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1. Dane ogólne.   
 
 
1.1. Obiekt.                                                                                                                       
 
Opracowanie dotyczy zabytkowych pomieszczeń (określonych przez Inwestora i zalecenia 

Konserwatora Powiatowego, zakres uzupełniający badania konserwatorskie wykonane w  

2007r. przez K.Tomczaka) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, 

dawnego zespołu pocysterskiego w Owińskach. 

 

1.2.  Podstawa opracowania: 

      - Podstawą formalną wykonania opracowania jest zlecenie. zawarte pomiędzy 

ZLECENIOBIORCĄ, Andrzejem Lipińskim, konserwatorem zabytków, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod  firmą ARCHIKON Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński z siedzibą w Drużynie,  

ul. Powstańców  Wlkp.57 a ZLECENIODAWCĄ Powiatem Poznańskim w Poznaniu z siedzibą  

przy ul. Jackowskiego 18 z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

 

   - Podstawę merytoryczną wykonania opracowania są: 

 

a. oględziny i rozpoznanie wstępne pomieszczeń budynku o historycznej wartości, 

b. przegląd udostępnionej dokumentacji budynku : 

- A. Kąsinowski, Ekspertyza architektoniczno-badawcza, Dawny klasztor cysterek w  

Owińskach,2007 

-D. Matyaszczyk, Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Owińskach, 

2006/07 

-K.Tomczak, Propozycja programu rzeczowo-finansowego niezbędnych prac badawczo-

konserwatorskich …...., dot. Zespołu Pocysterskiego w Owińskach, 2007 

c. analiza dotychczas przeprowadzonych prac konserwatorskich, remontowych i adaptacyjnych 

d. badania konserwatorskie in situ, badania stratygraficzne, analiza nawarstwień i opracowań 

kolorystycznych 

e. dokumentacja fotograficzna. 
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1.3. Cel opracowania. 

 Podstawowym celem opracowania jest określenie ewentualnego zachowania się i 

możliwości odtworzenia oryginalnej kolorystyki lub polichromii badanych pomieszczeń, 

występowania historycznych stropów belkowych oraz wykonanie badań konserwatorsko-

architektonicznych zabytkowej piwnicy wyznaczających pierwotny poziom posadzek i  

warstw kulturowych (rozpoznanie archeologiczne ). Celem prac o charakterze badawczo-

rozpoznawczym  jest również umożliwienie przyjęcia generalnej koncepcji konserwatorskiej i 

projektowej, wyznaczenie działąń konserwatorskich koniecznych do wykonania w trakcie 

przyszłych prac rewitalizacyjnych obiektu, z poszanowaniem historycznych nawarstwień. 

Określony zakres prac  ma na celu uzupełnienie badań konserwatorskich o obszary nie  

badane  i nie opracowane przez K. Tomczaka w roku 2007. 

 
     1.4. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje opis stanu zachowania badanych pomieszczeń oraz piwnic wraz z 

uwagami mykologicznymi, wykonany na podstawie badań i oceny wizualnej in situ oraz 

przedstawienie zaleceń zakresu prac konserwatorskich i renowacyjnych . 

 

 

 2. Zarys historii i opis ogólny obiektu. 

 Budynki klasztorne cysterek wraz z kościołem powstały w poł. XIII w., wznoszone były  

z fundacji księcia Przemysła I. Przypuszczalnie budynki były od początku drewniane, a 

następnie w konstrukcji o szkielecie szachulcowym.1 Najstarszy dokument wzmiankujący o 

murowanych pracach budowlach  pochodzi z 1441 roku , wiemy również o remontach w roku 

1491 i 1518 , w którym to roku inwenstycje finnasowo wspomaga kapituła poznańska pod 

przewodnictwem biskupa Jana Lubrańskiego. W 1670 roku prowadzona jest kolejna  

rozbudowa zabudowań klasztornych pod nadzorem Jerzego Catenazziego, jednak największe 

prace budowlane wykonane są w latach 1700-01, pod nadzorem Jana Catenazziego (bratanek 

Jerzego Catenazziego ) który dobudowuje wieżę kościelną z ryzalitem północnym, w którym 

zlokalizowano siedzibę kseni Katarzyny Mielżyńskiej. W roku 1720 pożar uszkodził lub 

 

                                                
1 O początkach drewnianej konstrukcji budynków klasztornych wzmiankuje A. Kąsinowski w Ekspertyzie 
architektoniczno-badawczej z 2007 roku, natomiast  D. Matyaszczyk sugeruje murowane budownictwo w pierwszej 
fazie powstania obiektu [w] Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Owińskach, Poznań 2007. 
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częściowo zniszczył kościół i zabudowania klasztorne, jego odbudowa i nadanie mu  

charakteru architektury barokowej zostało wykonane pod kierunkiem włoskiego architekta-

budowniczego Pompeo Ferrariego w latach 1720-28. Po następnym pożarze w 1773 roku, do roku 

1788 trwały prace naprawcze i jest możliwe, że wówczas przebudowano barokowe zwieńczenie 

rezydencji ksieni w skrzydle północnym na klasycystyczne. Przebudowy  wykonano również w 

XIX wieku, w  związku z kasatą konwentu i zmianą funkcji na rzecz zakładu leczniczego, 

nadbudowano m.in. trzecią kondygnacje nad skrzydłami dawnego klasztoru. Po drugiej wojnie 

światowej w budynkach klasztornych umieszczono zakład poprawczy, a następnie Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. 

 Zabudowania klasztorne mają formę czworoboku, z skrzydłami gospodarczymi od  

południa i zachodu oraz od strony południowej przylegającym kościołem na planie krzyża 

greckiego, z latarnią, świątynia przykryta kopułą centralną. Układ funkcjonalny klasztoru jest 

znamienny dla XVII i XVIII wiecznych założeń budynków zakonnych, z rozbudowanym 

programem odzwierciedlonym w dużej ilości pomieszczeń, z oddzieleniem dla cystersek  

(sióstr zakonnych i nowicjatek) w skrzydle wschodnim, od panien świeckich po stronie zachodniej, 

każda formacja miała swoje odrębne pomieszczenia wymagane w klasztorach,  

m.in. .dormitorium, refektarz, miejsce w kościele oraz odrębne przejście do tych sal. Zgodnie  

z założeniami klasztornymi na parterze dominuje krużganek obiegający wirydarz, na piętra 

prowadzą drewniane schody, które dawniej prowadziły do oratorium , dormitorium z którego 

można było przejść na emporę zachodnia kościoła. W zasadzie przebudowy XIX wieczne  

(oprócz dobudowanego piętra) nie zmieniły podstawowej struktury i układu  

architektonicznego klasztoru, a ograniczyły się przede wszystkim do ścianek działowych. 

 

 

3. Stan zachowania  (na podstawie badań i  oceny wizualnej in situ ). 
 
  

 Budynek w konstrukcji tradycyjnej, z budulca ceramicznego, murowany na bazie  

zaprawy wapiennej, fundamenty kamienne, granitowe otoczaki2, z współcześnie  

wprowadzoną opaską betonową. Zachowane częściowo mury w partiach przyziemia są 

wykonane w układzie wiązania blokowego (kowadełkowego). 

 

                                                
2A.Kąsinowski, Dawny Klasztor Cysterek w Owińskach, Ekspertyza architektoniczno-badawcza, Poznań 2007. 
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Badane ciągi komunikacyjne i pomieszczenia utrzymane są w dobrym stanie technicznym i   

nie wykazują stanu degradacji materiałowej czy zagrożenia czynnikami natury fizycznej z 

mikroklimatem pomieszczeń (z wyjątkiem piwnic - patrz p.5). Zastrzeżenia budzi jedynie 

pomieszczenie w skrzydle wschodnim, wykorzystywane jako jedna z sal rehabilitacyjnych   

(kilka lat temu z basenem dla dzieci) , w którym ściany pokryte są kaflami blokującymi 

paroprzepuszczalność ścian. 

