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ASIA I LESZEK SPRZEDALI SWOJE MIESZKANIE

W CENTRUM POZNANIA I POSTANOWILI

ZAMIESZKAĆ NA WSI. NA SWÓJ NOWY DOM

WYBRALI MIEJSCE DOŚĆ NIETYPOWE – STARY,

ZABYTKOWY MŁYN. POCZĄTKI NIE BYŁY ŁATWE,

Z CZASEM JEDNAK STULETNI BUDYNEK STAŁ

SIĘ ICH PRAWDZIWYM DOMEM. TERAZ NIE

WYOBRAŻAJĄ SOBIE ŻYCIA NIGDZIE INDZIEJ

W STARYM

t e k s t  Ag a t a  D r o g ow s k a ,  
z dj ę c i a  N o r be r t  B a na s z y k / D a D a



VILLA | M I E S Z K A N I E

villa 7170 villa

| PRZEDMIOTOM
ZHISTORIĄ
TOWARZYSZĄ
DYSKRETNIE
WKOMPONOWANE
NOWOCZESNE
ELEMENTY|

Nowoczesne, metalowe półki
z klasyczną drabinką tworzą

w gabinecie sporą bibliotekę; ich część
wykorzystano do ekspozycji zbiorów

ceramiki. Na komodzie stoi model
barokowego pałacu

esz cze nie tak daw no pro win cja ko ja rzy ła się
z czymś ma ło atrak cyj nym i nud nym. Z pro -

win cji wszy scy ucie ka li, prze waż nie do du że go
mia sta. Te raz ten den cja by wa od wrot na. Ży cie

na wsi sta je się war to ścią, a pod miej skie te re ny
świet ną uciecz ka od ha ła su i cha osu wiel kie go

mia sta. 
Asia i Le szek chcie li by dwój ka ich dzie ci – pię cio let -

nia Ma ry sia i sied mio let ni Fry de ryk – mia ły praw dzi wy
dom z ogro dem, ko le gów z są siedz twa i moż li wość spę -
dza nia wol ne go cza su na świe żym po wie trzu. Wcze śniej
dzie ci, miesz ka jąc przy jed nej z głów nych ulic Po zna nia,
cier pia ły nie tyl ko z po wo du bra ku od po wied nie go pla cu
za baw, ale i bez piecz ne go miej sca na co dzien ne spa ce ry.
Za pa dła de cy zja – wy pro wa dza my się. Cel – Led no gó ry,
miej sco wość od da lo na 30 km od mia sta. 
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Jedna z galerii, biegnąca wzdłuż
okien od kuchni do gabinetuVILLA | M I E S Z K A N I E

M IE J S CE  Z HI  S T O R IĄ
Mu ro wa ny młyn zo stał zbu do wa ny przez Niem ców w 1902 ro ku. Jest
nie tyl ko sta ry, ale i wy jąt ko wo pięk ny, znaj du je się w ewi den cji za byt -
ków Wiel ko pol ski. Ca ła oko li ca jest na siąk nię ta hi sto rią. Po dru giej
stro nie je zio ra znaj du je się skan sen et no gra ficz ny w Dzie ka no wi cach
i Mu zeum Pierw szych Pia stów w Led ni cy. Przez Led no gó rę pro wa dzi
dro ga na po la led nic kie, do Bra my III Ty siąc le cia, gdzie co ro ku od by -
wa ją się ka to lic kie spo tka nia mło dzie ży. 
Młyn był w ru inie, bo wcze śniej znaj do wa ła się tu mie szal nia pasz. Re -
mont trwał trzy la ta. Go spo da rze przy zna ją, że był to dla nich bar dzo
cięż ki okres. W koń cu uda ło się. Cho ciaż, jak twier dzą, ca ły czas ma ją
coś do zro bie nia, efekt ich pra cy jest już wi docz ny.

Kuchnia to miejsce spotkań i rozmów. Drewniany
parkiet właściciel ocenił surowo – „to nie była żadna

rewelacja” – i pomalował na szaro. Teraz lepiej
prezentują się na nim dywany

Fotele czasem zyskują nową
tapicerkę – wykonaną np. ze
starego kobierca. Na podłodze
leży dywan z XVIII wieku

Oliwki, cytrusy, przystrzyżone krzewinki. – Nie lubię roślin,
ale lubię geometrię – mówi właściciel. Drzewko

mandarynkowe owocuje tu już czwarty rok
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Spo sób na ży cie
Asia i Le szek w sta rym mły nie zna leź li nie tyl ko dom, ale i spo sób na ży cie.
Bu dy nek jest du ży – ma po nad 315 me trów kwa dra to wych, na czte rech
kon dy gna cjach. Na par te rze urzą dzi li re stau ra cję z tra dy cyj ną kuch nią
Wiel ko pol ską. Wszyst kie pro duk ty ku po wa ne są w oko licz nych go spo dar -
stwach eko lo gicz nych. Go spo da rze pla nu ją rów nież w przy szło ści sprze -
da wać wła sne wy ro by: kon fi tu ry do mo wej ro bo ty, se ry ko zie, wy pie ki. Po -
my słów im nie bra ku je. Już my ślą o wy ko rzy sta niu czę ści piw ni cy na sa lę
ta necz ną 
Pierw sze pię tro i strych to miesz ka nie wła ści cie li. Układ jest tra dy cyj ny
– na pierw szym pię trze za aran żo wa no sa lon po łą czo ny z ja dal nią i kuch -
nią, po kój go ścin ny i ła zien kę. Z sa lo nu wy cho dzi się na du ży ta ras, któ ry
la tem jest na tu ral nym prze dłu że niem po ko ju dzien ne go. Na stry chu są sy -
pial nie go spo da rzy i dwie ła zien ki.

W wiej skim sty lu
Asia i Le szek od po cząt ku po sta no wi li za cho wać wiej ski cha rak ter wnę -
trza. Część me bli to pa miąt ki ro dzin ne, któ re zo sta ły uzu peł nio ne sta ro cia -
mi z Cza cza. Czacz to zna na w Wiel ko pol sce miej sco wość, gdzie ku pić
moż na w ko rzyst nych ce nach spro wa dza ne z ca łej Eu ro py sta re me ble.
Asia przy zna je, że in spi ra cją przy urzą dze niu do mu był styl fran cu skiej wsi.
Sta re, pod nisz czo ne me ble zo sta ły więc oczysz czo ne przez lo kal ne go sto -
la rza, prze ma lo wa ne i obi te szla chet nym, sza rym płót nem. Dzię ki te mu
na bra ły no wej ja ko ści i pa su ją do wiej skie go cha rak te ru oko li cy. 

Miejsce dawnej kuchni
zajmuje dziś sypialnia.

Właściciel jednak planuje
przenieść łóżko 

do salonu

Łazienka, w której
nie ma ani jednego

kafelka. Jest za to
dywan, któremu

w ogóle nie szkodzi
zagrożona wilgocią

lokalizacja
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