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1 maja 2011
Jestem jeszcze rok przed
ślubem, a już doszłam do
tego, iż w przygotowa-
niach najgorętszy jest
pierwszy miesiąc przygo-
towań i ostatnie pół roku.
Wybór sali — to całe
szczęście już za nami. Te-
raz przed nami zespół.
Mamy faworyta. Trzeci
punkt to kościół. 

8 czerwca 2011
Czym do ślubu? Ten temat
akurat w naszym przypad-
ku jest dość istotny, gdyż
pasją mojego przyszłego
męża jest motoryzacja

i nią też zajmuje się zawo-
dowo. Na 90 proc. poje-
dziemy fiatem 132 — to
marzenie mego przyszłe-
go, a mi się ten pomysł
również podoba. 

10 czerwca 2011
Wybór fryzury to będzie dla
mnie najcięższy z wyborów.
Kompletnie nie wiem, co ja
bym na tej swojej głowie
chciała mieć. U fryzjera po-
winien stać komputer z do-
stępem do internetu. Można
byłoby pokazać wszystkie
te, co się podobają i doko-
nać z fachowcem wspólnie
wyboru.  

18 lipca 2011
Mamy już fotografa. Mogę
sobie odhaczyć kolejną
rzecz na liście. 

11 października 2011
Czas nam biegnie nieubła-
ganie szybko. Jeszcze tylko,
albo aż, pół roku do naszego
ślubu. Zaczęliśmy rozglądać
się za obrączkami. Podoba
nam się klasyka.  

28 grudnia 2011
Do naszego ślubu pozostały 4
miesiące! Nie mamy jeszcze
pełnej listy gości.  Ale
mamy: salę, zespół, noclegi,
samochód, suknię...

8 lutego 2012
Odrobina stresu, ciut pani-
ki, szczypta emocji i klops...
zaczynam się gubić w tym,
co mamy, czego nie, co po-
trzebujemy. Mamy zapro-
szenia — wysłaliśmy pocztą
już prawie wszystkie, które
miały być wysłane, na wee-
kend jesteśmy umówieni
z rodzinką z mojej strony.
W przyszłym tygodniu zaj-
miemy się rodziną narze-
czonego. 

17 lutego 2012
Dziś wybraliśmy miejsce na
podróż poślubną. Cieszę się
ogromnie i już chyba oboje

nie możemy się doczekać,
kiedy odpoczniemy po tym
przedślubnym szaleństwie.

27 kwietnia 2012
Już jutro będę żoną. Dzień
był pracowity. Zazdroszczę
wszystkim, którzy planują
w piątek przed ślubem już
tylko wypoczywać. Salę
mamy piękną.  Samopoczu-
cie? Troszkę chwiejnie.
Trzymajcie kciuki, by zaba-
wa była przednia, a stres
nas nie sparaliżował.

1 maja 2012
Żona i mąż. Jako już nie-
rozerwalny związek... 
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2 krok po kroku

Nikogo już nie dziwi, że narzeczeni swoją
miłością i szczęściem dzielą się z innymi
poprzez media społecznościowe. Wiele par
pisze przedślubnego bloga. Oto fragmenty
bloga Ani i Pawła, którzy pobrali się 28
kwietnia 2012 roku.



Wybór biżuterii
powinniśmy do-
pasowywać do

naszego charakteru i budo-
wy ciała. Na delikatnej
dłoni najlepiej prezentuje
się ta skromniejsza. Na
bardziej wykwintną, baro-
kową mogą pozwolić sobie
panie o bardziej wyrazis-
tych dłoniach.

Rosyjski róż
z kamieniem
— Tak naprawdę wszystko
zależy od gustu
klienta. Jeżeli
mówimy
o pier-
ścion-
kach
zarę-
czyno-
wych, to
panie pre-
ferują klasykę

— ocenia Jacek Lewan-
dowski, jubiler. — Popu-
larnością cieszy się sreb-
ro, ale i białe złoto. Młodzi
ludzie wybierają pier-
ścionki małe, z brylanci-
kami. Zainteresowaniem

cieszy się

też szafir czy topaz. Jed-
nak zdarzają się nietypowe
zamówienia. Chcemy speł-
niać marzenia. Jako jubi-
ler żałuję, że w zapomnie-
nie odchodzą takie kamie-
nie jak akwamaryn o pięk-
nej błękitnej czy niebie-
skozielonej barwie. Ale-

ksandryt  też jest niedo-
ceniany, a szkoda.

Na czasie jest też
złoto w różnej ko-
lorystyce, zwane
też rosyjskim
złotem. Swój deli-

katny różowy kolor
zawdzięcza domiesz-

ce miedzi. Intensywność

barwy wskazuje na jakość
kruszcu — im subtelniej-
szy róż, tym więcej kara-
tów. Pięknie wygląda samo
lub w połączeniu z innymi
kolorami złota, idealnie
współgra z brylantami.

Doskonale
nieskończona
Obrączki ślubne to wyjąt-
kowa biżuteria, która ma
symbolizować miłość.
Każdy egzemplarz musi
oddawać wyjątkowy cha-
rakter pary małżonków
w starannie zaprojekto-
wanej formie. Młode pary
chętnie wybierają białe
złoto lub też różowe
z wplecionymi brylanci-
kami — w obrączce panny
młodej. Ostatnim krzy-
kiem mody są obrączki
z tytanu. Kobiety, które
lubią biżuterię wykonaną
z żółtego i białego złota
lub srebra, wybiorą
z pewnością wzory dwu-
i trzykolorowych obrą-
czek, łączące elementy
złota w różnych odcie-
niach i o różnych faktu-
rach. Mogą przybrać też
formę bardziej finezyjną,
np. przypominać dwie
przeplatające się ze sobą
wstęgi. 

3Znak miłości
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jak piękne i niepowtarzalne 
mogą być 

Twoje obrączki

Sprawdź, 

www.inneobraczki.pl
4513oxbx-a-w

Zaręczyny
jak z bajki

Obecnie zaręczyny wyglądają zupełnie inaczej niż w latach
młodości naszych rodziców. Staramy się być pomysłowi
i zrobić wszystko, aby ta chwila była wyjątkowa.

Pomysły na oświadczyny są przeróżne, jest jednak jeden
wspólny mianownik — kobieta ma poczuć się kochana
i wyjątkowa. Może to być elegancka restauracja, gdzie
podczas kolacji przyszły małżonek usłyszy „tak”.

W plenerze
Popularnością cieszą się oświadczyny w terenie. Wystarczy
zachód słońca nad morzem czy inne urokliwe miejsce. Do-
brym wyborem będzie miejsce, które ma dla nas znaczenie
sentymentalne lub o odwiedzeniu którego marzyliśmy.

Z zaskoczenia
Mimo iż będąc w związku, rozmawiamy o planach, to
nadal chcemy zachować element zaskoczenia przy
oświadczynach. Na pewno uda się go zachować pod-
czas nieplanowanego wyjazdu do Paryża i oświad-
czyn na wieży Eiffla. Ale i podczas zwykłego spa-
ceru można zaskoczyć kobietę, nagle klękając na
środku ulicy. 

Niezwykłe pomysły
Coraz częściej decydujemy się na nietypowe
oświadczyny. Niedawno hitem internetu był
lipdub, podczas którego nastąpiły oświadczy-
ny. Dziewczynie śpiewali jej przyjaciele

i oczywiście przyszły małżonek. Wymagało
to dużego nakładu pracy. Całość była sfil-

mowana, dzięki czemu ten moment zos-
tał utrwalony i będzie miłą pamiątką.

Ale oświadczyć można się też na
koncercie, przed skokiem na bun-

gee, na szczycie wspólnie zdo-
bytej góry, w kinie, teatrze czy

na basenie.

Diamenty są wieczne
— to tytuł jednego
z filmów o Jamesie
Bondzie. Wciąż też cie-
szą się popularnością
w przypadku pierścion-
ków zaręczynowych
i obrączek. A hitem
tego roku jest różowe
złoto.

Prawdziwy 
blask biżuterii

9913oxbx-a -W

Barcza 20 
lok. 12, Olsztyn

tel. 89 542 68 74
Pracownia Złotnicza 
Lenda&Bogucki

Obrączki ślubne
Pierścionki 
zaręczynowe



4 sale weselne

Zanim młoda para roz-
pocznie poszukiwania
idealnego miejsca

musi odpowiedzieć sobie na
pytanie, jaki styl przyjęcia
preferuje. Czy ma to być
przyjęcie nowoczesne, peł-
ne elegancji czy może staro-
polskie. Potem trzeba jesz-
cze sprawdzić, czy są wolne
miejsca w terminie, który
sobie wybrali. Musimy też
dowiedzieć się, czy restau-
racja ma ogród i czy można
skorzystać z niego w czasie
imprezy. Ważne też jest to,
jak daleko jest położone od
miejsca ceremonii, czy po-
siada pokoje gościnne

i apartament dla młodej
pary. Kolejna istotna kwes-
tia to wielkość parkingu. 

Atmosfera
i warunki
Zanim jednak przystąpimy
do wyboru sali, przynajm-
niej z grubsza należy okre-
ślić liczbę gości, jakich się
spodziewamy, bo przecież
nie chcemy, aby na sali sie-
dzieli ściśnięci, ale i nad-
miar przestrzeni nie będzie
dobrze wyglądać. Kolejna
ważna rzecz to wyposaże-
nie sali weselnej. Klimaty-
zacja to podstawa, bez
względu na to, czy bierze-

my ślub latem czy zimą.
Pod uwagę trzeba wziąć
również wielkość podłogi,
jak i materiał z jakiego zos-
tała wykonana. To ważne,
by goście dobrze się bawili,
a nie obawiali, czy nie poła-
mią nóg. Kolejny istotny
punkt to menu weselne,
oferowane przez lokal.
Sprawdźmy ofertę, ale
wraz z gramaturą. Wcześ-
niej warto też przejrzeć
fora, gdzie pary wymienia-
ją się uwagami, a także wy-
brać się do restauracji na
zwykły obiad. Wtedy
sprawdzimy, nie tylko smak
potraw, ale również zacho-
wanie obsługi. Nagryma-
szony kelner nie jest chyba
nam potrzebny na weselu?

Umowa z lokalem
Wesele to zbyt wielkie
przedsięwzięcie, żebyśmy

załatwiali je na słowo.
Umowa to podstawa. Po-
winny znaleźć się w niej
wszystkie punkty, na któ-
rych nam zależy. Po pierw-
sze, czas trwania wesela
i poprawin, po drugie, po-
winny być tam zawarte
wszystkie prawa i obowiąz-
ki obu stron. Powinniśmy
zwrócić również uwagę na
warunki płatności oraz za-
sady odstąpienia od umo-
wy. Muszą tam być też
ustalenia takie jak cena
obsługi technicznej, ceny
pokoi gościnnych. Nie war-
to podpisywać umowy tyl-
ko dlatego, że miejsce jest
cudowne i zachwyca wy-
glądem. Później mogą wy-
niknąć tylko z tego kłopoty.
Nie podpisujmy umowy od
razu. Jeśli coś budzi nasze
wątpliwości, skonsultujmy
się z prawnikiem.

Wesele jak z bajki 
w feerii barw

R E K L A M A
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DOM WESELNY 

U JAKUBA

Oferujemy: 
• wesela do 130 osób,
• wykwintne potrawy, 
• niepowtarzalny klimat,
• 30 miejsc noclegowych, 
• pokój dla młodej pary gratis!