 Obiekt był poddanym przeobrażeniom architektonicznym oraz remontom w XVIII, XIX   

 i XX wieku co oczywiście jest najbardziej widoczne w nawarstwieniach zapraw i przemalowań 

ścian użytkowanych sal. Największy remont z badanych pomieszczeń miał miejsce w dawnej 

kaplicy na drugim piętrze, zaadaptowanej na aulę, gdzie w zasadzie skuto wszystkie tynki ( w 

tym przypuszczalnie XIX wieczne nawarstwienia zapraw i malatur ) i nałożono współczesne 

tynki wapienno-cementowe oraz warstwy malarskie. Odmienną     sytuację zastano w dawnej 

fraterni, spełniającej bieżąco rolę sali gimnastycznej ( I piętro - naroże południowo-zachodnie ) , 

gdzie nie wykonano tak drastycznych działań na przegrodach budowlanych i tylko nałożono 

nowe zaprawy tynkarskie oraz powłoki malarskie. Po wykonaniu sondażowych odkrywek 

stratygraficznych ( patrz p. 4.4 str. 26 ), stwierdzono zachowanie się oryginalnych zapraw 

historycznych, śladowych pozostałości polichromii ściennych, a także  mazerunków na stropie 

belkowym. Natomiast zdecydowana zmiana funkcji sali dawnej kuchni w skrzydle wschodnim 

na kotłownię z całym wyposażeniem w urządzenia i instalacje grzewcze, ma swoje reperkusje na 

zachowanie się oryginalnych nawarstwień ściennych, nie pozwalając odczytać ewentualnych 

rozmalowań czy dawnej kolorystyki sali. Nawarstwienia oryginalnych zapraw i monochromii 

ścian udało się ustalić w zakresie krużganka i częściowo klatek schodowych ( patrz p.4 ), 

ukazując nam spójność barwną w rozbielonej jasnopiaskowej tonacji pierwszej warstwy 

malarskiej na podłożu cienkowapiennym i ceramicznym budulca ceglanym z XVIII wieku. 

Obecne kolorystyka ścian krużganków w jasnej ceglastej czerwieni  nie ma uzasadnienia 

historycznego w tym obiekcie. 

 Obecnie, pierwotny układ funkcjonalno-przestrzenny badanego wnętrza jest mocno 

zniekształcony, co wynika przede wszystkim z częściowego podziału krużganka ściankami i 

wydzieleniem nowych pomieszczeń, będące  uwarunkowaniem prawidłowego egzystowania 

użytkownika, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. 
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4. Budowa technologiczna nawarstwień. 

4.1. Parter - krużganki 

      Stratygrafia. 

 

   B  (fot. 3)  -  odkrywka stratygraficzna w krużganku skrzydła wschodniego, 

 
         Tabela nr 1. 
 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

11  Jednorodna warstwa malarska  VIII  

10 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 VII  

9 
 

Zaprawa sczepna - podkładowa 2 VII XX 

8 
 

Jednorodna warstwa malarska –  
ciemna zieleń 

 VI  

7 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno żólto- zielona 

 V  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel z szarością 

 IV  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno szaro-niebieska 

 III  

4 
 

Zaprawa wapienno-piaskowa, 
utwardzona ? 

1,5 III  

3 
 

Zaprawa wapienno-piaskowa 8 - 10 II XIX ? 

2 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona jasnobrązowa 

 I  

1 
 

Zaprawa wapienna drobnoziarnista 
z wtrętami aleurytowymi 

2-3 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 
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Fot 1,2 Owińska, dawny klasztor cysterek, krużganki - skrzydło wsch., w trakcie prac sondujących historyczne 

nawarstwienia ścienne. 
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Fot 3,4 Owińska, dawny klasztor cysterek, krużganki - skrzydło wsch.., stratygrafia B, nr 2 pierwsza oryginalna 

warstwa kolorystyczna ( jasnopiaskowa ) na XVIII w budulcu ceramicznym oraz odkrywka sondażowa na sklepieniu 

nie wykazująca nawarstwień historycznych. 
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Fot 3,4 Owińska, dawny klasztor cysterek, krużganki - skrzydło płn, odkrywki sondażowe na sklepieniu  i ścianie nie 

wykazujące nawarstwień historycznych. 
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  Skrzydło południowe. 
 
   Obecnie sala nr 23 ( fot. 8 - stratygrafia   ) 
   
          Tabela nr 2. 
 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

3-8 
 

Wtórne nawarstwienia   XX 

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno ugrowa 

   

5 

 

Warstwa gipsowa  IV XX 

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielony róż 

 III  

3 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 II XIX 

2 

 

Tynk wapienno-piaskowy z 
widocznym kruszywem 

psamitowym 

12-16 II  

1 

 

 

Zaprawa wapienna drobnoziarnista 
z wtrętami aleurytowymi + 
śladowe pozostałości monochromii 

rozbielona jasnopiaskowa 

2-4 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 

 

 

Fot 5 Owińska, dawny klasztor cysterek, krużganki - skrzydło południowe. 
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Fot 6,7 Owińska, dawny klasztor cysterek - skrzydło południowe. 
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Fot 8 Owińska, dawny klasztor cysterek, krużganki - skrzydło południowe ( tabela nr 2. 
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Sala 26 - rehabilitacyjna (fot.9,10 ) 

 

        Tabela nr 3. ( stratygrafia - fot. 11,12 ) 
 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

10 
 

Jednorodna warstwa malarska - 
biała 

 VII  

9 

 

Warstwa gipsowa (szary 
budowlany ) 

 VII  

8 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 VI XX 

7 
 

Jednorodna warstwa malarska –  
jasno brązowo-zielona 

 V  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
ciemno-zielona 

 IV  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno zielona 

 III  

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno beżowa 

 II  

3 
 

Zaprawa wapienno-piaskowa 5-8 II XIX ? 

2 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona jasnobrązowa 

 I  

1 

 

Zaprawa wapienna drobnoziarnista 
z wtrętami aleurytowymi 

2-3 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 
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Fot 9,10 Owińska, dawny klasztor cysterek, - obecna sala rehabilitacyjna, odkrywki sondażowe 
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Fot 11,12  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala rehabilitacyjna, tabela nr 3.  
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4.2. Klatki schodowe. 

 Klatka północna ( fot.13-16  ) 

          Tabela nr 4    - Stratygrafia H  (fot.16 ). 
 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

9 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasny ugier 

 VII  

8 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 VI  

7 
 

Warstwa gipsowa  V  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona sjena 

 IV XX 

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 III  

4 
 

Warstwa podkładowa  III XX 

3 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno żółta 

 II  

2  Warstwa sczepna  II  

1 

 

Tynk wapienno-piaskowy z 
widocznym kruszywem 

psamitowym 

12-14 II XIX 

0  Cegła ceramiczna ( ciemna , w 
wyniku oddziaływania temperatury 

pożarowej 

 I XVII/ 
XVIII ? 

 

 

Fot 13 Owińska, dawny klasztor cysterek - krużganek północny, w trakcie badań konserwatorskich 
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Fot 14-16 Owińska, dawny klasztor cysterek - krużganek półn., odkrywka stratygraficzna na podłuczu otwierającym 

klatkę schodową. 
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Fot 17 Owińska, dawny klasztor cysterek - klatka schodowa, półn., odkrywki stratygraficzne . 
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Klatka schodowa zachodnia (fot.18-20) 

 Tabela nr 5 ( stratygrafia - fot.21,22 ) 

 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

A      

10 
 

Jednorodna warstwa malarska –  
jasna żółcień 

 VIII  

9 
 

Jednorodna warstwa malarska - 
jasno-szmaragdowa 

 VII XX 

8 
 

Jednorodna warstwa malarska –  
ugrowa 

 VI  

7  Warstwa sczepna drobnoziarnista  VI  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona jasno-ugrowa 

 V  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 III  

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno szaro-ugrowa 

 II  

3  Warstwa wyrównująca biała  II  

2  Tynk wapienno-piaskowy 5-8 II XIX 

1 

 

Pozostałości warstwy zaprawy 
wapienno-piaskowej z widocznym 

kruszywem psamitowym 

2-3 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 

C      

4-10  Warstwy wtórne jak powyżej  III-VIII XX 

3  Tynk wapienno-piaskowy 8-9 II  

2 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona jasno-brązowa 

 I  

1 
 

Warstwa wapienna - b.cienka 
warstwa ( pobiała ) 

 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 

 



ARCHIKON Konserwacja Zabytków  – Badania konserwatorskie 

______________________________________________________________________________________
__________ 

 21

 

 

 

 

 

Fot 18-20 Owińska, dawny klasztor cysterek - klatka schodowa zach., odkrywki stratygraficzne. 
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A 

 

 

 

C 

  

Fot 21-22 Owińska, dawny klasztor cysterek - klatka zach.., odkrywki stratygraficzne.- tabela nr 5 
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Klatka schodowa - skrzydło południowe (fot. 23,24 ) 

 

     Tabela nr 6 (fot.26 ) 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno-zielona 

 III  

3 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona jasno brązowa 

 II  

2  Warstwa podkładowa  II  

1 

 

Tynk wapienno-piaskowy z 
widocznym kruszywem 

psamitowym 

8-9 II    XX  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII 

 

 

 

Fot 23-24 Owińska, dawny klasztor cysterek - klatka połudn.., odkrywki stratygraficzne. 
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Fot 25-26 Owińska, dawny klasztor cysterek - klatka zach.., odkrywki stratygraficzne.- tabela nr 6 

 

 4.3. Kotłownia - dawna kuchnia i skrzydło północne. ( fot. 27,28) 

        Tabela nr 7  ( fot.29 ) 

      
Lp. Oznaczenie graficzne 

warstwy 
Opis warstwy Grubość 

warstwy 
mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

9 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasny ugier 

 VII  

8 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 VI  

7 
 

Warstwa gipsowa  V  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
rozbielona sjena 

 IV XX 

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
przełamana biel 

 III  

4  Warstwa podkładowa  III XX 

3 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno żółta 

 II  

2  Warstwa sczepna  II  

1 

 

Tynk wapienno-piaskowy z 
widocznym kruszywem 

psamitowym 

12-14 II XIX 

0  Cegła ceramiczna ( ciemna , w 
wyniku oddziaływania temperatury 

pożarowej 

 I XVII/ 
XVIII ? 
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Fot 27-29 Owińska, dawny klasztor cysterek - kotłownia, dawna kuchnia.- tabela nr 6 
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4.4. Sala gimnastyczna - dawna fraternia  (fot. 30-39) 

Ściana. 

