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Lata 90. Front budynku. Tynk, z liszajami spłowiałej farby tylko na słowo honoru trzyma się na ścianach 
budynków. Farba odpryskująca z okiennych futryn, pamiętających czasy przedwojenne.  Zacieniające okna 

drzewa i asfaltowa droga – kiedyś duma Ośrodka. Wszak zastąpiła resztki bruku, piasku i dziur z kałużami. 
Brak środków na remonty, poza bieżącymi, najpilniejszymi. Ale wewnątrz, kiedy otworzymy potężne, drewnia-
ne drzwi, uderza gwar dziecięcych głosów i zwykły uczniowski harmider. To jest ich dom, skromny, ale radosny.

1990s: the façade of one of the buildings. The plaster, with strips of faded paint drooping away from it, 
seems dangerously loose on the building walls. The peeling window frames are definitely of a pre-

war vintage. The asphalt road, lined with trees casting their shades on the windows, used to be a source of pride 
for the staff of the Centre. Why, it replaced a cobbled road with puddles and mud that never seemed to evapo-
rate. Because of the financial strain, it was only current or emergency repairs that could be done. But there was 
ongoing life inside, behind the huge wooden door: the sounds of the school and the buzz of children’s voices. 
That was where they belonged, and their place was reverberating with joy, however modest it was.

Przed remontem
The state before the repairs and alterations

Lata 90. Widok Ośrodka od strony obecnego parku z boiskami sportowymi. Śnieg zawsze jest tutaj piękny. 
Na fotografii zakrywa ubóstwo finansowe - dziurawą drogę i ziemię porośniętą dziką trawą. Mokre od wil-

goci ściany i pokryte odpadającą farbą okna, pamiętające czasy, kiedy mieściły się tutaj sale dawnego zakładu 
psychiatrycznego. Stare dachówki przykrywają potężny strych. Ale wewnątrz wre życie! Pewnie trwają przy-
gotowania do pięknych wigilijnych uroczystości. Dzieci przymierzają stroje do jasełek, a z kuchni na korytarze 
niosą się zapachy wigilijnych potraw...

1990s: A view of the Centre from the side of today’s park containing sports fields. Snow has always been 
breathtakingly beautiful here. In this photograph, it covers all the financial scarcity, the holes in 

the road and the overgrowth of wild grass. The walls with wet rot on and the peeling window frames are old 
enough to have seen the mentally ill inmates of the psychiatric hospital that used to be housed here. The old 
tiled roof creates a huge attic space. But there must be plenty of activity inside the building! Its dwellers might 
be preparing for the Christmas Eve dinner right now. The children may be trying on their Nativity costumes, 
and the smells of the Christmas Eve dinner dishes may be filtering from the kitchen into the hallways…
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Pierwsze wielkie remonty w Ośrodku i budowa nowych pomieszczeń oraz obiektów. Rzesze pracowników  
i profesjonalne firmy wykonawcze są nadzorowane przez ekipy archeologów. A jest co nadzorować – prawie 

osiem wieków historii skrytej w murach, tynkach, belkach, fundamentach, podziemiach… Budynek po lewej 
stronie służył przez dziesięciolecia jako garaż, pralnia i… miejsce hodowli zwierząt gospodarczych! Teraz to 
nowoczesne pomieszczenia z własnym zasilaniem bateriami słonecznymi. W jednej chwili mogą stać się salą 
gimnastyczną, aulą czy salą konferencyjną.

The first extensive repairs done at the Centre, with some new rooms and new facilities added to it. The 
multitudes of workers and construction companies worked under the supervision of experienced archae-

ologists. The latter had a lot to see to considering the history of the edifice spanning eight centuries, embed-
ded in its walls, in the plaster work, in the beams, and in its vaults and foundations… The structure on the 
left was used as a garage, a laundry, or even a livestock building, thus serving different functions over the 
decades. Currently, it is a modern solar powered building which can be easily adapted for the purposes of 
a gym, a classroom, or a conference hall.

