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ZNACZENIE POCYSTERSKICH OBIEKTÓW 
ARCHITEKTONICZNYCH  
WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE OWIŃSK 

Streszczenie. Zakon cysterski, mieszczący się od XIII do XVIII wieku w podpoznańskich Owiń-
skach, 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. 
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Wstęp 

Wieś Owińska założono na terasie Warty, pomiędzy doliną rzeki a wyżej położo-
nymi 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 

                                                           
1Opole 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 wzgó-
rza, 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 po-
równań 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 Po-
bożnym 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 po-
zostały główną siedzibą zakonnic. 

Dwa lata po dokonaniu drugiego rozbioru Polski rząd pruski przejął posiadłości cy-
sterskie i w 1797 roku sprzedał je berlińskiemu bankierowi Zygmuntowi Ottonowi von 
Treskowowi. Od tej pory w budynkach klauzury mieszkało kilka mniszek różnych re-
guł. 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 zlokalizo-
wano nietypowo, bo w obrębie zabudowy wsi (rys. 1). 

                                                           
2Cysterska 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. 

3Jak uważa BRZUSTOWICZ (2007), pomorskie klasztory cysterskie czerpały spore korzyści  
z handlu, skoro wznoszono je wbrew regule w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych i han-
dlowych. Podobnie było w wielkopolskich Owińskach, bowiem według przypuszczeń WĘDZKIE-

GO (1955) już w XIII wieku przez wieś przebiegał ważny szlak łączący Poznań z Rogoźnem, 
Wągrowcem i dalej z Bydgoszczą. 
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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 archi-
tectural 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 



Targońska A., Łukasik B., 2011. Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobra-
zie Owińsk. Nauka Przyr. Technol. 5, 3, #25. 

11

all the remnants of former Cistercian objects with conservation protection together with the relat-
ed 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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