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Mówi się, że najlepiej bawić się na czyimś weselu, bo
na swoim to zawsze coś trzeba dopilnować, a przede
wszystkim dbać o gości. Może warto to zmienić
i dobrze przygotować się do tego najważniejszego
wydarzenia w życiu. Jak jednak to zrobić? Organizację
wesela powierzyć profesjonalistom. Podpowiadamy,
jak i gdzie szukać inspiracji, no chyba, że zamierzamy
ukryć się przed całym światem i to wyjątkowe
przyrzeczenie ukochanej osobie złożymy gdzieś
w odosobnieniu, na krańcu świata...
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weselu?

Kto zagra na naszym

Nie ma dobrego wesela bez dobrej muzyki. I tu zazwyczaj pojawia się dylemat: DJ czy zespół muzyczny?
Dokonując wyboru, trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów. Pierwszym, a w wielu przypadkach
głównym czynnikiem, który decyduje o tym wyborze, są koszty związane z usługą. Równie ważne jest to,
aby wziąć pod uwagę wielkość sali, liczbę gości weselnych, ich gusta muzyczne, przekrój wiekowy oraz
to, czy podczas przyjęcia planowane są zabawy weselne i w jakiej ilości.
esele na blisko sto i powyżej stu gości
wymaga co najmniej dwóch osób prowadzących. Pozwala to na lepszy kontakt
z weselnikami i panowanie nad tym, co
dzieje się w danej chwili na sali. Zespół
muzyczny w tym wypadku to dobre rozwiązanie, ponieważ każdy z członków robi
dokładnie to, co do niego należy, a wodzirejem często jest lider zespołu. Kolejnym
plusem jest muzyka na żywo, co na pewno przypadnie do gustu starszej części
weselników. Ograniczeniem natomiast
może być repertuar, którym dysponuje
zespół. Z reguły jest to od kilkudziesięciu
do kilkuset utworów muzycznych, choć to
też niemało.

DJ (prezenter muzyczny) solo?
Raczej trudne jest jednoczesne granie
i prowadzenie zabaw weselnych. Oczywiście są tacy, którzy decydują się na
prowadzenie wesela w pojedynkę. Efekty
są różne. Nie wygląda to jednak profesjonalnie, jeśli DJ, chcąc opanować perfekcyjnie dwie, trzy role naraz, biega podczas
zabaw do konsolety, na parkiet i z powro-

tem. Zaś z drugiej strony widok siedzącego
DJ-a za konsoletą, niejednokrotnie schowanego za stertą kabli i sprzętu, raczej
odstrasza. Młodzi, rozważając opcję „DJ
solo”, powinni wybrać naprawdę sprawdzoną osobę — mówi Jarek Jabłoński ze
zrobglosniej.eu.

DJ + konferansjer/wodzirej?
W tym przypadku DJ zajmuje się tylko
muzyką, natomiast konferansjer to pierwsze
ogniwo na styku parkiet — goście weselni.
Jeśli każdy z nich daje z siebie 100% i dodamy do tego wręcz nieograniczony repertuar
utworów muzycznych oraz ciekawe zabawy, satysfakcja gwarantowana — dodaje
Jarosław Jabłoński. A jeśli młodzi stawiają
na nowoczesność i nietuzinkowość, warto sprawdzić, co dana firma ma jeszcze do
zaproponowania w swojej ofercie. Niejednokrotnie do oprawy przyjęcia weselnego
jest coś ekstra, np. wokal żeński, jak i męski,
ostatnio popularny saksofonista (w formie
setów muzycznych lub tzw. live act) czy akordeonista (w aranżacjach nie tylko biesiadnych). Wszystko we współpracy z DJ-em.

Ile to wszystko kosztuje?
Ceny są naprawdę różne, a zależą od
wielu czynników. Począwszy od ilości
osób w teamie, poprzez termin wesela, na
regionie, w którym organizujemy wesele
kończywszy. Jeśli ma być to sam DJ, stawki wahają się od 100 do nawet 200 zł za
godzinę plus oczywiście koszta sprzętowe,
czyli wesele w cenie od ok. 1200 zł wzwyż.

DJ + wodzirej
Tu kwota wzrasta mniej więcej razy dwa,
czyli powinniśmy przygotować od ok.
2500 zł. Stawka za duet wzrasta w zależności od zaproponowanych dodatkowych
atrakcji. Podobnie w przypadku wartości
dodanych do oferty, czyli saksofonista, wokal czy akordeonista – odpowiednio razy
trzy, cztery itd. W full opcji nawet 5000 zł,
ale niekiedy kwotę można negocjować.
Z kolei zespół muzyczny to wydatek rzędu 2000 zł – 5000 zł. Fajnie, jeśli członek
zespołu pełni rolę wodzireja, wtedy nie
ma potrzeby zatrudniania kolejnej osoby,
a to wydatek od ok. 1200 zł.
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Ślub jest wydarzeniem bardzo indywidualnym.
ich marzenie. Warto jednak przy tym wiedzieć
sezonie. Może przypadnie wam do
łodzi ślub biorą dla siebie. To oczywiste. Ale przecież na uroczystości obecni
będą goście – bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele. Dobrze więc, aby wszystko
miało jakąś spójną, wartą zapamiętania wizję.

ROMANTYCZNY
KOLOR I LEKKOŚĆ
O ile zeszły rok należał do nurtu greenery,
o tyle w 2018 roku powraca romantyzm. Salonami zawładną bardzo lekkie suknie ślubne,
a weselnicy bawić się będą na przyjęciach urządzanych w plenerze. Jeśli chodzi o kolorystykę
prym będą wiodły kolory delikatne: różowy,
brzoskwiniowy, a także koralowy z odcieniem
malinowego. Wszystko rozbielone i bardzo poetyckie.

COŚ DLA BOHO I HIPPIE

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Sezon 2018 to także proste, minimalistyczne
formy, według zasady, że mniej znaczy więcej.
Panny Młode, które dobrze czują się w barwach naturalnych i delikatnych sięgać powinny
po mieszankę chłodnych szarości z eleganckimi bielami.

W roku 2018 będziemy także często wołać:
ach, te szalone lata 70-te! Dorzucając — różowe lata 70-te! To stylizacja idealna dla osób
lubiących boho i hippie. Jednak w tym sezonie
będzie ona jeszcze bardziej szalona i pełna kolorów, kwiatów, etnicznych elementów i eklektyzmu. To świetna propozycja dla par, które
chcą zorganizować ślub i wesele w plenerze.

TEATRALNY HIGH GLAM
Mamy też coś dla miłośników lat 20. i 30. drogie, piękne, eleganckie dodatki wprowadzą
nas w klimat prawie teatralny. Tu prym wieść
będą drobne koraliki, ornamenty, biżuteria
i oczywiście ręcznie wykonane hafty.

TRENDY MODY

W SEZONIE 2018

. Każda młoda para organizuje go tak, aby spełnił
ć, jakie będą panowały trendy w nadchodzącym
gustu któraś z proponowanych stylizacji?
INDUSTRIAL VINTAGE
Ślub w tym stylu to coś odpowiedniego
dla par, które lubią surowe, betonowe,
właśnie industrialne wnętrza. Wszystko
możemy ocieplić kwiatami i pięknymi
detalami. Zderzenie surowego betonu
i stalowych konstrukcji z miękkimi tkaninami i koronkami wyjętymi wprost ze
stylu retro to gwarancja nieziemskich
wręcz wrażeń.
Możemy też zrobić odwrotnie i np. do
pięknego ogrodu wstawić surowe, stalowe stoły i krzesła, co sprawi, że miejsce to stanie się totalnie nowoczesne
i z wielkomiejskim sznytem.