Wirydarz. Na fotografii widok sprzed kilkudziesięciu lat, z umierającym ze starości wiązem. Na ścianach, 
mimo remontów realizowanych w złych czasach władzy ludowej, permanentne liszaje wilgoci i grzyb na 

ścianach, znikający tylko w upalne lata. Ścieżki ze starych krawężników chodnikowych, regularnie bielonych 
wapnem. I trawa rosnąca jakby od niechcenia. Zamurowane w połowie, dla oszczędności ciepła, wewnątrz 
budynku piękne okna… Na zdjęciu nie ma dzieci z Ośrodka. Do smutnych miejsc niechętnie się przychodzi, 
niezależnie od tego, czy się widzi, czy nie...

The cloister garden. This photograph, captured a few dozen years ago, offers a view of the garden with an elm 
tree dying of old age. There are visible damp patches and wet rot on the walls of the surrounding buildings 

which, despite the repairs done to them in the “bad days of the Polish People’s Republic”, would disappear only 
in the heat of summer. The garden alleys are lined with old recycled kerb stones that used to be whitewashed 
regularly. The grass seems to be growing by mere force of habit. The beautiful windows are bricked up to half 
their height to reduce heat loss inside the building. None of the special needs children placed into the Centre 
can be seen in this photograph… Sad places are not gladly visited whether you are visually impaired or not …
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Korytarze w Ośrodku. Południowa część, od czasów powojennych, była klasami szkolnymi, basenem, łaź-
nią, pracownią plastyczną i akumulatorownią. Na fotografii zachodni korytarz – najważniejszy! To przy 

nim mieściły się kiedyś dwie stołówki, kuchnia i droga do szkoły oraz wyjścia z Ośrodka. Pod małymi oknami, 
zamurowanymi ze względu na konieczność ocieplenia budynku, za drewnianą, mającą zdobić przestrzeń bo-
azerią, stały potężne, żeliwne kaloryfery. Jakże inaczej wyglądają teraz korytarze. Nie zmieniło się tylko jedno 
– zawsze było i jest tutaj gwarnie. 

A hallway in the Special Education Centre for Blind Children at Owińska. From the postwar period onwards, 
the south facing part of the building complex housed classrooms, a swimming pool, a bath facility, an art 

workshop, and a battery room. This photograph shows the hall on the west side of the building: the main one. 
That was where two canteens, a kitchen, a passage to the school wing, and the exits from the building complex 
were located. What could be seen under the small windows which had been bricked up to add the required 
insulation to the building was huge water heaters of cast iron behind wooden wainscoting which was intended 
to perform a decorative function. How different it looked compared to the present decor of today’s hallways! 
However, one thing has remained unchanged: the place has always been bustling with people and activity.

Stołówka – kiedyś, kiedyś, jeszcze 300 lat temu – refektarz, gdzie siostry cysterki spożywały posiłki i modliły 
się. Na fotografii jej wygląd po remoncie sprzed kilku lat. Nowe płytki, dobrane do nich kolory na ścianach 

i na suficie, doskonałe farby i solidni fachowcy. Pomieszczenie odremontowane własnym sumptem. Ładnie, 
prawda? To zajrzyjcie do Ośrodka teraz! Wygląd tego miejsca uzyskany został pod fachowym okiem konser-
watora zabytków, przy współpracy z profesjonalną firmą architektoniczną i pod uważną pieczą archeologów. 
Ładne – zamienione na finezyjnie wspaniałe!

The canteen and former refectory where Cistercian nuns used to meet for meals and for praying some 300 
years ago. This photograph shows what it looked like after repairs done to it a few years ago. New tiling and 

matching paint colours on the walls and on the ceiling: the job of reliable construction specialists enhanced 
with high-quality paints. The costs were covered from our own resources. Isn’t it nice to look at? If so, visit our 
Centre! The place owes its present character to smooth cooperation of an experienced conservator and restorer 
of sites of historical interest who supervised the recent repairs with professional architects and archaeologists. 
Its status has been upgraded from “Nice” to “Subtle and Exquisite”.
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Sklepienie byłego cysterskiego refektarza. Spod szpachli i pędzli konserwatorów wyłaniają się niewidziane od 
setek lat pozostałości dawnej polichromii. Centymetr po centymetrze, godzina za godziną. Dniem i nocą 

pył, farba, wapno spadają na dopiero co odkryte resztki ceglanej posadzki. Rozmodlone oczy cysterek pewno 
często spoglądały na odkrywające dla nas swoje tajemnice sklepienie... 

