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Mały staw istniał w tym miejscu od kiedy gospodarujące tu od XII wieku mniszki rozpoczęły rozbudowę 
klasztoru na darowanej im przez Przemysła II ziemi. Czasowe osuszenie stawu, aby wybudować na nim 

molo i mostek, było frapujące dla dzieci z Ośrodka i dla archeologów, którzy znaleźli w nim historyczne „śmie-
ci”, a dzieci… stary rowerek poszukiwany od dwóch lat. Wszyscy byli zadowoleni!

This little pond has been here since the commencement of convent construction work for a congregation of 
nuns endowed with the land by Przemysław II, Duke of Polonia Maior, whose presence in this place can be 

traced back to the 12th century. The drainage of the pond area to have a pier and a bridge spanning the pond 
built was fun for the children who found their old and long-lost bike on the bottom, and it also proved to be an 
enthralling experience for the archaeologists who discovered that the “rubbish pit” had contained some arte-
facts of historical interest … Everybody seemed satisfied!

Remont parku widziany z lotu ptaka. Mało kto wierzył, że powstanie tu jedyne miejsce w Eu ropie o takim 
charakterze – Park Orientacji Przestrzennej. Dzieci szybko zapominają o tym, co było niedobre, niecieka-

we, gdzie był nawet zakaz wstępu ze względu na bezpieczeństwo. Pytane nieraz, skąd wziął się piękny park wraz 
z ogrodami zabaw, odpowiadają - był zawsze, a te starsze, chcące się wykazać, mówiły - zbudowały go kiedyś 
zakonnice.

A bird’s eye view photograph of the Park area taken during the renovation. Back then, hardly anyone believed 
that it would become a destination for training spatial skills, the only place like that in Europe, known as 

the Spatial Orientation Park. Children easily forget memories which are no fun or of no interest to them, in-
cluding those of access restrictions imposed for safety reasons. When you ask them about their beautiful park 
with the playing grounds, they will answer: “It has always been here”. The older ones who may want to impress 
you will add: “It was built by nuns some time ago”.
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Ciężki sprzęt niweluje obszar dawnych pracowniczych ogródków działkowych. Archeolodzy czujnie szukają 
w wykopach pod przyszłe ogrodowe ciągi wodne skarbów z czasów minionych, a ogrodnicy zaczynają 

pracę nad leczeniem przeszło dwustuletniej alei grabowej. Rozpoczynają się prace nad realizacją marzenia pe-
dagogów Ośrodka – stworzeniem ogrodu do edukacji i zabawy dla niewidomych dzieci. Na tym etapie jeszcze 
nie wiadomo, że marzenia przerosną rzeczywistość. 

Where there used to be allotments for working-class gardeners, heavy ground levelling machines can be 
seen. Archaeologists are busy looking for precious relics of days long gone in the ditches dug out for the 

water pipe system, and gardeners start their work on reviving the over 200-year-old hornbeam trees lining the 
path leading to the complex. Work on creating an educational garden in which the blind children will be able 
to learn new things and have fun has already been commenced, and the dream of the Special Education Centre 
faculty is about to come true. At this stage, no one knows that real life will go beyond dreams.

Trwa budowa centralnej części Parku Orientacji Przestrzennej - Ogrodu Zmysłów. Na miejscu dawnych 
działkowych ogródków powstaje specyficzny układ ścieżek i przejść, które wyłożone materiałami o różnej 

strukturze i kolorystyce, będą służyły nauce orientacji przestrzennej. Staną się także dróżkami, którymi użyt-
kownicy dotrą do dziesiątek uprawnych poletek z setkami roślin. 