WESELE W SZKLARNI
Do łask wracają przejrzystości, co
oznacza, że modne będą śluby i wesela
organizowane w salach z ogromnymi,
szklarniowymi oknami. Na pełną stylizację złożą się przezroczyste stoliki
i krzesła z mnóstwem szklanych detali
i nadrukiem na półprzezroczystym papierze. Ta propozycja z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy uwielbiają
stylistykę skandynawską.

PERŁY JEDNAK SZCZĘŚLIWE
Niegdyś zniesławione i wróżące nieszczęście, obecnie wracają jako talizman przynoszący powodzenie. No i jak
wspaniale się prezentują!
Już teraz perły widzimy we wszystkich modowych salonach, a w roku 2018
wkroczą także jako akcesoria ślubne.
Widoczne będą nie tylko w biżuterii,
ale także jako element obcasów butów
i ozdobnych sukienek.

5

6

TRENDY

ROMANTYCZNA

i

ZMYSŁOWA

2018/2019
Stylizacja ślubna dla wymagającej panny
młodej, która łączy w sobie nonszalancką
bohemę z wytwornym stylem glamour.
Wykwintny krój sukni ślubnej z misternymi
koronkami w stylu boho, a do tego zwiewny
tiul i pastelowe kolory różu oraz beżu
prezentują zmysłowy romantyzm, który
zadowoli niejedną pannę młodą.
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ODWAŻNIE

i

Z CHARAKTEREM

2018/2019
Czy pan młody musi być nudny? Ależ skąd! Dziś,
poza sprawdzonymi garniturami, w jednolitych
kolorach, ślub może okazać się również świetną
okazją do włożenia na siebie modelu we wzory.
W przypadku klasyki ponadczasowy jest granat,
grafit lub czarny. Dla odważniejszych zarezerwowane są kratki i prążki. W tym przypadku trzeba
jednak wiedzieć, jak zagrać dodatkami.
Sezon 2018 zdominowany jest przez kratę i kolory
nawiązujące do stylu vintage.
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KOPERNIK WYPRA
Nie wiesz, gdzie zorganizować swoje wyjątkowe przyjęcie weselne? Wybierz „nowy” Hotel Kopernik.
Połączenie tradycji, historii z wysoką jakością usług przy bardzo atrakcyjnych cenach. Nie czekaj, zapoznaj się
z ofertą, bo promocja nie trwa wiecznie. Hotel Kopernik swoją nazwą nawiązuje do historii Olsztyna, a raczej
do najsłynniejszego mieszkańca, którym był... nie kto inny jak Mikołaj Kopernik. — Stąd nazwa naszego
hotelu — mówi Bartłomiej Wasilewski, prezes Zarządu Hotele Olsztyn sp. z o.o., właściciela Hotelu Kopernik.

imo prawdopodobnie najlepszej lokalizacji
w Olsztynie i historii miejsca Hotel Kopernik —
co należy przyznać z przykrością — nie wypracował sobie należnej temu miejscu renomy.

Od 120 złotych za osobę, to specjalna
weselna oferta Hotelu Kopernik.
Klienci mają do wyboru kilka konfiguracji ustawienia stołów na klimatyzowanej sali konferencyjno-bankietowej.

Sala konferencyjno-bankietowa, jest w stanie pomieścić ponad 180 gości,
jest wyposażona w mobilny parkiet taneczny, patio i bar.

Po zmianie Zarządu spółki sytuacja Hotelu
Kopernik diametralnie się zmieniła. Obiekt
przeszedł prawdziwą rewolucję, zyskując nowy
blask. — Wybudowaliśmy m.in. nową, wielofunkcyjną salę konferencyjno-bankietową,
nowoczesną kuchnię, podziemny parking i całkiem nowy obiekt, w którym znalazły się klimatyzowane pokoje i apartamenty dla gości — wylicza prezes Wasilewski. I z dumą dodaje: — to
nie koniec inwestycji, bo niebawem dokończymy remont w tzw. starej części hotelu, przez co
już wszystkie nasze pokoje będą klimatyzowane
i nowocześnie wyposażone, oferując standard
jaki można spotkać w cztero- czy pięciogwiazdkowych hotelach. Dodatkowo jesteśmy w trak-
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AWI WAM WESELE!
cie budowy strefy SPA z basenem, grotą solną,
sauną, siłownią, gabinetem odnowy biologicznej, a wszystko w bardzo konkurencyjnych cenach — opowiada prezes Wasilewski.
Hotel Kopernik z przytupem wchodzi na olsztyński rynek wesel, imprez okolicznościowych
i eventów. To wszystko za sprawą wielofunkcyjnej sali konferencyjno-bankietowej wyposażonej między innymi w przesuwne ściany, mobilny parkiet, nowoczesne liniowe nagłośnienie,
czy inteligentne oświetlenie. — Zastosowana
technika pozwala zorganizować praktycznie
każdą imprezę, zaczynając od organizacji konferencji, eventu, przez wesela, a kończąc na
koncercie gwiazd. Jesteśmy na to gotowi — dodaje Wasilewski.

Nowoczesne pokoje, sala konferencyjno-bankietowa i budowana - strefa SPA to nie
jedyne asy w rękawie Kopernika. Hotel po
latach w końcu doczekał się wyrafinowanej
kuchni, której stery objął wielokrotnie nagradzany mistrz kucharstwa Robert Wiśnicki. Po
prostu gotujemy z pasją okraszoną nutą fantazji — zapewnia z szerokim uśmiechem szef
kuchni Hotelu Kopernik. I na koniec dodaje:
— Zapewniam, że mój zespół jest w stanie doprowadzić do kulinarnej ekstazy najbardziej
czułe podniebienia...
Pozostaje tylko spróbować.
HOL

Bartłomiej Wasilewski
prezes Zarządu Hotele Olsztyn sp. z o.o.

Organizując wesele w Hotelu Kopernik, cena za pokój od 50zł.
Dzieci do 12 lat nie płacą za pobyt.

Hotel Kopernik posiada kilka sal konferencyjnych. Największa z nich,
w której zmieści się 400 gości, koszt wynajmu za godzinę 120 zł (cena do negocjacji).

Aleja Warszawska 37 Olsztyn
recepcja.kopernik@hoteleolsztyn.info
tel. 89 522 99 29
www.hotelkopernik.info
2218otbs-a
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NIESTANDARDOWY
NIETYPOWY
Tradycyjne śluby, choć jeszcze
w przewadze, zaczynają ustępować
uroczystościom niestandardowym.
Młodzi ludzie mają swoje oryginalne pomysły i dobrze, gdy mogą
spełnić marzenia i wziąć ślub po
swojemu.
lub w kościele, w urzędzie stanu cywilnego to nadal w Polsce tradycja. Jednak
coraz częściej słyszymy i czytamy, choćby
w mediach społecznościowych czy plotkarskich serwisach o ślubach bardzo niekonwencjonalnych. Oto kilka pomysłów.