The ceiling of the former Cistercian refectory. Careful touches of brushes and putty knives skillfully handled 
by conservators reveal the remains of old mural paintings that have been hidden under the layers of paint 

for centuries. Inch by inch, and hour by hour. Flakes of dust, paint and lime fall down unceasingly on the newly 
exposed remains of an old brick-tile floor. Pious eyes of the Cistercian nuns must have often rested on this mys-
tery ceiling which is revealing its secrets to us now…

Główne korytarze Ośrodka – dawne klasztorne krużganki. Podczas remontu odkryto, widoczną na zdjęciu, 
ceglaną posadzkę. Cegły, z których ją ułożono, prawdopodobnie były wykonane w Owińskach lub w oko-

licach. Nie są równe, zapadają się, ułożone na piaszczysto-gliniastym podłożu. Wchodząc dziś do znajdującego 
się na tym korytarzu Muzeum Tyflologicznego warto pamiętać, że gdzieś tam, pod równymi kamiennymi pły-
tami, jest posadzka, po której przed wiekami stąpały mniszki. 

The main hallway of the Centre, former ambulatory. The brick-tile floor that can be see seen in this photo-
graph was discovered during the recent repairs. The brick tiles were probably manufactured in Owińska or 

in its environs. They do not lay evenly, and some sink into the sub-floor of clay and sand. When you enter the 
Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind, it might be worthwhile to remember 
that there is a deeper layer of history beneath the even stone plates of the floor: the brick tiles on which Cister-
cian nuns used to tread hundreds of years ago.

W trakcie remontu
Under repair
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Korytarz w najstarszej części Ośrodka, zwieńczony pięknym sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Po pra-
wej stronie usytuowane są okna z widokiem na wirydarz. W pomieszczeniach po lewej stronie mieszkały 

siostry cysterki, przybyłe w XIII wieku z Trzebnicy. Fotografia pokazuje wylaną na stare cegły, rury i kamienne 
fundamenty nową betonową posadzkę. Gdyby cysterki przespacerowały się teraz po korytarzu, zapewne wy-
tłumaczyłyby nam, do czego służyły tajemnicze wnęki w ścianach, skrywane przez budynek przez setki lat pod 
warstwami tynku...

The hallway in the oldest part of the building complex of the Centre, with a gorgeous groin vault. What can 
be seen on the right is a row of windows providing a view of the refectory. The rooms situated on the left 

side of the hallway are where Cistercian nuns used to live after they arrived here from a Lower Silesian town of 
Trebnica in the 13th century. This photograph features a new concrete base laid on top of a layer of old bricks, 
pipes, and stone foundations. Should we happen to meet any of the Cistercian nuns walking down the hallway, 
they could always explain to us the mystery behind the hollow places left in the walls that had remained hidden 
beneath layers of plaster for centuries…

XXI wiek. Robimy dokładnie to samo, co niegdysiejsi użytkownicy tego miejsca - zamiast starych po-
mieszczeń powstają nowe. Przestrzeń w internacie chłopców, gdzie 50 lat temu niewidome dzie-

ciaki koncertowały na pianinie, kilkanaście lat później stało się fotelowo-kanapowym miejscem spotkań 
młodzieży, aby teraz zamienić się w klatkę schodową – o niezamierzonej przez projektantów akustyce. Każdy 
dźwięk odbija się od ścian, tworząc długo słyszalne echa. Wspaniały wstęp do znajdującej się w pobliżu, jedynej  
w swoim rodzaju w kraju i poza granicami, Pracowni Tyfloakustycznej.

