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Biuletyn Jaworowy Dom 
Numer 1 z 2021 r. (1) z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

 
 

Pierwszy numer! 
 

Witajcie na stronach pierwszego numeru Biultetynu Jaworowy Dom, który 

będzie pojawiał się cyklicznie na naszych stronach internetowych. W 

pierwszym numerze chcemy Wam przedstawić okolice, w których się 

znajdujemy oraz swoją podstawową działalność.  

 

W kolejnych numerach będziemy prezentować ciekawe artykuły na tematy 

związane z warsztatami, które są u nas prowadzone oraz na tematy 

związane ze zdrowiem, rozwojem osobistym oraz lokalnymi atrakcjami i 

ciekawostkami. 

 

Poznajmy się - nasza Misja „w 

służbie dla ludzi” 

 

Jesteśmy parą, która od kilku lat współtworzy Jaworowy Dom.  

 

Nasze drogi skrzyżowały się bardzo niespodziewanie, a połączyło nas 

zamiłowanie do rozwoju oraz wiele życiowych doświadczeń. Przebrnęliśmy 

przez nie ponieważ towarzyszyło nam zaufanie, wiara oraz intensywna praca 

na wielu poziomach. Nasza wrażliwość oraz zamiłowanie do rozwoju 

osobistego pozwalają nam na prowadzenie naszej przestrzeni w zgodzie ze 

sobą dla Was.  

 

Dzięki naszej otwartości w Jaworowym Domu tworzymy niesamowite 

wydarzenia na pozór mogłoby się wydawać dwóch różnych światów, jednak 

życie pokazuje nam, że tak naprawdę nie ma tutaj podziału ponieważ te 

dwie sfery uzupełniają się wzajemnie. 

 

Mowa tutaj o przeróżnych warsztatach rozwojowych oraz o 

niezapomnianych slow przyjęciach weselnych w naturze. 
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W Jaworowym Domu każdy z nas ma swoje ważne role, które uzupełniają się w piękny sposób - zawsze 

wspieramy się w swoich działaniach.  

 

Swoją obecnością i uważnością tworzymy pole sprzyjającej dobrej energii, aby wasze spotkanie odbyło się 

w bezpiecznej otulającej i wspierającej przestrzeni.  

 

Jesteśmy otwarci na ludzi i kierujemy się sercem ufając swojej intuicji, dzięki temu człowiek w naszym 

miejscu jest dla nas kimś więcej niż tylko klientem. Wielu z Was pozostaje z nami w pięknych relacjach 

koleżeńskich i przyjacielskich.  

 

Nasze indywidualne zadania w Jaworowym Domu naturalnie dzielą się na Kobiece i Męskie.  

 

Ja Agnieszka dbam o Jaworową przestrzeń i trzymam ją tak, aby każda odwiedzająca nas osoba już po 

przekroczeniu drzwi czuła zaufanie bezpieczeństwo i spokój. Miło jest mi słyszeć, kiedy mówicie, że czas u 

nas zwalnia, a stres odchodzi w zapomnienie. Z natury mam łagodne usposobienie, dzięki czemu potrafię 

zrozumieć Wasze potrzeby i znaleźć stosowne rozwiązanie.  

 

Przechadzając się po naszych wnętrzach rozsiewam pozytywną energię co sprawia mi ogromną radość. 

Jednym z moich głównych zadań jest organizowanie warsztatów, przyciągam je jak magnez, a logistyka 

całości przychodzi mi z lekkością i przynosi dużą satysfakcję. Niesamowite jest to, że dzięki otwartości 

Serca wysłana intencja odnośnie zapraszania ważnych dla nas prowadzących dość szybko się manifestuje.  

Ja Maciej jestem wizjonerem, który swoje wizje stara się skrupulatnie realizować i urzeczywistniać.  

 

Czuję wewnętrzną potrzebę rozwijania Jaworowego Domu tak, aby w przyszłości miał jeszcze większe 

możliwości. Jednocześnie jestem uważny, aby nie zaburzyć harmonijnego połączenia z otaczającą go 

naturą. Kontakt z Naturą jest tutaj bardzo ważnym elementem, który zasila nas wszystkich. Dopełnieniem 

całości jesteście Wy - piękni i wyjątkowi. Zależy mi, abyście czuli się tutaj swobodnie i otwierali się na siebie.  

Poza dużymi wyzwaniami i realizacjami w Jaworowym Domu dbam też o sprawy techniczne, potrafię 

zakasać rękawy i naprawić każdą usterkę, aby wszystko działało sprawnie.  

Ciągle szukam najlepszych rozwiązań i w tym czuję się najlepiej. 

 

Poza naszą dwójką Jaworowy wpiera również nasza niezawodna ekipa, którą tworzą ludzie z pasją dzięki, 

którym udaje nam się zrealizować najbardziej wymagające wydarzenia.  

 

Chcemy być dla Was azylem, miejscem które będziecie ciepło wspominać i do którego będziecie chętnie 

wracać.  

 

Chcemy dzielić się z Wami tym co stworzyliśmy czyli sprzyjającą przestrzenią, pięknem natury oraz dobrą 

energią.  

 

Nasze serca przepełnia radość kiedy odwiedzacie nasze progi i czujecie to na czym najbardziej nam 

zależało czyli spokój, bezpieczeństwo, swobodę i inspirację .  

 

Czerpcie z Jaworowego Domu w taki sposób jaki będzie dla Was najlepszy.  