        Tabela nr 7  (stratygrafia  fot.31-33, 35 ) 

 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Grubość 
warstwy 

mm 

Faza 
chronolog 

Dato- 
wanie 

A      

9 
 

Jednorodna warstwa malarska - 
zieleń 

 VI  

8  Warstwa  gipsowa - szara  VI  

7 
 

Warstwa gipsowa - gips biały z 
dodatkami. drobnoziarnistymi 

 V  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
ciemny ugier 

 IV  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasny ugier 

 III  

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasno szmaragdowa 

 II  

3 

                       

Śladowe pozostałości polichromii - 
czerwień,  umbra 

 I  

2 
               

Warstwa wyrównawcza wapienna - 
intonaco 

 I  

1 

 

Tynk wapienno-piaskowy z 
widocznym kruszywem 

psamitowym 

5-8 I  

0  Cegła ceramiczna  I XVIII/XIX 

B      

2 
                       

Śladowe pozostałości polichromii - 
brązy 

 I  

1 
                

Warstwa wyrównawcza wapienna - 
intonaco 

 I XVII/XIX ?  

C      

5-7 
 

Następne wtórne nawarstwienia 
malarsko - tynkowe 

  XX 

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
ciemna czerwień żelazowa 

 IV  

3 
 

Jednorodna warstwa malarska – 
jasna czerwień żelazowa 

 III  

2 
 
 

Pierwsza jednorodna warstwa 
malarska w tonacji rozbielonej 

sjeny z jasnym ugrem, na 
podkładzie i tynku wapiennym 

 I/II  ? XIX  
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Fot 30-31  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala gimnastyczna, dawna fraternia - odkrywki stratygraficzne. 
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Fot 32-33  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala gimnastyczna, dawna fraternia - odkrywki stratygraficzne, 

A - 3 śladowe pozostałości polichromii (czerwienie) B - 2  śladowe pozostałości polichromii (brązy) 

Warstwy nr 2 i 3 są w tej samej warstwie chronologicznej - tabela nr 7 
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Fot 34-35  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala gimnastyczna, dawna fraternia - odkrywki stratygraficzne. 
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         Elementy drewniane. (fot. 36- 39) 

 

        Tabela nr 8  (stratygrafia  - fot.37,39) 

 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Faza chronolog Dato- 
wanie 

 Strop belkowy    

5  Jednorodna warstwa malarska - biel IV XX 

4 
 

Jednorodna warstwa malarska –  biel 
przełamana szarością 

III XX 

3  Warstwa podkładowa III  

1-2 
 

Mazerunek I/II ?  

0  Drewno iglaste I XIX 

 Stolarka drzwiowa    

7  Jednorodna warstwa malarska - biel VII  

6 
 

Jednorodna warstwa malarska - 
rozbielona sjena 

VI  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska - szaro 
jasno szmaragdowa 

V  

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – jasna 
sjena 

IV  

3 
 

Jednorodna warstwa malarska - jasna 
rozbielona sjena 

III  

2 
 

Jednorodna warstwa malarska - jasny 
brąz 

II  

1  Warstwa malarska brązowa I  

0  Drewno iglaste I XIX 
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Fot 36-37  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala gimnastyczna, dawna fraternia - odkrywki stratygraficzne na 

profilowanym stropie belkowym. 
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Fot 38-39  Owińska, dawny klasztor cysterek - sala gimnastyczna, dawna fraternia - odkrywki stratygraficzne na 

stolarce drzwiowej. 
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4.5. Aula - dawna kaplica  (fot. 40 -44   ) 

 

 Tabela nr 9 ( fot. 41,42,44 ) 

 

Lp. Oznaczenie graficzne 
warstwy 

Opis warstwy Faza chronolog Dato- 
wanie 

 Ściana    

5  Jednorodna warstwa malarska - III XX 

4  Warstwa podkładowa III  

3  Warstwa gipsowa III  

1  Tynk wapienny II XX 

0  Cegła I XIX 

 Stolarka drzwiowa    

7 
 

Jednorodna warstwa malarska - 
rozbielony jasny brąz 

VI  

6  Jednorodna warstwa malarska - biała V  

5 
 

Jednorodna warstwa malarska -  jasno 
brązowa 

IV  

4 
 

Jednorodna warstwa malarska – jasno 
szaro zielona 

III  

3 
 

Jednorodna warstwa malarska -  ciemna  
sjena 

II  

2 
 

Jednorodna warstwa malarska - jasno 
szaro-ugrowa 

I  

1  Warstwa podkładowa I  

0  Drewno iglaste I XIX 
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Fot  40-42  Owińska, dawny klasztor cysterek - aula, dawna kaplica - odkrywki sondażowe. 
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Fot 43-44  Owińska, dawny klasztor cysterek - aula, dawna kaplica - odkrywki stratygraficzne na stolarce drzwiowej. 
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5. Piwnice 

5.1. Stan zachowania. 

 

 Pomieszczenia piwniczne współcześnie nie zabudowane, do których jest dostęp 

zlokalizowane są w skrzydle zachodnim pod pomieszczeniami parteru nr 39- 42  

linii dawnego refektarza i izby gościnnej. Schodząc do  piwnic, po stronie południowej mamy 

dwa lokale w jednorodnej przestrzeni bez wyodrębnionego przejścia i po przeciwległej stronie 

dwa mniejsze o podobnym założeniu przestrzennym. Wspomniane pierwsze pomieszczenia 

przesklepione są o wysokości w strzałce 2,07 m, po drugiej stronie niższe piwnice o wysokości 

ca 1,68 m. Pomieszczenia zachowały swój historyczny charakter, a także podstawową pierwotną 

gospodarczą funkcję; piwnice nie mają stałych , zamykanych otworów okiennych, lecz otwarte 

wnęki, służące przypuszczalnie do wprowadzania artykułów spożywczych  ( warzyw, owoców ) 

i dalszego ich przechowywania w piwnicach. 

 Piwnice murowane z cegły ceramicznej ( wym. 70 x 150 x 300 mm ) na bazie zaprawy 

wapiennej, często w sposób chaotyczny, o nieczytelnym wątku  ( lokalnie fragmenty wątku 

polskiego czy wozówkowego ). Ściany pokryte są białą farbą emulsyjną, część cegieł  

wykazuje postępującą degradację materiałową, wskutek łuszczenie i osypywanie się  

ceramiki. Większość cegieł zachowuje spójność i zwartość w strukturze. W piwnicach po  

stronie południowe (patrząc od zejścia piwnicznego ) posadzka jest betonowa, natomiast w 

pomieszczeniach po stornie przeciwległej posadzka ceramiczna. 

 

5.2. Określenie aktualnego stanu zawilgocenia ścian piwnicznych. 

 

5.2.1  Metodyka badań. 

 

 Pomiar wilgotności materiałów budowlanych wykonano metodą przewodnościową przy 

użyciu miernika GE Protimeter z skalą od 6-90% WME (wood moisture equivalent), przeliczaną  

na równoważnik wilgotności dla materiałów innych niż drewno (cegła,tynk,beton),określając 

procentową zawartość wilgoci, % mc. Wilgotnościomierz ocenia wilgotność powierzchniową 

materiałów budowlanych, w zakresie przybliżonym, pozwalającym na identyfikację obszarów 

zagrożonych  zawilgoceniem i zwiększoną zawartością soli budowlanych rozpuszczalnych w 

wodzie. 
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 Pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza w pomieszczeniach dokonano 

przy pomocy czujnika pojemnościowego Thermo Hygrometer AZ 8703, o zakresie pomiarowym 

wilgotności 0 – 100%RH (dokład.± 3%) i temperatury -20 do + 50 st.C.   (dokład.± 1 st.C.) 

 Pomiarów dokonywano we wnętrzu pomieszczenia, na poszczególnych ścianach na 

wysokości 20 cm, 80 cm   i 120 cm ponad poziomem posadzki. 

 

5.2.2. Wyniki badań i pomiarów wilgotnościowych. 

 

Badanie wilgotności ścian (wnętrza) wykonano w dniu 14.05.2015 r. 