Na nartach lub na plaży
Wybór ślubnej scenerii jest kluczowy
przy planowaniu uroczystości. Coraz więcej młodych par marzy o powiedzeniu
sobie “tak” na zaśnieżonym stoku, zaś
ciepluchy — wybierają egzotyczne, ciepłe
REKLAMA

Żołnierska 41B, 10-560 Olsztyn
tel. (89) 533 67 54
Godziny otwarcia: 09:00–17:00

plaże. Zapytacie jak to możliwe? Zwyczajnie. Obecnie coraz więcej biur podróży
organizuje tego “wyprawy”. Warunek jest
jeden – oprócz sukni ślubnej w przypadku panny młodej i garnituru w przypadku pana młodego, trzeba ze sobą zabrać
strój narciarski. Przysięgę
złożycie sobie na stoku
lub szczycie góry. Na taką
uroczystość można też
oczywiście zabrać osoby,
z którymi chcemy podzielić się swoim szczęściem –
rodzinę, przyjaciół. Można
też wybrać się bez “eskorty”, spędzając romantyczny czas tylko we dwoje.
Najchętniej odwiedzane
miejsca to Dolomity, Alpy
I nasze polskie Tatry.

www.beataitomek.pl

Na rowerze

SZYCIE NA MIARĘ

Ślub na rowerze też nie
jest już nowością. Współcześni dwudziesto-, trzy14518otbr-a

dziestolatkowe są wyedukowani ekologicznie, dbają o środowisko, więc tego
typu rozwiązanie z pewnością przypadnie
im do gustu.
Młoda para na rowerze wygląda naprawdę zabójczo. Jest w tym też duża
doza romantyczności. Jeśli więc na co
dzień uwielbiamy jazdę na rowerze, jesteśmy zwolennikami ekologii – ślub na rowerze jest właśnie dla was. Nie bez przyczyny konstruktorzy rowerów wymyślili
tandem.
Jeśli natomiast nie jesteśmy “aktywistami” może spodoba nam się sesja zdjęciowa z tym pojazdem.

Pod wodą
A jaki wybór mają pasjonaci nurkowania? Oczywiście ślub podwodny. Członkowie wszelakich klubów płetwonurkowych
mają tego typu wydarzenia prawie na co
dzień. Młoda para płetwonurków biorąca
ślub pod wodą, to już dzisiaj klasyka.
A co mają zrobić pary niezrzeszone?
Oczywiście także wziąć ślub pod wodą,
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czy dziedziniec dworu lub
średniowiecznego zamku.
Zorganizowanie takiego ślubu najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie, gdyż jest
tu wiele różnych elementów
do “ogarnięcia”. Poza tym
w tak uroczystym dniu warto skupić się wyłącznie na
sobie, a nie martwić się czy
dowieziono
odpowiednią
liczbę parasoli przeciwsłonecznych.

Trzeba złożyć podanie

choćby na dnie basenu. Śluby złożone
w takich okolicznościach będą na pewno
bardzo trwałe i dużo wody upłynie zanim
zaczną tracić moc. Natomiast goście długo będą pamiętać takie wodne zaślubiny.

W plenerze
W Polsce coraz śmielej zaczynają być
organizowane śluby w plenerze. Znaczenie ma tu pora roku. Najlepiej wybrać
wiosnę, lato lub wczesną jesień. Zamiast
do kościoła, młoda para zaprasza rodziców i gości do ogrodu, na morską plażę

Aby nasz ślub mógł odbyć poza poza kościołem,
w miejscu niepoświęconym
musimy uzyskać pozwolenie
biskupa, przy czym trzeba podać ważną
przyczynę dla której ślub ma się odbyć nie
w kościele. Przed pojęciem decyzji, warto
o tym pamiętać.
Ślub to bardzo wyjątkowa uroczystość,
która łączy węzłem małżeńskich dwie,
czasem bardzo różne osobowości. Aby
więc spełnił nasze marzenia, powinien
odbyć się na naszych zasadach. Wówczas
zarówno para młoda jak i ich goście weselni zapamiętają to wydarzenie, jako coś
wyjątkowego.

REKLAMA

IDEALNE MIEJSCE
DLA WAS
a Sala weselna do 100 osób
a Profesjonalna obsługa
a Wiejski stół
a Wspaniały wypoczynek w jednym
z dziesięciu przytulnych pokoi
a Organizacja imprez okolicznościowych
a Catering
tel. +48 503 061 110
e-mail: kontakt@warminski-zakatek.pl
www.warminski-zakatek.pl
Klewki 7c, 10-687 Olsztyn
6318otbr-a
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MIKROŚLUB
Przyczyn organizowania kameralnych ślubów
jest wiele. Niektórzy chcą po prostu, aby uroczystość była intymna, inni nie chcą nadawać
temu wydarzeniu rozgłosu. Każdy ma swoje,
ważne powody. W branży małe, kameralne
uroczystości nazywane są mikroślubami.
Gdy na sali bawi się dwieście
osób, nie ma możliwości porozmawiać z każdym. Wymienia się tylko
grzecznościowe uwagi. Ślub kameralny daje już takie możliwości. Możemy bardziej skoncentrować się na
bliskich i przyjaciołach.
Ślub kameralny nazwany jest
w branży mikroślubem. Organizacja takiego ślubu wcale nie jest łatwiejsza od tego, na który przybywa
dwieście osób. Jednak klimat jest
zdecydowanie bardziej rodzinny
i przyjazny.
Mały, kameralny ślub jest świetną alternatywą dla tych, którzy nie
chcą wydawać dużych pieniędzy lub
zwyczajnie nie mają dużych zasobów finansowych.

Atmosfera pod kontrolą
Atmosfera mikroślubu diametralnie odbiega od dużych imprez tego
typu. Poza tym ślub kameralny nie
wymaga od młodych tak dużego
zaangażowania (czasu i pieniędzy),
wszystko można sobie zorganizować samemu i spędzić ten tak ważny
dzień w życiu po swojemu, w gronie
najbliższej rodziny i przyjaciół.
Taka uroczystość liczy wówczas
od 15 do 30 osób. Można też wziąć
ślub, w którym oprócz nowożeńców
uczestniczą tylko świadkowie, a więc
razem z młodymi cztery osoby.

Cicho, w tajemnicy
Ciche śluby, czy mikrośluby na
dobre zagościły w polskiej tradycji.
Po uroczystości zaślubin wszyscy

weselnicy jadą do restauracji lub
do mieszkania rodziców. Wesela
przybiera formę przyjęcia lub zwykłej domówki. Niektórzy zamawiają catering inni sami przygotowują
dania I dekoracje.
Aby uniknąć przykrych niespodziane warto także i w tym przypadku wszystko zaplanować.

REKLAMA

Scenariusz i realizacja
Kameralny ślub też potrzebuje odpowiedniej oprawy i miejsca.
Dobrze więc wszystko sobie zaplanować i działać według szczegółowego scenariusza. Miejsce powinno być adekwatne do liczby gości
— ani zbyt obszerne, ani zbyt małe.
Wszystkim musi być wygodnie. I tu
mamy całkiem niezłe pole do popisu. Mieszkanie, klub, ogród, jacht,
egzotyczna wyspa. Bo jeśli mamy
spory budżet, a gości tylko garstkę,
możemy zaszaleć i zorganizować
ślub za granicą.