RUSZAJNY 11B,  11-010 BARCZEWO
TEL. 503 962 304, 509 305 779
WWW.U-JAKUBA.PL

R E K L A M A

mWESELA do 250 osób m UROCZYSTOŚCI RODZINNE

mPOKÓJ ZABAW DLA DZIECI m NOCLEGI do 40 osób

www.domweselnybrzozie.pl 

tel. 603 267 037

2813oxbx-a -C

Proponujemy Państwu 

organizację uroczystości

weselnych, komuni i bankietów

oraz szkoleń w malowniczej

Ziołowej Dolinie.

Przygotowaliśmy dwie

nowoczesne sale, które mogą

pomieścić odpowiednio 40

i 110 osób. Sale wyposażone

są w klimatyzację oraz

systemy multimedialne.

Dodatkowo do dyspozycji

gości 60 miejsc

noclegowych. Teren jest

ogrodzony i monitorowany.

ZAPRASZAMY

ZIOŁOWA DOLINA 

WILIMOWO 10a

11-041 Olsztyn

tel. 89 527 21 22

fax 89 523 90 63

ziolowadolina@wp.pl

www.ziolowa-dolina.pl

6113oxbx-A -S

Hotel HP Park
al. Warszawska 119, Olsztyn 
tel.  89 524 06 04, www.hotelepark.pl

Wyjątkowy dzień 
w wyjątkowym 

miejscu...

...a w prezencie
Miodowy Weekend

Wesele to poważne przedsięwzięcie, które
warto precyzyjnie zaplanować. Ważne jest
miejsce, ale też na przykład sposób usadzenia
gości. By pozostały tylko dobre wspomnienia.



R E K L A M A

Ośrodek Wypoczynkowy Łopkajny
położony jest na malowniczej polanie wśród lasu, 
w oazie ciszy i zieleni, z dala od zgiełku miasta, 

a tylko 20 km od Olsztyna. 
Pyszne jedzenie i profesjonalna obsługa 

to niejedne nasze zalety. 
Gwarantujemy niezapomniane chwile, 

a przyjęcie weselne na najwyższym poziomie.
Menu weselne już od 120 zł/os. Organizujemy:

•Studniówki
•Bale •Wesela
•Komunie
•Imprezy okolicznościowe

Olsztyn (Dajtki)
tel.: 89 527 82 08, 607 090 141
www.chatabiesiadna.pl, biuro@chatabiesiadna.pl

WESELA
KONFERENCJE

POKOJE
Bogate menu za niską cenę

FLORCZAKI k. Łukty (20 minut od Olsztyna) tel. 606 999 924

10513oxbx-A -S

Wyjawcie nam Państwo swoje marzenia i pozwólcie
stworzyć niepowtarzalną atmosferę tego Specjalnego
Dnia. Zaproście gości i nie troszczcie się o nic więcej.

Przygotujemy wszystko, co niezbędne, abyście
właściwie świętowali ten wyjątkowy dzień. 

Przyjęcie weselne możemy przygotować dla 130 osób.
Zorganizujemy ceremonię ślubną w pobliskim kościele,

z którego możecie Państwo przyjechać na przyjęcie
weselne bryczkami. Nasza propozycja obejmuje

organizację przyjęcia weselnego, poprawin oraz noclegi.

W CENIE MENU ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:
• Romantyczny pokój dla Nowożeńców wraz ze

śniadaniem • Chlebek weselny i wino
musujące na powitanie Młodej Pary 
• Elegancką salę weselną z uroczyście

nakrytymi stołami • Możliwość
korzystania z własnych alkoholi • Opiekę

i pomoc pracownika, który pomoże
zorganizować oprawę muzyczną,

fotografa, dekoracje.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z USŁUG DODATKOWYCH:

• Organizację ceremonii zaślubin w „Wiatrakach” 
• Dekoracje kwiatowe stołów weselnych oraz Sali 
• Organizację wesel tematycznych: np. ludowe,

słowiańskie, żeglarskie • Nocne seanse fajerwerków 
oraz puszczania chińskich lampionów 

Dodatkowe propozycje menu: pieczony dzik lub
prosie, „stół warmiński” 

Obsługę barmańską – „open bar” – z Państwa alkoholami
Organizację przyjęcia poprawinowego w formie grilla 

OFERTA NOCLEGOWA
Zapraszamy Państwa do skorzystania
z propozycji noclegu w „Wiatrakach”,
przygotowaliśmy z myślą o gościach

weselnych atrakcyjne ceny pokoi
i domków. Oddajemy Państwu do

dyspozycji 180 miejsc.

Zobacz pełną ofertę na
www.wiatraki.com

Serdecznie zapraszamy, służymy pomocą w przypadku
jakichkolwiek pytań: 89 519 90 92

Renata Pszczółkowska: 507 125 224
Anna Żarczyńska: 606 292 142

5sale weselne
R E K L A M A



Wesele tematyczne
Lokal wybrany, umowa
podpisana, więc czas na
urealnienie naszych wyob-
rażeń o tym, jak wesele ma
wyglądać. Popularnością
cieszą się obecnie śluby,
które mają przewodni te-
mat czy na przykład opo-
wiedzianą historię. Są więc
wesela rowerowe czy po-
dróżnicze. Młodzi coraz
chętniej też skłaniają się
ku pomysłom odważnym
i bardzo ciekawym. Co my-
ślicie o weselu w stylu ha-
wajskim? A może bohate-
rów kreskówek? W klima-

cie lat 60., 70. czy rodem
z PRL-u? Niektórzy wybie-
rają  też dekoracyjny mo-
tyw przewodni, któremu
podporządkowują wszyst-
ko. Mogą być nim na przy-
kład groszki. I tak wszyst-
ko jest temu podporządko-
wane. Od sukienek i much,
przez serwetki i balony
po… samochód.

A może 
dom weselny?
Wśród zalet takiego rozwią-
zania jest przede wszyst-
kim doświadczenie właści-
cieli w organizowaniu uro-
czystości. Często mają też
zawarte dodatkowe umowy
z florystą czy salonami kos-
metycznymi, można więc
liczyć na zniżki. Co często
w bardzo napiętym wesel-
nym harmonogramie jest
bardzo ważne. Dużym atu-
tem jest to, że sale weselne
mają zazwyczaj dobry,
przestronny parkiet. Znajo-
mi uwielbiający tańczyć
będą zachwyceni.

A co z gośćmi?
Wiemy już, gdzie chcemy
się bawić, z kim i w jakim
stylu, czas na zaplanowa-
nie, jak będą siedzieć nasi
goście. Wbrew pozorom
nie jest to błaha sprawa,
bo niewłaściwe sąsiedztwo
może popsuć całą uroczys-
tość. Dobrze wszystko do-
kładnie zaplanować
i przygotować eleganckie
bileciki na stół, tak żeby
nikt się nie pogubił. Jest
to rozwiązanie bardzo
praktyczne i pozwalające
zaoszczędzić wiele czasu
i nerwów. By uniknąć pro-

blemów na sali weselnej,
warto przygotować także
tablicę przedstawiającą
plan rozsadzenia gości,
który stawiamy przed wej-
ściem, lub powierzyć
świadkom zadanie odpro-
wadzenia gości na miejs-
ce. Dzięki temu nasi go-
ście poczują się jeszcze
bardziej dopieszczeni. Na-
leży jednak pamiętać, że
istnieją pewne zasady roz-
sadzania gości przy stole.
Planując usadzenie na-
szych weselników, powin-
niśmy o nich pamiętać,
aby nie popełnić faux pas.

6 sale weselne

Planowanie ślubu i wesela bez wątpienia jest
jedną z najprzyjemniejszych czynności, jakie

wspólnie wykonują zakochani. Wybór miejsca,
muzyki, zaproszeń... O ile jednak dwie ostatnie
sprawy można załatwić od ręki, o tyle z pier-
wszą może być nieco trudniej. Co najmniej
dwuletnie wyprzedzenie przy wynajmowaniu
sali jest obecnie standardem. Mamy więc dobrą
wiadomość! Przy ul. Obrońców Tobruku pow-
staje nowe miejsce z ofertą dostosowaną do
waszych pragnień i potrzeb. To Eranova. —
Wszystkie terminy mamy wolne i to już od lipca
— mówi Magdalena Hermanowska, kierownik
ds. rozwoju firmy Centrum Tańca Wasilewski-
Felska. To nie jest jednak największa zaleta
nowego miejsca. Wyobrażasz sobie wesele
w sali balowej z prawdziwego zdarzenia? Teraz
możesz szybko przejść od marzeń do rzeczywis-
tości. — Jesteśmy gotowi i przystosowani do
organizacji zarówno wesela kameralnego na

15-30 osób, jak i dużego dla nawet 350 gości
— dodaje pani kierownik. Ponadto Eranova
ma do zaoferowania więcej niż samo miejsce.
W zależności od potrzeb młoda para może
wybrać jeden z trzech pakietów: „Sala“, „Sala
Plus“ i „Sala Max“. — Pierwszy obejmuje
wynajem sali wraz z ofertą gastronomiczną,
kolejny jest rozszerzony o oprawę muzyczną
i wodzireja, a ostatni to nowość na olsztyńskim
rynku: wedding planner — wymienia Magdale-
na Hermanowska. Co kryje się pod tą nazwą?
To osoba, która kompleksowo zajmie się
planowaniem, organizacją i realizacją ceremonii
ślubnej i wesela. — Od pierwszego spotkania
do ostatniego weselnego gościa wedding plan-
ner zajmuje się każdym aspektem. Para młoda
powinna bawić się i cieszyć. To w końcu ich
dzień — uważa pani Hermanowska. Do-
datkowo przy każdym pakiecie narzeczeni
otrzymają naukę pierwszego tańca gratis. Jeśli
chcecie przeżyć te najważniejsze chwile w ba-
jkowym miejscu i romantycznej atmosferze,
wiecie już, gdzie się udać. Eranova będzie
waszym pierwszym spełnionym marzeniem na
nowej drodze życia.

miejsce kreatywnej aktywności
Wyjątkowe miejsce

wyjątkowe wes
ele

16513oxbx-a -W

250 miejsc noclegowych, 4 sale balowe do wyboru 
Gratis od firmy: apartament dla Młodej Pary • 10 pokoi 

dla gości weselnych • zabiegi SPA dla Młodej Pary i rodziców 

tel.: 89 514 57 29www.star-dadaj.pl

Wese laWe s e l a

11913oxgr-a
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Wesela w restauracji
Hotelu KUR

ZAPEWNIAMY: przyjęcia weselne  do 110 os. • letni taras oraz plażę do
dyspozycji Gości • pokój z niespodzianką dla Nowożeńców gratis • dyspo-

nujemy łącznie 31 pokojami DODATKOWO 
OFERUJEMY: •stół wiejski z własnymi

wyrobami •lampiony chińskie pusz-
czane na plaży • pieczonego prosiaka

•„open bar”

Gorąco zachęcamy do organizacji wesel
oraz obiadów weselnych w naszej restauracji.

Olsztyn, ul. Bałtycka 89, tel. 89 521 47 00, 
e-mail: hotel@hotelkur.pl     www.hotelkur.pl

13113oxbx-a-M
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ROZSADZAJĄC GOŚCI, PAMIĘTAJCIE:
• osoby będące w związku sadzamy

obok siebie
• unikajmy sytuacji, kiedy obok siebie

znajdą się osoby będące w konflikcie
• wiek też jest ważny — młodych sadza-

my koło młodych itd.
• najbezpieczniej, jeśli rodzina pana

młodego i panny młodej siedzi obok
siebie

• nie sadzamy kobiet przy krawędzi stołu
• miejsca najbardziej honorowe to te przo-

dem do reszty sali
• przy stołach ustawionych w kształcie

litery „L”, „T” lub „U” państwo młodzi
siedzą w środkowej części stołu; tuż
obok nich, świadków i rodziców, sadza
się najbliższą rodzinę

• pamiętajmy o najmłodszych — jeśli na
przyjęciu będzie większa grupka
dzieci, zorganizujmy dla nich oddziel-
ny stolik, przy którym będą swobod-
nie rozmawiać i bawić się. Idealnym
rozwiązaniem jest zorganizowanie dla
najmłodszych oddzielnego pokoju
zabaw, gdzie spędzą czas pod okiem
animatora.



