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ZNACZENIE POCYSTERSKICH OBIEKTÓW
ARCHITEKTONICZNYCH
WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE OWIŃSK
Streszczenie. Zakon cysterski, mieszczący się od XIII do XVIII wieku w podpoznańskich Owińskach, przyczynił się znacznie do rozwoju zabudowy wsi. W pracy podjęto badania mające na
celu identyfikację reliktów architektonicznych pochodzących z okresu działalności klasztoru.
Określono rolę, jaką pełnią te elementy we współczesnym krajobrazie Owińsk. Postuluje się
objęcie ochroną konserwatorską wszystkich pozostałości cysterskich oraz związanego z nimi
krajobrazu kulturowego, w tym powiązań widokowych i panoram wraz z przedpolami.
Słowa kluczowe: krajobraz, Owińska, cystersi, klasztor, opactwo, kościół, panorama, Wielkopolska

Wstęp
Wieś Owińska założono na terasie Warty, pomiędzy doliną rzeki a wyżej położonymi polami uprawnymi. We wczesnym średniowieczu Owińska były osadą służebną
dla dworu książęcego. Wchodziły w skład opola1 chojnickiego, do którego należało
obszerne terytorium położone na lewym brzegu Warty i wąski pas ziemi na prawym
brzegu (CHLEBOWSKI i IN. 1886). Owińska były wsią owalnicową, o czym świadczy
charakterystyczny układ drożny zachowany do dziś. Plac znajdujący się w centrum wsi
(nawsie) był wydłużony zgodnie z kierunkiem głównego ciągu komunikacyjnego,
a przez jego środek przepływała Struga Owińska. Właśnie tutaj jedną ze swych siedzib
założył zakon cysterski. Żeński klasztor istniał w Owińskach od XIII do XIX wieku.
Z okresu jego działalności pochodzi sporo śladów świadczących o rozwoju zabudowy
1
Opole było pierwszym stopniem organizacji terytorialnej plemion słowiańskich, czyli
czymś, co dzisiaj można by porównać z gminą. Obejmowało teren złożony z kilku lub kilkunastu
osad i zazwyczaj było odgraniczone od sąsiednich opoli naturalnymi granicami, takimi jak wzgórza, rzeki, strumienie, lasy, moczary itp. (BURSZTA 1958).
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wsi. Nie zostały one do tej pory w pełni skatalogowane i objęte ochroną jako rozległy
zespół architektoniczno-krajobrazowy wraz z powiązaniami widokowymi.

Materiał i metody
Owińska to wieś położona nad Wartą 14 km na północ od Poznania. W 2003 roku
miejscowość ta znalazła się na Europejskim Szlaku Cysterskim. Podjęto badania mające
na celu rozpoznanie elementów architektonicznych wprowadzonych do krajobrazu
Owińsk w czasach, gdy były one własnością klasztoru cysterskiego, czyli od 1242 roku
aż do drugiego rozbioru Polski. W tym celu przeprowadzono kwerendę materiałów
archiwalnych i literatury, a także ogólnie zinwentaryzowano obszar zabudowy centrum
wsi. Wnioskowanie przeprowadzono na podstawie wyników badań własnych oraz porównań z innymi założeniami cysterskimi opisanymi w literaturze2. Ponadto określono
rolę, jaką pełnią architektoniczne relikty cysterskie we współczesnym krajobrazie Owińsk.