Wilgotność względna na zewnątrz budynku wynosiła 34,6 %, a temperatura powietrza 17,0 st.C 

   Wilgotność względna powietrza w piwnicy - 62,8 % , temperatura powietrza 14,1 st.C . 

 

Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności przegród (cegła) zestawiono w poniższej 
tabeli (wartości procentowe, są przybliżone) 

 

TABELA 

Nr 
po
mi
aru 

Pomiar na wysokości od poziomu posadzki 

0,2 m 0,8 m 1,2 m 

Materiał Wilgotność %  Wilgotność %  Wilgotność % 

1 cegła 8,1  6,8  4,6 

2 cegła 6,2  5  3,9 

3 cegła 7,4  6,2  4,8 

4 cegła 5,8  4,6  3,5 
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W literaturze polskiej 3 przyjmuje się następujący podział ze względu na zawilgocenie murów : 

0  - 3 %  - ściany o dopuszczalnej wilgotności 

3 – 8 %  -  ściany o podwyższonej wilgotności 

8 – 12 % - ściany mocno zawilgocone 

>  12 %  -  ściany mokre. 

 

 

Według powyższych kryteriów ściany pomieszczeń wykazują podwyższone zawilgocenie  

przede wszystkim w dolnych partiach, co jest związane z kapilarnym transportem wilgoci. 

Wilgotność względna powietrza w piwnicy to wartości w granicach 63 %, jako pomieszczenia 

suche (normalne) uważa się takie, w których wilgotność względna powietrza  zawiera się we 

wartości 45-55 % 4, wówczas kondensacja pary wodnej wewnątrz przegród budowlanych w 

zasadzie nie występuje. 

Wilgotność ścian głównie jest spowodowana kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, jednak  

wzrost zawilgocenia i jego dalsza migracja w ściany jest uwarunkowana w dużym stopniu kondensacją  

pary wodnej. Dyfundująca przez przegrodę para wodna stykając się z chłodniejszymi warstwami  

materiału, powoduje zwiększenie wilgotności względnej powietrza w jego porach, co skutkuje w  

sprzyjających warunkach kondensacją kapilarną, a dalej maksymalnym zawilgoceniem sorpcyjnym  

materiału. 

 

5.3. Wnioski. 

-  Zróżnicowane zawilgocenie ścian świadczy o cyklicznym charakterze zjawiska i możliwości 

niesprawnej instalacji odprowadzającej wody opadowe, agresywności wód gruntowych,  brakiem 

skutecznej izolacji poziomej oraz podwyższoną wilgotnością względną powietrza. 

- Obecność w ścianach wilgoci pochodzenia kapilarnego jest elementem destrukcyjnym, powoduje 

obniżenie ich wytrzymałości i izolacyjności cieplnej, wytwarza niekorzystny mikroklimat w 

pomieszczeniach, a także jest czynnikiem stwarzającym zagrożenie zagrzybienia. 

                                                
3 Konserwacja murów ceglanych , Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet M.Kopernika, Toruń 
1999 
 Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa , IX, X Sympozjum Naukowo-Techniczne, „Ochrona przed 
korozją” ,   Zakopane 2007, Gdańsk 2009. 
4 Praca zbiorowa pod red. J.Ważnego i J.Karysia, Ochrona budynków przed korozją biologiczna, Warszawa 2001. 
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- Stwierdzono sorpcję wilgoci przez uszkodzone, porowate cegły zabytkowych murów. W 

porowatych cegłach i spoinach woda swobodnie przemieszcza  się dzięki zjawiskom kapilarnym, 

natomiast w drobnych porach (o promieniu < 0,1 um) para wodna ulega kondensacji kapilarnej  i 

jest tam trwale utrzymywana, wpływając destrukcyjnie na materiał ceramiczny. 

- Należy wykonać prace konserwatorskie zgodnie z przedstawionym programem prac ( p. 9.4). 

 
 
 
 
 

 
 

Fot 45  Owińska, dawny klasztor cysterek - piwnica o niskiej wysokości ( w stzrałce 1,68 m )z ceramiczną posadzką, 

widoczny otwór wrzutowy , funkcja pomieszczenia gospodarcza. 
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Fot 46-47  Owińska, dawny klasztor cysterek - lokalnie duża destrukcja materiałowa budulca ceramicznego, poniżej 

jedno z pomieszczeń piwnicznych z posadzką betonową 
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Fot 48-49  Owińska, dawny klasztor cysterek- przesklepiony otwór wrzutowy do piwnic widoczny od wnętrza i od 

strony wewnętrznego dziedzińca. 

 
6. Założenia, uwagi i główne cele konserwatorskie. 
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 6.1. Każdy zabytek jest elementem dziedzictwa kulturowego, jest nośnikiem wartości 

dokumentalnej, dokumentem danej epoki jego powstania i składa na nas obowiązek za jego 

"zachowanie wobec przyszłych pokoleń5. Takim obiektem jest omawiane założenie klasztorne. W 

związku z powyższym należy zachować (czy jak to obecnie jest  możliwe częściowo odtworzyć) 

układ funkcjonalno-przestrzenny, jego strukturę budowlaną, z autentycznymi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi. 

 

6.2. Przywrócenie historycznego ciągu komunikacyjnego krużganków poprzez usunięcie 

wtórnych podziałów i przeniesienie utworzonych sal przez obecnego Użytkownika. Jest nie 

dopuszczalne "modernizowanie" zabytku poprzez dostosowanie do chwilowych potrzeb 

użytkownika, można unowocześniać instalacje, a nie modernizować architekturę. Za kilka lub 

kilkanaście lat może się zmienić charakter działalności prowadzonej w budynkach dawnego 

klasztoru i wykonane przebudowy będą nieaktualne, a dalsze "modernizowanie" obiektu to już 

nieodwracalne zniszczenia pierwotnej idei historycznego założenia. Wszystkie działania 

remontowe muszą być bezwzględnie podporządkowane zabytkowej architekturze, co normuje 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (z późn.zm) oraz 

zarządzenie z niej wynikające. 

                       

6.3. Przywrócenie historycznych opracowań powierzchni ścian (tynki, kolorystka, polichromia) 

w zakresie krużganków, najważniejszych sal parteru (tj. dawne refektarze, kapitularz), trzech 

podstawowych klatek schodowych i dawnej fraterni na piętrze. Odsłonięcie zabytkowego 

profilowane stropu belkowego i stała jego ekspozycja. 

 

6.4. Wszelkie prace remontowe w zabytkowych przestrzeniach budynku powinny być 

wykonywane pod nadzorem dypl. konserwatora zabytków. Nieodłącznym i częstym zjawiskiem 

przy renowacji zabytków architektury, w trakcie przeprowadzanych prac, jest występowanie 

problemów i zadań nie zawartych w programie konserwatorskim,  należy je wówczas rozpatrzyć 

i podjąć decyzję dalszego postępowania wspólnie z Inwestorem, Powiatowym  Konserwatorem 

Zabytków i nadzorem konserwatorskim.     

 

 

 
                                                
5 Dokument podpisany przez Polskę : Karta Wenecka - 1964, Postanowienia i Uchwały II Międzynarodowego 
Kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964 r. 
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7. Podstawy do sformułowania wniosków i wytycznych konserwatorskich.6 
 
7.1. Uwarunkowania wewnętrzne. 
 
 

Do głównych rozpatrywanych uwarunkowań należą: 

 

- historia ogólna oraz budowlana, przekształcenia zabytku 

- układ przestrzenno-funkcjonalny 

- forma czyli kompozycja i wystrój 

- materiał , struktura i technika wykonania 

- autentyczna substancja 

- indywidualny charakter 

- poziom wykonania, standard 

- "klimat" 

- wartość 

- kondycja fizyczna, czyli techniczny stan zachowania zabytku, jak i jego detali i wystroju. 

 
 
7.2. Czynniki zewnętrzne. 
 
Do czynników zewnętrznych należą : 

- ukierunkowana wiedza oraz badania podstawowe i specjalistyczne 

- prądy artystyczne (panujące w danym okresie) 

- użytkownik zabytku ( inwestor ) 

- przepisy 

- możliwości i niemożliwości techniczne 

- zapotrzebowanie społeczne 

- sytuacja polityczna 

- sytuacja gospodarcza i ekonomiczna 

- ludzie związani z konserwacją i restauracją zabytków. 

 
 

8. Wnioski i wytyczne konserwatorskie. 
                                                
6 J.Tajchman , Metoda konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie zabytkowych budowli, 
Uniwersytet M. Kopernika , Toruń 2009 
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8.1. Odnosząc się do przemian budowlanych obiektu i wkładu w jego przeobrażenia znanych 

oraz cenionych budowniczych i architektów jak Jan Catenacci czy Pompeo Ferrrari oraz 

charakterystycznego układu funkcjonalno-przestrzennego dla tego typu założeń klasztornych z 

okresu XVII/XVIII wieku, należy odtworzyć ciąg komunikacyjny krużganków wokół wirydarza. 