Stolik dla dzieci
W czasie wesela musi się
znaleźć miejsce dla naj-
młodszych. Nawet jeśli
wystrój wnętrza utrzyma-
ny jest w eleganckim sty-
lu, w przypadku kącika
dziecięcego mogą królo-
wać intensywne barwy.
Dobrym rozwiązaniem
jest ustawienie słojów
wypełnionych słodkościa-
mi. Trzeba pamiętać, że
dzieci muszą mieć stale
zapewnioną opiekę. Spo-
dziewając się większej
grupy maluchów, warto
więc zadbać o animatora,
który zadba o to, by się
nie nudziły.

Obsługa 
też jest ważna
Kolejną bardzo ważną
rzeczą, a często pomija-
ną, jest sprawdzenie
i ustalenie, ilu kelnerów
jest zatrudnionych w cza-

sie uroczystości. Ważny
jest czas podawania dań,
bo nie chcemy przecież,
by goście byli nerwowi.
Im więcej kelnerów, tym
większa też pewność, że
goście nie będą usychać
z pragnienia, czekając na
napoje. Nie chcecie prze-
cież dopuścić do sytuacji,
w której jedni goście
będą jeść zupę, patrząc
jak ich współweselnicy
kończą jeść deser.

Dekoracje
na stołach
Ile par młodych, tyle inspi-
racji. Jedni preferują stoły
śnieżnobiałe, inni ecru.
Jeszcze inni uwielbiają eks-
perymenty i decydują się
na np. miętową kolorysty-
kę. Jedno jest pewne — de-
koracje nie powinny góro-
wać nad praktycznością.
Kompozycje kwiatowe nie
powinny więc zasłaniać

twarzy innych gości. Jej
wielkość powinna być ści-
śle dopasowana do wielko-
ści stołu. Świece są dobre
na kameralne przyjęcia we-
selne. W przypadku tych
większych mogą się nie
sprawdzić, bo mogą zagra-

8 sale weselne
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CENTRUM SZKOLENIOWO-REKREACYJNE
„ŚLADAMI NAPOLEONA”

to nowy obiekt na terenie miejscowości Lubomino. 
Utrzymane w dziewiętnastowiecznym stylu wnętrza tworzą niezwykłą atmosferę.

Stworzone przez nas komfortowe warunki, smaczna kuchnia oraz profesjonalna obsługa
sprawią, że będziecie Państwo mogli miło spędzić u nas czas. Otoczony zielenią i ogrodem

obiekt sprawdzi się zarówno podczas imprez okolicznościowych, jak i spotkań biznesowych.

11-135 Lubomino, ul. Kopernika 12
w w w . S l a d a m i n a p o l e o n a . p l

tel. 506-151-097, (89) 616-00-10

6413oxbx-a-M
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żać bezpieczeństwu gości.
A takie wesele zasłynie
później nie z takich opowie-
ści, jakie chcielibyśmy
usłyszeć. Świece pięknie
będą prezentować się
w szklanych lampionach.
To doda im szyku, a jedno-
cześnie będzie bezpieczne.

Parom młodym cenią-
cym styl vintage spodo-
ba się zapewne usta-
wienie na stole kande-
labrów. Taki element
kompozycyjny współ-
gra z wnętrzami rusty-
kalnymi, ale również
nowoczesnymi.

Dekoracje sali
Zimą można podkreślić
charakter śnieżnej pory
roku. Mogą to być pióra,
anielskie skrzydła, gwiaz-
dy, śnieżynki. Blogerzy
ogłosili, że najmodniej-
szym stylem 2013 roku
będzie mieszanka stylu
glamour i eko. Hitem
będą wesela w stodołach,
łącznie z piciem domo-
wych nalewek. Najchęt-
niej wybierane kolory
2013: kremowy, róż, szary
i pomarańczowy, żółty,
fuksja. Panny młode mają
podobno oszaleć na punk-
cie koloru: buty, biżute-
ria, pończochy nie mogą
być już białe lub ecru.
Ważny jest kolor. Na każ-
dym przyjęciu mile wi-
dziany jest też candy buf-
fet. Nie kupujemy tu po-
pularnych czekoladek,
ale dzieła sztuki, które
cukiernik tworzy specjal-
nie dla nas.

9sale weselne
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Klimat wnętrz 
Restauracji Zamkowej 
sprzyja organizacji:

VimprezV
Vprzyjęć rodzinnychV

VweselV
VkomuniiV

VkonferencjiV
VbankietówV

Voferujemy również 
profesjonalny catering...

Nasza Restauracja
w samym środku 
Starego Miasta, 

w pobliżu Zamku, 
tuż za amfiteatrem 
zapewni Państwu 

niesamowity klimat
oraz smaczne posiłki.

Zapraszamy codziennie

www.restauracjazamkowa.pl

Restauracja Zamkowa
Olsztyn, ul. Okopowa 25 

(budynek Centrum 
Polsko-Niemieckiego)

tel. 89 527 68 67
kom. 694407787

R E K L A M A
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DOM WESELNY

W nowoczesnym wnętrzu, przy domowej
kuchni, w miłej atmosferze spędzicie

Państwo niezapomniane chwile- dwie sale bankietowe na 200 i 50 osób
- wielkie tarasy z parasolami, stołami i krzesłami
- noclegi do 50 osób (wolne chwile można spędzić

przy stole bilardowym)
- pokój dla Młodej Pary gratis (łazienka z jacuzzi)
- duży przestrzenny parking
- plac zabaw dla dzieci
- pokój zabaw dla dzieci
- pokój dla matki z dzieckiem
- łazienki i pokoje dla niepełnosprawnych
- duży obszar zieleni wokół obiektu

organizujemy:
• wesela • chrzciny 
• komunie • konferencje 
• wszelkie imprezy okolicznościowe
• noclegi • pokój dla Młodej Pary gratis 
• studniówki

Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 22 c, tel. 601 254 282, 693 431 393 
e-mail: bankiety@perlawarmii.pl, http://www.perlawarmii.pl/

R E K L A M A



10 dekoracje

O tym, jak powinno wyglą-
dać wnętrze na ślub ideal-
ny, mówi Anna Tyślerow-
icz, stylistka wnętrz,
scenograf sesji wnętrzars-
kich i modowych gwiazd.

Jakie trendy obowiązują
we wnętrzach weselnych?
— Panuje wielka moda na
wesela inspirowane jed-
nym tematem. Na przy-
kład: lawendowe, tęczowe,
pastelowe, balonowe, wod-
ne, jarmarczne itp. Tak na-
prawdę obowiązuje motyw,
jaki konkretnej parze dyk-
tuje wyobraźnia. I w takim
jednym temacie są utrzy-

mane dekoracje, elementy
strojów ślubnych i muzyka.
Jakie akcesoria są nie-
zbędne?
— Nie można powiedzieć,
że coś definitywnie wyszło
z mody. Dekoracja z balo-
nów może być pretensjo-
nalna i kiczowata, sztam-
powa, ale też piękna, fas-
cynująca i efektowna. 
A kwiaty?
— Zaczynamy od wyboru ko-
loru, biel i pastele to klasycz-

ne bezpieczne propozycje,
choć coraz częściej używa się
kwiatów w kolorach sorbe-
tów. Jestem zwolenniczką

tworzenia jednorodnych de-
koracji, ale z użyciem wielu
gatunków kwiatów w podob-
nej palecie kolorystycznej.

STUDIO FLORYSTYCZNE

Olsztyn, ul. Mazurska 7A, tel. (89) 535 12 33, kom. 502 723 507
www.magia-kwiatow.com, ulamagia@op.pl

Zapraszamy
pn.-pt. 9.00-18.00

sb. 9.00-15.00

Ådekoracja kościołów
(aleja kwiatowa) 

Ådekoracja 
sal weselnych 

Åniebanalne, odważne
wiązanki ślubne 

Ådekoracja aut
Åstylowe kompozycje 

z kwiatów żywych 
i sztucznych

Ådoręczanie kwiatów
pod wskazany adres

Åkwiatowa aranżacja
wnętrz

Åkwiaty na telefon

Przy kompleksowym zamówieniu

RABAT 10%
3313oxbx-A -S

R E K L A M A

7213oxbx-a -W

Dekoracja uroczystości
Wypożyczalnia pokrowców

tel. 530 044 345
www.dekoracjeornament.pl
studio@dekoracjeornament.pl

4613oxbx-a-G

Profesjonalne Dekoracje Ślubne:
• aut • kościołów • sal weselnych
Oryginalne Niepowtarzalne Bukiety Ślubne
Przy kompleksowym zamówieniu 

Rabat 10% !!!
Marta Kłodkowska tel. (89) 526 50 44
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 15a www.kwiaciarnia-oliwka.olsztyn.pl

Pn.-Pt. 8-19 
Sob. 8-18
Ndz. 10-15  

4113oxbx-a-G

Sprawdź naszą ofertę na www.galeriamm.com.pl 
lub odwiedź naszą stronę na Facebooku. 

tel. 502 367 990

Każda wyjątkowa chwila wymaga 
wyjątkowej dekoracji 

5813oxbx-a-G

11813oxbx-a-K

- indywidualne podejście
- najwyższy poziom 

realizacji zamówienia

bukiety
poczta kwiatowa

oprawa imprez
florystyka ślubna

Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 22C, tel. 889-667-174 
www.kwiaciarnia-impresja.pl, e-mail: info@kwiaciarnia-impresja.pl

15713oxbx-a-G

Gabinet kosmetyczny „Face”

ul. Grunwaldzka 6, Dobre Miasto     tel. 690 006 295

Oferujemy m.in.• makijaż ślubny 
• zabieg bankietowy
• przedłużanie i zagęszczanie 

rzęs metodą 1:1 
• manicure • pedicure 
• oxybrazja Zapraszamy

Bukiet ślubny 
zamów 
u florysty

Światowi floryści proponu-
ją rozwiązania śmiałe,

wiązanki tworzone
z płatków kwiatów. Panny
młode hołdują jednak klasyce,
choć nie brakuje tych, które
w tym szczególnym dniu decy-
dują się na awangardę.

— W tej chwili jednym z kwia-
tów, które powinny znaleźć się
w ślubnej wiązance, jest stor-
czyk phalenopsis, tak nakazują aktualne trendy — ocenia
Monika Dłużyk-Marciniak, florystka. — W praktyce kwia-
ciarnianej króluje biedermajer, czyli klasyka. To wiązanki
w kształcie kuli z róż i innych elementów. Coraz większą
popularnością cieszą się też tzw. bukiety amerykańskie,
wiązane w ręku, a nie w tzw. florystycznym mikrofonie.
W tej chwili klientki decydują się na bukiety ułożone
w ręku, stworzone z dużej liczby róż, okraszone dodatkami.

Idealne wnętrze 
na weselne przyjęcie

R E K L A M A



11zaproszenia ślubne

Nic dziwnego, że na
wielu forach inter-
netowych można

znaleźć wpis: „Jakie zapro-
szenia dajecie gościom?
Zwykłe, klasyczne czy
może sami coś robicie?”.
I odpowiedzi jest sporo,
gdyż każda para ma swój
pomysł na zaproszenie go-
ści. 