WYJĄTKOWE MIEJSCE
NA PRZYJĘCIE WESELNE
a stylowa sala weselna
do 90 osób
a spersonalizowane menu
a apartament dla nowożeńców
gratis
a pokoje dla gości
w atrakcyjnych cenach
a organizacja wieczoru
panieńskiego i kawalerskiego
na preferencyjnych
warunkach
a strefa ogrodowa
a profesjonalna obsługa

Tylko obiad
Mikroślub to także kameralne
przyjęcie. Zazwyczaj jest to uroczysty obiad z dodatkowymi atrakcjami. Modne stało się zapraszanie
aktorów z monodramami, kameralnego chóru, pieśniarza, komika czy
iluzjonisty.
Podsumowując — mały, kameralny ślub ma tę zaletę, że pozwala
spędzić ten wyjątkowy czas na dobrej zabawie, rozmowach, lekkiej
rozrywce, co ważne w doborowym
towarzystwie.

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Hotel Dyplomat
tel. 89 512-41-41
email: sprzedaz@hoteldyplomat.com
www.hoteldyplomat.com
1618otbs-a
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PIĘKNO SZYTE
NA MIARĘ
Przedślubne przygotowania w najpiękniejszym wydaniu. Czyli kilka
słów o innowacyjnych, upiększających zabiegach na ciało i twarz oraz
o konieczności wpisania wizyt w BELOVED BeautyPlace na listę „to do”
ślubnego organizera każdej panny młodej, druhny... i nie tylko!
alon kosmetyki i medycyny estetycznej BELOVED BeautyPlace to miejsce w samym sercu Warmii i Mazur, oferujące najwyższej jakości
kompleksową pielęgnację od stóp do głów zarówno kobietom, jak i mężczyznom. To pierwsze takie miejsce na urodowej mapie Olsztyna
i okolic z tak bogatą propozycją zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii, takich jak: Emerge,
Zaffiro, Storz, Maximus, Soprano Ice, Geneo
oraz Endermologie LPG.
Emerge to laser frakcyjny nieablacyjny, którego
działanie powoduje głęboką regenerację skóry.
Wykonuje resurfacing, stosując energię w postaci
mikrowiązek światła, które w kontrolowany sposób uszkadzają wybrane obszary naskórka i skóry
właściwej. Naturalny proces gojenia się powoduje, że uszkodzone komórki skóry zastępowane są
przez nową, zdrową tkankę. Efektem zabiegów
jest odmłodzenie skóry, redukcja zmian pigmentowych, redukcja zmarszczek, lifting skóry oraz
redukcja blizn i rozstępów.
Zaffiro to urządzenie wyposażone w głowicę ze szlachetnego, szafirowego szkła. Emituje
promieniowanie podczerwone IR o długości fali
harmonizującej z cząstkami kolagenu. Stymuluje fibroblasty do wytwarzania zupełnie nowych

włókien kolagenowych. Efektem zabiegów jest
ujędrnienie skóry, usunięcie zmarszczek, likwidacja obwisłej skóry, zwiększenie zawartości
kolagenu, podniesienie opadających policzków,
likwidacja bruzd wargowo-nosowych, poprawa
owalu twarzy, rzeźbienie kształtu ramion i ud czy
obkurczenie pociążowego brzuszka.
Storz to urządzenie emitujące fale akustyczne,
które dają znakomite rezultaty w leczeniu cellulitu przy każdym stadium zmian. Działa bezpośrednio na komórki tłuszczowe, redukując ich
objętość, a tym samym obwód obszaru zabiegowego. Uelastycznia tkankę, dzięki czemu skóra
staje się bardziej jędrna i napięta. Efektem zabiegów jest redukcja cellulitu nawet w najbardziej zaawansowanym stadium, redukcja tkanki
tłuszczowej, poprawa jędrności skóry, modelowanie sylwetki oraz drenaż limfatyczny.
Maximus stosuje opatentowaną technologię
Trilipo RF. Podgrzewa skórę właściwą, skracając
włókna kolagenowe oraz stymulując produkcję nowych. Skutkiem tego jest natychmiastowa
i długotrwała poprawa napięcia oraz zagęszczenia skóry. Efektem zabiegów jest lifting skóry,
redukcja tkanki tłuszczowej, redukcja cellulitu, tonizacja mięśni oraz wymodelowanie ciała
i twarzy.
Soprano Ice to najbardziej kompleksowe i najskuteczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie
w zakresie depilacji laserowej, dla wszystkich
kolorów włosów i fototypów skóry. Jako jedyny
na rynku stosuje trzy rodzaje lasera – aleksandrytowy, diodowy i Nd:YAG, zapewniając skuteczne
usuwanie owłosienia dla każdego rodzaju i koloru włosa oraz karnacji. To gwarancja niemal
bezbolesnej depilacji, potwierdzonego badaniami bezpieczeństwa oraz krótkiego czasu zabiegu.
Depilacja laserem nie wymaga okresu rekon-

walescencji oraz jest możliwa do wykonywania
na każdym, nawet trudno dostępnym, obszarze
ciała.
Geneo to błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny zainspirowany naturą, oparty o MicroBubble Technology. Wykorzystuje biologiczne mechanizmy
organizmu, dając efekt odmłodzenia, dotlenienia
i rozjaśnienia skóry. W zależności od pożądanych
efektów i potrzeb skóry Geneo proponuje dwa
rodzaje zabiegów: NeoRevive oraz NeoBright, których efektem jest redukcja zmarszczek i ujędrnienie skóry, zmniejszenie porów, zdrowszy i bardziej promienny wygląd skóry, rozświetlenie,
naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry, wyrównanie kolorytu, redukcja przebarwień, poprawa
gęstości i odżywienie skóry.
Endermologie LPG to najnowocześniejsza
technologia wyszczuplania i przeciwdziałania
oznakom starzenia. To ekskluzywna technika stymulacji komórkowej, która umożliwia w 100%
naturalne zabiegi oddziałujące na tkankę łączną.
Aparat CELLU M6 Integral umożliwia osiągnięcie niedostępnych wcześniej efektów zabiegów
Endermologie na obszarze ciała i twarzy. Są nimi
odchudzenie komórek tłuszczowych, wygładzenie cellulitu i modelowanie sylwetki oraz ujędrnienie skóry czy rozjaśnienie cery, wypełnienie
zmarszczek oraz uwydatnienie konturów twarzy.
Wszystkie technologie działają w sposób całkowicie bezinwazyjny, są wysoce skuteczne oraz
dają szybkie efekty szyte na miarę. A oferowana
przez salon pełna pielęgnacja dłoni i stóp oraz
profesjonalna stylizacja rzęs metodą klasyczną
oraz objętościową będą „kropką nad i” dla osiągnięcia wymarzonego look’u w tym wyjątkowym
dniu.

9718otbr-a
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GOTÓWKA, NIESPOD

BŁOTNA W
Jaki prezent ślubny ucieszy nowożeńców?
Pomysłów jest tyle ilu weselników. Ale
przecież ważne jest to, aby prezent był trafiony
i ucieszył przede wszystkich nowożeńców. Porcelanowe zastawy, bilet na premierowy spektakl
teatralny, rezerwacja stolika w modnej kultowej restauracji, wakacje na Maderze czy ubranka i zabawki dla
młodych mam z Domu Samotnej Matki?
rezent oprócz tego, że powinien być przydatny, powinien też ucieszyć nowożeńców. Coraz częściej Młodzi już w zaproszeniu zaznaczają, że chcą aby zamiast
kwiatów, goście przynieśli np. śpioszki
i zabawki dla maluszków dla mam mieszkających w Domu Samotnej Matki lub
karmę dla zwierząt, która zasili miejscowe schronisko dla zwierząt.