The work on the core component of the Spatial Orientation Park, i.e. on creating the Multisensory Garden, 
is under way. Former garden allotments are to be replaced by a combination of walkways and passageways 

laid out in a specific pattern and paved with materials differing in their textures and colour, which is intended to 
provide useful cues in spatial skills training. The paths will also provide access to dozens of garden plots where 
hundreds of useful plants will be grown.
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Jeden z wielu obiektów Parku w Owińskach. Nie jest „obwieszony” dzieciakami tylko w godzinach przedpołu-
dniowych. Wiadomo – lekcje. No chyba, że gościmy w naszych ogrodach grupę uczniów z innej szkoły. Ptaki, 

których jest w parku zatrzęsienie, nie przysiadają tylko na tej pajęczynie. Młodzież i tak je wystraszy!

One of the many attractions in the Park at Owińska. It is only in the morning that there are no swarms  
of children on and around this spider web climbing structure. The reason is obvious: it is the time for 

working in classrooms. At least, unless children from other schools happen to tour the garden in their time 
off. It is only on this playground structure that no birds so abundantly represented in the garden dare to perch. 
Anyway, the kids would frighten them off!     

Otwarcie Parku Orientacji Przestrzennej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, starosta 

poznański Jan Grabkowski oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach Maria Tomaszewska.
Tego dnia była upalna pogoda. Balony powoli unosiły się wysoko w niebo. Szkoda, że w albumie znajduje się 
tylko oficjalne zdjęcie z otwarcia parku. Wyobraźcie sobie fotografię, a na niej starostę skaczącego na batucie 
wespół z dyrektor Ośrodka, albo przewodniczącego parlamentu próbującego dźwięków ziemnego karylionu. 
Oni naprawdę szczerze się cieszyli. Prawdziwy szał zaczął się później i, prawdę mówiąc, trwa do dzisiaj!

The opening of the Spatial Orientation Park. The celebration was attended by Jerzy Buzek, the President  
of the European Parliament, Marek Woźniak, the Head of the Wielkopolskie Voivodeship Self-Govern-

ment, Jan Grabkowski, the Governor of Poznań District and Maria Tomaszewska, the Head of the Special Edu-
cation Centre for Blind Children at Owińska, to name just a few honoured guests.
It was a scorching hot day. The balloons floated slowly  into the sky. What a pity that this book includes only 
an official photograph from the opening ceremony! Just imagine a photograph with the Governor of Poznań 
District bouncing on a trampoline together with the Head of the Centre, or the President of the European Par-
liament trying to use ground fixed playground chimes. They were really enjoying themselves! Things built up to 
a real frenzy soon after that which state seems to be permanent for this place ever since.
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W skład Parku wchodzi wiele obiektów o różnorodnym charakterze. Zawsze związanych z edukacją albo 
rozrywką. Na fotografii pusta jeszcze szklarnia, w której dzieci na zajęciach przygotowują rozsady, gdzie 

popołudniami bawią się w prawdziwych ogrodników, gdzie wreszcie wczesną wiosną same mogą wyhodować 
swoje nowalijki. Te zaś smakują zupełnie inaczej, niż kupione na rynku! 

The Park comprises a variety of facilities. All of them have educational or recreational functions. In this 
photograph, you can see a still empty greenhouse in which the children will sow and grow things during the 

regular class time, and where they can join an after-school garden club and get hands-on experience growing 
their own food. No early spring vegetables you can buy at the market are as tasty as your own veggies!

Kto będzie miał okazję przelatywać nad Owińskami i zobaczyć panoramę Ośrodka wraz z Parkiem Orien-
tacji Przestrzennej i wszystkimi nowoczesnymi obiektami, jakie pojawiły się na tej przestrzeni, będzie za-

chwycony. Niezależnie od pory roku majestatyczne budynki wspaniale komponują się ciszą z płynącą obok 
rzeką Wartą oraz potężnymi lasami i kompleksami jezior rozciągającymi się dookoła. Te setki lat upłynęły od 
kiedy dotarły tutaj cysterki z dalekiej Trzebnicy… Te setki lat są cały czas tutaj...