Będzie to możliwe poprzez likwidacje wtórnie wprowadzonych podziałów w skrzydle 

południowym, obecnie między innymi z salami rehabilitacyjnymi. 

 

8.2 Wykonane badania konserwatorskie wykazały pierwszą historyczną warstwę technologiczną 

na ścianach krużganka (patrz. warstwa nr 2, fot.3,11-12), sposób nałożenia warstwy cienkiej 

podkładowej, wapiennej (zaprawa nie wyrównywana, "płynąca") pod warstwę malarską (tonacja 

jasno piaskowa), tak więc, również w ten sposób powinny zostać opracowane powierzchnie 

ścian krużganka i klatek schodowych. Obecna gładź tynków i kolorystyka ścian zakłóca 

pierwotną ideę programową zabytku, jego indywidualny charakter i "klimat". Należy również w 

trakcie przewidywanej rewitalizacji obiektu, zmienić wielkości i formy otworów drzwiowych 

(tuż przed remontem obiektu, można wykonać duży zakres odkuć i podjąć próbę odnalezienia 

historycznych śladów po oryginalnych wejściach do pomieszczeń) z bezwzględnym 

wykluczeniem współczesnej masowo produkowanej stolarki drzwiowej. Kontynuując zamiar 

osiągnięcia charakteru obiektu zabytkowego, z klimatem dawności, należy również wymienić 

obecną posadzkę, której estetyka nie ma uzasadnienia w krużgankach klasztornych. Wykonanie 

powyższych zaleceń nie skomplikuje czy utrudni funkcjonowanie obecnego Użytkownika, a 

pozwoli pracować w pomieszczeniach z odczuciem nastroju historii jaką mają za sobą dawne 

budynku klasztorne. 

 

 8.3. Istnieje możliwość nawiązania do historycznego opracowania polichromii dawnej 

fraterni, obecnie sali gimnastycznej, jednak w tym przypadku, konieczne jest usunięcie (w 

sposób konserwatorski - chronić warstwy spodnie) nawarstwień wtórnych na dużych 

obszarach płaszczyzn ścian (możliwe tuż przed remontem sali), stan techniczny nawarstwień 

oryginalnych jest mocno zdegradowany (osypywanie się tynku pierwotnego, a więc też 

pozostałości polichromii). Należy zaznaczyć, że destrukcja podłoża oryginalnego może  nie 

pozwolić na określenie zakresu czy form ściennych  malatur. W sytuacji ustalenia form 

polichromii ściennych sali i decyzji jej odtworzenia wskazana jest zmiana funkcji 

pomieszczenia. 
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Należy odtworzyć rozmalowanie dekoracyjne na XIX- wiecznym stropie belkowym ( p. 9.2) sali 

gimnastycznej i powrócić do historycznej kolorystyki stolarki drzwiowej. 

 

8.4. Przed remontem obiektu  w ramach przewidywanej rewitalizacji, zachowany profilowany 

strop belkowy (określony w opracowaniu K. Tomczaka z 2007 roku) w skrzydle wschodnim, 

obecnie bibliotece (dawny kapitularz) z wejściem nr 12  należy całkowicie odsłonić oraz poddać  

pracą konserwatorskim (p.9.3) w celu ochrony jego wartości historycznych i estetycznych. 

Dotyczy to również obecnego pomieszczenia komputerowego nr 13, gdzie jest podciąg belkowy 

(sosręb - o czym pisała D.Matyaszczyk w 2007 roku.7) świadczący o możliwości zachowania się 

także zabytkowego belkowego stropu profilowanego. W momencie wykonywania 

przedmiotowych badań całkowite odsłonięcie stropów i skucie sufitów, wiązałoby się z 

zamknięciem biblioteki i sali informatycznej, a dalej remontem powyższych sal, co byłoby 

nieuzasadnione przed przewidywanymi dużymi pracami rewitalizacyjnymi. Stropy po 

odsłonięciu muszą pozostać eksponowane (nie przykrywać jakimkolwiek sufitem, np. 

podwieszanym) w odpowiednich warunkach wilgotnościowych powietrza w danym 

pomieszczeniu. Jednym z głównych czynników powodujących zmiany stanu równowagi 

higroskopijnej czyli poziomu wilgotności drewna jest niestabilność warunków temperatury i 

wilgotności względnej powietrza. Prawidłowa wilgotność względna powietrza,  powinna się 

zawierać w zakresie 45-55 %, co oznacza pomieszczenie suche (normalne). Drewno znajdujące 

się w budynkach ma w zależności od pory roku 8 –12 % wilgotności , natomiast wysychając 

zimą w pomieszczeniach ogrzewanych, osiąga wartość wilgotności do 4% .8 Między 

wilgotnością drewna a powietrza (pomieszczenie ogrzewane, o niskiej wilgot. względnej) 

zachodzi stan równowagi – każdej wilgotności względnej powietrza odpowiada pewna 

równoważna wilgotność bezwzględna drewna. Zmiany skurczowe, objętościowe drewna są 

zbliżone do sumy zmian liniowych w kierunku osiowym, promieniowym i stycznym. 

Zasygnalizowane czynniki są bardzo ważne dla przyszłej ekspozycji zabytkowych stropów i 

utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym. 

 

 

 

 

                                                
7D. Matyaszczyk, Studium .......zespołu pocysterskiego w Owińskach. Część II, str.8, Poznań 2006-07 
8 J.Ważny, J.Karyś – Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Warszawa 2001. 



ARCHIKON Konserwacja Zabytków  – Badania konserwatorskie 

______________________________________________________________________________________
__________ 

 46

8.5. Wykonane badania konserwatorskie i rozpoznanie archeologiczne (załącznik - Notatka z 

rozpoznania archeologicznego) oraz  rozpoznanie nośników poszczególnych wartości 9 

(rozróżniamy siedem podstawowych  wartości zabytku : autentyczność , integralność, wartość 

historyczno-naukowa. historyczno-emocjonalna, artystyczna, estetyczna i użytkowa)  

pomieszczeń piwnicznych o zabytkowej architekturze (fot.45,47 ) uzasadniają konieczność 

wykonania prac konserwatorskich (jak w p.  9.4) w celu zabezpieczenia ich budulca przed dalszą 

degradacją materiałową  oraz zachowanie ich funkcji gospodarczych. Badania nie wykazały 

innego poziomu ceglanej posadzki w przedmiotowej piwnicy (o najniższej wysokości) , co 

utwierdza w jej funkcji gospodarczej (magazynu). Nie stwierdzono kontynuacji innych 

zamurowanych komór piwnicznych (odchodzących od lokali badanych, co nie wyklucza 

istnienia takich piwnic,  szczególnie w dalszym ciągu skrzydła zachodniego w kierunku 

południowym) natomiast jako wtórny należy uznać obecny podział przegrodą budowlaną 

piwnicy  z posadzką ceramiczną (lokal z rozpoznaniem archeologicznym). Wtórną ścianę można 

wyburzyć, po wcześniejszej ocenie konstruktora czy nie pełni funkcji podpierającej sklepienie. 

 

8.6. Wykonane badania konserwatorskie w auli dawnej kaplicy nie wykazały zachowania się 

jakichkolwiek nawarstwień historycznych na ścianach (w trakcie ostatnich remontów usunięto 

wszelkie oryginalne zaprawy do cegły i nałożono nowe tynki wapienno-cementowe) oraz duży 

zakres ostatniej współczesnej przebudowy sali i "dostosowania" jej do obecnej funkcji. Nie 

dysponując archiwalnymi przekazami określającymi rozwiązania dekoracyjne i architektoniczne 

tego wnętrza, nie możemy odtworzyć oryginalnej estetyki pomieszczenia. 

Dysponujemy jednak historyczną stolarką drzwiową, którą należy poddać zabiegom 

konserwatorskim (p.9.1.3) i powrócić do oryginalnej kolorystyki (patrz tabela nr 9, poz. nr 2), 

która może również posłużyć jako sugestia do opracowania malarskiego ścian dawnej kaplicy, 

tym bardziej, że kolor drzwi jasno-szaro-ugrowy jest zbliżony do odkrytych pierwszych 

nawarstwień barwnych w krużgankach i klatkach schodowych. 

 

 

9.  Program prac konserwatorskich i renowacyjnych. 
 
9.1. Sala gimnastyczna - dawna fraternia. 

                                                
9 J. Krawczyk, Dialog z tradycją w konserwatorstwie - koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, [w] Acta 
Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIV, Toruń 2013 oraz Kryteria i metody 
wartościowania zabytków architektury, s.141 [w] Wartościowanie zabytków architektury PKN ICOMOS, Warszawa 
2013 
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9.1.1  Ściany 
 
9.1.1 Przed rozpoczęciem prac wykonać dokumentację fotograficzną i opisową stanu 

zachowania pomieszczenia. 

