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OD WIEkÓW NIEODŁĄCZNyM
ELEMENTEM ŚLUBU POZOSTajĄ OBRĄCZkI.
Z POWODZENIEM UŻyWaNO ICH
jUŻ W CZaSaCH STaROŻyTNEGO RZyMU.
ZŁOTE kRĄŻkI ŁĄCZĄ ZakOCHaNyCH
I POZOSTajĄ jEDyNE W SWOjEj WyMOWIE...
Od lat zmieniają się jednak trendy ślubne oraz mody. jak zwykle
w centrum jest Młoda Para. W 2019 roku, jeżeli chodzi o suknie
ślubne, nadszedł czas prostych krojów pozbawionych zbędnych
ozdobników. Myliłby się jednak ktoś, kto twierdzi, że nie będą modne
również kreacje w stylu królewskim. Bajkowe suknie z długimi trenami wracają do łask. jeżeli chodzi o kolory, modne są odcienie koralu
, lawendowe tony i beżowe popiele. W przypadku panów młodych
na topie jest granat. Do tego koloru świetnie pasują między innymi
brązowe oraz beżowe dodatki. Swoich zwolenników znajdzie również
zieleń, która kojarzy się z życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią... Coraz bardziej urozmaicone bywają same przyjęcia
weselne. Pojawiają się stoły tematyczne, ciekawe zabawy i prezenty.
Neony, artystycznie wykonane słodkości i drink bary. Wszystko to
składa się na unikalną paletę barw wesela, aby to wydarzenie mogło
być jedyne w swoim rodzaju. Najważniejsze jest jednak to coś, czego
nie da się kupić za żadne pieniądze. To Miłość... Oby była wieczna jak
wspomniane złote obrączki, które młodzi podczas ceremonii ślubnej
zakładają sobie na palce.

SPIS TREŚCI
3
4-5
6
7
8
10-11

Być jak jennifer Lopez...
Trendy ślubne 2019/2020
Suknie ślubne
Garnitury
Nowinki ślubne
Weselne trendy kolorystyczne
Fot. archiwum prywatne

TRENDY

Wydawca:
Grupa WM sp.z o.o.
10-364 Olsztyn
ul. Tracka 5

12
14
15
16-17
18-19
20
22

Ekologiczne wesele
Zimowy ślub
Bukiet panny młodej
Stoły tematyczne dla smakoszy
Do ślubu ze statuetką „Spirit of Ecstasy”
Wieczór panieński i kawalerski
kalkulator ślubny

Prezes: jarosław Tokarczyk
Dyrektor Biura Reklamy Olsztyn:
agnieszka Weder-Grygielewicz
koordynator: katarzyna Bobrycka, tel. 514-800-519

Redakcja: Wojciech kosiewicz
Projekt Graﬁczny: jakub Cyrana
Foto: adobeStock, archiwum prywatne
Redakcja nie odpowiada za treść i zdjęcia w reklamach

3

TRENDY

Być jak

Jennifer
Lopez...
Trafiłam do grona szczęśliwych. Upadłam na głowę.
Tę samą głowę na własne życzenie podkładam pod
ostry topór… Jakkolwiek to nazwać — wychodziłam
za mąż. A ponieważ był to pierwszy taki przypadek
w moim życiu, jedno o przygotowaniach do ślubu
i wesela wiedziałam na pewno: NIC NIE WIEM!
Teoria chaosu
Pocieszający był fakt, że narzeczony, zgodnie
z dawnym obyczajem, zajął się już zawczasu
terminem ceremonii ślubnej, obrączkami i szeroko pojętym alkoholem. Mnie zostawała cała
reszta: lista gości, zaproszenia, ewentualne noclegi dla przyjezdnych. Fotograf, filmowiec i DJ.
Sukienka, fryzjer i makijaż. Kwiaty, restauracja
i cukiernik, bo przecież tort weselny. Upominki
dla gości... Sporo tego…! A warto też pamiętać o
transporcie, jakichś atrakcjach na całą weselną
noc, a w moim wypadku chyba także o przyspieszonym kursie tańca…
Chaos — to było coś, co wypełniało mnie po
brzegi. Jak zawsze jednak miłosierna Opatrzność
miała mnie w opiece…
Opatrzność
— Cześć, Madzia! — zawołał miły dziewczęcy
głos, kiedy snułam się między regałami osiedlowego sklepu.
Odwróciłam się i natychmiast rozpoznałam
moją koleżankę ze szkolnej ławki, Ilonkę Jabłońską, której nie widziałam od ukończenia podstawówki. Po standardowej wymianie uścisków
zgodnie uznałyśmy, że czas wciąż nie napoczął
nas swoim zębem i że to bardzo dobrze o nas
świadczy. Bez żadnych złych ani dobrych przeczuć zapytałam, co Ilonka porabia.
— Jestem tą szczęściarą, która robi to, co kocha — Ilonka nie kryła dumy i zadowolenia. —
Pomagam ludziom w organizacji ślubów i wesel.
Konsultantka ślubna, czyli z angielska wedding
planner…
Rany boskie, mówiłam, że Opatrzność czuwa!
I nastał cud
— Ilonka… — powiedziałam najuroczyściej, jak
umiem. — Z samego nieba mi spadasz. Ja właśnie wychodzę za mąż…!
— E, to nic takiego… — Ilonka nie kryła radości, ale jej spokój zarażał. — Ślub cywilny czy
kościelny?
— Kościelny.
— A masz już datę zarezerwowaną w kościele?
1219OTBR-B-K