Who has ever had a chance to fly over Owińska and see a panoramic view of the Centre with its Spatial 
Orientation Park and with all those modern objects on its premises he must have found it a breathtaking 

sight. No matter what season it is, the majestic buildings seem to fit perfectly well into the landscape with the 
meandering Warta river and with the vast expanses of forests studded with lakes and stretching to the horizon. 
Hundreds of years have passed since Cistercian nuns arrived at this destination from a faraway town of Trzebni-
ca… That distant past seems almost tangible here.
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Woda w parku to nie tylko miejsce, gdzie na drewnianym molo wchodzącym głęboko w jeziorko można się 
bawić w wędkarzy, albo wypływać brygantyną kapitana Haka w dalekie rejsy. To nie tylko strumień od 

przeszło ośmiuset lat płynący po tej przestrzeni do pobliskiej Warty. To także skomplikowany system zraszaczy, 
dających gwarancję, że nawet w najskwarniejsze dni rośliny będą się tutaj czuły jak dzieci – bezpiecznie! 

Within the “micro-ecosystem” of the Park, water plays an important role in the lives of humans and plants. 
There is a small lake with a wooden pier jutting out into it where children can try angling or board 

Captain Hook’s brigantine to set out on a long voyage. There is also a stream first mentioned in written records 
more than eight hundred years ago, flowing into the Warta river. And there is a sophisticated irrigation system 
keeping the soil wet for a thriving plant community even when it is scorching hot!

Na obszarze Parku Orientacji Przestrzennej, jeszcze przed jego zaprojektowaniem, znajdowały się resztki 
bardzo starej alei grabowej. Potężne drzewa chorowały – prawie połowy już nie było. Podczas tworzenia 

parku zadbano o ich wyleczenie, a miejsca, gdzie drzew już nie było, uzupełniono genetycznie takimi samymi 
sadzonkami młodych grabów. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach to miejsce edukacji i zabawy, roz-
rywki i odpoczynku dla niewidomych i widzących, dla dzieci i dorosłych. Uczniowie z innych szkół nie prze-
szkadzają dzieciakom niewidomym, wręcz przeciwnie. Zajrzyjcie. Zobaczcie sami!

There was a path lined with what had remained of very old hornbeam trees in the area allocated to today’s 
Spatial Orientation Park project. The huge trees were ill, nearly half of them had been gone by the time  

a master plan for the area was prepared. In the process of park development, care was taken of the ill trees, and 
the gaping empty spaces between them were filled with genetically the same hornbeam seedlings. The Spatial 
Orientation Park is a place for learning new things, for playing, having fun, and relaxing – both for the sighted 
and for non-sighted visitors, for children and adults. The blind students do not feel daunted in the presence of 
pupils from other schools. Just on the contrary! Call on us, and see it for yourself! 
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Metalowy ślimak przy ujęciu wody? Nie tylko on zadziwi odwiedzających. Poszczególne krany (a jest ich 
wiele) mają ozdobne figurki różnych zwierząt, płazów i ptaków. Po pierwsze, pozwalają lokalizować nie-

widomemu dziecku miejsce, gdzie aktualnie się znajduje. A po drugie, są zwyczajnie ładne – dla wszystkich.

A metal snail topping a water tap? It is not the only thing that may surprise visitors to this place. Each tap 
(and there are plenty of them) has a figurine of an animal, an amphibian, a reptile, or a bird on top. Firstly, 

they enable blind children to determine their current location. Secondly, they are simply nice to look at!

Prawie trzy hektary powierzchni. Niemal trzysta gatunków roślin. I wszystkie opisane w piśmie brajla oraz 
druku powiększonym. Pomyślicie – to dla uczących się tutaj niewidomych dzieci… Nie tylko! A słabo wi-

dzący ludzie - już starsi - masowo odwiedzający Park w Owińskach? A maluchy dopiero uczące się liter naszego 
alfabetu? Dla nich kontrastowy, powiększony druk bywa po prostu niezbędny! 