Wyniki i dyskusja
Rozwój cysterskiej fundacji klasztornej
Klasztor cysterek w Owińskach założono w 1242 roku. Intencją tej fundacji było
utrwalenie zgody pomiędzy skłóconymi książętami wielkopolskimi Bolesławem Pobożnym i jego bratem Przemysłem I z jednej strony a książętami śląskimi z drugiej
(SKURATOWICZ 1992). Istnieją też przypuszczenia, że fundacja klasztoru miała być
votum za uchronienie Wielkopolski przed najazdem tatarskim. Cysterki przybyły
z Trzebnicy 21 października 1252 roku (ŁĘCKI 2003). W ciągu kolejnych wieków dobra
klasztorne często zmieniały swoje granice, jednak Owińska aż do kasaty klasztoru pozostały główną siedzibą zakonnic.
Dwa lata po dokonaniu drugiego rozbioru Polski rząd pruski przejął posiadłości cysterskie i w 1797 roku sprzedał je berlińskiemu bankierowi Zygmuntowi Ottonowi von
Treskowowi. Od tej pory w budynkach klauzury mieszkało kilka mniszek różnych reguł. W 1834 roku król Fryderyk Wilhelm ΙΙΙ wydał dekret przeznaczający klasztor na
Zakład dla Umysłowo Chorych. Ostatecznej likwidacji konwentu dokonano w 1835
roku (WYRWA i KUCHARSKI 1996).
Kościół klasztorny i budynki klauzury
Owiński klasztor został zbudowany nad Wartą 14 km od centrum Poznania, przy
ważnym szlaku komunikacyjnym3. Zespół architektoniczny wraz z ogrodem zlokalizowano nietypowo, bo w obrębie zabudowy wsi (rys. 1).
2

Cysterska reguła precyzowała sposób rozplanowania najważniejszych budynków i innych
części składowych opactwa, dlatego, mimo braku wielu elementów in situ, o wyglądzie klasztoru
w Owińskach można wnioskować poprzez analogię do innych siedzib konwentów cysterskich.
3
Jak uważa BRZUSTOWICZ (2007), pomorskie klasztory cysterskie czerpały spore korzyści
z handlu, skoro wznoszono je wbrew regule w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych i handlowych. Podobnie było w wielkopolskich Owińskach, bowiem według przypuszczeń WĘDZKIEGO (1955) już w XIII wieku przez wieś przebiegał ważny szlak łączący Poznań z Rogoźnem,
Wągrowcem i dalej z Bydgoszczą.
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Rys. 1. Zaabudowa Owińssk w okresie dzziałalności klaszztoru cysterskiego (opracowanie włassne)
Fig. 1. Thee building struccture of Owińsk
ka in the period
d of the Cistercian monastery activityy (the authors’ study)
s

Średnioowieczny kośściół klasztorrny był jednon
nawowy i przzypuszczalnie pozbawiony okien. Jego lokalizaacja była zgoddna z obecnąą. Świadczą o tym fragmennty murów
romańskicch i gotyckich
h, wykorzystanne do budowy
y późniejszeg
go kościoła baarokowego,
istniejąceggo do dziś (A
( NDERS 19997). Świątynia zamykała oś widokowąą biegnącą
wzdłuż drogi wjazdoweej do Owińsk od strony północnej. Nieznane jest rozpplanowanie
pozostałycch średniowiecznych zabuddowań klauzurry.
Około 1700 roku po
odjęto budowęę nowego zespołu klasztorrnego. Pracam
mi kierował
architekt Jan
J Catenazzi. W 1720 rokku klasztor uleegł zniszczeniu na skutek ppożaru. Odbudowę powierzono
p
Pompeo Ferrarriemu. W 17
733 roku zabu
udowania znóów zostały
częściowoo strawione prrzez ogień. W latach nastęępnych odbud
dowano zniszcczony fragment i wznniesiono skrzy
ydło południow
we i zachodniie4 (ANDERS 1997).
1
Około 1700 roku wy
ybudowano d om duchowieeństwa przezn
naczony dla zzakonników
i księży (cczyli późniejszzą plebanię). B
Był to obiekt w stylu barok
kowym, zaproojektowany
przez Janiia Catenazzieg
go. Budynek, zwrócony faasadą w stronę kościoła klaasztornego,
zamykał dziedziniec
d
wjjazdowy od zzachodu. Wyg
gląd kościoła i pozostałych budynków
w 1840 rokku, czyli pięć lat po ostateccznej kasacie konwentu,
k
przzedstawia rysuunek 2.
Wewnąątrz czworobo
oku budynków
w klasztornych znajdował się
s wirydarz, a w bezpośrednim sąąsiedztwie klaasztoru, na wsschód i połudn
nie od zabudo
owań – ogród konwentubarokową
alny. W XVIII
X
wieku naa terenie ogroodu na wschód
d od kościoła wybudowano
w
kapliczkę. Zespół zabu
udowy klasztoornej wraz z ogrodami zgo
odnie z cysterrską regułą
ogrodzonoo murem.
4