W kubku
— Chcę pojechać do hur-
towni i zakupić tam 120
zwykłych białych kubków.

Potem z narzeczonym wy-
bierzemy nasze zdjęcie,
które umieścimy na tych
kubkach z napi-
sem „Zaproszenie
na ślub Moniki
i Marka”. Do
środka włożymy
kopertę z infor-
macją, gdzie
i kiedy odbędzie
się nasz ślub. —
pisze Monika.
Swoich gości oryginalnie
na ślub zaprosili Natalia
i Łukasz. 

Foto na Facebooku
— Zaproszenie tworzyliś-
my przez klika miesięcy.
Zależało nam na tym, by
jednego dnia wiosną, la-
tem, zimą i jesienią zrobić
nasze wspólne zdjęcie

z fragmentem zapro-
szenia. W sumie udało nam
się zrobić 6 zdjęć. Miała
dojść jeszcze jedna pora
roku, ale już nie mogliśmy
się doczekać finalnego
efektu — opowiada Nata-
lia.
Para połączyła zdjęcia
w jedną fotografię. 
— Zaproszenie wrzuciliś-
my na Facebooka. Chcieliś-
my zaprosić wszystkich
znajomych na nasz ślub,

a media społecznościowe
umożliwiają zrobić to za
darmo i do większego gro-
na osób — dodaje Natalia.
— Pomysł przyjaciołom się
spodobał. Oczywiście mie-
liśmy też tradycyjne zapro-

szenia dla rodziny. 

Tradycja
w kopercie
Bo te papierowe,
w kopercie są nadal
bardzo popularne.
Eleganckie nadają
uroku każdemu ślubo-
wi, podkreślają wyjąt-

kowość okazji. Już na
początku zdradzają motyw
przewodni oraz kolorysty-
kę ceremonii. Młodzi dbają
o to, by były wyjątkowe.
Cena jednego zaproszenia
waha się w granicach 2,90-
17 zł za sztukę. Jeśli zapro-
szenia zamawiamy indywi-
dualnie, należy to zrobić
najpóźniej na 5-6 miesięcy
przed planowaną datą ślu-
bu. Pamiętajmy, by w za-
proszeniu zawrzeć prośbę

o potwierdzenie przybycia.
Dzięki temu będziemy
mogli ustalić liczbę wesel-
nych gości i unikniemy

niepotrzebnych wydatków.
Zaproszenia wysyłamy
z wyprzedzeniem, najlepiej
miesiąc lub dwa wcześniej.

6013oxbx-a -K
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Mamy przyjemność zaprosić...

Dostępnych dziś wzorów zaproszeń
ślubnych nie sposób zliczyć. Małe,
duże, białe, kolorowe. Wszystkie
przyprawiają narzeczonych o zawrót
głowy. I dylemat, które wybrać. 



12 moda ślubna

— Panny młode lubią welony i te we-
lony cały czas funkcjonują. Welon był
oznaką niewinności i cnót wszelakich,
również „tej jednej”. Teraz przeważ-
nie jest po prostu ozdobą — mówi
Tomasz Jacyków, stylista i krytyk
mody.

Co jest teraz na topie w modzie ślubnej?
— Moda ślubna jakoś szczególnie się nie
zmienia, bo pragnienia młodych kobiet za-
wsze są takie same — chcą wyglądać jak
księżniczki. Moda ślubna jest tak naprawdę
podyktowana zasobnością portfela. Możemy
sobie złożyć strój ślubny z ubrań, które, że
tak powiem, są normalnie w sprzedaży se-
zonowej. W tej chwili w tzw. modzie main-
streamowej, czyli tym głównym nurcie, są
wszelkie odcienie bieli, od wpadających
w róż czy błękit, aż do kości słoniowej i cie-
listego. W związku z czym, jeżeli ktoś ma
sporo fantazji, a niewiele pieniędzy, to spo-
kojnie ubierze się przepięknie i bardzo ślub-
nie w zwykłym sklepie. Później będzie mógł
nosić takie rzeczy w ciągu sezonu. Jeżeli
ślub biorą ludzie młodzi i nie jest to potwor-
nie nadęta, oficjalna impreza, można wyglą-
dać bardzo modnie w takim zestawie, ale
nie bardzo bezowato. Można założyć kremo-
we spodnie, dwuwarstwowe, szyfonowe,
w stylu Marleny Dietricht, bardzo wysokie.
Takie spodnie w sieciówce możemy kupić
w granicach 300-400 zł. Do tego możemy

założyć biały, szyfonowy, jedwabny top, któ-
ry jakoś sobie udrapujemy, będzie koszto-
wał w granicach 300 zł. Tak myślę, że z fan-
tazją i „na biednie” za 1500 zł można na-
prawdę wyglądać fenomenalnie.

Suknię lepiej kupić w salonie czy pójść do
krawcowej?
— Jeżeli decydujemy się na klasyczną suk-
nię ślubną, to wszystko zależy od tego, jaki
mamy plan „na dalej”. Czy jest to suknia,
która ma służyć jeden wieczór, czy chcemy
ją np. później sprzedać. To jest bardzo istot-
ne. Jeżeli chcemy, żeby ta suknia przetrwała,
to lepiej kupić ją w salonie. Tkaniny ślubne
różnią się bardzo od tkanin, które są, że tak
powiem, w sprzedaży nieślubnej. Te ślubne
tkaniny są sztywniejsze, są troszeczkę ina-
czej tkane. Dodaje się do nich więcej sztucz-
nego i są impregnowane specjalnymi środka-
mi, żeby nie przyjmować tak bardzo brudu.
W momencie kiedy decydujemy się na su-
kienkę od projektanta, czy też idziemy do
krawcowej i wybieramy sobie subtelne jed-
wabie, musimy pamiętać o tym, że na weselu
ta sukienka się zniszczy. Jeżeli dobrze pó-
jdzie, to wytrzyma do końca przyjęcia. 

Jaki wybrać fason?
— U nas krótkie suknie ślubne nie przyjęły
się. Zwykle suknia ślubna jest długa. Zdarza
się jedynie, że suknie są z przodu krótkie,
a mają długie treny. Cały czas funkcjonują
i są modne krynoliny. To suknie na gorsetach
z bardzo szerokimi dołami. Natomiast te doły
nie są już usztywniane kołem hula hop, które
sprawiało, że spódnica czasem dziwnie stała.
Teraz jest to zwykle wiele warstw tiulu, od
zewnątrz pokrytych tkaniną. Inna historia, to
są suknie tzw. syrenki. Dopasowane do mniej
więcej kolan i od kolan zaczyna się duża fal-
bana. Są to suknie bardzo widowiskowe, na-
tomiast bardzo trudne do chodzenia,
a zwłaszcza do tańca. Jeżeli chodzi o tkaniny,
to jest tak jak mówiłem, nie koniecznie
śnieżna biel, a różne odcienie bieli. Bardzo
dużo pojawia się tkanin połyskliwych, tkanin
z koralikami, takich bardzo nowoczesnych
i z nich sukienki mają proste formy. Oczywi-
ście cały czas modne są proste formy sukie-
nek z dodatkami koronkowymi.

Stosować kolorowe dodatki?
— Ostatnie lata przyniosły powszechne uży-
wanie kolorów do ślubu. Czyli suknie, które
są ozdabiane kolorowymi dodatkami. Białe,
ślubne buty są najohydniejszą częścią kobie-
cej garderoby. We wszystkich wymiarach są
okropne. Moda wyszła temu na przeciw
i można stosować kolorowe buty. Osobiście
nie przepadam za tym zwyczajem. Uważam,
że im mniejszy kontrast do tej sukni w dniu
ślubu, tym lepiej. Jeżeli miałbym propono-
wać, to poleciłbym dodatki beżowe, bladobłę-
kitne, bladoróżowe, miętowe, bladozłote
i bladosrebrne. Żadnych akcentów kontrasto-
wych, dlatego że przez kontrastowe akcenty
zatraca się pewien ślubny charakter sukni.

Welony nadal są modne?
— Panny młode lubią welony i te welony
cały czas funkcjonują. Welon był oznaką
niewinności i cnót wszelakich, również „tej
jednej”. Teraz o tym nie może być mowy.
Welon pozostał tylko symbolem. Welony
raczej są długie i nie bardzo puchate. Rza-
dziej spotyka się takie wielowarstwowe
i krótkie weloniki.

Jakie wybrać dodatki?
— Z dodatków poleciłbym wszelkiego ro-
dzaju stroiki. Właściwie ta współczesna
moda ślubna bardzo zbliżyła się do
tzw. mody ulicznej, codziennej, wieczoro-
wo-balowej. W związku z tym, wszelkie do-

Każda chce być

Tomasz Jacyków, stylista i krytyk mody
Kreuje wizerunek gwiazd polskiego
show-biznesu. Jest stylistą w kilku pro-
gramach telewizyjnych m.in.: „Dzień
Dobry TVN”, „Miasto kobiet”, „Kawa
czy herbata?” oraz „Co za tydzień?”.
Współpracuje z tygodnikiem „Wprost”.
Jedną z jego pierwszych prac, w 1993
roku, była stylizacja na okładkę polskiej
edycji „Playboya” z Alicją Resich-Mod-
lińską.
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datki, które stosujemy na co dzień, czyli
stroiki na głowę, zaczęły być bardzo mod-
ne: opaski, małe kapelusiki, można zastoso-
wać duży kapelusz, jeżeli pasuje do całej
kreacji. Do tego białe rękawiczki oraz białe
pończochy bądź rajstopy. Dwa razy w życiu
kobieta powinna używać białych rajstop, to
jest: do komunii i do ślubu. W żadnych in-
nych okolicznościach.

Jak powinien ubrać się pan młody?
— Para młoda powinna być kompatybilna
ze sobą, czyli te ubrania powinny do siebie
pasować. Jeżeli mamy pannę młodą w kla-
sycznej krynolinie, czyli sukni odcinanej
w talii, szerokiej, pan może sobie pozwolić
na bardzo klasyczny ubiór ślubny, czyli ża-
kiet zwany surdutem, w kolorze ciemnosza-
rym. Do tego spodnie w prążek, jaśniejsza,
szara kamizelka, kremowa koszula oraz kra-
wat albo mucha, w zależności od „stanu gło-
wy i szyi”. Czyli wiadomo, im głowa jest
większa i szyja grubsza, tym mniej kombi-
nacji. Jeżeli, dajmy na to, mamy kark ber-
nardyna, to dobrze będzie wyglądał długi
kołnierzyk i krawat. Natomiast jeżeli mamy
szczypiorka z bardzo długą szyją, to można
wówczas zawiązać dużą kokardę. Klasyczny
smoking pasuje do każdego rodzaju ubrania
panny młodej. Smoking czarny, granatowy,
a jeżeli nie smoking, to może być garnitur.
Są tak zwane garnitury ceremonialne i one
są zwykle jakoś ozdabiane, specjalnie szyte.
Nie jestem ich zwolennikiem. Wystarczy do-
brze skrojony garnitur. Buty na pewno po-
winny być wiązane. Jeżeli będą to czarne
buty, to do tego czarne skarpetki. Jeżeli
muszka, to biała lub czarno-biała.