9.1.2  Ostrożne usunięcie wtórnych nawarstwień do warstw nr 3 z odkrywki A (patrz. p.4.4, 

tabela nr7, fot.32-33 , str. 26-28). prace wykonywane przez zespół konserwatorski i pod 

nadzorem dypl. konserwatora ! : 

9.1.3. W sytuacji wystąpienia możliwości określenia zakresu i formy polichromii- 

           -  Pobranie próbek z poszczególnych warstw technologicznych w celu ustalenia 

 techniki i technologii wykonania 

  - Doraźne zabezpieczenie miejsc polichromii grożących całkowitym zniszczenie 

 przez zastosowanie zabezpieczenia zewnętrznego w postaci warstw bibułki japońskiej 

 przyklejonej na 2-4% PAW 

  - Przystąpienie do wykonania zabiegu związanego z wzmocnieniem strukturalnym 

warstw technologicznych - wykonanie prób środkami konserwatorskimi przeznaczonymi do 

tego celu, takimi jak POW z wodą (1:3), akryl Cleyber, Primal AC33, Lascaux 550 40TB 

  - Wprowadzenie środka zmniejszającego napięcie powierzchniowe, mając na celu 

umożliwienie dobrego przenikania i penetracji środka klejącego - w przypadku dużych kieszeni 

wewnątrzstrukturalnych zastosowanie wybranego środka z wypełniaczem kredowym lub 

zastosowanie Ledanu 

  - Usunięcie wcześniej położonego zabezpieczenia z powierzchni malarskich przy 

użyciu tamponów nasączonych wodą destylowaną 

  - Wzmocnienie strukturalne powierzchni polichromii – konsolidacja zewnętrzna 

zastosowanie środków chemicznych (wybranych przez konserwatorów) nanoszonych za pomocą 

natrysku, nasączania lub pędzlowania 

  - W przypadku występowania soli budowlanych (siarczanów, węglanów, azotanów) 

znajdujących się w strukturze substancji zabytkowe, usunięcie metodą migracji soli do 

rozszerzonego środowiska 

  - Przystąpienie do oczyszczania powierzchni malarskich przy użyciu metody 

mechaniczno-chemicznej, zdejmowanie starych retuszy 

  - Wykonanie uzupełnień w warstwie tynku,                                              

 opracowanie właściwej zaprawy wypełniającej przygotowanej na bazie wapna dołowanego    

właściwe opracowanie faktury kitów 
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  - Położenie warstwy pobiały (tylko w przypadku, kiedy udokumentują to badania   

 chemiczne. 

  -  Uzupełnienie warstwy malarskiej, dopasowanie punktowania do technologii i 

 charakteru oryginału 

  -  Końcowe zabezpieczenie powierzchni polichromii – proponuje się 1% PAW lub 

 1% roztwór na bazie Paraloidu B 72. 

 
Alternatywnie  w sytuacji nie zachowania się polichromii : 
 
- zadokumentowanie opisowe i fotograficzne pozostałości malarskich 

- ustalenie historycznej kolorystyki ścian ( patrz tabela 7 , odkrywka A, C ) 

- usunięcie zdegradowanych tynków 

- uzupełnienie tynku zaprawą wapienną 

- opracowanie malarskie ścian farbą krzemianową o wysokiej paroprzepuszczalności z 

oporem dyfuzyjnym pary wodnej Sd < 0.01 m. 

 

9.1.2.  Zabytkowy XIX wieczny, profilowany strop belkowy. 

 

- Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu 

- Ustabilizowanie warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniach   (m.ni. 

przez zastosowanie profesjonalnych nawilżaczy). 

- Usunięcie wtórnych nawarstwień (patrz tabela nr 8) metodą mechaniczno-chemiczną i 

odsłonięcie historycznej dekoracji malarskiej 

- Konsolidacja wstępna warstwy malarskiej. Określenie techniki i technologii wykonania 

malatury. 

- Jeżeli w stropie zauważalna jest destrukcja drewna wynikająca z żerowania technicznych 

szkodników drewna, a także wszystkie nowe fleki drewniane, należy zabezpieczyć drewno 

w możliwie szerokim zakresie, preparatem owadobójczym, np. PERXIL 10. 

-  Usunięcie zniszczonej tkanki drzewnej, wykonanie w określonych miejscach , 

impregnacji strukturalnej ( Paraloid B 72 – żywica akrylowa na bazie kopolimeru 

metakrylanu etylu), metodą iniekcji. 

- W miejscach ubytków drewna wprowadzić fleki drewniane, z zastosowaniem gatunku 

drewna jak oryginalne, odpowiednio rzeźbiąc formę, nawiązującą do pierwotnego 
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profilowania belek. Przy bardzo małych ubytkach można zastosować wypełnienie masą 

trocinowo-żywiczną (żywica epoksydowa lub POW). 

- Uzupełnienie warstwy malarskiej zgodnie z zastosowaną oryginalną techniką i technologią 

- Końcowe zabezpieczenie powierzchniowe drewna i warstwy malarskiej. 

 
 
9.1.3.  Stolarka drzwiowa. 

 
       -  oczyszczenie z wtórnych nawarstwień farb, 

  -  flekowanie większych ubytków, 

- impregnacja drewna w celu zabezpieczenia przed korozją biologiczną (np.    zastosowanie  

preparatu PER-XIL 10 do odkażania drewna zaatakowanego przez owady i posiadającego 

działanie zabezpieczające, o bardzo niskiej toksyczności, zawierającego substancję aktywną 

- m.in. permetryna - w rozpuszczalniku węglowodorowym, bezzapachowym, o wysokiej 

temperaturze wrzenia i zapłonu, który umożliwia doskonałą penetrację składnika aktywnego 

w głąb drewna), 

      - pokrycie farbą wierzchnią wg ustalonej pierwotnej kolorystyki. 

 

 

        9.2.  Krużganki i klatki schodowe. 

 

 - Wykonanie wstępnej dokumentacji zastanego stanu zachowania pomieszczeń. 

- Ostrożne usunięcie wtórnych tynków i warstw malarskich i odsłonięcie pierwszej warstwy 

malarskiej (jasno piaskowej ) oznaczonej nr 2 - tabela nr 1, fot. 1-3, nr 1 - tabela  nr 2, fot. 9, 

11, nr 2 - tabela nr 5, fot.20-22 w możliwie dużym zakresie w celu jej zachowania i 

pozostawienia jako tzw. świadków historycznego opracowania powierzchni ściany 

(ustalenia z nadzorem konserwatorskim) 

 - określenie oryginalnej techniki i technologii wykonania monochromii ścian 

 - odtworzenie historycznych warstw podłoża i kolorystyki zgodnie techniką i technologią 

 oraz estetyką  zachowanych  fragmentów.  

      

 

       9.3. Stropy belkowe w salach parteru (nr 12,13 ) skrzydła wschodniego. 

 - Całkowite odsłonięcie profilowanych stropów belkowych. 

 - Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektów. 
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 - Wykonanie badań dendrochronologicznych pozwalających określić wiek próbek 

 drewna z dokładnością co najmniej do roku 

 - Ustabilizowanie warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniach 

 (m.ni. przez zastosowanie profesjonalnych nawilżaczy). 

- Dokładne oględziny i ocena konserwatorska zakresu degradacji materiałowej i  estetycznej  

stropów oraz ustalenie metod postępowania konserwatorskiego z uwzględnieniem substancji 

zabytkowej 

 - Dezynfekcja obiektów 

- Jeżeli w stropach zauważalna jest destrukcja drewna wynikająca z żerowania  

technicznych szkodników drewna, a także wszystkie nowe fleki drewniane, należy  

zabezpieczyć obiekt w możliwie szerokim zakresie, preparatem owadobójczym, np. 

PERXIL 10. 

- Usunięcie zniszczonej tkanki drzewnej,w określonych miejscach wykonanie  impregnacji 

strukturalnej (Paraloid B 72 – żywica akrylowa na bazie kopolimeru metakrylanu etylu), 

metoda iniekcji 

 - W miejscach ubytków drewna wprowadzić fleki drewniane, z zastosowaniem gatunku 

 drewna jak oryginalne, odpowiednio rzeźbiąc formę , nawiązującą do pierwotnego 

 profilowania belek. Przy bardzo małych ubytkach można zastosować wypełnienie masą 

 trocinowo-żywiczną (żywica epoksydowa lub POW). 

  - Scalenie kolorystyczne nowych uzupełnień z kolorystyką zastaną na obiekcie. 

 - Zabezpieczenie powierzchniowe drewna – woskowanie. 

 

 9.4. Piwnice. 

 - Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej i fotograficznej. 