Przeksształcenia zabud
dowy klasztorneej w Owińskach nie były zjaw
wiskiem odosobbnionym. Jak
pisze ŁUŻY
YNIECKA (1998), „działania bud
dowlane były prowadzone
p
w miejscu
m
istniejąącej zabudowy (...). Głównie jednak w baroku dokonnano gruntowneej zmiany wygllądu niektórychh elementów
N
e prawie całko
owicie burzono
o dotychczasow
we kościoły
klasztorów cysterskich. Niejednokrotnie
i klauzury oraz
o na ich miejjscu wznoszonoo monumentaln
ne założenia”.
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Rys.. 2. Klasztor po
ocysterski w Ow
wińskach w 184
40 roku (KALEN
NDARZ... 1840)
Fig. 2. The Cisterciian convent in O
Owińska in 184
40 (KALENDARZ
Z... 1840)

Kościół paarafialny
Poniew
waż w klaszto
orze obowiązyywała ścisła klauzura,
k
już przed 1405 rrokiem powstała parrafia skupiającca świeckich w
wiernych. Przzed 1574 rokiem cysterki uufundowały
obecny koościół p.w. św
w. Mikołaja (S
SŁOWNIK... 20
010). Wybudo
owano go w poołudniowej
części naw
wsia, tuż za murem
m
klasztoornym, tworząąc zamknięciee południowejj osi widokowej, bieegnącej wzdłuż głównej ddrogi. W 168
86 roku świąttynia została częściowo
przebudow
wana (ANDERS 1997). Doku
kumenty archiw
walne informują o istnieniuu przy tym
kościele cm
mentarza paraafialnego i dom
mu plebana z ogrodem (SŁOWNIK
Ł
... 20110).
Zabudowa gospodarczza i usługowaa
Zabudoowę gospodarrczą klasztoróów cysterskich
h sytuowano zazwyczaj
z
naa zachód od
kościoła i budynku klau
uzury. Wiadom
mo, że już w 1480 roku na Strudze Owiń
ińskiej były
dwa młyn
ny – jeden w obrębie
o
zabudoowań klasztorrnych, drugi na
n wschód od nich (CALLIER 1887
7). Dokumenty
y archiwalne informują, żee w 1628 roku
u istniały stoddoły klasztorne, a w 1760 roku młynarz
m
zobow
wiązał się wyb
budować nowy
y słodowiec (SSŁOWNIK...
2010). W Owińskach fu
unkcjonowałyy olejarnia i browar
b
(PISZCZEK 1974). O istnieniu
browaru pośrednio świaadczy archiwaalny kontrakt z 1796 roku, na
n mocy któreego cysterki
nakazują dzierżawcy
d
pobliskiego Raadojewa prod
dukować piwo
o nie inne niżż owińskie
(SŁOWNIK
K... 2010). Na planie
p
katastrralnym z 1863
3 roku (rys. 3) widoczne są zabudowania gospod
darcze zlokallizowane na zzachód i połud
dnie od budyn
nku klasztoru, graniczące
z ogrodam
mi. Niestety, wzmiankowany
w
y plan powstaał po ostateczn
nej likwidacjii konwentu,
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Rys. 3. Założenie klaasztorne wraz z towarzyszącym
mi ogrodami naa planie katastraalnym z 1863 roku
r
(PLAN... 18
863)
Fig. 3. The spatial devvelopment of th
he convent togetther with
the acccompanying gaardens on a cadastral
c
plan of 1863
(PLAN.... 1863)