Co poza darami?
Jeśli nowożeńcy nie zawarli swoich sugestii, mamy wolną rękę w wyborze i kupieniu prezentu.
Pamiętamy lata, kiedy po weselu, młodzi rozpakowywali prezenty, a tam sześć
kompletów pościeli, osiemnaście obrusów, porcelanowa zastawa stołowa, żelazko, żelazko, żelazko...
Aby zminimalizować dublowanie prezentów zaczęto po prostu wręczać koperty z gotówką. Za uzbieraną w ten sposób
kwotę (czasem bardzo pokaźną) młoda
para może sobie zafundować co chce, dołożyć do podróży poślubnej.
Są jednak goście weselni, którzy wolą
kupić konkretny prezent. I tu znowu pojawia się lista artykułów do wyposażenia lub urządzenia nowego, wspólnego
domu.
Na tego typu rozwiązanie mogą pozwolić sobie te osoby, które dobrze znają mło-

dych małżonków, wiedzą, jaki mają gust
i co ich by ucieszyło. Dalecy krewni raczej
powinni sobie odpuścić kupowanie zastawy stołowej czy domowych dekoracji —
jest niemal pewne, że ich prezent nie trafi
w gust nowożeńców i na długie lata zalegnie na strychu, w piwnicy czy za szafą.

Sprawdzone, więc można zaryzykować
Bardzo dobrym pomysłem na prezent
jest zastawa stołowa lub komplet eleganckich, wyższej jakości sztućców. Młodemu małżeństwu, które dopiero zacznie
urządzać wspólne mieszkanie, takie zestawy z pewnością się przydadzą. Oczywiście, pod warunkiem, że wybierzemy
nie to, co nam się podoba, tylko to, co
może spodobać się młodej parze. Piękny
komplet porcelany czy zestaw eleganckich sztućców to prezent na długie lata —
zwykle jest używany od święta, podczas
szczególnych okazji, a małżonkowie nie
zapominają podkreślać, że piękne sztućce
czy filiżanki są prezentem ślubnym.

AGD tak, ale dobrej jakości
Jeśli już bardzo chcemy kupić coś z AGD,
to niech to będzie sprzęt naprawdę dobrej
jakości. Odpuśćmy sobie toster z supermarketu czy ekspres do kawy ze sklepu z chińszczyzną, a postawmy na sprawdzone marki
i nowoczesny design, zgodny z gustem młodej pary. Chodzi przecież o to, by taki sprzęt
służył bezawaryjnie przez długie lata.

Jeśli planujemy zrobić prezent do kuchni, najlepiej sprawdzi się coś większego:
super nowoczesny ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, termomix. Jest to
sprzęt specjalistyczny, na który młodzi
jeszcze sobie nie mogą pozwolić, a który
z pewnością ułatwi i uprzyjemni prace
w kuchni.
Takie prezenty przydadzą się szczególnie tym nowożeńcom, którzy dopiero
po ślubie planują przeprowadzić się na
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WYPRAWA OFF-ROAD?
nowe, własne mieszkanie, gdzie
czeka ich urządzanie i kupowanie
większości sprzętu.
Jeśli natomiast młodzi małżonkowie już wcześniej ze sobą mieszkali i zadbali o wszystkie niezbędne urządzenia, kupowanie sprzętu
AGD może być nietrafionym pomysłem. Szczególnie, jeśli wpadniemy na niego nie tylko my, ale
też wielu innych gości weselnych.
Jeśli państwo młodzi dostaną trzy
mikrofalówki czy cztery roboty
kuchenne, siłą rzeczy nie wstawią
wszystkiego do własnej kuchni.
A żaden z gości nie chce przecież,
by jego prezent trafił do kogoś innego lub, co gorsza, na internetową aukcję.

Maszkaron za szafą,
wazonik w schowku
Wiele osób jako prezent ślubny
kupuje elementy wystroju wnętrza — obrazy na ścianę, stojaki na
wino, zestawy fotograficznych ra-

mek, czasem też sprzęt
elektroniczny. Pomysł
jest dobry, trzeba jednak uważać, by nie wybrać czegoś, co będzie
kompletnie nie w guście nowożeńców. A to
może skończyć się tak,
że nasz prezent będzie
ozdabiał wnętrze jedynie wtedy, gdy przyjdziemy do państwa
młodych w odwiedziny.
Często słyszy się
o przypadkach babć czy
cioć, które podarowały w prezencie ślubnym wyjątkowo brzydki
obraz czy mało gustowny wazon.
Młodzi małżonkowie trzymają takie prezenty w czeluściach schowków czy na strychu, a wieszają czy
stawiają tylko z okazji wizyty darczyńcy. I po co im taki stres?

Masaż dla dwojga, japoński wieczór
Wybierając prezent warto więc
pamiętać przede wszystkim o jednym — ma cieszyć, a nie sprawiać
problemy. Jeśli nie wiemy, co może
się nowożeńcom spodobać, nie
uszczęśliwiajmy ich na siłę, a potem nie czekajmy na wdzięczność.
Fajnym i sprawdzonym pomysłem są wszelkie karnety np. na
kolację w japońskiej restauracji,
pobyt w SPA, lot paralotnią, szybowcem lub skok ze spadochronem czy w końcu kurs nurkowania. Modne są także weekendy
z wyprawą off-road. Bardziej stabilny jest zaprojektowany i wydrukowany przez nas bilet w wymarzoną podróż. Na bilecie zostawmy
miejsce na wpisanie daty i miejsca
podróży oraz zapewnienie, że podróż będzie opłacona. Oczywiście
przeznaczoną kwotę możemy też
wręczyć młodej parze, aby wykorzystali ją tak, jak zechcą.

REKLAMA

WIDEOFILMOWANIE
FOTOGRAFIA
www.WeselnaTV.pl | e-mail: an-max.tv@wp.pl

tel.: 690-835-835
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PODRÓŻ POŚLUBNA
w
SIODLE CZY Z DELFINAMI
A po ślubie i weselu — podróż
poślubna! Niektórzy łączą podróż
poślubną z miesiącem miodowym.
Można jednak te wydarzenia od siebie oddzielić. Wówczas mamy więcej
atrakcji i czasu wyłącznie dla siebie.
odróż poślubna to czas wyłącznie dla nowożeńców – bez stresu, za to z mnóstwem
przyjemności. Miłe chwile zaczynają się
już przy planowaniu – wybór miejsca (kraj,
zagranica), forma (aktywnie, leniuchowanie), sposób przemieszczania (samolot,
samochód). Jak zawsze, wiele zależy od

zasobności portfela, ale najważniejsze są
preferencje młodych małżonków.