— Mam. 6 czerwca
przyszłego roku.
— O, to mamy sporo czasu…! Ustalimy
orientacyjną listę gości
i wybierzecie z narzeczonym zaproszenia.
Jak już nam wszyscy
potwierdzą, zdecydujemy, którym z nich trzeba
zapewnić nocleg. Pół roku przed ślubem wybierzemy menu. Z potwierdzonej liczby gości wyjdzie nam też wielkość zamówienia do restauracji. No i rozmiar tortu. A w jakim stylu chcesz iść
do ślubu?
— Stylu…? — jęknęłam i już byłam pewna, że
taka ślubna konsultantka to jest skarb i wyłącznie korzyści.
— Ja cię widzę w stylu glamour z domieszką retro… — wyznała bez wahania i widziałam, że Ilona zaczyna panować nad całą sytuacją. — Suknia
będzie z imponującymi zdobieniami na plecach.
Połączymy w ten sposób kobiecą zmysłowość
i wyrafinowaną stylistykę retro. A zamiast welonu damy woalkę i kryształowe kolczyki. I ten
styl poprowadzi nas dalej. Zaproszenia będą na
papierze czerpanym, z pięknie wykaligrafowanymi nazwiskami gości. Tak samo udekorujemy
kościół i salę. O jakich kwiatach myślisz?
— Do wazonów? — spytałam dla uściślenia.
— Nie. Do ręki… — odparła z tym samym stoickim spokojem. — Wiązankę przecież będziesz
miała…
— A, to piwonie poproszę…
— Świetnie, akurat czerwiec to sezon. Ja cię
widzę z krótko przyciętymi piwoniami, poprzetykanymi białymi goździkami. Albo frezjami,
jak wolisz. I znów: to one ozdobią kościół, salę
i butonierkę pana młodego. Fotografa-filmowca
mam i DJ’a też. Zaraz zadzwonię i niech cię wpiszą na ten termin. Fryzjerkę i makijażystkę też
mam sprawdzone, od lat współpracujemy. Jak
tylko przyjdzie suknia, zrobimy makijaż próbny
i wybierzemy najlepszą wersję ciebie.

Kobieta do zadań specjalnych
— Ilonka, jak ty dajesz radę? Bo to jednak sporo spraw jest…
— E, kwestia dobrej organizacji pracy, sprawdzonych podwykonawców… Trochę otwartości
do ludzi, zgoda na nienormowane godziny pracy
i oczywiście pasja — odpowiedziała mi skromnie.
— To ty jesteś taka kobieta do zadań specjalnych. Jak Jennifer Lopez w tym filmie „Powiedz
tak”…!
— No, staram się — odparła zadowolona i tam,
między półkami z herbatą i dodatkami do ciast,
w swoim grubym kalendarzu zapisała mój numer telefonu…!
Ktokolwiek w najbliższym czasie również planuje zmienić stan cywilny — serdecznie polecam: Ilona Jabłońska, Magic Day Wedding &
Event Planner. Tel. 513 054 641. Mail: kontakt@
magicdayij.pl. Wszystko znajdziecie też i obejrzycie na stronie www.magicdayij.pl.
I dzwońcie, bo z tymi terminami naprawdę
krucho! mmb

www.magicdayij.pl
Telefon: + 48 513 054 641
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Ślub i związana z nim otoczka to wyjątk
do końca życia. Jeżeli chodzi o panują
od standardowy