a więc niee ma pewnoścci, czy omawiiane budynki były dziełem
m cysterek, czy
zy powstały
nieco późnniej5.
Ponadtto według zap
pisu z 1418 rroku w Owiń
ńskach funkcjonowały karrczma oraz
szkoła klaasztorna dla dziewcząt.
d
Z aakt z 1628 rok
ku wiadomo, że
ż rektor szkooły posiadał
osobny doom (SŁOWNIK... 2010).
Stan zach
howania zabu
udowań i stru ktury przestrrzennej krajo
obrazu cysterrskiego
Współccześnie w centrum Owińsk można odnaleeźć układ drożżny charakteryystyczny dla
wsi owalniicowych. Jedn
no z ramion ow
walnicy oraz drogi
d
dojazdow
we częściowoo pokrywają
się z obeccnym przebiegiem drogi w
wojewódzkiej nr 169. Zach
howało się taakże drugie
5

Należyy przypuszczaćć, że zabudowaań gospodarczy
ych w Owińsk
kach było więccej, bowiem
klasztory cyysterskie prowaadziły działalnoość rolniczą i produkcyjną
p
naa szeroką skalęę. Jak podaje
ŁUŻYNIECK
KA (1998), najw
ważniejszymi buudynkami gospo
odarczymi były
y spichlerz i buddynek administracyjny.. WYRWA (1999) wymienia pponadto piekarn
nie, browary, ku
uźnie, młyny w
wodne i wiatraki, gorzeelnie, cegielnie,, pracownie rzeemieślnicze: stolarnie, warsztaty szewskie, ttkackie, krawieckie, czzapnicze, snycerskie, garbarskkie itp. Istniały także budynki i zagrody zwiąązane z chowem zwierzząt: owiec, kóz,, koni pociągow
wych, trzody ch
hlewnej, wołów, krów i drobiuu.

6
Targońska A., Łukasik B., 2011
1. Znaczenie pocyysterskich obiektów
w architektoniczny
ych we współczessnym krajobrazie Owińsk. Nauka
N
Przyr. Techn
nol. 5, 3, #25.

z ramion, choć nieco prrzekształcone pprzez budowęę klasztoru i modernizację
m
nnawierzchni
pl. Przemyysła (przeprow
wadzoną w 20009 roku). Odpo
owiada mu przzebieg ul. Cystterek.
Z okreesu działalnoścci zakonu zacchowały się ko
ościół i zabud
dowania klauzzury pochodzące z XVIII
X
wieku (z fragmentam
mi murów rom
mańskich i go
otyckich) (ryss. 4). Kompleks klassztorny już w 1932 roku zzostał wpisany
y do rejestru zabytków (nr
nr rej. 2405
i 2406). Buudynki te są w dobrym stannie, choć nowy sposób użyttkowania wym
musił liczne
adaptacje i przebudowy
y. Kościół klaasztorny pełni obecnie rolę parafialnego,, a w pozostałych poomieszczeniacch swą siedzibbę ma Specjaalny Ośrodek Szkolno-Wycchowawczy
dla Dziecii Niewidomycch. Zachował się także dom
m duchowieństwa z 1700 rroku. Przebudowa dokonana
d
przzed 1838 rokkiem nadała mu formy klasycystycznne6 . Obiekt

Rys. 4. In
nwentaryzacja zachowanych pocysterskich elementów
architekto
onicznych w O
Owińskach (opraacowanie własn
ne na podstawie maapy topograficznnej – MAPA... 2001,
2
skala zmieniona)
Fig. 4. A survey of presserved former Cistercian
C
archiitectural elements in
n Owińska (thee authors’ study
y based on a topographic
t
map – MAPA
A ... 2001, the
e scale was chan
nged)
6