Ile przed ślubem należy zacząć się rozglą-
dać za ślubnym strojem?
— W zależności od charakteru państwa
młodych. Ja przebywam w środowisku,
gdzie historie ubrania ślubnego załatwia
się dwa tygodnie czy miesiąc przed ślu-
bem. Natomiast znam też panny młode,
które pół roku przed ślubem już robią so-
bie ślubną fryzurę. Życie jest pełne niespo-
dzianek i myślę, że dwa miesiące przed
ślubem to jest dobry czas, żeby nie zostać
z ręką w nocniku.

jak księżniczka



Kilka miesięcy przed ślubem warto jest udać się
na zabiegi złuszczające naskórek. Takie zabiegi
należy powtarzać co miesiąc, dlatego trzeba je

zacząć wcześniej, aby w dzień ceremonii ślubnej nasza
cera wyglądała promiennie — radzi Dorota Mańkowska,
make-up stylist. — Skóra musi też zostać dobrze nawilżo-
na. Około tygodnia przed ślubem należy wykonać opale-
niznę natryskową. Najlepiej w już sprawdzonym miejscu,
aby mieć pewność, że nie wystąpi reakcja alergiczna.

Piękna naturalność
— Ślubny makijaż polega przede wszystkim na podkre-
śleniu kobiecości i wydobyciu naturalnego piękna z pan-
ny młodej. Panie najczęściej stawiają na podkreślenie
oczu. Nadal modne są smoky eyes. Dla podkreślenia oczu

często doczepiamy kępki rzęs. Lepiej nie stosować tych
na żyłce, bo nikt nie chciałby, żeby odczepiły się podczas
wesela. Oko można też podkreślić grubą kreską eyelinera
— dodaje  Dorota Mańkowska. — Kolory makijażu dobie-
ra się pod kolor bukietu kwiatów. Panie zdecydowanie
rzadziej decydują się na podkreślenie ust, gdy jednak ta-
kie się znajdą, polecam soczyste, oranżowe kolory
np. fuksję. W modzie są ciemne, mocne makijaże.

Na próbę
Nie wszystko, co modne pasuje do każdego typu urody.
Dobrze jest wcześniej sprawdzić, w czym wygląda się
najlepiej.
— Namawiam do próbnych makijaży. Panie często chodzą
do różnych salonów i sprawdzają wizażystki. Ważne jest,
aby estetyka panny młodej była wspólna z estetyką wiza-
żystki — radzi stylistka. — Niejednokrotnie zdarza się, że
panie przychodzą ze zdjęciami celebrytów i chcą iden-
tyczny makijaż. Wówczas musimy robić za psychologów
i delikatnie tłumaczyć, że nie na każdej twarzy możemy
zrobić coś takiego, bo np. z takimi oczami nic z tego nie

14 uroda
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Gabinet Kosmetyczny
Kingi Stankiewicz

www.kingastankiewicz.olsztyn.pl
ul. Żeromskiego 24c, Olsztyn

tel. (89) 526 99 35
Z tym kuponem 20% rabatu
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SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
Hanna Składanek
10-081 Olsztyn, ul. Warszawska 45a/1
tel. 89 535 18 27
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GABINET KOSMETYCZNY 

COSMEO
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza,
zabiegi oczyszczające, regenerujące,

przeciwzmarszczkowe, makijaże
okolicznościowe, masaże klasyczne,

antycellulitowe, wyszczuplające, 
zabiegi pielęgnacyjne ciałatel. 880 210 076    

Olsztyn Oś. Grunwaldzkie ul. Jagiełły 4, vis-a-vis Dworca Zachodniego, www.cosmeo.olsztyn.pl
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R E K L A M A
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- pielęgnacja twarzy i ciała
- pielęgnacja dłoni i stóp - makijaż
- zabiegi dla mężczyzn

Z
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„Almed” Aldona Stachniałek

Olsztyn, ul. Mazowiecka 10/D    www.almed.biz.pl
12713oxbx-b-M

Olsztyn, ul. Niedziałkowskiego 18/2, tel. 89/652 17 10
Zapraszamy pn.-pt. godz. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

Rabat

do 28 lutego 2013 r.
20%

Pełen zakres usług
kosmetycznych 
oraz fryzjerskich

(damski oraz męski)
+wizaż

11513oxbx-a-w

tel. 604 798 444      tel. 602 221 361

„LUKSUS TRAVEL”  www.limuzyna.travel.pl

Wynajem Limuzyn

16713oxbx-a-M

MON-DECOR
wykona piękne
gipsowe aniołki 

jako podziękowania
dla Twoich gości 

na ślub i inne 
okoliczności

Tel. 602-606-802   e-mail: fungi78@wp.pl

R E K L A M A

Każda panna młoda chce wyglądać
pięknie na swoim ślubie. Fryzura,
makijaż, manicure to podstawa.

Wyglądaj pięknie
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wyjdzie. Makijaż musi być dostosowany do typu urody.
Jeżeli chodzi o makijaż, najlepiej jest skorzystać z usług
wizażystki.
Choć makijaż trwa tylko kilkadziesiąt minut, to planować
trzeba go znacznie wcześniej. Zdarzają się osoby, które
rezerwują termin z 2-letnim wyprzedzeniem, ale to jest
przesada. U popularnych wizażystek trzeba zarezerwo-
wać sobie termin pół roku wcześniej, szczególnie, je-
żeli bierzemy ślub w okresie wiosna-lato.

Dłoń jak marzenie
Paznokcie stanowią ważny ele-
ment stylizacji. Jeszcze niedawno
popularne tipsy wyszły już z mody.
Co teraz zdobi kobiece dłonie?
— Odchodzi się od sztucznych
paznokci, wszystko jest na natural-
nej płytce. Stosuje się lakier hybry-
dowy, czyli mieszankę lakieru i żelu.
Nakładana jest na płytkę pędzelkiem
tak jak lakier. Następnie utwardzana
jest to pod lampą UV. Trzyma się 2-3
tygodnie — mówi Katarzyna Wiecze-
rzak, specjalistka pielęgnacji dłoni
i stóp. — Coraz rzadziej stawia się też na fran-
cuski manicure. Pojawiają się teraz odważniejsze kolory
np. pomarańczowy. Paznokcie maluje się albo w kolorze
kwiatów z bukietu albo na jasny, jednolity kolor. Jeżeli
stosujemy, jako dodatek cyrkonie to również w niewiel-

kich ilościach. Gdy suknia jest bogato zdobiona, to na
paznokciach ozdoby powinny być mało widoczne.
Nadal modne jest zdobienie płytki paznokcia na palcu
serdecznym, na którym pojawi się obrączka. Oprócz war-
tości estetyczniej, pomaga to zestresowanemu panu mło-
demu nałożyć ją na odpowiedni palec.
— Najczęściej zdobi się płytkę paznokcia cyrkoniami, to
się ładnie błyszczy, rzuca się w oczy. Wzory są przeróż-

ne. Czasem jest to pasek wzdłuż płytki, na ukos,
lub przy końcówce paznokcia — dodaje Kata-

rzyna Wieczerzak.

Upięte czy nie?
Ślubna fryzura powinna być nie tylko dopaso-
wana do sukni i stylizacji, ale również do typu
urody i kształtu twarzy. Odpowiednio dopaso-
wana fryzura zamaskuje niedoskonałości
urody, chociażby odstające uszy czy złagodzi

ostre rysy twarzy. Wśród ślubnych fryzur
modne są koki. Zarówno te z misternymi zdobie-

niami, gładko upięte, jak i luźne koki z opadającymi
pasmami włosów wokół twarzy. Efektowne są

upięcia z modnymi w tym sezonie warkoczami
lub innymi przeplatankami utworzonymi z cien-
kich pasm włosów. Jeżeli stawiamy na rozpusz-

czone włosy, to powinny być to grube loki lub fale.
We włosy można wpiąć ozdoby. Najczęściej są to kwiaty.
Trzeba pamiętać, aby nie przesadzić z ich ilością oraz żeby
komponowały się z całą stylizacją.
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Stylizacja paznokci
Makijaż na każdą okazję 
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
Pedicure
Depilacja

10-029, ul. Prosta 38
tel. 794 277 806

kontakt@pinkstudio.olsztyn.pl
www.pinkstudio.olsztyn.pl

Zapraszam 
Anna Tomaszewicz
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OFERUJEMY:
- manicure tradycyjny i SPA
- pedicure tradycyjny i SPA
- manicure odświeżający dla mężczyzn
- zabiegi na twarz indywidualnie dobierane 

do potrzeb skóry
- zabieg Ormedyczny na twarz dla mężczyzn
- zabiegi na ciało z peelingiem i maską odżywczą
- makijaż ślubny

Organizujemy wieczorki panieńskie 
i babskie spotkania

Godziny otwarcia: pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-18.00, niedz. 11.00-18.00
ul. Bajkowa 127, Olsztyn, tel. 89 523 63 96, 500 101 139

www.endorfina.olsztyn.pl

Honorujemy karty Benefit, FIT FLEX, FIT PROFIT i OK SYSTEM

ZAPRASZAMY

R E K L A M A
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Agnieszka: — Jako firma działacie od ponad 10 lat na
rynku. Oprócz szeroko rozumianych imprez firmo-
wych obsługujecie także przyjęcia weselne. Jesteście
rekomendowaną firmą kilku prestiżowych miejsc
w naszym regionie, m.in. Restauracji „Przystań”
w Olsztynie, Hotelu Park, grupy Anders i Hotelu Eris.
Polecają was dla wymagających klientów. Wiem także,
że odwiedziliście jako firma eventowa większość reno-
mowanych hoteli w Warszawie. Od czego zacząć, wy-
bierając oferty związane z oprawą muzyczną przyjęć
weselnych?

Włodek: — Na początek od określenia oczekiwań i po-
trzeb zamawiającego. Wybierając rodzaj oprawy mu-
zycznej musisz uwzględnić: płatnika, budżet, miejsce
i logistykę sali weselnej, a przede wszystkim należy
określić profil przeważającej grupy gości oraz zdolno-
ści do osiągnięcia kompromisu polegającego na połą-
czeniu wyobrażeń z rzeczywistością w sporej grupie
przypadków. Oferta będąca odpowiedzią na powyższe
pytania zazwyczaj jest indywidualna. Tworzona do-
piero po spotkaniu osobistym i szczegółowej analizie
wielu istotnych informacji, zdobytych na bazie wielo-
letnich doświadczeń przy organizacji różnego typu
wydarzeń. W ten sposób hotele i restauracje reko-
mendując nas  mają gwarancję, że uzupełnimy jakość
gastronomii i serwisu odpowiednim standardem -
dzięki temu przyjęcie traktowane jako całość będzie
pozytywnie ocenione przez gości. Kluczem do sukce-
su aspektu muzycznego na przyjęciu jest precyzyjne
dobranie wykonawcy i techniki. Oczywiście mamy
swoje typy.
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Foto 
Video
Foto 
Video

Czekoladowa
Fontanna

Czekoladowa
Fontanna

Zespół
Muzyczny

Zespół
Muzyczny

F.U.H. FRAZA F.U.H. FRAZA www.fraza-ostroda.plwww.fraza-ostroda.pl

14-100 Ostróda/Kajkowo 
ul. Henrykowska 15F, 503-745-673
14-100 Ostróda/Kajkowo 
ul. Henrykowska 15F, 503-745-673
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Najlepszy zespół muzyczny z tradycjami na Twoje 
•wesele •studniówkę
•imprezy okolicznościowe
GOLDEN NIGHT
to dobry wybór. 
Gwarantujemy dobrą 
zabawę dla wszystkich! 
tel. 507738297
goldenmusic1@wp.pl
www.golden-night.pl

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie wyspecjalizował się w organizacji imprez
plenerowych: turniejów sołeckich, gminnych, sąsiedzkich i wielu warszta-
tów dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy sekcję modelarską oraz koło strze-
leckie. Prestiżowa impreza o renomie ogólnopolskiej to Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Wojskowej mający osiemnastoletnią tradycję.
tel. 55 243 60 17   www.mdk-pieniezno.za.pl  mdk-pieniezno@wp.pl
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ARTIM
muzyka
do lokali
bez opłat

tel. 511 345 190 
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Krzysztof Wollboldt
tel. 605 962 314

STUDIO TAŃCA WOLLBI
ZAPRASZA NA

LEKCJE TAŃCA 
dla nowożeńców i ich gości,

zajęcia indywidualne i grupowe,
indywidualna choreografia

do pierwszego tańca.

