Miejsca warte odwiedzenia

DESIGN
W SIELSKIM ZAKĄTKU
Sophie Country House

TEKST DOMINIKA POMARAŃSKA SOPHIE HOMESTYLE
PROJEKT I ZDJĘCIA SOPHIE HOMESTYLE

Przestrzeń wiecznej szczęśliwości, arkadyjska kraina, miejsce pełne harmonii – taki obraz
wsi wyłania się z licznych dzieł literackich, które w znacznym stopniu wpłynęły na nasze
postrzeganie terenów położonych poza miastem. W istocie są to miejsca gwarantujące
spokój i wytchnienie, zwłaszcza osobom na co dzień obracającym się w środowisku gwarnych
aglomeracji. Z tego powodu tak chętnie na wypoczynkowe destynacje wybiera się ustronne,
sielskie zakątki.

C

zasem nie trzeba daleko szukać, by znaleźć przestrzeń sprzyjającą wytchnieniu.
Można ją odkryć nawet w niewielkiej
odległości od metropolii, czego dowodzi
działalność Sophie Country House – usytuowanej tuż pod Warszawą ekskluzywnej willi, oferującej
usługi agroturystyczne. Obiekt ulokowany w Łękawicy, dawnej szlacheckiej wsi w gminie Grabów, to prawdziwa oaza spokoju z potężną dozą komfortu i luksusu, utrzymana w klimacie
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swobodnej elegancji. Za wykreowanie tak czarującego efektu
odpowiada Sophie Homestyle by Dominika Pomarańska –
studio projektowe, odpowiedzialne za aranżację wnętrza
budynku. Ogromnym atutem ośrodka jest także położenie
w otoczeniu przyrody: stawów, wiekowych dębów, pejzaży
Puszczy Stromeckiej czy malowniczej doliny rzeki Pilicy.
Na początku było marzenie… marzenie inwestorki
o posiadłości, w której przyjezdni mogliby nabrać dystansu
do życia, znaleźć wytchnienie od trudów dnia codziennego,

obcować z naturą, a także korzystać z rozmaitych atrakcji. Willa nie mogła
więc być standardowa. Pragnieniem właścicielki stało się zorganizowanie
jej na kształt budowli w stylu country, inspirowanej francuską i brytyjską
estetyką. Karkołomne zadanie jak na polskie realia? Nie, jeśli ma się do
dyspozycji perfekcyjnie dobrany zespół architektów, projektantów wnętrz
oraz specjalistów w dziedzinie sztuki współczesnej, który łączy siły, by
osiągnąć wspólny cel – stworzyć niebanalny, wspaniały wystrój, wpisujący
się w przyjazną aurę sielskości. – Budowa domu odbyła się w sposób nieszablonowy. O jej zapoczątkowaniu zadecydował przypadkowy zakup drzwi
i okien w bardzo atrakcyjnej cenie. To pokazuje, że czasem można zacząć

realizować marzenia o własnej nieruchomości,
gromadząc materiały jeszcze przed powstaniem
projektu – wspomina autorka aranżacji.
I stało się… W 2015 roku do użytku oddano
nowo wybudowany obiekt o wysokim standardzie i znakomitej jakości wykończeń oraz liczne,
sprowadzane z całego świata artystyczne detale.
Urządzona z niebywałym smakiem rezydencja
wprost opływa w dzieła sztuki, będąc równocześnie źródłem dobrej energii.
Posiadłość składa się z 6,5 ha ziemi, stawu,
lasu, wiaty na trzy samochody i parkingu, a jej
centrum stanowi dom główny – Master House.
Na ponad dwustu mkw. parterowej powierzchni
wygospodarowano trzy sypialnie, kuchnię z jadalnią, salon z kominkiem, trzy łazienki, kotłownię
oraz antresolę z miejscem do spania dla gości.
Zachowanie konwencji otwartego wnętrza gwarantuje iście domową atmosferę, w której strefy
codziennej aktywności płynnie się przenikają.
W tak wykreowanym miejscu bez trudu poczujemy się jak u siebie.
Sercem każdego domu jest kuchnia. Taki
charakter strefie przygotowania i spożywania
posiłków nadano też w Sophie Country House.
Jej funkcję pełni duże pomieszczenie z aneksem
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kulinarnym i jadalnianym – efektowne i bardzo komfortowe.
Uwagę przykuwa piękna i wygodna wyspa kuchenna, mieszcząca niezbędne sprzęty i akcesoria do gotowania, a także
obszerny stół, przy którym może zasiąść cała rodzina. To idealne miejsce na przyjęcia w kręgu najbliższych lub towarzyskie
spotkania z przyjaciółmi, podobnie jak strefa wypoczynkowa.
Wygodne kanapy i fotele, a do tego kominek na drewno stanowią wspaniałe tło dla spokojnych wieczorów z książką lub
miłych rozmów przy winie. Relaks gwarantują też przestrzenie
sypialni. Do dyspozycji odwiedzających są te z małżeńskim
łożem, prywatną łazienką i garderobą oraz dwie sypialnie
gościnne, położone w przeciwległym skrzydle domu.
Charakterystycznymi elementami są metaloplastyczne
rozwiązania oraz dziewięć par ręcznie wykonanych drzwi typu
born door. – Drzwi najczęściej traktujemy jako praktyczne
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zamknięcie jakiegoś pomieszczenia. Z kolei w Sophie Country
House są one pierwszą rzeczą, jaką widzimy wchodząc. To coś
więcej niż tylko bariera. Ich zadaniem jest tworzenie atmosfery
wnętrza – podkreśla autorka projektu.
Uroku całości dodają ręcznie wyszywane obrazy wykonane przez właścicielkę domu, która uwielbia realizować się
artystycznie i chciała spersonalizować wystrój, eksponując
swoje dzieła. Zabieg ten doskonale wpisał się w charakter przestrzeni. Powstałe na bazie drewna ręcznie przygotowywane
prace inwestorki podkreślają rustykalno-idylliczny klimat
pensjonatu, realizującego zamysł stworzenia sielankowej
posiadłości rodem z Zachodu zgodnie z gustem i smakiem
właścicielki. Dom odzwierciedla jej zamiłowanie do designu,
pięknych wnętrz, sztuki oraz dalekich podróży. A to wszystko
na polskiej wsi, dostępne dla każdego! 