Budynnek był kilkakro
otnie adaptowanny – kolejno mieściła
m
się tu pllebania, kancelaaria Zakładu
dla Umysłoowo Chorych, a obecnie szkołaa dla niewidomy
ych dzieci.
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został wpiisany do rejesttru zabytków pod nr. 1177 w 1970 roku,, natomiast zaabudowania
gospodarccze nie istniejąą7.
Kościóół św. Mikołaaja (rys. 5) naadal jest istottnym elementtem krajobrazzu Owińsk.
Pomimo że
ż już w 1960 roku wpisanoo go do rejesttru zabytków (nr rej. 2539/A
/A), popada
w ruinę. Wokół
W
kościoła i cmentarza zachowały siię spore fragm
menty barokow
wego ceglanego muruu i ozdobna brrama. Zachow
wał się także niewielki
n
fragm
ment barokow
wego muru,
który otacczał ogrody klasztorne.
k
Eleementy te są w bardzo złym stanie tecchnicznym.
Pozostałe mury klasztorne to obiektyy z pierwszej połowy XIX
X wieku (AND
DERS 1997),
prawdopoddobnie zbudow
wane na wczeeśniejszym fun
ndamencie.

Rys. 5. Kośció
ół p.w. św. Mikoołaja w Owińsk
kach (fot. A. Taargońska)
Fig. 5. St. Nich
holas’ church inn Owińska (pho
oto by A. Targo
ońska)

Obecnoość i rolę poccysterskich obbiektów archittektonicznych we współczeesnym krajobrazie Ow
wińsk syntetycznie ujęto w tabeli 1.
Stan zach
howania dawn
nych powiązaań widokowych
Intensyywny rozwój zabudowy Ow
wińsk, trwający z przerwam
mi od końca X
XVIII wieku, spowoodował, że wsspółcześnie niiemożliwe jest odtworzeniee dawnych pannoram wsi.
Jedynie odd strony zacho
odniej, gdzie teren zdecydo
owanie obniża się w kierunnku Warty,
krajobraz pozostał w stanie względdnie niezmienionym. Pięk
kny widok naa Owińska
7

Przypaadek klasztoru w Owińskach nnie jest odosobn
niony. Jak piszee WYRWA (19999), omawiając inne opaactwa cysterskiie, „...większośść obiektów klaasztornych zmieeniła swoje pierrwotne przeznaczenie. Kościoły klaszztorne zostały pprzemianowanee na parafialne lub katedry bisskupie. Inne
budynki, szzczególnie pod
d koniec XIX w
wieku, całkow
wicie lub częściiowo rozebranoo. Pozostały
tylko kościooły i niewielkiee fragmenty zabbudowań klaszto
ornych czy gospodarczych”.
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Tabela 1. Obecność cyssterskich relikttów architekton
nicznych we współczesnym
w
krajobrazie
Owińsk
Table 1. Thhe visible remnants of Cisterciian architecturaal relicts in the contemporary llandscape of
Owińska
Relikty kompozzycji cysterskiej
Kościół pokllasztorny

Obecność we współczesnym
w
kraajobrazie
+++

Zabudowaniia klauzury wraz z wirydarzem

+

Barokowa kaapliczka

+

Kościół św. Mikołaja

+

Dom rektoraa szkoły klasztorn
nej

–

Karczma

–

Fragment muuru otaczającego ogród konwentuualny

+

Mur otaczająący cmentarz przykościelny

+

„+++” — element dominujący, „+” — eleement czytelny, „–
–” — brak elementu.

roztaczający się z miejsscowości Raddojewo, zlokallizowanej po drugiej
d
stroniee rzeki, już
w XIX wieku
w
docenilii von Treskow
wowie – ówccześni właścicciele obu mieejscowości.
W Radojewie powstał pałac,
p
z któreggo okien możżna było podziwiać rozległyy widok na
Owińska z dominującą sylwetą kośccioła klasztorn
nego (rys. 6). Przedpole tejj panoramy
wkrótce ma
m zostać zabu
udowane. Fraggment dawnejj panoramy można
m
także obbserwować,
jadąc pociiągiem z Pozn
nania do Murrowanej Goślliny. Linię ko
olejową przepprowadzono
około 2 km
m na wschód od centrum O
Owińsk. Niesteety, widok zak
kłóca XX-wieeczna zabudowa orazz drzewa i krzeewy rosnące nna przedpolu.
Teren w pobliżu klaasztoru od stroony północneej został zabud
dowany. Międdzy innymi
powstało tu niewielkiee osiedle blokków mieszkallnych i towarrzyszące im ggaraże. Na
szczęście zabudowania nie zamknęły
ły historyczneej osi widokowej – sylwettę kościoła,