Kompozycje kwiatowe
W modzie są wysokie dekoracje kwiatowe, ale nie w dobrze znanych i nieco już oklepanych martinówkach, tylko
w nowej, intrygującej odsłonie. Duże w formie, wysokie
ponad linię głów kompozycje sprawią, że sala weselna zyska blask i nutę magii. To odpowiedź na długo widziany
styl rustykalny, który powolutku będzie przebrzmiewał.
Wraca trend dekoracji eleganckich w stylu glam.

Ma być lekko
Pióra na sukniach ślubnych, pióra w dekoracjach,
ozdobach i biżuterii. Można przenieść się w czasie
do przełomu XIX/XX wieku i barwnej belle epoque.
Pióra mogą stać się pierwszoplanową dekoracją lub
delikatnym akcentem widocznym na zaproszeniach
ślubnych oraz elementach biżuteryjnych. Pióra mogą
znaleźć się również jako dodatek do bukietu ślubnego.

Złoto i brokat
Zakochani w złocie mogą czuć się usatysfakcjonowani bo tegoroczny sezon będzie błyszczeć intensywnie! Ma być pięknie i luksusowo. Do łask wraca nawet
nieco zapomniany brokat, który w odpowiednim wydaniu będzie cieszyć oczy w
dekoracjach sali weselnych.
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ątkowe wydarzenie, które pamięta się
ujące trendy, ten rok ma być ucieczką
wych rozwiązań

Spójrzmy na sufit
Nie zapominamy o tym, co mamy nad
głowami. Belki pod sufitem mogą umożliwić nam zamontowanie kwiatów, co doda
niewątpliwie uroku miejscu. Żywe kwiaty
to jednak najlepsza i ponadczasowa ozdoba poprawiająca klimat. Pamiętajmy również o odpowiednim świetle. Dzięki dekoracji światłem nadamy odpowiedniego
stylu i klimatu.

Soczyście i kolorowo
Po latach panowania trendu greenery, do
łask wracają długo wyczekiwane soczyste kolory. Mowa o intensywnych mieszankach, fuksji
i pomarańczy. To opcja nie tylko dla odważnej
młodej pary. Żywe kolory do każdego wesela
wprowadzą nutę energii.

Okrągłe i prostokątne
Jeżeli chodzi o ustawienie stołów, idealnym rozwiązaniem może
być wymieszanie stołów zarówno okrągłych, jak i prostokątnych.
To praktyka spotykana w restauracjach, która umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. System taki ułatwi również
gościom weselnym łatwiejszy dobór stołu do swoich oczekiwań.
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MINIMALISTYCZNIE

czy

PO KRÓLEWSKU

2019/2020
Nadszedł czas prostych krojów pozbawionych zbędnych
ozdobników. Nawiązanie do lat 90. z prostymi formami
i gładkimi szwami. Myliłby się jednak ktoś, kto twierdzi,
że w tym sezonie nie będą modne również kreacje w
stylu królewskim. Bajkowe suknie z długim trenem
wracają do łask. Inspiracją są kreacje brytyjskich
księżniczek: kate Middleton czy Meghan Markle.
Lawendowe tony, róże i beżowe popiele - topowe
kolory tego sezonu. Nie zabraknie również metalicznych
akcentów w wersji total look, gdzie całe kreacje uszyte
będą z połyskującego materiału i koronek w stylu
glamur.