Wybierz miejsce
O co należy zadbać, aby podróż przebiegła bez niemiłych niespodzianek? Oto kilka prostych zasad.
Po pierwsze wybieramy miejsce. To moment kiedy możemy spełnić swoje marzenia o zwiedzaniu świata. Jeśli lubimy wylegiwać się na słońcu, pić kolorowe drinki
obierzmy kierunek mórz południowych –
tych bliskich lub bardzo odległych.
Jeśli bawi nas zwiedzanie, poznawanie
nowych ludzi, kuchni, języków, zabawę
w klubach — wystarczy któraś z europejskich stolic.

Sami lub z biurem
Podróż możemy zorganizować sobie
sami lub skorzystać z oferty poleconego
przez przyjaciół biura podróży. Poleconego
lub już sprawdzonego. To ważne, aby nie
wylądować na romantycznej dziewiczej
wyspie bez biletu powrotnego.
Obecnie biura podróży mają bardzo bogatą ofertę. Wystarczy odwiedzić dwa lub
trzy, aby mieć jako takie pojęcie o cenach,
terminach oraz warunkach i jakości usług.
Nie wystarczy zajrzeć do katalogu, obejrzeć zdjęcia i wybrać najpiękniejszy hotel,
bo może się okazać, że wybrany przez nas
komfortowy hotel to rudera, a plaża jest 5
km od miejsca noclegu.

REKLAMA
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Pamiętajmy też, aby już na wstępie powiedzieć, że wybieramy się w podróż poślubną. Wiele biur ma specjalne oferty dla
nowożeńców. Specjalnie przygotowane
apartamenty i oczywiście promocyjne ceny.
Podróż poślubna z biurem podróży zapewni nam komfort spokojnego spędzenia
czasu. Prawie wszystko dostaniemy podane
na przysłowiowej tacy zaczynając od rezerwacji terminu, wykupu biletów, noclegów,
po bezpieczny i pewny dowóz na miejsce.
To świetna opcja dla par ceniących wygodne życie.
Jeśli natomiast lubimy stawiać sobie wyzwania, jesteśmy dobrymi organizatorami
nic nie stoi na przeszkodzie, aby podróż poślubną zorganizować sobie samemu.
Samodzielnie zaplanowany i zrealizowany wyjazd da nam ogromną satysfakcję, ale
też więcej swobody. Wszystko robimy na
własną rękę i we własnym tempie – posiłki, wędrówki, zwiedzanie. Wystarczy dobra
mapa, świetny humor i trochę gotówki.
Indywidualnie zorganizowana podróż to
także swoboda w wyborze terminu wyjazdu i powrotu.

Kiedy do Grecji, a kiedy na Hawaje?
Chcąć wyjechać gdzieś dalej niż tylko do
np. Lublina warto dowiedzieć się czegoś

więcej o klimacie i warunkach przyrodniczych naszego celu. W przeciwny razie,
skuszeni np. niską ceną może się okazać,
że akurat wczoraj zakończył się tu sezon,
większość sklepów jest zamknięta, a słońce wróci dopiero za dwa miesiące.
Warto też poznać miejscowe obyczaje,
nakazy i zakazy. Bez tych podstawowych
informacji możemy sobie narobić biedy
i mieć trudności z nawiązaniem przyjaznych kontaktów. Wystarczy np. nauczyć
się kilku grzecznościowych zwrotów. Będzie to też oznaką szacunku, jakim darzymy obsługę hotelu czy sklepikarzy.

Ważne!
Przed wyjazdem do egzotycznych krajów
sprawdźcie czy nie potrzebne są szczepienia. Wiedzę zdobędziecie w biurze podróży i w miejscowym sanepidzie.
Oto najchętniej wybierane przez nowożeńców miejsca.
a Mauritius – najlepiej jechać od maja do
listopada,
a Barbados — grudzień-maj,
a Seszele — marzec-listopad,
a Dominikana – listopad-marzec,
a Bali – kwiecień-październik,
a Indie – Go — od października do marca.

Nie masz pieniędzy?
Nie musisz jechać do Afryki. Na nowożeńców czekają Warmia i Mazury, Tatry, wybrzeże Bałtyku. Wschód, zachód, północ, południe, a wszędzie europejski standard
pobytu.
Kwatery prywatne, hotele i hoteliki
oferują noclegi już od 30 zł za dobę.
Dodatkowo możemy posmakować wspaniałych regionalnych potraw i napitków, ot
choćby śliwowicy, wina z mazurskiej winnicy czy smakowitych serów, których nie dostaniemy nigdzie na świecie.
Kuszą dodatkowe atrakcje:
zimą - jazda konno, szusowanie, kuligi, ogniska, biesiady,
a wszystko w cenie pobytu.
Ale jeśli się upierasz i koniecznie chcesz zabrać wybrankę za granicę, to rozważ
ofertę last minute. Wprawdzie nie bardzo możesz przebierać w terminach, ale za to
całą resztę masz o 50 proc.
taniej.
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Podróż na pogranicze

Warmii i Mazur
Jeżeli szukacie pomysłu na weekendowy, aktywny relaks
lub spodziewacie się gości, którym chcecie pokazać okolicę,
polecamy niewielką zieloną miejscowość nad przepięknym
jeziorem – Świętą Lipkę.
Koncert Bacha na kościelnych
organach w murach bazyliki
przyprawia o dreszcze. Emocji
dostarczają także poruszające się rzeźby, będące częścią
organów oraz wspaniała,
monumentalna architektura
i malarstwo ścienne, a także
kolumnada okalająca bazylikę – krużganki z przepięknymi
freskami. Dodatkowo malownicze tereny są doskonałe na
spacery i wycieczki rowerowe.
Kiedy zgłodniejemy warto
odwiedzić jedną z karczm. Artystyczny, a zarazem swojski,
ludowy klimat, pyszne jedzenie oraz serdeczna obsługa
z poczuciem humoru to ich
specjalność.
Zapłacisz tam gotówką, nie
plastikowym pieniądzem, ale
jak zauważył zawadiacki kelner, dobrze, że nie każą pła-

cić talarami jak w dawnych
karczmach. Tu możesz usiąść
na ganku i zjeść na świeżym
powietrzu podziwiając widok
na przepiękne sanktuarium.
W dalszą drogę ruszyć czas!
Mijamy sędziwe drzewa, zieloną dolinę i przepiękne jezioro.
Kochamy wpatrywać się w zieleń po horyzont — łąki, łany
zbóż, najpiękniejsze pejzaże
na świecie, ciągnąca się żywa
wystawa sztuki. Przydrożne kapliczki na tle okrągłych
snopków, kolejna i kolejna,
wskazują drogę przygodzie, tę
właściwą. Oto jest i Reszel. To
piękne, malownicze warmińskie miasteczko, ciche i spokojne. Czaruje swym urokiem,
któremu bliżej do wsi niż do
miasta. Piękna spacerowa
trasa wzdłuż rzeki Sajny przyciąga wzrok, gdy wędrujemy

po urokliwym moście, by zdobyć zamek. Stoi ogromny, na
kamiennym podmurowaniu,
masywny, mieni się ceglastympomarańczem w promieniach
słońca. Wieża jest względnie
bezpieczna nawet dla pięcioletnich giermków. Piękny
widok rozlewa się ze szczytu.
Strzeżcie się lochów, dochodzą stamtąd dźwięki jakby
nieszczęśnika
zakuwanego
w dyby. Docieramy na dziedziniec, a z niego do galerii sztuki współczesnej, znajdującej
się w zamczysku. Jeśli macie
ochotę na zdobycie kolejnej
wieży widokowej, polecamy
kościół św. Piotra i Pawła. To
już będzie wyzwanie dla prawdziwych śmiałków! Jak mówi
piosenka: „Polska piękna jest,
zwiedź ją wzdłuż i wszerz...”.
13818otbr-a
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NA LUDOWĄ NUTĘ
Oryginalne wesele? Może powrócić do źródeł i zorganizować
je w klimacie ludowym? Jeżeli
się na to zdecydujesz, przypominamy stare zwyczaje z Warmii
i Mazur.
ziś młodzi coraz częściej organizują wesela w piątki, a jak to bywało kiedyś? Okazuje
się, że na Warmii wesela odbywały się w poniedziałki i wtorki i prawie nigdy w soboty!
Z kolei na ewangelickich mazurach z reguły
bawiono się w piątki. Zabawy weselne najczęściej organizowano nie latem — bo wówczas w polu było najwięcej pracy — tylko
jesienią, po zbiorach.