Rys. 6. Paanorama Owińssk do strony Raadojewa (fot. A. Targońska)
Fig. 6. Thhe panorama off Owińska – a viiew from Radojjewo (photo by
y A. Targońska))
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a zwłaszczza jego kopułłę i wieżę, naddal można ob
bserwować z odległości
o
kilk
lku kilometrów, wjeżżdżając do Owińsk
O
od stroony północneej (rys. 7). Po
ołudniowa oś widokowa
została zuppełnie zatarta. Kościół p.w
w. św. Mikołaja, stanowiący
y jej dawne zaakończenie,
obecnie jest zasłonięty przez
p
budynekk poczty i zad
drzewienia.

Rys. 7. Kościół
K
klasztorny stanowiącyy zakończenie północnej osi widokowej (foot. A. Targońska)
Fig. 7. Thhe monastery ch
hurch completinng the northern view axis (pho
oto by A. Targoońska)

Najważżniejszym ciąągiem widokow
wym wsi jest droga wojewó
ódzka nr 169, przebiegająca wzdłuuż wschodniejj granicy kom
mpleksu klaszttornego. Roztacza się z nieej widok na
zabudowannia i ogrody pocysterskie
p
ooraz na kośció
ół p.w. św. Miikołaja. Widokk ten otworzył się kiilka lat temu, gdy podczass remontu dro
ogi i budowy chodnika zlikkwidowano
duży fragm
ment XIX-wieecznego muru ogrodzeniow
wego.

Podsumoowanie
Działallność zakonu znacznie przzyczyniła się do
d rozwoju zabudowy w O
Owińskach.
Krajobraz został uatrakccyjniony przezz klasztor z ko
ościołem i przzyległymi ogro
rodami oraz
kościół p.w
w. św. Mikołaaja. Współczeeśnie Owińskaa mają krajobrraz kulturowyy historycznie nawarsstwiony. Relik
kty założenia cysterskiego świadczą o bogatej
b
historiii tego terenu i jego dużych
d
waloraach kulturowyych, jednocześśnie nadal org
ganizują przesttrzeń historycznego centrum
c
miejsscowości. Klaasztor z wysok
ką wieżą i kop
pułą kościoła w
wciąż pełni
rolę dominnanty i dziękii zachowanej osi widokowej z dużej odlległości sygnaalizuje swą
obecność.
Waloryy kulturowe dawnego
d
opacctwa w Owińskach zobowiąązują do objęccia ochroną
konserwattorską wszystk
kich reliktów
w cysterskich. Wpis do rejestru zabytków
w z wyznaczeniem jeedynie ścisłej strefy ochronny konserwattorskiej nie zaagwarantuje zzachowania
całej komppozycji krajob
brazowej, dlattego dodatkow
wo powinno siię podjąć dział
ałania zmie-
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rzające do ochrony otoczenia zabytkowych budynków i związanego z nim krajobrazu
kulturowego, w tym powiązań widokowych i panoram wraz z przedpolami.
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THE IMPORTANCE OF FORMER CISTERCIAN ARCHITECTURAL OBJECTS
IN THE CONTEMPORARY LANDSCAPE OF THE VILLAGE OF OWIŃSKA
Summary. The order of Cistercians, located in the period from the 13th to the 18th centuries in
the village of Owińska near Poznań, contributed considerably to the development of the village
building infrastructure. This study comprised investigations aiming at the identification of architectural relicts originating from the period of the monastery activity. The role served by these
elements in the contemporary landscape of Owińska has been determined. It is proposed to cover
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all the remnants of former Cistercian objects with conservation protection together with the related cultural landscape, including view associations and panoramas with foregrounds.
Key words: landscape, Owińska, the Cistercian order, convent, abbey, church, panorama,
Wielkopolska
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