Nearly three hectares of land. Almost three hundred different plant species all of which are tagged and la-
belled, with minimum information provided in the Braille alphabet and in large print. You may think that 

it is only for the blind children from the Special Education Centre. Well, not only! How about older partially 
sighted people who keep flocking into the Park at Owińska? And how about little children who have just started 
learning the alphabet? Enlarged print and colour contrast is much needed for them! 
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Odremontowany budynek znajdujący się w parku, tzw. Domek Ogrodnika, to także część Ośrodka dla Dzie-
ci Niewidomych. Mieszczą się tutaj pomieszczenia edukacyjne i nowocześnie wyposażona kuchnia. Tu 

młodzież zainteresowana zawodem kucharza ma swoje warsztaty, ucząc się, co znaczy dobrze gotować. Tutaj 
także znajduje się mała sala, mogąca być zarówno czasowo restauracją albo miejscem dla zorganizowania spo-
tkań, konferencji czy innych ważnych uroczystości.

This newly renovated building is called the Gardener’s Cottage and is part of the Special Education Centre 
for Blind Children at Owińska. There are classrooms and laboratories as well as a kitchen with hi-tech 

appliances in it. This is where young people who want to cook for a living have their workshops learning what 
good cooking is about and developing their cooking skills. There is also a small room which may be used both 
as a temporary restaurant and a place in which to organise meetings, conferences, and other important events.   

Odwiedzający Park często pytają, spotykając różnego rodzaju urządzenia - co to jest? Nic dziwnego – prze-
znaczenie wielu z parkowych obiektów jest dla zwykłego użytkownika często nieznane i niezrozumiałe. 

Na fotografii jeden z elementów podziemnych komunikatorów głosowych. A są jeszcze: grota ciszy, brajlowski 
wskaźnik kierunku wiatru, komunikatory rurowe, ścieżki z wielką ilością przeszkód… Warto przyjechać, warto 
zobaczyć!  

Visitors to the Park often ask questions about different kinds of equipment which they come across. No 
wonder they do – the purpose served by quite a number of the Park fittings is often obscure and incompre-

hensible to an ordinary user. In this photograph, you can see an above-ground component of the underground 
system for recorded voice messages. Other must-see attractions include a cave of silence, a talking wind direc-
tion indicator, ground fixed pipe shaped chimes, path obstacle courses – to name just a few. This destination  
is well worth your time! 
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W Parku w Owińskach, od momentu jego powstania, rośnie labirynt z miękkich, miłych w dotyku krze-
wów. Taki prawdziwy, z wieloma niespodziewanie się kończącymi ścieżkami i krzyżującymi przejściami. 

Taki, żeby można się było w nim naprawdę zgubić! I już niektórym się to udało!

There is a living hedge maze in the Park at Owińska. The shrubs are soft and nice to touch, and the maze is  
a real one, with a network of abruptly ending paths and crisscrossing passageways where you can get lost 

for real! Some have already succeeded in getting lost here!

Park Orientacji Przestrzennej, Ogród Zabaw, można podzielić na kilka stref o różnym charakterze. Na foto-
grafii teren, gdzie zwykle spotykają się goście przyjeżdżający do Ośrodka zwiedzać, uczyć się, hospitować 

lekcje, uczestniczyć w zajęciach sportowych czy konferencjach. Kamienny krąg otaczający miejsce, gdzie pali 
się wtedy ognisko, słyszał już pieśni litewskie, gruzińskie, rosyjskie, ormiańskie, czeskie, słowackie, węgierskie...

The Spatial Orientation Park (the ‘Playground’) can be divided into several different zones. What can be seen 
in this photograph is the usual meeting place for visitors coming to the Special Education Centre at Ow-

ińska to see its educational facilities, to learn new things, to observe colleague teachers and classes, or to par-
ticipate in sports events and conferences. The stone fire ring at the background has already witnessed campfire 
events with songs sung in Lithuanian, Georgian, Russian, Armenian, Czech, Slovak, and Hungarian languages 
to name just a few.   


