
 

 

 
POWIATOWY KONSERWATOR 

ZABYTKÓW 
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STAROSTWO POWIATOWE  
W POZNANIU 

Wydział Inwestycji i Remontów 

 
 

Przy przyjęciu założenia konserwatorskiego, że konieczne jest wprowadzenia etapu badawczo 

– rozpoznawczego, poszerzającego w stosunku do posiadanej dokumentacji, dotychczasową wiedzę 

o klasztornych wnętrzach przed rozpoczęciem typowych działań projektowych wskazane jest 

wykonanie badań opisanych poniżej. 

 

I. badania konserwatorskie (uzupełniające, nieujęte w dokumentacji Krzysztofa P. Tomczaka z  

10.2007 r.) na występowanie polichromii i historycznych warstw malarskich krużganka, klatek 

schodowych, auli (dawna kaplica?), obecnej sali gimnastycznej (dawna fraternia?) oraz innych 

pomieszczeń niedostępnych podczas badań Tomczaka (basen – tzw. stara kuchnia?, 

kotłownia – stara kuchnia?) w celu zinwentaryzowania i ewentualnego odtworzenia 

historycznej kolorystyki głównych, reprezentacyjnych wnętrz i ciągów komunikacyjnych 

poziomych oraz pionowych; rozpoznanie wielkości, kształtu i miąższości otworów drzwiowych 

parteru w celu zaprojektowania odpowiedniej ekspozycji krużganka nawiązującej do 

historycznych rozwiązań;  

 

II. badania poszerzające rozpoznanie Tomczaka w kwestii występowania pierwotnych belek 

stropowych i innych konstrukcji drewnianych parteru pod kątem ewentualnej ich konserwacji i 

ekspozycji w wybranym(-ch) pomieszczeniu(-ach); 

 

III. badania konserwatorsko - architektoniczne piwnic w celu oceny stanu zachowania, 

konstrukcji, określenia pierwotnego poziomu posadzek i warstw kulturowych (rozpoznanie 

archeologiczne) wraz z przygotowaniem programu konserwatorskiego w zakresie 

dostosowanym do potencjalnych funkcji, na jakie mogą być wykorzystane;  

 
• zweryfikowanie tezy o zamurowanych lub zasypanych pomieszczeniach piwnicznych 

klasztoru i rozpoznanie faktycznego przebiegu (może pierwotnej funkcji) istniejących 

kanałów podpodłogowych w klasztorze. 
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10.02.2015 r. 

sprawa: Owińska, klasztor – wskazania konserwatorskie dla planowanych prac rewaloryzacyjnych 



 

Wyniki powyższych i dotychczasowych badań powinny znacząco wpłynąć na postać docelowych 

rozwiązań projektowych. Poniżej przedstawiam ogólne wskazania konserwatorskie, które powinny 

przyświecać pracom projektowym. 

 

Wskazania konserwatorskie: 

 

1. projektowane rozwiązania powinny iść w kierunku poszanowania historycznych wnętrz i 

próbie odtworzenia nastroju wnętrz klasztornych; rozwiązania współczesne powinny mieć 

charakter marginalny, uzupełniający, a nie jako zasada - zarówno w kwestiach formalnych, jak 

i kolorystycznych czy materiałowych (wprowadzone dotychczas elementy wydaje się, że 

wyczerpują już limit nowoczesności i czystego utylitaryzmu w zabytkowym budynku);  

2. rozważenie zasadności utworzenia [umownej, niesformalizowanej] trasy dla zorganizowanych 

zwiedzających i wytypowanie pomieszczeń, których ekspozycja nie będzie zakłócać w 

znaczącym stopniu pracy ośrodka wraz z wytyczeniem reprezentacyjnego ciągu 

komunikacyjnego, w których będą skupiały się główne prace o charakterze remontowo – 

konserwatorskim (piwnice – parter – aula z prowadzącymi do nich klatkami schodowymi) z 

założeniem przywracania i utrwalania (np. poprzez tabliczki informacyjne?) ich dawnych nazw 

w oparciu m.in. o ustalenia z dokumentacji Doroty Matyaszczyk; 