R E K L A M A

R E K L A M A

O organizacji przyjęcia weselnego i roli
muzyki Agnieszka Bogdańska, wedding
plannerka portalu Olsztyński Informator
Weselny, rozmawia z Włodkiem Klepackim,
właścicielem Agencji Eventowej Partymania
i video DJ-em.

Muzyka na przyjęcie



Agnieszka: — Po określeniu oczekiwań i potrzeb zama-
wiający najczęściej ma dylemat: DJ czy zespół? Jakie są
Twoje typy?

Włodek: — Zespół na zmianę z DJ-em, jeżeli budżet na to
pozwala. Jeżeli nie, to znowu szukamy kompromisu – na
przykład muzyk saksofonista grający z DJ-em lub zespo-
łem, który potrafi zorganizować muzycznie czas podczas
przerw. Bardzo ważne, aby była to odpowiednia jakość.
Dla jednych DJ-em jest bowiem osoba uruchamiająca iTu-
nes na laptopie i odtwarzająca muzykę przez gniazdko słu-
chawkowe podłączone do wzmacniacza. Dla innych zespo-
łem jest dorosły mężczyzna wczytujący podkład na synte-
zatorze i śpiewający z kartki repertuar Whitney Houston
lub Amy Winehouse. Ta ostatnia artystka oddaje najczę-
ściej później klimat całego wesela. Obsługujemy głównie
nowoczesne w formie przyjęcia z fleszowymi dodatkami
typu oczepiny lub konkursy oraz mocno indywidualne pro-
jekty. Ciągle się rozwijamy, ale i uczymy – zleceniodawcy
są obecnie świadomi i przygotowani na spotkania. Reko-
mendujemy zatem taki zespół i DJ-a, aby estetyką odpo-
wiadał naszej marce, którą tworzymy od ponad 10 lat. 

Agnieszka: — Co rozumiesz przez odpowiednią jakość
i jak to zweryfikować?

Włodek: — Odpowiednia jakość to głównie umiejętno-
ści, techniczne zaplecze, doświadczenie i elastyczność.
DJ-e lub zespoły, którzy są pewni własnej wartości, po-
zwolą umówić się przed rozpoczęciem innego przyjęcia,
aby było można zobaczyć, jakim sprzętem dysponują
i jak się prezentują w dniu przyjęcia. Ci sami wykonaw-
cy najczęściej są bardziej elastyczni co do formy płat-

ności, dodatkowych ustaleń, dyspozycyjni i po prostu
mili. Nasza firma przykłada dużą uwagę do od-
powiedniej techniki – nagłośnienie mamy
tylko wysokiej jakości, oświetlenie stanowi
dodatkowy element scenografii, a ostat-
nio wprowadzona videoteka łączy pre-
zentację zdjęć Pary Mło-
dej, bawi się formą wi-
zualną, a wideoklipy
kultowych artystów uzu-
pełniające projekcję
przypominają gościom
ważne momenty w ich życiu.
Mamy zaplecze własnej techniki przekraczającej jako-
ścią oczekiwania, a przy tym konkurencyjne ceny. Pro-
gram artystyczny uzupełnia całość i jest wisienką na
torcie. Dobry zespół oczekuje bowiem realizatora
dźwięku, a logiczny DJ będzie nalegał na rozbudowane
oświetlenie i lightmanem, bo poprawi to dynamikę. Od-
dzielna ekipa techniczna powoduje ponadto, że DJ lub
wokalista nie targa nagłośnienia oraz skrzyń zwanych
kejsami. Może dzięki temu przyjechać na przyjęcie wy-
poczęty i w świeżej koszuli.
Agnieszka: — Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, aby przy-
jęcie było udane?

Włodek: — Tak naprawdę oprawa muzyczna oprócz wy-
boru dobrego zespołu lub DJ-a jest ściśle związana z rea-
lizacją oczekiwań zleceniodawców, gastronomią, serwi-
sem, dekoracją, punktami programu zaplanowanymi
przez organizatorów, atrakcjami artystycznymi czyli wie-
loma innymi kwestiami mającymi wpływ na odpowiednie
przygotowanie i wykonanie scenariusza. To także zapla-

nowanie po-
mocnej playlisty
utworów, podpisanie do-
brej umowy, optymalne usta-
wienie sali, kilka spotkań organiza-
cyjnych w celu omówienia detali. Od-
powiednia muzyka ułatwia część tanecz-
ną i pomaga w uzyskaniu sprzyjającej atmos-
fery, którą jednak najlepiej tworzą goście
oraz Para Młoda będąca dodatkowo gwiazda-
mi wieczoru. Wtedy nawet przysłowiowa gra na
grzebieniu pomoże w doskonałej zabawie, mimo że nie
będzie grał profesjonalista.

Agnieszka: — Dziękuję za rozmowę.

Włodek: — Dziękuję i zapraszam zainteresowanych do
poznania naszych możliwości na osobiste spotkanie z na-
szym wedding plannerem, event menagerem lub ze mną.

10213oxbx-a-G

zaprasza na:
REGULARNE ZAJĘCIA

• SEXY DANCE • DANCEHALL
• LATINO (poranne i popołudniowe)
• Kurs tańca SEXY DANCE dla Pań 

podczas wieczoru panieńskiego
www.flowinstyle.com tel. 508 282 166

3913oxbx-b -w

fajerwerkifajerwerkifajerwerki balonybalonybalonybalony

FAJERWERKÓWHURTOWNIA

PRETOR
Olsztyn, al. Wojska Polskiego 30A

(vis-a-vis dawnego Szpitala Kolejowego)
tel./fax (89) 535-84-88, 500-203-609

e-mail: pretor10@wp.pl

pirotechnika pokazowa

www.fajerwerki.olsztyn.plwww.fajerwerki.olsztyn.plwww.fajerwerki.olsztyn.plwww.fajerwerki.olsztyn.pl

12013oxbx-a-G

do muzyki, którą kochacie, pełne niespodzianek 
i chwil, które zapamiętacie na całe życie

serca fajerwerkowe, napisy (imiona, inicjały)

Radosław Sulgostowski
tel./fax 89 646 46 21, tel. kom. 601 643 628

www.fajerwerki.ostroda.net www.blyskawicafajerwerki.pl

pirotechniczne
Weselne pokazy

14913oxbx-a-G

www.agencjamuzyczna.info
kontakt@agencjamuzyczna.info

tel. 500 690 046
www.dj-olsztyn.com

R E K L A M A

R E K L A M A

PROFESJONALNA OPRAWA MUZYCZNA
UROCZYSTOŚCI ŚLUBNYCH 

I OBIADÓW WESELNYCH
tel. +48 536 232 470          www.avista-kwartet.pl

6813oxbx-a-w
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Jedną z najpopularniej-
szych form jest reportaż
ślubny, czyli zdjęcia nie-

pozowane. Fotograf towa-
rzyszy młodej parze już

od samych przygotowań.
Zdjęcia wykonywane w taki
sposób są miłą pamiątką. Oso-
by na zdjęciach nie są skrępo-
wane, dobrze się bawią. 

Fotografia 
studyjna
Wbrew pozorom, nie są to zdjęcia
robione wyłącznie w studiu, ale
też w plenerze. Każdy fotograf
zna kilka urokliwych miejsc

w okolicy, które może zapropono-
wać młodej parze.

Filmowanie
Większość par decyduje się również
na nagranie ceremonii ślubnej oraz
części wesela. Obecnie coraz mod-
niejsze staje się montowanie kilku-
minutowych filmów zawierających
zarówno przygotowania, ceremonię,
jak i wesele. Często nagrywa się do
nich specjalnie pozowane sceny, aby
film tworzył spójną całość.
Tego typu filmy, tak samo jak foto-
kasty, pary często umieszczają na
portalach społecznościowych, tak
aby każdy miał do nich dostęp.

Utrwal 
wspomnienia

8413oxbx-b-S

KAMADEO
www.kamadeo.pl  

kamadeo1@poczta.onet.pl 

tel. 506-091-508Ko
nk

ur
en

cy
jne

 ce
ny

! Profesjonalne filmowanie 
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A r k a d i u s z  S t a n k i e w i c z
F OTO G R A F I A  Ś LU B N A tylko najpiękniejsze chwile

t e l .  5 0 6  7 6 9  0 6 2 w w w. c z a r n a o f f c a . c o m . p l
5513oxbx-a-G
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ul. Kołłątaja 2
10-035 Olsztyn-Stare Miasto

magda@emkastudio.pl
www.emkastudio.pl

tel. 609225854FO
TO

PROFESJONALNA FOTOGRAFIA 

ŚLUBNA OD A DO Z

2113oxbx-a-M

ARTYSTYCZNA
FOTOGRAFIA ŚLUBNA

MONIKA SZADKOWSKA
TEL. 792 095 950
www.szada-art.pl

F
otografia Ślubna

11713oxbx-a -W

WIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFIA 
Śluby, wesela, bale…

Najlepszy kamerzysta na www.wasze-wesele.com
11613oxbx-a -C

Tomasz Zieliński
tel.517-670-710

9113oxbx-a -W

R E K L A M A

Ślub to wyjątkowa chwila. Dzięki filmom i zdjęciom
możemy wracać do tego dnia, kiedy tylko chcemy.

13913oxbx-a-M
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Na czterech czy 
na dwóch kołach?
Do ślubu można pojechać
tradycyjnie, czyli samo-
chodem. Coraz rzadziej
jest to jednak samochód,
którym jeździmy na co
dzień. Częściej młodzi de-
cydują się na wypożycze-
nie samochodu na ten je-
den dzień. Może to być
przepastna limuzyna, ale
też maleńkie mini. Z mody
ślubnej nie wychodzą za-
bytki, czyli samochody
z PRL-u, jak syreny, war-
szawy czy trabanty. Nie
brakuje też pojazdów, do
których przed laty wzdy-
chali dzisiejsi 50- i 60-lat-
kowie, czyli starych modeli
mercedesów, jaguarów, cit-
roenów czy porsche. Ale
nie tylko dawne modele sa-
mochodów cieszą się popu-
larnością nowożeńców.
Pary decydują się też na
wynajęcie hummera czy
pick-upów. 
Uzależnieni od benzyny,
ale i lubiący poczuć pęd
powietrza mogą wybrać
motocykl. Wiele par decy-
duje się na przejazd
w eskorcie motocyklistów.
Rzadziej sami siadają na
jednym z nich. A warto.
Goście z podziwu nie będą
w stanie wymówić słowa,
a i zdjęcia z takiej prze-

jażdżki będą niesamowite.
Jaki motor wybrać? Prze-
ważnie pary decydują się
na wybór harleyów, juna-
ków, ale może to być rów-
nież vespa. Wtedy połączy-
cie miłość do motocykli
i tęsknotę za romantyz-
mem.

W stylu 
Jane Austen
I na koniec coś dla praw-
dziwych romantyczek, za-
kochanych w „Dumie
i uprzedzeniu” czy „No-
cach i dniach”. Zaprzęg
konny to jest coś. Może to
być bryczka, kareta, rza-
dziej powóz. Taki pojazd
weselny zapewnia nieza-
pomniane wrażenia. Można
go przepięknie ozdobić
kwiatami. Doskonale
sprawdzą się w takim po-
jeździe stylizacje w stylu
vintage. 