Już przed ślubem, narzeczona wkładała na głowę mirtowy wianek, aby wszyscy
wokół wiedzieli, kto ma wyjść za mąż. Gości na wesele spraszał tzw. placmistrz. Brał
szarego konia (taki miał przynosić szczęście) i jeździł po okolicznych gospodarzach.
Na Mazurach zaproszenia na wesele były
wygłaszane w postaci wierszowanych oracji. Oto fragment jednej z nich: „Zapraszam
was na wołu karmionego, na barana dobrze
uchowanego, na kura tłustego, na gąsiora
pieczonego, na kłodę piwa, na tonę gorzałki, na pięćset kołaczów i na chleb miałki, na
gromadę kokoszy. Tam będziem mieli rozkoszy...".
Co ciekawe, do ślubu panna młoda szła
w czarnej sukni. Pan młody również wkładał czarne spodnie, długie buty i kapelusz.
W czasie samej ceremonii nie puszczała ręki
swojego wybranka, co miało gwarantować
trwałość związku. Jeżeli udało jej się nastąpić jemu na stopę lub uklęknąć na jego
ubraniu, znaczyło to, że to właśnie ona miała rządzić w związku.

Wspomniany placmistrz, w czasie samej
biesiady rozsadzał gości i pilnował aby dzbany i misy na stołach nie stały puste. Jego zadanie było też rozweselanie gości uszczypliwymi żartami.
Co jadano na takich weselach? Chociażby rosół z kury z ryżem, kapustę i pieczone
kaczki. Podawano również ciasta, głównie
drożdżowe.
Tradycyjne wesele trwało trzy dni. Drugiego dnia następowały znane do dziś oczepiny.
Wówczas to młoda mężatka wianek zastępowała czepkiem, co symbolizowało zerwanie z dotychczasowym, panieńskim życiem.
Trzeci dzień wesela to tzw. przenosiny.
Wówczas młodą mężatkę przewożono do jej
nowego domu. Rano, po spożytym śniadaniu, wszyscy goście zbierali się przed chatą,
gdzie czekał pożyczony wóz. Na niego ładowano cały posag mężatki. Na nowym miejscu, starym zwyczajem trzy razy oprowadzano ją wokół domowego ogniska.

Zespół Pieśni i Tańca Kortowo
fot. Krystyna Janusz

REKLAMA

tel. 89 512 34 23

www.karczma.pl

Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie

zaprasza cię, Gościu miły, do epoki pohulanek w iście szlacheckim stylu.
Na Gości naszych czekać będzie zawsze jadła i wina do woli...

...wesela skoczne, że siedzieć nie uchodzi...
11118OTBR-a -K
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A W RĘKU BUKIET Z POLNYCH KWIATÓW
W tegorocznym sezonie ślubnym dominować będzie kilka trendów:
romantyzm połączony z nowoczesnością, nieśmiertelny glamour, style boho
oraz hippie. Na jaką wiązankę się zdecydujesz? Doradzają eksperci z olsztyńskiej
kwiaciarni CUDA-WIANKI.

Romantyzm połączony
z nowoczesnością

Styl boho, a może
hippie?

Nieśmiertelny
glamour

Tu dominować będą lekkie, pastelowe
kompozycje, zwiewne i aksamitne wstążki, a bukiety będą tak naturalne, jakby
zostały złożone przed chwilą z polnych
kwiatów. Panny młode zamiast klasycznych róż wybiorą te ogrodowe, towarzyszyć im będą piwonie, orchidee i tulipany.
Ten ostatni kwiat zagra w tym sezonie
czołowe miejsce w ślubnej kompozycji.
Zamiast welonu — kwiatowe korony,
plecione z hortensji, gipsówki czy drobnych różyczek. Wianki to niezaprzeczalny
hit ostatnich i kolejnych sezonów!

To idealne rozwiązanie dla szalonych,
zakochanych par. Cechuje je wachlarz pełen kolorów, kwiatowe wzory i koniecznie
— etniczne elementy. Bukiet panny młodej w klimacie boho to stokrotki, maki,
rumianki oraz chabry. Znajdziemy w nim
także różne gatunki traw oraz zbóż. Zamiast klasycznej wstążki wiązanki przewiążemy jutą lub rafią.
Panna młoda w stylu boho nie może
obejść się bez kwiatów wpiętych w naturalnie ułożone włosy lub plecione warkocze.

Glamour oznacza przepych, splendor
i koniecznie blask... Stąd nie brakuje
tu koralików, pereł, błyskotek, kolorowych wstążek, a nawet zdobionej włóczki. W tym przypadku w dłoniach panny młodej znajdziemy piwonie, kalle,
jaskry i dendrobium. Na bukiet złoży się
także królewska protea, a to wszystko
w błyszczącej oprawie. We włosach spinki, wsuwki z perłami, duża biżuteria ze
świecącymi kamieniami i obowiązkowo
— kwiatowe dodatki.

Warto wziąć sobie do serca wymienione sugestie, należy jednak
przede wszystkim pamiętać o tym, aby ślub i wesele zawsze były
w stylu, który pozwoli nam stworzyć wydarzenie z klasą.

Żołnierska 19, 10-561 Olsztyn, tel. 511 709 911
Godziny otwarcia: 8.00 – 18.00
296717otbr-a
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CZYLI LISTA
OBOWIĄZKOWYCH
GADŻETÓW
NA WESELE!
Kotyliony lub przypinki. Już zdążyły się
u nas zadomowić. Są specjalne dedykowane
dla poszczególnych gości z panna młodą
i panem młodym na czele. Na wesele można
zamówić przypinki według własnego,
oryginalnego wzoru.
REKLAMA

Prezenciki dla gości
Ci, którzy razem z nami spędzą
ten wyjątkowy czas, nie mogą o
tym zapomnieć. Co więc zrobić?
Podarować im prezenciki w postaci gustownie przygotowanych
pudełeczkach, do których możemy włożyć chociażby słodkości.

Statuetki lub stylowe listy
Dla rodziców, tych naturalnych
lub chrzestnych wypada podziękować bardziej... Może oprócz
bukietu kwiatów wręczyć im stylowe statuetki, za odegranie wybitnych ról w naszym życiu. Można również przelać swoje uczucia
np. wiecznym piórem na czerpany, ponadczasowy papier.

