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Biuletyn Jaworowy Dom 
Numer 2 z 2021 r. (2) z dnia 12 marca 2021 r. 

 

 
 

Drugi numer! 
 

Witajcie na stronach drugiego numeru Biultetynu Jaworowy Dom, który 

będzie pojawiał się cyklicznie na naszych stronach internetowych.  

 

Jaworowa kraina 

 

Jest takie miejsce na Ziemi, które szczególnie przyciągnęło nas  swoją 

energią, zasobami Ziemi i nieskazitelnym powietrzem. To tutaj na tej właśnie 

Ziemi powstało miejsce w którym łączy się dla nas Niebo z Ziemią.  

Może przybliżę na wstępie co to za miejsce 

 

To krajobrazowa Dolina Baryczy, która mieści się na terenie Dolnego Śląska. 

Znajduje się tutaj aż 5 rezerwatów, a powierzchnia sięga blisko 87tys.ha. 

Najbardziej znanym jest przepiękny obszar stawów milickich, który skupia w 

sobie największy ptasi rezerwat w Polsce oraz największe skupisko stawów 

hodowlanych w Europie. Ilość ptactwa jaka tutaj gniazduje lub zatrzymuje 

się przelotem sięga nawet 270 różnych gatunków. Według ornitologów ten 

teren ptaków wodnych to ponad 2/3 całej polskiej populacji. 

Niejednokrotnie podróżując szlakami między stawami mieliśmy okazję 

obserwować to niesamowite i jakże rzadkie już teraz zjawisko połączenia i 

symbiozy człowieka z Naturą. Z pewnością warto dbać  o ten rejon Polski, 

aby widoki i odczucia jakie możemy w sobie obserwować trwały i służyły nam 

jak najdłużej. Te cuda Natury możemy obserwować poruszając się szlakami 

rowerowymi, które wśród różnych tras liczą od 40 do nawet 90 kilometrów. 

Przemierzając szlaki piesze, czy rowerowe możemy napotkać innych 

przyjaciół Ziemi 

 

Niejednokrotnie spotykaliśmy stada jeleni, saren, bobrów, dzików…  
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Połączenie nie skażonej jeszcze części tego świata, lasów, pól, stawów… i zwierząt otwiera na szerszą 

perspektywę zastanowienia się co jest tak naprawdę ważne w życiu… zobaczyć jak bardzo odeszliśmy od 

prawdy. Myślę, że możemy z tej mądrości czerpać ogromne zasoby.  

To tak w małym skrócie… 

 

Myślę, że już wiecie dlaczego właśnie na takich terenach powstał Jaworowy Dom i dzieje się u nas tak wiele 

wyjątkowych rzeczy. Wibracja i energia miejsca jest bardzo wspierająca, co odczuwa mnóstwo osób 

przybywających do nas. To wszystko jest odczuwalne w powietrzu i wibruje spokojem. 

 

O tym co się u nas wydarza opiszę na kolejnych kartach biuletynu.  

 

Ślubowanie w połączeniu  z  naturą 
 

Coraz więcej osób decyduje się na ślub plenerowy w naszym lesie. Pary przyjeżdżają do nas często z bardzo 

odległych miejsc. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was polanę przy wyjątkowo energetycznym i 

wspierającym dębowym lesie. Któż z nas nie chciałby przeżyć takiego momentu?  

 

Momentu w którym świadkami są nie tylko ludzie… a również drzewa, ptaki, szum wiatru, szelest liści… 

który kołysze całością. Świeże powietrze, transformujący ogień, który coraz częściej również wybieracie, 

dopełnia jeszcze bardziej i skupia  nasze wnętrza na płynięciu za nurtem harmonii w nas. Ceremonia w 

lesie to magiczny czas… jednak to nie wszystko co mamy Wam do zaoferowania z części tej Natura – lnej. 

 

Dysponujemy również 5ha sosnowego lasu w którym można spacerować, zasiąść pod sosnowymi lub 

brzozowymi gałązkami i zanurzyć się w długich rozmowach. 