Zadbaj o gości
Jednak nie tylko para młoda
musi dostać się z kościoła
na przyjęcie weselne. Nie

można zapomnieć o trans-
porcie dla gości. Znasz już
listę gości, więc czas przy-
stąpić do kolejnego punktu
planu. Należy sprawdzić,
kto przyjedzie na wesele
własnym samochodem,
a kto będzie potrzebował
transportu na uroczystość
i na wesele. Goście muszą
wiedzieć, gdzie i o której go-
dzinie mogą się spodziewać
transportu. Warto też jedną
z osób, która pomaga przy
organizacji wesela, popro-
sić, by zaopiekowała się
gośćmi i wskazała im, do
którego autokaru lub busa
mają wsiąść. Dzięki temu
unikniemy niepotrzebnych
pomyłek, a goście będą czuć
się dopilnowani.
— Najlepiej jak taką rolę
powierzmy komuś z rodzi-
ny lub konsultantce ślubnej
— mówi Natalia, majowa
panna młoda. — Na moim
ślubie obowiązek ten prze-
jęła moja siostra. Dzięki

temu ani ja, ani rodzice nie
martwili się. Wiedzieli, że
goście są w bezpiecznych
rękach i wszyscy dojadą na
uroczystość na czas.
Autokar czy bus? To pyta-
nie zależne jest od listy go-
ści. Jeśli mamy do przewie-
zienia 50 lub więcej osób,
wówczas wynajmujemy au-
tobus. Przy mniejszej licz-
bie osób zastanówmy się
nad busem. W zależności
od modelu może on pomie-
ścić od 10 do 40 osób. 
Pamiętajcie, by podpisać
umowę wynajmując busa
lub autokar. W umowie
muszą być zawarte wszyst-
kie szczegóły: kwota wy-
najmu, liczba wynajętych
autokarów/busów, kwota
zadatku, trasa przejazdu,
data i godziny usługi, przy-
stanki oraz warunki rezyg-
nacji z usługi. Musicie też
znać imię i nazwisko kie-
rowcy oraz mieć do niego
numer kontaktowy.

19czym do ślubu

Oryginalny amerykański 
Jeep Willys z 1943 roku

ZABYTKOWE AUTO 
DO ŚLUBU
kom. 663779218
www.limuzyna-olsztyn.pl

8113oxbx-a -K 6613oxbx-a-K

LUKSUSOWE SAMOCHODY ZABYTKOWE
(89) 641 55 80     www.stamps.republika.pl     511 899 835

R E K L A M A
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Jazda w pięknym stylu
Gdy podjeżdżają przed kościół czy Urząd
Stanu Cywilnego, ściągają wzrok
wszystkich gości. Również pokonując
kolejne ulice, budzą zainteresowanie
przechodniów i innych kierowców.
Dlatego to, czym jedziemy do ślubu, 
jest coraz istotniejsze.



Klasyka weselna, czyli kotlet
schabowy, flaczki, rosół czy
rolady odchodzą do lamusa —
mówi Robert Sowa, mistrz
kulinarny, kreator menu
największych wydarzeń
kulinarnych w Polsce. —
Współczesne młode pary
oczekują lekkości potraw
i zaskoczenia przyjaciół czymś
oryginalnym.

Jakie trendy panują w menu weselnym?
— Z naszych obserwacji wynika, że
w pięćdziesięciu procentach nadal utrzy-
muje się trend na kuchnię polską. Podnio-
sła się poprzeczka, jeśli chodzi o jakość
produktów. Po szale molekularnym przy-
szedł czas na metodę, polegającą na wol-
nym gotowaniu w kąpieli wodnej w ni-
skich temperaturach, czyli sous vide.
Smak gęsiny, kaczki, dziczyzny jest niesa-
mowity. W menu zamiast schabowego
i rolady podajemy konfitowane udko
z gęsi białej kołudzkiej na kaszy pęczak,
z grzybami i warzywami. Zawsze był ro-
sół — my podajemy rosół z perliczki
z omletem truflowym. Pozostają więc pol-
skie produkty, ale goście domagają się no-
wości. Dziczyzna też jest podawana w zu-
pełnie innej odsłonie. Cały czas jesteśmy
w polskim klimacie, ale sięgamy po inne
rozwiązania. W menu weselnym
królują m.in. duszone skoki z królika po-
dane na aromatycznej soczewicy z warzy-
wami. Oczywiście pozostała moda na car-
vingi, czyli specjalne pokazy kulinarne
będące niezwykle ciekawym show. W cza-
sie uroczystości weselnej kucharz smaży
na przykład krewetki czy steki z wołowi-
ny sezonowanej, głównie antrykot czy
rostbef. To jest teraz na czasie. 

Coraz ważniejszą rolę odgrywa też spo-
sób podania tych wszystkich potraw.
— Na stołach królują m.in. podświetlane

rzeźby lodowe jako dekoracja bufetu. Po-
lacy w końcu przekonali się do nowoczes-
nego designu i zapanował boom na twór-
cze poszukiwania. Unikamy więc bufetu
staropolskiego, ze słomą. Teraz dania
pysznią się na metalowo-szklanych sto-
łach, które w unikalny sposób podkreśla
specjalne światło. Na to stawia się półmi-
ski z kamienia czy przezroczyste. Rezyg-
nuje się z barokowych draperii z materia-
łu i stawia na proste formy. Nadal popu-
larne są stoły w modnych kolorach, ale
tkanina opina konstrukcję w ten sposób,
że tworzy kompozycyjną całość i jest wy-
razem elegancji. To rozwiązanie doskona-
le sprawdziło się w czasie niedzielnej gali
rozdania Nagród Kisiela. Duże znaczenie
przywiązuje się do dekoracji florystycz-
nych. Na przykład na gali Stowarzyszenia
Przymierza Rodzin akcentem wśród bieli
były ogromne szklane słoje z liliami i pły-
wającymi świecami. Przepiękne.

Oryginalność dań idzie w parze z nieba-
nalnym designem?
— Wyobraźmy sobie sytuację, że oboje
jesteśmy na weselu, gdzie panuje ten no-
woczesny design. Podchodzimy do jedne-
go z tych pięknych półmisków, a tam ktoś
nawrzucał schabu po warszawsku albo bi-
tek wołowych. Te potrawy chętnie zjem
w weekend u teściowej lub w domu.
W ten wyjątkowy dzień trzeba zadbać
o unikatową oprawę.

20 menu weselne
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SERWIS WESELNY „KORONA”
Aneta Piórkowska 

Jakie  naprawdę ma być Wasze wesele?
Warto, a nawet trzeba wszystko zaplanować, bo ŚLUB  i WESELE 
wymagają starania o szczególną, niepowtarzalną oprawę.

Zorganizujemy na WŁASNEJ  SALI BANKIETOWEJ (do 100 osób) w Olsztynie 
przy ul. Pstrowskiego 16a lub w wybranym przez Was miejscu:

WESELE  TRADYCYJNE
eleganckie i klasyczne  z przewodnim tematem dekoracji  stołów, sali weselnej, np.utrzymanych
w konwencji jednej z pór roku  albo owoców: cytrusowe, zielone jabłuszko, lub dekoracyjny
przewodni  pomander 

WESELE TEMATYCZNE
• rockandrollowe • rockowe • steampunk • Hollywood • lata 70-te • dzieci kwiaty • maski 
• motylki • dla zagorzałych  kibiców (nawiązanie do ulubionej  dyscypliny  sportowej) • sielskie 
• namioty (plener) • oraz międzynarodowe: angielskie, greckie, amerykańskie, hinduskie.......
gdzie wystepuje wyrażna stylizacja, kolor, dekoracje  oraz smaki potraw  wytrawnych , słodkości
i tortu, które są  omawiane  indywidualnie.

Posiadamy wieloletni  bagaż doświadczeń  w Organizacji  wesel, przyjęć, spotkań biznesowych 
Napisz  do nas korona@infowm.pl, www.korona.olsztyn.pl lub  zadzwoń 89 527 97 90,  
603 173 043.   

Pozdrawiam, życząc miłych wrażeń przed i po weselu.
Aneta  Piórkowska    

R E K L A M A

Polskie smaki 
w nowej odsłonie

Robert Sowa — mistrz kulinarny,
kreator menu największych wydarzeń
kulturalno-kulinarnych w Polsce. Znany
z programów telewizyjnych i audycji ra-
diowych. Wiceprezes elitarnej Fundacji
Klubu Szefów Kuchni, były kucharz pol-
skiej reprezentacji w piłce nożnej. Jest
zdobywcą m.in. Oskara Kulinarnego
2004 w kategorii osobowość oraz Oskara
Kulinarnego 2006 w kategorii książka.



Torty muszą być dziełami sztuki.
W groszki, białe, z lukrowymi
dekoracjami, które nie przytłaczają
całości. O artystycznych tortach
weselnych opowiada Paweł Janiak,
cukiernik.
Suknia ślubna, sala weselna, transport i jeszcze tort.
Jego wybór jest równie trudny jak pozostałych składo-
wych idealnego wesela?
— Już sam wybór sukni ślubnej czy zespołu muzycznego
wiąże się z ogromnym stresem. Z mojej praktyki jednak
wiem, że najwięcej rozterek przysparza parze młodej wy-
bór tortu weselnego. A on jest przecież nieodłącznym ele-
mentem każdego wesela, jednym z obowiązkowych punk-
tów programu, który przez chwilę jest najważniejszą czę-
ścią całej weselnej układanki. Ślub, kilkugodzinna zaba-
wa weselna — to wszystko wzbudza ogromne emocje.
W końcu nadchodzi ten moment, kiedy oczy wszystkich
gości kierują się na parę młodą krojącą tort weselny.

Jak zadecydować o smaku czy kolorze tortu weselnego?
— Cukiernictwo daje wiele możliwości, kreując niezwyk-
łe dekoracje, kładąc nacisk na precyzję wykonania szcze-
gółów w każdym z elementów. Obecnie unika się dekoro-
wania żywymi kwiatami, zastępując je ręcznie wykona-
nymi lukrowymi odpowiednikami. Te bez wątpienia sta-
nowią o kunszcie artysty dekoratora. Tort staje się unika-
towy dzięki personalizacji, a więc umieszczeniu danego
motywu dekoracji — wyjątkowego dla pary młodej. Po-
dobna zasada dotyczy smaku tortu, który powinniśmy do-
brać w oparciu o nasze preferencje smakowe. Letni okres
skłania do zastosowania świeżych owoców, które dosko-
nale komponują się z kremami na bazie bitej śmietany
i serka mascarpone. Torty czekoladowe z wiśniami ideal-
nie komponują się z kolei z klimatem zimowego wieczo-
ru. Na przestrzeni lat jedynym akcentem, który nie uległ
zmianie i nadal postrzegany jest jako trendy, jest kształt
tortu. Okrągły, piętrowy. Od niedawna utrzymany w stylu
angielskim. Chodzi o zaprezentowanie go jako całości,
unikając podziału na poszczególne piętra. 

21tort weselny

Torty okolicznościowe, weselne, 
a także na wieczory panieńskie i kawalerskie. 

Każde wesele jest wyjątkowe, dlatego torty 
weselne przygotowujemy indywidualnie zgodnie 
z Państwa upodobaniami i życzeniami, również

według własnej kompozycji. W ofercie ponad 
300 wzorów tortów,  a także duży wybór ciast,

ciasteczek, babeczek oraz lody własnej produkcji.