 - Usunięcie wszelkich nawarstwień cementowych oraz betonowych posadzek 

 - Usunięcie  farb uszczelniających paroprzepuszczalność ścian, 

 - Oczyszczenie wątku ceglanego, usunięcie zdegradowanych warstw budulca  ceramicznego 

 - Wykonanie dezynfekcji ścian preparatem bakterio-grzybo i glonobójczym (np. Alkutex 

 BFA – Entferner Remmers czy  KEIM Algicid) 

- uzupełnienie ubytków cegieł, zastosowanie cegieł o wymiarach porównywalnych z zachowanym 

wątkiem 

- miejscowe wzmocnienie osłabionych strukturalnie cegieł przy pomocy hydrofilnych preparatów 

na bazie tetraetoksysilanu.W zależności od stopnia destrukcji materiału,  należy wybrać odpowiedni 
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środek, uwzględniając takie preparaty jak: Funcosil  Steinfestiger – OH, F. Steinfestiger – OH 300 

lub F. Steinfestiger – OH 510; ten ostatni tylko w przypadku materiałów szerokoporowatych, 

bardzo osłabionych. 

- W przypadku stwierdzenia w przegrodach budowlanych obecności soli mineralnych 

rozpuszczalnych w wodzie, należy pobrać próbki i wykonać specjalistyczne badania oraz 

przeprowadzić zabieg odsalania metodą wymuszonej ich migracji do rozszerzonego  środowiska 

(okłady z pulpy celulozowej lub modyfikowanego bentonitu z dodatkiem Sterinolu) 

- W sytuacji nie dużych uszkodzeń cegieł historycznych, należy wypełnić ubytki specjalnie dobraną 

hydrauliczną zaprawą mineralną, uwzględniając właściwości fizyczno-mechaniczne cegieł 

oryginalnych. 

- Usunięcie zdegradowanych spoin i wypełnienie zaprawą na bazie wapna trasowego, (np. firmy 

Tubag ) z wytrzymałością mechaniczną w granicach 4-5 MPa. 

- Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego farbą laserunkową na bazie zolowo-krzemianowej np. 

KEIM Restauro-Lasur 

- Należy rozważyć wprowadzenie poziomej bariery przeciwkapilarnej na bazie mikroemulsji 

silikonowej np. Aida Mauerinjection SMK Remmers lub Adexin H 52 Deitermann10- metodą 

iniekcji niskociśnieniowej. Iniekcje ciśnieniowe uważane są za najbardziej skuteczny i efektywny 

sposób zabezpieczania przegrody budowlanej przed degradacją materiałową wynikającą z 

transportu kapilarnego wody. 

- W piwnicach z usuniętą betonową posadzką, a także w piwnicy z obecnie istniejącą ceglaną 

posadzką  należy wprowadzić nową izolację wodoochronną posadzki  (wg projektu branżowego); 

istnieje możliwość założenia warstwy zabezpieczającej poziomej, na bazie dyfuzyjnej warstwy 

zaprawy elastycznej ze szlamów opartych na mikrokrzemionce o grubości co najmniej 3 mm.11 

Powłoka taka umożliwi odprowadzenie wody parowej pochodzącej z gruntu pod warunkiem 

zastosowania również paroprzepuszczalnej, wierzchniej warstwy posadzki ceramicznej.   

  

 10. Uwagi podsumowujące. 

 -  W związku z przewidywaną rewitalizacją obiektu, należy zaznaczyć, że dla zabytków 

 architektury nie wystarczy projekt tylko budowlany, ale konieczny jest projekt 

 budowlano-konserwatorski dostosowany do wymagań ogólnych, dziedziny jaką jest 

                                                
10 Zabytki kamienne i metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, str.404, red. W. Domasłowski, Toruń   
 2011 
11  Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego, Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją 
biologiczną..., Gdańsk 2009. 
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 konserwatorstwo, a w szczególności dla przedmiotowego założenia poklasztornego. 

 Wszelkie przewidywane działania budowlane muszą być podporządkowane, 

 dostosowane i wykonywane z poszanowaniem substancji zabytkowej.  

 W przyszłym projekcie konserwatorskim należy uwzględnić wnioski i zalecenia 

 konserwatorskie określone w aktualnym opracowaniu oraz w opracowaniach D. 

 Matyaszczyk (Studium historyczno-architektoniczne ..... w Owińskach  Poznań 2006/07) 

 i K. Tomczaka (Owińska ....... Propozycja programu rzeczowo-finansowego..., Poznań 

 2007 r.). 

 

- Nakreślony powyżej (p. 9) program prac konserwatorskich dotyczy zakresu  wynikającego 

z wykonanych badań i opisanych w niniejszym opracowaniu. Należy przy planowanych 

pracach uwzględnić również zalecenia konserwatorskie dotyczące pomieszczeń parteru 

(m.in. refektarze, kapitularz ) określonych w opracowaniu K. Tomczaka z 2007 roku. 

 

- Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z zaleceniem Ośrodka 

Dokumentacji  Zabytków. 

 

 - Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich należy uzyskać stosowne zezwolenie i 

 akceptację Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

 

 

 11. Załączniki : 

 - Rozpoznanie archeologiczne - notatka z czynności badawczych. P.Wawrzyniak, 2015 
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Notatka z czynności badawczych podjętych w budynku dawnego klasztoru
cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie
w maju 2015 r.

Informacje wstępne

Badania  wykonano  na  zlecenie  przedsiębiorstwa  „ARCHIKON”  Konserwacja  Zabytków  Andrzej

Lipiński,  ul.  Powstańców Wlkp.,  62-053 Drużyna,  w myśl  zaleceń konserwatorskich  dotyczących

planowanej renowacji zabudowań poklasztornych, które brzmią następująco:

„-  badania  konserwatorsko-architektoniczne  piwnic  w  celu  oceny  stanu  zachowania,  konstrukcji,

określenia  pierwotnego  poziomu  posadzek  i  warstw  kulturowych  (rozpoznanie  archeologiczne –

podkreślenie autora) wraz z przygotowaniem programu konserwatorskiego w zakresie dostosowanym

do potencjalnych funkcji, na jakie mogą być wykorzystane;

- zweryfikowanie tezy o zamurowanych lub zasypanych pomieszczeniach klasztornych i rozpoznanie

faktycznego  przebiegu  (może  pierwotnej  funkcji)  istniejących  kanałów  podpodłogowych  w

klasztorze.”.

Klasztor w Owińskach ufundowali książęta Przemysł  I i Bolesław Pobożny w 1250 r. Być

może  akt  fundacyjny  wystawiono  na  przełomie  1241/42 roku.  Pierwszy konwent  liczył  12  sióstr

przybyłych  z  Trzebnicy.  Przypuszcza,  że  pierwotne  zabudowania  klasztorne  były  murowane.

Średniowieczne dzieje klasztoru są bliżej nieznane. 

Obecny budynek klasztoru i kościoła przyklasztornego wzniesiono około 1700 r. na planie

czworoboku wg projektu autorstwa Jana Catenazziego. Po pożarze, który miał miejsce kilkanaście lat

później, założenie odbudował Pompeo Ferrari.

 W 1835 r. nastąpiła ostateczna kasata zakonu. Trzy lata później w opuszczonych budynkach

poklasztornych  założono  pierwszy  w  Wielkopolsce  szpital  psychiatryczny.  W  latach  1874-80

zabudowania podwyższono o jedną kondygnację. Niemal sto lat później, jesienią 1939 r. pacjentów

szpitala psychiatrycznego wymordowali Niemcy. Po wojnie w dawnym klasztorze mieścił się zakład

wychowawczy. 

Od 1952 r. znajduje się tutaj Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych.  

Wyniki prac badawczych

Przed  przystąpieniem  do  badań  wykopaliskowych  dokonano  w  dniu  6  maja  br.  wizji  lokalnej

dostępnych partii kondygnacji piwnicznych dawnego klasztoru. Stwierdzono, że część z nich uległa w

latach  powojennych(?)  gruntownej  przebudowie,  przemurowaniom  i  być  może  zagruzowaniu  lub

zasypaniu.  Poprowadzono w nich  rozliczne  instalacje,  których  przebieg  nie  jest  do  końca  znany.

Rozpoznanie  stanu  faktycznego  przebiegu  kanałów  podpodłogowych  i  zasięgu  ewentualnych,

zagruzowanych piwnic w chwili  obecnej nie jest  możliwe,  gdyż  wymaga  przeprowadzenia bardzo
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poważnych  robót stricte budowlano-rozbiórkowych1,  które  zakłóciłyby,  a  nawet  uniemożliwiły

funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

Jedynymi  pomieszczeniami piwnicznymi niezagruzowanymi i niezabudowanymi jest zespół

kilku lokalności zlokalizowanych w skrzydle  zachodnim dawnego klasztoru, pod pomieszczeniami

przyziemia nr 39-43 (m.in. dawny refektarz i izba gościnna). Są to stosunkowo niskie, przesklepione

pomieszczenia o wysokości w strzałce w granicach 1,8/1,9 m, zbudowane ze strychowanych deską

cegieł o wymiarach 70 x 150 x 300 mm, spojonych zaprawą wapienną, zaopatrzone w ceramiczne

posadzki ułożone z cegieł  o wymiarach jak wyżej.  Wykop sondażowy dla określenia pierwotnego

poziomu użytkowego tychże pomieszczeń postanowiono założyć w skrajnej,  północnej piwnicy,  w

jego narożu północno-zachodnim, pod pomieszczeniem przyziemia nr 43, czyli dawną izbą gościnną

(ryc. 1, fot. 1)2.    