 

W Jaworowym ogrodzie przygotowaliśmy dla Was miejsca siedzące, na których każdy gość może po prostu 

usiąść i odpocząć. 

Bardzo wielu z Was decyduje się na ognisko w trakcie przyjęcia – które niewątpliwie dodaje magii i po 

22:00 staje się miejscem dość mocno uczęszczanym.  

 

To rozwiązanie sprawdza się genialnie kiedy parkiet taneczny znajduje się właśnie na zewnątrz. 

 

Wyobraźcie sobie, że siedzicie przy ognisku, zbieracie siły do dalszych pląsów ale ciągle w zasięgu wzroku 

macie to co dzieje się na parkiecie i możecie tupać nóżką w rytm muzyki. 

 

Nie możemy zapomnieć o pomysłach naszych Par, które wykazują się ogromną kreatywnością w kwestii 

zorganizowania strefy relaksu.  

Pojawiły się już u nas hamaki przeróżnego rodzaju, leżaki w kolorach tęczy a nawet kanapy i fotele 

ustawione między drzewami – CUDOWNOŚCI. 

 

W naszym wnętrzu posiadamy komfortowy i piękny Pokój Małżeński 

Wiele Par Młodych przygotowuje się właśnie w nim.  

 

Przyjeżdżają do nas fryzjerzy, makijażyści oraz fotografowie i kamerzyści, którzy chętnie uwieczniają ten 

moment. 

 

Dodatkowo, bezpośrednio obok pokoju małżeńskiego znajduje się wyjście do naszego leśnego zakątka, w 

którym w magiczny sposób możecie uwiecznić chwile przygotowań na powietrzu. 

 

Dzieci na przyjęciach weselnych 

 

Ten temat budzi czasami ogromne emocje. Jedni uważają, że absolutnie nie jest to miejsce dla 

najmłodszych i że to idealny czas na to, aby  rodzicie mogli mieć jeden wieczór dla siebie. Jeszcze inni 

uważają, że owszem ale tylko do pewnego momentu i tutaj w wyznaczonym czasie do akcji wkraczają, 

babcie, ciocie, nianie i następuje „odstawienie” do domu. 
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Są też osoby, które uważają, że Maluchy tak samo jak inni członkowie rodziny mają prawo uczestniczyć w 

tym wielkim dniu w pełni, co jest nam również bardzo bliskie. 

 

Dzieci na przyjęciach to ogrom radości - to prawdziwa energetyczna, pozytywna pełna emocji i poruszeń 

jakość tego spotkania.  

 

Dodatkowo bardzo często Maluchy pełnią ważne funkcje na przykład niosą obrączki Pary Młodej i ten 

moment wzrusza chyba najbardziej 

 

Coraz częściej wybieracie dla najmłodszych gości - animatorów, którzy umilają czas w formie różnorodnych 

zabaw, kreatywnych zajęć odciążając i tym samym dając dorosłym przestrzeń do wspólnej partnerskiej 

zabawy i bliższego kontaktu.  

 

Animatorzy są do tego odpowiednio przygotowani, zapewniają wszystkie niezbędne materiały i przedmioty. 

Czasami obserwując wspólne zabawy wzruszenie sięga głęboko w nasze Serca. 

 

Kolorowe kartki i kolorowanki, kredki, mazaki, malowanie twarzy, piłki, różne gry zespołowe, przebieranki 

w bajkowe postacie, bańki mydlane, balony… to tylko nieliczne wymienione z tych które goszczą w 

dziecięcym kąciku zabaw 

 

Cudowne jest również to, że po całej zabawie animator doprowadza miejsce do pierwotnego porządku 

 

Czasami wybieracie również zupełnie osobny stół dla maluchów… to też piękna opcja szczególnie dlatego, 

że w swoim gronie mogą budować piękne relacje, poznawać siebie nawzajem. Wiem, że teraz, szczególnie 

w tych „komputerowych” czasach warto to pielęgnować. 

 

 

 

Do zobaczenia w następnym numerze na: 

 

www.jaworowydom.pl/info/ 
 

 

 

 

 

 