Dokładamy wszelkich starań, 
aby właściwie rozpoznać potrzeby 

Klientów i znaleźć najbardziej 
efektywne rozwiązania.
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Cukiernia  TORTEX SZG-C 
już 35 lat w Olsztynie

„TORTEX” 
ul. Dworcowa 27, Olsztyn

www.tortex.pl
tortex@tortex.pl

tel./fax 89 533 74 58
89 533 76 58

R E K L A M A

Złote rady 
blogerów:
• Trzeba pamiętać, że kolor tortu
musi nawiązywać do słodkiego
bufetu. Passe są pokrojone w kostki
blachy ciasta. Na czasie misternie
wykonane ciasteczka, muffiny i inne
słodkości. Utrzymane w jednej
tonacji, oczywiście. 
• A może słodki bufet w kolorze
pudrowej żółci? To idealny
pomysł na letnie śluby. Wtedy
obok tortu mogą pojawić się
lekkie desery: musy, tartinki
owocowe, beza i lekkie śmie -
tanowe masy. 
• Ważny jest pomysł. Jaką tonację chcesz wybrać. Czy
decydujesz się się na biel czy też pastelowe barwy, za-
wsze ważna jest estetyka. Bo nawet najpiękniejszy
tort zawsze musi mieć dobre towarzystwo.

Słodki 
bohater 
wieczoru
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Praktycznie
Od lat popularnością cieszą się
akcesoria kuchenne i AGD. Wy-
bór jest ogromny. Projektanci
prześcigają się w pomysłach
i stylizacjach. Dzięki temu mo-
żemy wybrać nie tylko poży-
teczną rzecz, ale również taką
o oryginalnym kształcie, która
będzie cieszyć oko.
Na zakup sprzętu AGD najczę-
ściej decyduje się kilka osób
wspólnie. Taki większy pre-

zent na pewno ucieszy nowo-
żeńców, szczególnie jeżeli nie
mają jeszcze zmywarki lub
przydałaby im się nowa lo-
dówka czy pralka. Dużą popu-
larnością cieszą się również
ekspresy do kawy, roboty ku-
chenne czy zestawy do fon-
due.
Można postawić też na spraw-
dzone pomysły, np. zastawę sto-
łową, zestaw kieliszków do
wina czy sztućców.

Z pomysłem
Ale nie tylko praktyczne pre-
zenty cieszą. Ciekawym pomy-
słem jest elegancki album na
zdjęcia. Warto zapełnić klika
pierwszych stron zdjęciami
młodej pary, stworzyć coś na
kształt fotoopowieści z ich do-
tychczasowego, wspólnego ży-
cia. Resztę będą sami uzupeł-
niali na bieżąco.
Kosztowną, acz wyjątkową pro-
pozycją jest wykupienie przelo-

Wybierając prezent dla młodej pary, należy
pamiętać, że powinien spodobać się im
obojgu. Jeżeli mają wspólną pasję, warto jest
to uwzględnić, wybierając prezent. Dzięki
temu będzie miał indywidualny charakter.
Mogą to być: rowery, snowboardy, skok
spadochronowy, kurs jazdy konnej, karnety
do klubów lub teatru. Wszystko zależy od
tego, czym interesuje się para młoda.

Prezenty ślubne 
— wyzwanie dla gości



tu balonem. To niesamowi-
te przeżycie i na pewno
młoda para nie zapomni,
od kogo dostała tak wyjąt-
kowy prezent.

Lista życzeń
Nie wszyscy młodzi chcą
się zdawać na gust i pomy-
słowość swoich gości. Dla-
tego coraz większą popu-
larność zdobywają listy
prezentów. Jest wiele stron
internetowych, na których
możemy stworzyć listę
prezentów z odniesieniem

do konkret-
nej rzeczy
w skle-
pach in-
terneto-
wych.
Można
przy tym
skorzys-
tać z usług
tylko jednego sklepu
i w nim wybrać wszystkie
rzeczy, które nam się po-
dobają, lub w kilku róż-
nych. Taka opcja jest do-
stępna zarówno w wersji

internetowej,
jak

i w skle-
pach sta-
cjonar-
nych.
Prezen-
ty rzad-
ko za-
mawia-

my prosto
na adres nowożeń-

ców. Nadal lubimy sami je
wręczać, składając życze-
nia.

W kopercie
Część par zaznacza, że
nie chce prezentów,
a gotówkę. Pieniądze
można podarować w bar-
dziej oryginalny sposób
niż koperta. Warto kupić
ładną szkatułkę (przyda
się pannie młodej na bi-
żuterię) i wypełnić ją
monetami. Otrzymanie
pieniędzy w prezencie
ucieszy każdą parę. Nie-
raz zorganizowanie ślu-
bu i wesela przerasta fi-
nansowe możliwości no-
wożeńców i muszą zacią-
gać kredyt. Nie wspomi-
nając już o tym, że ma-
rzy im się wspólne
mieszkanie z nowym wy-
posażeniem i podróż po-
ślubna. Dając pieniądze,
mamy pewność, że zo-

staną wykorzystane na
to, co jest im najbardziej
potrzebne i ułatwi start
na nowej drodze życia.
Jeżeli zależy nam, aby
młodzi pamiętali, że
otrzymali coś wyjątko-
wego właśnie od nas,
można wraz z kopertą
wręczyć mały prezent.
Chociażby ramkę ze
wspólnym zdjęciem.

Zamiast kwiatów
Oprócz prezentów zwycza-
jowo daje się też kwiaty.
Jednak one szybko nisz-
czeją, więc młode pary co-
raz częściej proszą gości
weselnych o nieprzynosze-
nie kwiatów, a zamiast nich
pojawiają się najróżniejsze
pomysły. Młodzi zamiast
kwiatów proszą o kupowa-
nie im zdrapek lub kupo-
nów lotto. Pojawiają się też
prośby o książki oraz wino.
Ale w dniu ślubu wiele par
nie zapomina o potrzebują-
cych i pieniądze, które go-
ście weselni przeznaczyli-
by na zakup kwiatów, chcą
przekazać na szczytny cel.
Powoli przestaje kogokol-
wiek dziwić prośba o za-
kup maskotek, przyborów
szkolnych czy karmy dla
zwierząt.

23co podarować

Aby nieprzewidziane sytuacje nie pokrzyżo-
wały planów na wymarzoną podróż poślubną,
młoda para powinna pamiętać o zakupie
ubezpieczenia turystycznego – mówią doradcy
multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Pakiet ubezpieczeń wyjazdowych stworzony został
z myślą o osobach, które chcą zapewnić sobie kom-
fortowe warunki podróży. W cenie polisy znajdują
się przede wszystkim koszty ewentualnego leczenia
w kraju lub za granicą, m.in. ratownictwa i trans-
portu do najbliższej placówki medycznej i opłaty za
pomoc lekarską.

Nowożeńców obejmuje także ochrona bagażu, w

tym sprzętu narciarskiego i dokumentów. Jeśli mło-
dzi wyjeżdżają do ciepłych krajów, ubezpieczenie
może zostać rozszerzone o ochronę podczas nurko-
wania. Z polisy zostaną również pokryte koszty
przerwania podróży oraz natychmiastowej pomocy
assistance.

Multiagencja CUK Ubezpieczenia daje klientom
możliwość porównania zakresu i cen polis u 20 wio-
dących ubezpieczycieli. Dzięki temu młoda para w
kilka minut znajdzie ochronę dopasowaną do swo-
ich potrzeb i możliwości finansowych.

Przykładowy koszt ubezpieczenia dla 2 osób na
okres 7 dni to 27 zł.

16313oxbx-a -C

Z polisą w podróż poślubną

Oddział w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 5/6a 

tel. 89 513 52 46 fax. 89 513 52 45
olsztyn@cuk.pl, www.cuk.pl

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 9.00-17.00

sob. 10.00-13.00

20 Towarzystw w 1 miejscu

13013oxbx-b-M

Grupa Inwestycyjna Projekt Sp. z o.o.
www.giprojekt.pl, info@giprojekt.pl
89-533-88-36   

- dom energooszczędny 
już od 224 000,00 zł

- zabudowa szeregowa i wolno stojąca
- pomagamy w uzyskaniu kredytu

- dom energooszczędny 
już od 224 000,00 zł

- zabudowa szeregowa i wolno stojąca
- pomagamy w uzyskaniu kredytu
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24 rocznice ślubu

Zakochani przez lata

Powodów nieudanych małżeństw
jest wiele. Coraz częściej do rozwo-
dów dochodzi jednak w pierwszych

latach małżeństwa. 
— To bardzo alarmująca statystyka. Bada-
nia pokazują, że rozwód jako najlepsze
rozwiązanie, gdy małżonkowie nie potrafią
rozwiązać wspólnych problemów, akcep-
tuje 56 procent Polaków. Łatwiej akceptu-
jemy rozwody, samotne macierzyństwo,
życie bez ślubu czy związki na próbę —
mówi Elżbieta Waszkiewicz, psycholog
kliniczny. — Z kolei z amerykańskich ba-

dań

wynika, że rozwód jest poważnym czynni-
kiem stresującym i jednym z najmniej
rozpoznanych czynników chorobotwór-
czych. Na psychologicznej liście streso-
gennych sytuacji trzy pierwsze miejsca
zajmują kolejno: śmierć współmałżonka,
rozwód i oddzielenie od współmałżonka.

Dbaj o związek
Co więc zrobić, by do rozwodu nie doszło?
Oczywiście dbać o związek. Nie tylko od
święta, ale przede wszystkim na co dzień.
— Nie chodzi o to, żeby mój mąż przybie-
gał codziennie z kwiatami, ale wspomagał
mnie w codziennych obowiązkach, sprzą-

taniu, gotowaniu, opiece nad
dzieckiem — wylicza pani

Lucyna, mężatka z 20-
letnim stażem. —

Nam się to
udaje. Do tego
jeszcze szcze-
rość, szcze-

rość, szczerość i bliskość. Przydaje się też
wspólne hobby, które pozwala razem spę-
dzać ciekawie czas. My polecamy wspólną
jazdę na rowerze.

Pamiętaj 
o rocznicach
Warto pielęgnować również rocznice
w związku, np. jubileusze pierwszego po-
całunku, pierwszej randki czy zaręczyn
oraz rocznice ślubu. Poza kwiatami dla
żony warto zadbać o drobne prezenty.
Mogą być związane z wami i tym, jacy jes-
teście, lub z nazwą aktualnie
obchodzonej roczni-
cy ślubu. A stąd
już prosta droga
do złotych go-
dów, które co
roku świętuje
w Olsztynie
ok. 100
par.

Co roku w Olsztynie
około tysiąca par
decyduje się na zawarcie
małżeństwa. Jedni
ślubują sobie wierność
w kościele, inni
w urzędzie stanu
cywilnego. Nie wszystkie
małżeństwa wytrzymują
próbę czasu. Co roku ok.
300 par bierze rozwód.

1 — papierowa
2 — bawełniana
3 — skórzana
4 — kwiatowa lub owocowa
5 — drewniana
6 — cukrowa lub żelazna
7 — wełniana lub miedziana

8 — spiżowa, brązowa lub blaszana
9 — gliniana lub generalska
10 — cynowa lub aluminiowa
11 — stalowa
12 — płócienna, jedwabna lub lniana
13 — koronkowa
14 — kości słoniowej

15 — kryształowa lub szklana
20 — porcelanowa
25 — srebrna
30 — perłowa
35 — koralowa
40 — rubinowa
45 — szafirowa

50 — złota
55 — szmaragdowa lub platynowa
60 — diamentowa
65 — żelazna
70 — kamienna
75 — brylantowa
80 — dębowa

Rocznice małżeńskie:


