze ślady 
osadnictwa na tym terenie pochodzą z IV tysiącle-
cia p.n.e. Owińska leżą na trasie szlaku cysterskiego.  
W skład kompleksu wchodzą: dawny klasztor - 
wzniesiony z fundacji Przemysła I księcia wielkopol-
skiego oraz jego brata, księcia Bolesława Pobożnego, 
w latach 1242–1252 dla sióstr cysterek, z barokową 
przebudową po pożarze w latach 1720-1728; baro-
kowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany 
(po pożarze starszego w 1720 r.) w latach 1721-1731; 
dawny dom dla duchownych, połączony z klaszto-
rem krytym przejściem w latach 1835-1838; póź-
noklasycystyczny dom dyrektora dawnego zakładu 
psychiatrycznego, wybudowany w latach 1835-1838. 

Z uwagi na brak źródeł historia działalności 
sióstr cysterek nie jest znana zbyt dobrze, wiadomo 
jednak, że przy klasztorze funkcjonowała szkoła, 
w której kształciły się kandydatki do zakonu oraz 
dziewczęta z domów ziemiańskich. 

W 1806 roku klasztor odwiedził Napoleon Bo-
naparte w obecności generała Dezyderego Adama 
Chłapowskiego. Jak głosi legenda, podczas tego 
pobytu doszło do próby zamachu na francuskiego 
cesarza. 

Po II rozbiorze Polski Owińska znalazły się pod 
panowaniem Prus. W 1797 roku odebrano ziemie 
klasztorowi i sprzedano je Zygmuntowi Ottonowi 
von Treskow. Zakonnice przebywały w klasztorze do 
1835 roku, kiedy to nastąpiła kasata klasztoru.

Trzy lata później powstał tu zakład psychiatrycz-
ny – wówczas jeden z najnowocześniejszych w Eu-
ropie. Posiadał własną gazownię, wodociągi, kuch-
nię, pralnię parową, piękny park i cmentarz. 

Historia i współczesność

The Past and the Present
chapter I

rozdział I      The post-Cistercian complex at Owińska is 
counted among the most unique places to 
visit in the Poznań District both because of 

its history and the purpose it serves, now housing 
the Special Education Centre for Blind Children. Its 
scenic location and the far-reaching plans for revi-
talizing the whole complex have undoubtedly made 
it a place of unmatched beauty. 

The village of Owińska is situated on the War-
ta River, about 8 km north of the administrative 
boundaries of the city of Poznań, and it has a pop-
ulation of 2,173. The village administrator reports 
to the self-government of the rural gmina of Czer-
wonak. The origins of the village go back to 1249, 
but the first settlements in that area can be traced 
back to the 4th millennium B.C. Owińska lies on the 
so-called Cistercian Route. Its post-Cistercian com-
plex comprises a former convent of Cistercian nuns 
whose construction in the years 1242-1252 was 
funded by Przemysł I (Premislaus I), the then Duke 
of a historical region of Poland known as Polonia 
Maior, and by his brother, Duke Bolesław Pobożny 
(Boleslaus Pius), rebuilt after a fire in a baroque style 
in the years 1720-1728; a baroque church under the 
invocation of St. John the Baptist, erected in the 
years 1721-1731 in the place of an old one devastat-
ed by fire in 1720; a former presbytery, connected to 
the convent by a covered passageway added in the 
years 1835-1838; a late classicist building erected in 
the years 1835-1838 for the managing director of  
a mental asylum.

Not much is known today about the mission of 
the Cistercian nuns due to lack of historical sourc-
es. What we do know, however, is that there was  
a convent school established for young women who 
wanted to be nuns and for girls from families of the 
landed gentry. In 1806, Napoleon Bonaparte hap-
pened to visit the convent accompanied by General 
Dezydery Adam Chłapowski. It was rumoured that 
there was an attempt on the life of the French em-
peror during his stay at the convent. 

After the second partition of Poland, Owińska 
happened to be in the Prussia-controlled part of the 
former Polish territory. In 1797, the controlling au-
thorities appropriated the convent’s land and sold 
it to Sigmund Otto von Tresckow. The nuns stayed 
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Przez cały okres II wojny światowej zakład był za-
jęty przez wojska hitlerowskie. Jest to z pewnością naj-
czarniejszy rozdział w dziejach kompleksu. Już w 1939 
roku pacjenci szpitala, a było ich około tysiąca osób 
– kobiet, mężczyzn i dzieci, zostali eksterminowani 
w ramach tzw. akcji T4. W budynkach poszpitalnych 
urządzono koszary i szkołę dla funkcjonariuszy SS.

Po 1946 roku, nieco ponad rok po zakończeniu 
wojny, na terenie kompleksu otwarto Państwowy 
Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, 
przeniesiony następnie do budynków pocysterskich 
i przekształcony później w Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych.

Współczesny Ośrodek obejmuje opieką dzieci  
i młodzież z dysfunkcjami wzroku (niewidome i sła-
bowidzące) również ze złożoną niepełnosprawnością, 
od najwcześniejszych lat do czasu zdobycia zawodu. 
Znajduje się w nim szkoła podstawowa, liceum, szko-
ła branżowa I stopnia i szkoła przysposabiająca do 
pracy, a także biblioteka i internat. Ośrodkiem kieru-
je Maria Tomaszewska. Od 2011 istnieje tu Muzeum 
Tyflologiczne, z cennymi zbiorami, m.in. największą 
w Polsce kolekcją map tyflologicznych oraz kilkaset 
innych obiektów związanych z kulturą i edukacją 
osób niewidomych. Opiekunem tego wyjątkowego 
miejsca jest Marek Jakubowski. W 2012 roku przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach otwarto pierwszy 
w Polsce i w Europie Park Orientacji Przestrzennej, 
umożliwiający naukę samodzielnego poruszania się 
w aglomeracji miejskiej, a także po prostu dobrą za-
bawę w pięknym otoczeniu.

Stworzenie Parku, a także imponujący remont, 
dostosowujący pocysterskie budowle do współ-
czesności i specyficznych potrzeb jego użytkowni-
ków, był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób,  
w tym olbrzymiej determinacji władz powiatu po-
znańskiego, na czele z Janem Grabkowskim, starostą 
poznańskim. Powiat poznański, jako niekwestiono-
wany lider w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
otrzymał dofinansowanie na przywrócenie temu 
obiektowi dawnej świetności oraz stworzenie Parku 
Orientacji Przestrzennej. Dzięki dotacjom unijnym 
powstało miejsce unikatowe w skali kontynentu, słu-
żące integracji społecznej, będące również jedną z ar-
chitektonicznych pereł regionu. Sam Park został za-
liczony do „Siedmiu Cudów Funduszy Europejskich”. 
Powiat poznański łącznie zainwestował w teren pla-
cówki i dawnego klasztoru blisko 50 mln zł.

on till 1835 when the convent was disbanded. Three 
years later, its buildings were repurposed as a men-
tal asylum, one that was counted among the most 
modern establishments of its kind in Europe in those 
days. It had its own gas works, a water supply system, 
a kitchen, a steam laundry, a beautiful park, and also 
a cemetery. During WW2, the hospital premises were 
occupied by the German army. That was undoubt-
edly the darkest period in the history of the place. 
As early as 1939, the patients of the mental asylum, 
and there were nearly a thousand of them including 
women, men, and children, were exterminated under 
the so-called T4 Action. The former buildings of the 
mental asylum were turned into barracks and school 
for SS officers. 

After 1946, slightly more than a year after the end 
of the war, an educational childcare facility for blind 
children was established at Owińska. Later on, it was 
moved to the post-Cistercian buildings and trans-
formed into the Special Education Centre for Blind 
Children. Today’s Centre caters to the needs of chil-
dren and youths with visual impairments (blind ones 
and those with low vision) and also with complex 
disabilities, offering a range of learning programmes: 
from early childhood education to those leading to-
wards vocational qualifications. The Special Educa-
tion Centre at Owińska is comprised of a primary 
school, a secondary school for general education,  
a trade school, and a special vocational preparatory 
school, and it also includes a library and a dormito-
ry. It is managed by Maria Tomaszewska. Since 2011, 
it has also housed the Museum of Tactile Learning 
Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind with the 
largest collection of tactile maps in Poland, and with 
several hundred other exhibits related to the culture 
and education of the blind. The curatorial position in 
this unusual museum is held by Marek Jakubowski.          

In 2012, the Spatial Orientation Park was opened 
at the Special Education Centre for Blind Children 
at Owińska: the first project like that both in Poland 
and in Europe, enabling blind children to train skills 
essential to unaided functioning in an urban envi-
ronment, and, last but not least, to have fun and to 
relax in beautiful surroundings. What was behind 
the Park creation project and behind the extensive 
repairs done to the former Cistercian buildings to 
adapt them to the specific needs of their current us-
ers and to contemporary standards was involvement 
and determination of many people, including the 
local authorities of the Poznań District, headed by 
Jan Grabkowski, Governor of Poznań District. The 
Poznań District, as unquestionable Number One in 

terms of management skills and experience required 
to attract external funding, received financial assis-
tance towards the renovation and repairs combined 
with the Spatial Orientation Park project. The UE 
co-funding contributed to creating a unique space 
facilitating social inclusion which is also considered 
to be an architectural treasure of the region. The Park 
itself has been counted among “The Seven EU-Fund-
ed Wonders”. All in all, the Poznań District allocated 
to that project nearly 50 million zlotys.  

During the restoration and conservation work, 
valuable discoveries were made, including fragments 
of the Gothic flooring dating from the 16th centu-
ry, uncovered in the library. In the course of further 
research, 12th century stone foundations were re-
vealed. What was discovered in other rooms of the 
school building included floor tiles dating from the 
14th century (in the passageways and in the refecto-
ry), wooden beamed ceilings (the beginning of the 
18th cent.), as well as remnants of an old sewage sys-
tem. No architectural drawings or specifications re-
lated to the renovated complex have been retained, 
which makes the discoveries still more valuable. They 
enable reconstruction of the original layout of the 
convent building as designed centuries ago for Cis-
tercian nuns, its first inhabitants. 

Podczas prac remontowo-konserwatorskich do-
konano cennych odkryć, m.in. w bibliotece odsłonię-
to i wyeksponowano fragmenty posadzki gotyckiej 
z XVI w. Dalsze poszukiwania ujawniły dwunasto-
wieczne kamienne fundamenty. W innych pomiesz-
czeniach szkoły odkryto płytki (w krużgankach oraz 
refektarzu) z XIV w., drewniane stropy belkowe  
z początku XVIII w., a także ślady dawnego syste-
mu kanalizacyjnego. Odkrycia są tym cenniejsze, że 
nie zachowała się żadna dokumentacja kompleksu. 
Pozwalają więc na odtworzenie wyglądu klasztoru  
w pierwotnej formie, sprzed wieków, kiedy zasiedlały 
go siostry cysterki. 

Kompleks pocysterski w Owińskach na litografii z 1840 roku 
     The post-Cistercian complex at Owińska in a lithography dating from 1840