21st century: we are following in the footsteps of the former occupants of this place, repurposing the rooms. 
The former room with a cottage piano in the boys’ dormitory where the blind children would give their 

concerts 50 years ago was subsequently (a dozen or so years later) turned, with the use of armchairs and sofas, 
into an afterschool meeting place for the teens only to finally become a staircase with unexpected acoustics not 
intended by its designers; every sound reflects off the walls creating a series of echoes. What a pretaste of a visit 
to the nearby typhloacoustic laboratory, the only place like that both in the country and abroad. 
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Po remoncie
Our Renovated Premises

Dawny refektarz nie zmienił swojego przeznaczenia – tak jak przed wiekami siostry cysterki spotykały się 
tu na na wspólnych posiłkach, tak i dziś znajduje się tu stołówka dla uczniów. Podczas prac remontowych 

starano się przywrócić wygląd z XVIII wieku. 
Pomieszczenie jest bardzo jasne, światło wpada tu przez liczne okna, zwieńczone dekoracyjnymi listwami  

i sklepieniem nieckowym. 

The former refectory still serves its original purpose: where Cistercian nuns would meet at mealtimes cen-
turies ago, blind and visually impaired students have their school canteen today. During the recent repairs 

utmost care was taken to remain true to the original 17th cent. interior design of the place. The room is well 
lit, with daylight coming in through a number of windows in its walls which have received decorative crown 
mouldings. The ceiling is a kind of double barrel vault on a rectangular plan. 

Prace remontowe w szkolnej bibliotece. Nowa posadzka pachnie drewnem, podtrzymujące sufit drewniane 
filary, obdarte z brzydkich warstw farby, nabrały dostojeństwa i smukłości. Potężne, wychodzące na ogród 

okna, będące tu od stuleci, odmłodniały, radośnie wpuszczając do pustej jeszcze sali wschody słońca. Pół metra 
pod nową podłogą drzemie ceglana posadzka sprzed kilkuset lat. Jeszcze niżej, w nierównych szeregach, leżą 
potężne głazy, będące niegdyś fundamentami kościoła i pierwszych zabudowań klasztornych.

The repairs done to the school library. The new floor smells of wood, the timber pillars supporting the ceiling 
have gained dignity and look more slender now that the layers of old paint have been removed from their 

surface. The massive windows overlooking the cloister garden, the same for centuries, have received a new lease 
of life and they seem to gladly welcome the early morning sunlight pouring through them into the library room 
which is still empty. Half a meter below the surface of the new floor is the centuries-old brick-tile floor laid on 
top of uneven rows of huge stones belonging to the foundations of the church and of the first buildings of the 
Convent.
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Podróżując po świecie, coraz częściej spotykacie się na dworcach czy w budynkach użyteczności publicznej 
z zamontowanymi na podłożach metalowymi listwami albo wyfrezowanymi wgłębionymi linami. Są to li-

nie prowadzące, pomagające osobom z dysfunkcjami wzroku dotrzeć do konkretnego punktu. Tam gdzie linie 
prowadzące się krzyżują, rozdzielają, albo biegną obok ważnych czy niebezpiecznych miejsc, spotkać można 
takie jak na fotografii rzędy kropek. Są to tak zwane pola uwagi, wyczuwalne białą laską czy nawet stopami. 

Those of you who are well travelled can more and more often see metal guide strips or spaced apart channels 
cut in the walking surface of the floor in a railway station building or in other public utility buildings. They 

are the guiding lines for visually impaired people to reach a number of destinations safely. In the so-called tac-
tile warning areas, where the lines cross each other or fork, or edge some important or hazardous surface, one 
can see truncated domes on the floor like those in this photograph. They can be detected by cane or underfoot.     

Mały refektarz, mała stołówka, jest prawdziwą perełką obiektu. Na wprost okno z widokiem na mniejszy 
wirydarz i dalej na zarośnięte drzewami brzegi Warty, płynącej tak samo leniwie jak 800 lat temu. Spo-

kój na zdjęciu jest pozorny... Podczas posiłków ta przestrzeń wpada we władanie maluchów. Kipi dziecięcym 
harmidrem, rozmowami, radosnymi pokrzykiwaniami. Jeśli kiedykolwiek byłyby tutaj jakieś duchy – nie wy-
trzymałyby tego na pewno!

