
Zza klasztornego muru

Historia zakonu karmelitów sięga 1209 roku, 
kiedy to powstał on na górze Karmel w Ziemi 
Świętej. Po zajęciu Ziemi Świętej przez Turków 
karmelici emigrowali do Europy, gdzie musie-
li dostosować się do nowych warunków życia. 
Karmelici przybyli do Poznania 19 kwietnia 
1618 roku i pozostali do dziś. Budowa klasz-
toru trwała bardzo długo, bo aż do połowy 
XVIII wieku.

W czasie walk o cytadelę w roku 1945 ko-
ściół został zniszczony i wypalony, podobnie 
klasztor. Z przedwojennego wyposażenia po-
został jedynie prospekt i część mechanizmu 
organowego oraz dwa obrazy ołtarzowe znaj-
dujące się obecnie w klasztorze. Na początku 
1945 roku zarząd prowincji zakonnej postano-
wił wznowić starania o odzyskanie konwentu. 
Następnie karmelici przystąpili do odbudowy 
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Niezawodne rozwiązania.

Prace renowacyjne prowadzone na terenie klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu 
stały się faktem. Stały się również motywacją do działań, aby to wydarzenie nie 
przeszło bez echa. Ranga obiektu oraz zakres prac hydroizolacyjnych przekonała nas, 
aby upublicznić to wydarzenie na łamach czasopisma „Renowacje i Zabytki”. 

Rycina przedstawiająca 
klasztor karmelitów 
bosych w Poznaniu 
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kościoła i klasztoru. Dokładną historię kar-
melitów bosych w Poznaniu można znaleźć 
na stronie https://poznan.karmelicibosi.pl.

W 2020 roku bracia karmelici rozpoczęli 
kolejne prace na ternie klasztoru, o czym in-
formują na ww. stronie internetowej, dokład-
nie opisując postępy prac. Prowadzone prace 
polegały m.in. na hydroizolacji ścian funda-
mentowych przy użyciu produktu z oferty 
SCHOMBURG-Polska. AQUAFIN-RB400 – szyb-
kowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca 
świetnie wpisała się w tego typu prace. 

Produkt dzięki swoim właściwościom 
sprawdza się nie tylko podczas prac na no-
wych obiektach, ale również podczas reno-
wacji starego budownictwa. Zaprawa została 
wprowadzona do oferty SCHOMBURG-Polska 
na początku br. roku i od tego czasu zdobyła 
uznanie wielu wykonawców, którzy wybierają 
AQUAFIN-RB400 do większości prac hydroizo-
lacyjnych. Niezawodność produktu została po-
twierdzona nagrodą TOPBuilder 2020 – jedną 

z najbardziej prestiżowych nagród na polskim 
rynku budowlanym. Dzięki precyzji wykonaw-
cy i jakości produktu SCHOMBURG klasztor 
karmelitów bosych otrzyma gwarancję wielu 
lat użyteczności dla nowych pokoleń, które 
będą mogły odnaleźć wytchnienie duchowe 
w tym sakralnym miejscu.

Obraz zniszczeń 
wojennych, 1945 r. 
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Zabezpieczenie 
pierwszych fragmentów 
odsłoniętych 
fundamentów

Fundament po zakończonej aplikacji hydroizolacją AQUAFIN-RB400

Fundament przed 
aplikacją hydroizolacji
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