• tzw. ciąg reprezentacyjny omijałby korytarze szkolne i internatu na piętrach z 

koniecznością ich oddzielenia od klatek schodowych dodatkowymi drzwiami, dodatkowo 

ułatwiającymi kontrolę nad uczniami w godzinach polekcyjnych czy w trakcie większych 

imprez wykorzystujących aulę i główną klatkę schodową; 

• zwiedzający park orientacji przestrzennej będą mieli okazję zapoznać się z historycznymi 

wnętrzami począwszy od ekspozycji tyflograficznej, poprzez krużganki, wirydarz, 

poszczególne pomieszczenia parteru (p.w. nowy refektarz, mały refektarz, zakrystia, 

kapitularz, oratorium? – nazwy według nomenklatury D. Matyaszczyk), ewentualnie 

piwnice (o ile miałyby jakiś charakter użytkowy, ogólnodostępny) czy aula (jako miejsce 

docelowe imprez okolicznościowych i kulturalnych czy konferencji, szkoleń itp.) 

 

3. konieczność pełnego „otwarcia” krużganków poprzez rozbiórkę wszystkich ścianek działowych 

w celu odtworzenia historycznego układu komunikacyjnego; 

 

4. wymiana współczesnej i typowej stolarki drzwiowej parteru w krużganku na stolarkę 

adekwatną do wnętrza (zarówno pod kątem konstrukcji skrzydeł i framug jak i wielkości, czy 

proporcji); 

• według wstępnej oceny zakłada się powiększenie otworów drzwiowych i usytuowanie 

ich we wnękach, analogicznie do rozwiązań historycznych, istniejących obecnie w 

klasztorze (rozpoznanie z etapu badawczo – przygotowawczego może przynieść 

odpowiedź odnośnie ogólnych parametrów i kształtów, kolorów itp.); większe otwory 

drzwiowe umożliwią sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację osób na wózkach; 



 

 

5. odtworzenie kolorystyki pomieszczeń parteru (ewentualnie auli po badaniach uzupełniających) 

w oparciu o badania Tomczaka z ewentualnym odkryciem stropów belkowych w wybranych 

pomieszczeniach (istnienie co najmniej XVIII-wiecznych stropów belkowych zostało 

zasygnalizowane w dotychczasowej dokumentacji badawczej, ale nie rozwinięte); 

• odniesienie się do odkrytych przez Tomczaka szkiców projektowych polichromii 

sklepienia w nowym refektarzu (ob. stołówka) [fragmentaryczna ekspozycja? 

wykorzystanie wzoru przy przemalowywaniu sklepienia?]  

 

6. wymiana posadzek oraz podłóg o charakterze odtworzeniowym, rekonstrukcyjnym 

(historyzującym) w krużganku oraz w najważniejszych co najmniej w pomieszczeniach o 

charakterze reprezentacyjnym wytypowanych do „zwiedzania” z wykorzystaniem materiałów 

tradycyjnych; 

 

7. rozpoznanie możliwości [funkcjonalnych, prawnych, finansowych] - po uzgodnieniu z parafią 

św. Jana Chrzciciela, Kurią Metropolitalną Arcybiskupstwa Poznańskiego i Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków – przeprowadzenia konserwacji i przywrócenia na swoje miejsce 

oryginalnych stalli (drewnianych ław dla braci lub sióstr zakonnych, należących do kapituły 

zakonnej, ustawianych wzdłuż ścian wokół wszystkich ścian pomieszczenia), mających 

stanowić pierwotne wyposażenie kapitularza (obecnie czytelnia? biblioteka?), aktualnie 

znajdujących się na wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w 

Owińskach (dawny kościół klasztorny); proboszcz w ramach porządkowania wnętrza kościoła 

szuka dla nich miejsca). 
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