This small canteen and former (smaller) refectory is a real gem. The windows in front of you overlook the 
small cloister garden and provide a panoramic view of the wooded banks of the Varta river slowly mean-

dering in its valley as it did 800 years ago. The tranquillity captured in this photograph is short-lasting... At 
mealtimes, this room seems to turn into a children-only area! It is filled with children’s noise, chattering, and 
cheerful shouting. If there had ever been any ghosts here, they would hardly be able to stand it any longer!  
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Jeden z wyremontowanych korytarzy na pierwszym piętrze. Kolorowe, ułatwiające orientację w przestrzeni 
podłogi, stonowany kolor ścian oraz poręcze z odpowiednim do danej powierzchni pasem. Każda z nich jest 

opisana co do kierunku w piśmie brajla oraz druku płaskim powiększonym. Ciepłe światło rozjaśniające kory-
tarze jest idealne dla dzieci z resztkami wzroku. 

Lampy sufitowe w kształcie okrągłej obręczy kojarzą się dzieciom z urządzeniem do teleportacji. A może 
faktycznie tak jest?

One of the renovated halls on the first floor. The floor colour contrast enhances perception and provides spa-
tial orientation, the paint on the walls is neutral, and there are contrasting tactile strips on the handrails. 

There is spatial information on either of them: in the Braille alphabet, and in large flat print. The warm lighting 
in the hall is ideal for the visually impaired. 
Children associate the round-rimmed ceiling lamps with teleportation devices. Perhaps they do work like that?

Jeden z czterech korytarzy, otaczających cichy, zarośnięty różami wirydarz. Ten akurat przebiega obok po-
mieszczeń dawnej i współczesnej biblioteki, pracowni komputerowych i świetlicy. Ściany jeszcze nie zakwitły 

szkolnymi tablicami, pracami dzieci i tym wszystkim, co stanowi o tym, że stary klasztor może być znamienitą 
szkołą dla niewidomych dzieciaków. Przestrzeń jest przystosowana do poruszania się bez wzroku, dzięki wypo-
sażeniu w linie prowadzące, pola uwagi, specjalne poręcze i opisy na drzwiach.

The hallway running around a quiet cloister garden full of rose bushes. Walking down this section of the 
hallway, you pass by the library rooms which have not changed their location for centuries, and walk past 

the school computer labs and the day-care centre. The walls are still bare, without noticeboards or student 
work displays on, waiting for all the meaningful details turning an old cloister into an excellent school for blind 
children to cover them. The hall is blind-friendly: with tactile walking surface indicators, special handrails, and 
inscriptions on the doors.   
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Pierwsze piętro Ośrodka. Do 1941 roku była tutaj sala gimnastyczna. Podczas remontów, kiedy zdjęto sufity, 
okazało się, iż belkowanie stropu zachowało się w bardzo dobrym stanie, a ozdoby na belkach są godne 

konserwacji i zachowania. Doskonale oświetlone pomieszczenie jest nadal salą gimnastyczną, ale zyskało nowe 
schody oraz nowoczesną windę, jedną z kilku w Ośrodku. Konserwacji została poddana, zachowana niemal  
w całości, drewniana podłoga z pięknych, szerokich desek. 

The first floor in the building of the Special Education Centre. There used to be a gym here up to 1941. Dur-
ing the repair work, after the ceiling was removed, it turned out that the roof beams were in a very good 

state of preservation, and their decorative grooving was considered well worth restoring. This room is perfectly 
lit and used as a gym again, with new access stairs added to it and with a lift: one of a few using advanced tech-
nology, installed at the Centre.

Kolejna z pereł Ośrodka. Wirydarz. Pachnący różami, szumiący cicho fontanną, dźwięczący latem pszcze-
limi rozmowami i przekomarzaniem się ptaków. Idealne miejsce do spacerów, odpoczynku i... nauki. Po-

godnymi nocami ponad dachami widać stąd gwiazdy i księżyc. Takie same jak przed stuleciami. Przez jedno  
z krużgankowych okien przypatrywał się krzewowi róży sam Napoleon.

This is still another gem to be found at the Special Education Centre at Owińska: the former cloister garden, 
filled with the fragrance of roses and the murmur of water in the fountain, with bees buzzing and birds 

chirping. It is an ideal place for walking, relaxing, and… studying. On clear nights, you can see the moon and 
stars shining over the roofs of the buildings, the same as centuries ago. The view of roses in bloom, provided by 
the hallway windows opening out to the cloister garden, is said to catch the eye of Napoleon himself when he 
visited this place during one of his stays in Poland. 