 

Organizujcie niezapomniane warsztaty i piękne przepełnione prawdą i miłością przyjęcia weselne w 

naturze.  

 

Pamiętajcie, że to miejsce tworzymy dla Was :)  

Agnieszka i Maciej 

 

Nasza Jaworowa ekipa  

 

Jaworowy Dom to dwoje właścicieli, kilku stałych pracowników oraz osoby, które wspierają nas w 

najbardziej intensywnych okresach. Działamy na dwóch  płaszczyznach: 

• organizujemy nieprzeciętne i piękne przyjęcia weselne 

• odnajdujemy prowadzących warsztaty rozwojowe z różnych zakątków Polski oraz świata i 

zapraszamy ich do organizacji warsztatów właśnie w naszej przestrzeni.  

Poznajcie nas bliżej :) 
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Maciej 

 

Szef – główny filar Jaworowego Domu.  

Jaworowy to jego wizja, pomysł, który konsekwentnie od  

5 lat rozwija.  

Maciej to osoba o niesamowitej wyobraźni, pięknej męskiej wrażliwości, jak sam o sobie 

mówi wizjoner :)  

Otwarty, pomocny, silny, uparcie dążący do wyznaczonego celu :)  

Czasami potrafi być nie do zniesienia, szczególnie wtedy gdy akurat łapie wizję i na chwilę traci kontakt z 

rzeczywistością. To ważne chwile dla Jaworowego Domu, ponieważ właśnie wtedy powstają nowe porojekty 

 

Agnieszka 

 

Piękna dusza Jaworowego Domu i dobra szefowa :)  

Energetyczna i pracowita a do tego pomocna. 

Na Agę zawsze można liczyć :)  

Krocząc kobiecym krokiem rozsiewa pozytywne wibracje. 

Oczywiście nie jest totalnie idealna. 

Miewa też swoje nastroje i w tym momencie lepiej nie wchodzić jej w drogę. 

Nie potrzeba wtedy słów, spojrzenie mówi samo za siebie 

Głównym zadaniem Agnieszki jest organizacja warsztatów.  

To dzięki niej gościmy w naszych progach niesamowite osoby o zdumiewających zainteresowaniach.  

 

Mariola 

 

Jej rewir to kuchnia – wyczarowuje w niej same pyszności.  

Niesamowicie zdolna i kreatywna a do tego człowiek orkiestra.  

Kuchnia tradycyjna? – proszę bardzo :)  

Dania wegetariańskie i wegańskie? - nie ma sprawy :)  

Może dieta bezglutenowa? - a jaki to problem? :)  

Kobieta bezproblemowa – otwarta na nowości.  

W wolnej chwili wertuje nowe przepisy, zmienia, poprawia, udoskonala – po prostu czaruje :)  

Porządek i rozplanowanie zadań to jej mocna strona,  

Nie prubój tego zmieniać, bo dostaniesz po łapach 

 

Kamila 

Kuchnia to jej pasja!  

Wspiera nas zawsze w najgorętszych okresach. 

Ciągle chce wprowadzać nowości a desery wegańskie w jej wykonaniu to majstersztyk  

Otwarta i uśmiechnięta od ucha do ucha :)  

Nie próbujcie jej jednak nadepnąć na odcisk!!  

W Jaworowym odkryła swoje zamiłowanie do kuchni wegańskiej  :)  

 

Dorota 

Nasz Skwareczek – niech Was nie zmyli jej pseudonim oraz to, że jest niezwykle szczupła. 

To kobieta dynamit – praca pali się jej w rękach.   

Można Ją spotkać w kilku miejscach na raz... dosłownie! 

Myślisz, że to niemożliwe? 

A jednak 

Dzięki niej wszystko w Jaworowym lśni i jest na swoim miejscu.  

Czasami potrafi wyprowadzić z równowagi, ale nie może być przecież zawsze słodko :)  

 

Basia 

 

Jest z nami od samego początku. 

Przechodziła wszystkie etapy i transformacje naszej działalności. 

To tryskająca energia nieokiełznanej radości, skakający ognik. 

Solidna, konkretna, pracowita, systematyczna w swoich działaniach.  

Robi naprawdę kawał dobrej roboty, na klawiaturze zasuwa niczym struś pędziwiatr. 

Organizacja przyjęć to zdecydowanie Jej bajka. 
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Z uśmiechem na buzi dopnie wszystko na ostatni guzik,  

Zadowoleni klienci są tego świadectwem 

Czasami potrafi nieźle wkurzyć, to nasza mała zadziora i niewyczerpana gaduła. 

  

W intensywnym okresie wspierają nas też niesamowite osoby 

w kuchni Natasza, Ewa, Mariola  

w obsłudze kelnerskiej: Monika, Agnieszka, Gosia i Jarek  

Mamy to szczęście, że całość tworzą z nami naprawdę piękni ludzie <3  

 

To właśnie nasze piękne wnętrze, które tworzymy Razem. 

Więcej o warsztatach dowiesz się w kolejnych kartach biuletynu. 

 

Może zaprosimy do współpracy biuletynu osobę, która przejmie część pisaną-dziennikarską, abyście mogli 

na bieżąco dostawać najcenniejsze informacje i dowiadywać się w ciekawy sposób więcej o tym co w nas, 

dookoła nas 

 

 

 

Do zobaczenia w następnym numerze na: 

 

www.jaworowydom.pl/info/ 
 

 

 

 

 

 