Etykiety na butelki
To wydarzenie musi przejść do
historii. Dlatego też na butelkach
z alkoholem warto umieścić wyjątkowe etykiety lub zawieszki. Te
drugie goście weselni mogą wziąć
ze sobą na pamiątkę.

Wizytówki
Obowiązkowe, abyśmy mogli
rozsadzić gości weselnych przy
stole. Dobrze, jeżeli przed wejściem na salę umieścimy również
plan z rozmieszczeniem stołów i
siedzących przy nich gości.

Pudełko na życzenia.
Przyda się bez wątpienia podczas składania życzeń młodej
10618otbr-a

parze. w ten sposób w jednym
miejscu znajdą się wszystkie i nie
będzie trzeba ich upychać po kieszeniach.

Pokrowce na krzesła
Eleganckie i gustowne z przewiązanymi kokardami sprawia, że
sala będzie wyglądała wyjątkowo.
Mogą być udekorowane również
wiankami.

Konfetti
Jak świętować to świętować.
Musi być szampan i wystrzałowe
konfetti. Razem z płatkami róż
sprawią, że emocjonujące chwile
zapamiętamy na zawsze. Można
będzie ich użyć również przed kościołem (koniecznie po uzgodnieniu z proboszczem).

Serwetki
Podczas weselnego przyjęcia
muszą być wyjątkowo eleganckie.
Dobrze, jeżeli stylem nawiązują
do wystroju całej sali. Może warto
przy okazji pomyśleć o podkładki
pod talerze.

Fotobudka
Tak jak selfie stało się dla nas
codziennością, tak samo podczas wesela nie może zabraknąć
fotobudki. To ciekawa atrakcja,
która sprawi radość zarówno tym
starszym, jak i młodszym weselnikom.
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POPROSIŁ CIEBIE O RĘKĘ,

POWIEDZIAŁAŚ TAK I CO DALEJ?
Wówczas zaczynają się przygotowania do
ślubu. Trzeba przyznać, że dziś ten czas znacząco się wydłużył. Przyczyn takiego stanu
rzeczy jest przynajmniej kilka.
o pierwsze warto pobyć ze sobą jakiś czas
w narzeczeństwie. Ten przedsionek do
małżeństwa ma niebagatelne znaczenie i
jest ostatnim etapem przyglądania się sobie nawzajem. Oczywiście, jesteśmy jak
najlepszej myśli, ale kto wie? Małżeństwo
to nie hipermarket, w którym wybieramy
sobie co chcemy, tylko podróż na całe życie. W końcu ze sobą łączą się różne osobowości i charaktery, a do tego z różnych
domów z odmiennymi zwyczajami. Źle
byłoby, abyśmy powiedzieli sobie dość na
pierwszym trudnym zakręcie życia. Dalej
dochodzą bardziej przyziemne rzeczy, takie
jak miejsce, gdzie chcemy wziąć ślub, sala,
czy orkiestra, na które siłą rzeczy nieraz
trzeba poczekać.
Na początku należy sobie zadać pytanie
czy chcemy wziąć ślub cywilny czy tzw.

konkordatowy, tzn. kościelny ze skutkami
prawnymi. Wówczas będziemy wiedzieli
czy udać się tylko do urzędu stanu cywilnego czy również do swoich parafii. Jeżeli
zdecydujemy się na ślub kościelny musimy
wiedzieć, że w archidiecezji warmińskiej,
która obejmuje dużą część naszego regionu, narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich
— dziesięć spotkań. Zdarza się, że narzeczeni uczestniczą również w spotkaniach w
parafialnej poradni rodzinnej. Warto podkreślić, że ci, którzy nie byli jeszcze bierzmowani, przed ślubem muszą przystąpić
jeszcze do tego sakramentu.
Do księdza należy się zgłosić co najmniej
na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Na pewno potrzebne będą dowody
osobiste i świadectwa chrztu.
W przypadku urzędu stanu cywilnego
potrzebne dowody osobiste oraz odpisy
skrócone aktów urodzenia. Jeżeli nasz wybranek lub wybranka jest cudzoziemcem
potrzebne będzie zaświadczenie o zdolno-

ści prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim wydane przez właściwy
organ danego kraju, najczęściej USC lub
konsulat jej/jego państwa. Jeżeli takiego
zaświadczenia nie uda się pozyskać, można
zwrócić się do sądu rejonowego o zwolnienie z posiadania takiego dokumentu (formularze, jak należy go wypełnić, można
znaleźć chociażby na stronie USC w Olsztynie).
Wniosek o zamiarze zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście w danym USC.
Można go zgłosić już na 6 miesięcy przed
datą zawarcia małżeństwa. Świadków natomiast można zgłosić na trzy dni przed
ustaloną datą zawarcia małżeństwa.
Generalnie wizyty w USC również nie
należy odkładać, bo tylko w uzasadnionych przypadkach i to za zezwoleniem kierownika USC, zawarcie małżeństwa może
nastąpić przed upływem miesiąca od dnia
złożenia dokumentów.

Szukasz miejsca

REKLAMA

na zorganizowanie wesela?
wesela

noclegi

spotkania

integracje

Olsztyn, Gutkowo 9
tel. 533 259 602

e-mail: kryst-tad@wp.pl
www.kryst-tad.olsztyn.pl
Agroturystyka Kryst-Tad

Dysponujemy
11 pokojami gościnnymi
z pełnym wyposażeniem
(łącznie z Wi-Fi)

Posiadamy 2 sale:
- duża do 130 osób
- sala kominkowa do 30 osób

6418otbr-a
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STARE, NOWE,
POŻYCZONE
I KONIECZNIE
Podczas zaślubin panna młoda powinna
mieć zarazem coś starego, jak i nowego,
coś pożyczonego i coś niebieskiego.
Skąd to się wzięło?

NOWEGO

STAREGO

Nowe. To symbol nowej drogi życia, na jaką
właśnie wstępuje. Oznacza otwartość na to,
co przyniesie przyszłość. Kolejnym elementem
towarzyszącym młodej powinien być
optymizm. Teraz nie będzie kroczyła już sama,
tylko z partnerem swojego życia.

Stare. Symbol szacunku do tradycji. Panna
młoda wstępując w związek małżeński ma przy
sobie coś starego po to, aby między innymi
kontynuować tradycje rodzinne i nie odcinać
się od swoich korzeni. Może to być np.
biżuteria — kolczyki lup pierścionek po babci.

POŻYCZONEGO
Pożyczone. Mieć na sobie lub ze sobą jakąś
rzecz pożyczoną oznacza, że kobieta jako
mężatka zawsze będzie mogła liczyć na pomoc
rodziny, jak i przyjaciół. Niektórzy twierdzą, że
warto pożyczyć coś od małżeństwa, które żyje
w zgodzie.

NIEBIESKIEGO
Niebieskie. Zgodnie z symboliką, kolor
niebieski oznacza niewinność, skromność
i miłość. Okazuje się, że już w starożytności
panny młode nosiły niebieskie suknie. Dziś
również można spotkać panny, które na ślub
zakładają suknie w tym kolorze.

298817otbr-a

Piękna fryzura w tym wyjątkowym dniu?

Możemy sprawić, że Twoje włosy w szybki i bezpieczny sposób staną się dłuższe i bardziej gęste...
Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym stylistą.

HEADSTYLER | UL. MAZURSKA 10/17 | OLSZTYN | TEL. 600 331 242
8318otbr-a