Ryc.  1. Owińska,  gm.  Czerwonak,  pow.  poznański,  woj.  wielkopolskie.  Badania  sondażowe  2015.
Przybliżona lokalizacja (zaznaczona strzałką) wykopu sondażowego na planie przyziemia dawnego klasztoru.
Opr. mgr P. Wawrzyniak

Prace wykopaliskowe zrealizowano w dniu 14 maja 2015 r. wg standardów obowiązujących w

praktyce archeologicznej. W ich wyniku, w wykopie sondażowym o wymiarach 0,8 x 1 m, uchwycono

następujące nawarstwienia kulturowe (fot. 1-2, 4):

 warstwa nr I – posadzka ceramiczna ułożona z cegieł strychowych cegłą o wymiarach 70 x
150 x 300 mm                                               - 0,00 – 0,07 m;

1 Np.  zrywania  posadzek  w  poziomie  przyziemia,  wyburzania  ścianek  działowych  w  piwnicach  i  ich
odgruzowywania, likwidacji części ciągów instalacyjnych, itp.
2 Niestety,  Inwestor  nie  dysponował  inwentaryzacją  architektoniczną  piwnic.  Stąd  przybliżona  lokalizacja
wykopu sondażowego na planie przyziemia dawnego klasztoru.
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 warstwa nr II – szaroczarna, gliniasta próchnica; podsypka (?) pod posadzkę ceramiczną    
                                                                             - 0,07 – 0,12/0,17 m;

 warstwa  nr  III  –  surowa,  żółto-brązowa  glina;  warstwa  izolacyjna.  W  dolnych  partiach
rejestrowano otoczaki  polne o średnicy ok.  0,15 m (domniemana pozostałość pierwotnego
bruku?)           - 0,12/0,17 – 0,5/0,59 m;

 warstwa nr IV – ciemnożółty żwir z rozlasowaną zaprawą wapienną; warstwa budowlana (?).
W  warstwie  znaleziono  ułamek  cienkościennego  brzuśca  pochodzącego  od  toczonego
naczynia glinianego wypalonego w atmosferze utleniającej i wydatowano ogólnie na czasy
późnonowożytne (może 2. połowa XVIII w.?)       - 0,5/0,59 – 0,65 m;

 warstwa  nr  V  –  ciemnożółty,  silnie  nawodniony  żwir  z  przewarstwieniami  szaroczarnej,
spiaszczonej próchnicy (ślady spalenizny?, nanosy rzeczne?)      -  0,65 – 0,8/0,84 m;

 warstwa nr VI – bardzo silnie nawodniony, ciemnożółto-brunatny, drobnoziarnisty i pylasty
piasek pochodzenia rzecznego; calec. W stropie calca uchwycono poziom wody gruntowej

                              - 0,8/0,84 m i poniżej.

Fot.  1. Owińska,  gm.  Czerwonak,  pow.  poznański,  woj.  wielkopolskie.  Badania  sondażowe  2015.
Lokalizacja  wykopu  sondażowego.  Ujęcie  od  SE,  z  góry.  Na  dnie  wykopu  szybko  nasiąkająca  woda
gruntowa. Fot. mgr P. Wawrzyniak

W  profilach  zachodnim  i  północnym  wykopu  odsłonięto  fundamenty  zachodniego  muru

obwodowego  zachodniego  skrzydła  klasztoru  (mur  „A”)   i  dostawionego  doń  północnego  muru

pomieszczenia piwnicznego („B”). Oba mury w partiach fundamentowych wybudowano w podobnej

technice, z dużych, zgrubnie łamanych i dopasowanych głazów kamiennych o średnicy od 0,4 do 0,6

m, uzupełnianych gruzem ceglanym oraz spojonych zaprawą wapienną i posadowiono na tej samej

głębokości, tj. 0,5 m poniżej obecnego poziomu piwnicy.  W przypadku muru „A” partia kamienna

miała wysokość około 0,4 m, natomiast „B” – 0,28/0,3 m. Wyżej położono na zaprawie wapiennej

cegły w wątku blokowym (fot. 1, 3-4). 
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Fot. 2. Owińska, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Badania sondażowe 2015. Profil
wschodni wykopu sondażowego z doskonale widoczną warstwą izolacyjną gliny. Na dnie wykopu szybko
nasiąkająca woda gruntowa. Ujęcie od SW, z góry. Fot. mgr P. Wawrzyniak

Fot. 3. Owińska, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Badania sondażowe 2015. Profil
zachodni  wykopu  sondażowego  z  odsłoniętym  fragmentem kamiennego  fundamentu  zachodniego  muru
obwodowego  skrzydła  zachodniego  dawnego  klasztoru.  Na  dnie  wykopu  szybko  nasiąkająca  woda
gruntowa. Ujęcie od E, z góry. Fot. mgr P. Wawrzyniak
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Fot. 4. Owińska, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie. Badania sondażowe 2015. Profil
północny wykopu sondażowego z odsłoniętym fragmentem kamienno-ceglanego fundamentu północnego
muru  skrajnej,  północnej  piwnicy  zachodnim  skrzydle  dawnego  klasztoru.  Poniżej  warstwy  żwiru  ze
smugami szaroczarnej,  spiaszczonej próchnicy (spalenizna?, nanosy rzeczne?)  Na dnie wykopu szybko
nasiąkająca woda gruntowa. Ujęcie od S, z góry. Fot. mgr P. Wawrzyniak

Wnioski i postulaty badawcze

W trakcie wizytacji i późniejszych badań wykopaliskowych stwierdzono, co następuje:

1. w  chwili  obecnej  jedyne  dostępne  pomieszczenia  kondygnacji  piwnicznej  znajdują  się  w

części północnej skrzydła zachodniego dawnego klasztoru. Ze względu na swoją wysokość

mogą być wykorzystywane tylko do celów gospodarczych;

2. w wykopie sondażowym odnotowano układ nawarstwień raczej wykluczający wcześniejsze

poziomy użytkowe.  Pozostałości  domniemanego  bruku,  zaobserwowane  na głębokości  ok.

0,45  m  poniżej  obecnego  poziomu  użytkowego,  są  zbyt  enigmatyczne,  by  cokolwiek

wyrokować.  Wydaje  się  więc,  że  obecna  posadzka  ceglana  wyznacza  pierwotny,  XVIII-

wieczny poziom użytkowy tej partii piwnic;

3. zaobserwowana  w wykopie  warstwa   surowej  gliny pełni  funkcję  izolacyjną  i  skutecznie

powstrzymuje  napór wody gruntowej.  Jej  spąg sięga poziomu posadowienia fundamentów

budynku, tj. głębokości około 0,5/0,55 m, a usunięcie może grozić zalaniem pomieszczeń i

podmyciem murów fundamentowych;

4.  poniżej warstwy izolacyjnej gliny uchwycono kilkucentymetrowej miąższości XVIII-wieczny

poziom budowlany, a niżej zalegały utwory calcowe, silnie nawodnione. Wydaje się także, że

tę partię klasztoru wzniesiono na surowym korzeniu;
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5. w chwili obecnej nie ma możliwości dokładnej penetracji badawczej pozostałych piwnic oraz

ciągów  kanałowych  przebiegających  pod  posadzkami  pomieszczeń  przyziemia.

Pomieszczenia piwniczne są mocno przebudowane i jak się wydaje, częściowo zagruzowane

lub  zamurowane.  Ich  przebadanie  wymaga  przeprowadzenia  wcześniej  bardzo poważnych

robót budowlanych, które w znaczący sposób utrudniłyby funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego;

6. badania  poważnie  utrudnił  brak  inwentaryzacji  architektonicznej  kondygnacji  piwnicznej

klasztoru. Należy zatem bezzwłocznie  zlecić jej wykonanie.

Poniższe  wnioski  są  wstępnymi  i  wymagają  w  przyszłości  przeprowadzenia  badań

archeologiczno-architektonicznych  na  zdecydowanie  większą  skalę.  Należy  także  zaznaczyć,  że

wszelkie  prace  ziemne  przy  zespole  klasztornym  w  Owińskach  wymagają,  w  myśl  właściwych

przepisów i wytycznych konserwatorskich, ścisłego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, a w

uzasadnionych przypadkach prowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.  

Opracował:

   (mgr Piotr Wawrzyniak)

Poznań, dnia 26 maja 2015 r.