TRENDY

KLASYCZNIE

czy

W KOLORZE

2019/2020
W przypadku młodych panów na topie jest granat.
Do tego koloru świetnie pasują między innymi
brązowe oraz beżowe dodatki. W przypadku innych
kolorów można oczywiście poeksperymentować. Takie
rozwiązanie pasuje do klimatu vintage. jeżeli chodzi o
kolory, sprawdzi się na pewno szarość. To kolor, który
będzie pasował każdemu mężczyźnie.
Dla tych, którzy lubią grać w zielone - butelkowa zieleń.
Nie jest najpopularniejszym kolorem, ale na pewno
znajdzie swoich zwolenników. Zieleń kojarzy się z
życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią...
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Nowinki
slubne
ŚWIECĄCy NEON
I LaTajĄCE BUTELkI

Czym zaskoczyć gości na weselnym przyjęciu?
Pomysłów może być wiele. Polecamy neony, candy bar oraz drink bar.

neOny

candy bary

drInK bar

Kojarzą się raczej z rozświetlonymi ulicami
zdobywają coraz większą popularność jako
ślubny gadżet. Może ubarwić niejedno miejsce
ceremonii ślubnej. Świecące rurki mogą wyrażać różne sentencje lub po prostu prezentować
imiona młodej pary. To również wdzięczny temat dla fotografów.
Neony są oryginalnymi, designerskimi elementami wzorniczymi. Jest to unikalny, ręcznie
wykonany artystyczny produkt, który może być
osobistym projektem młodej pary. Odpowiednio dobrany może być niepowtarzalnym elementem wystroju. Co więcej, może być wyjątkową pamiątką po ślubie, którą z powodzeniem
możemy powiesić w domu. Będzie cieszyła oczy
przez wiele lat.

Czyli słodkie stoły na stałe zagościły na weselnych przyjęciach. Pod pojęciem słodkiego kryje
się cała sztuka tzn. piękne aranżacje kolorów i
kształtów, które wyglądają i smakują wyjątkowo. Co może się na nim znaleźć? Mini torciki,
desery w kubeczkach, cupcakes’y, czyli pięknie
ozdobione muffinki, cakepops’y, czyli małe ciasteczka na patyku, koktajle z rurką, lemoniada w buteleczkach, makaroniki, lizaki, pianki,
bezy oraz pralinki.
Przygotowując taki stół najpierw należy określić motyw przewodni wesela. Łatwiej będzie
wówczas dobierać słodkości na taki stół.Oprócz
różnorodności słodkości pomyślmy o naczyniach, w których będą one serwowane. Wszystko musi współgrać.

Jeżeli szukamy pomysłu na uatrakcyjnienie przyjęcia weselnego, może dobrym
pomysłem będzie wynajęcie drink baru.
Zazwyczaj na stołach podawana jest wódka i wino, warto więc pomyśleć o większym
urozmaiceniu napojów wyskokowych. Dziś
wiele osób poszukuje lżejszych trunków.
Drinki przygotowywane przez barmana
będą dodatkową atrakcją. Może do tego zaprezentuje on kilka kuglarskich sztuczek czy
rozweseli towarzystwo. Pokaz barmański to
niezwykłe show, podczas którego barman
wykonuje ewolucje szkłem i sprzętem barowym. Taki pokaz zsynchronizowany jest z
rytmiczną muzyką.

i uduchowiony

7619otbr-a
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Koral

i uduchowiony
Podczas wesela generalnie rządzi biel. Czy są jednak jakieś inne opcje?
W roku 2019 będą królowały: „living coral” i nieśmiertelne złoto!

L

iving coral to żywy, nasycony koral. I chociaż w naturze kolory korali to cała paleta od
białego poprzez róż, łosoś, czerwony, krwisty
czerwony i rzadki niebieski, to w tym roku styliści kładą nacisk na łososiową czerwień. Koral kojarzy się nam głównie z cenionym przez
jubilerów kamieniem. Służy do wyrobu bransoletek oraz naszyjników kojarzonych przede
wszystkim z ludowym strojem krakowskim.
Koral nazywany jest kwiatem morza i symbolizuje bogactwo, siłę i wysoki status społeczny.
Wbrew pozorom koral, szczególnie w swojej
łososiowej odmianie, nie da się łatwo łączyć z
innymi kolorami. W jakim towarzystwie będzie mu więc najlepiej? Można go zestawiać ze
złotem oraz modną w ostatnich sezonach miedzią. Aby udekorować stół czasami wystarczą
świeczniki, talerze oraz obejmy na serwetki w
miedziowej tonacji. Złotymi zgłoskami mogą
być wypisane kartoniki z nazwiskami gości, a
nawet same zaproszenia. Postarzane złoto zawsze doda elegancji i sprawi, że nasze przyjęcie
zyska efekt ponadczasowości. A co ze srebrem?
Przecież ono również ma swoich zwolenników.
Srebro tak, ale w połączeniu z zimnym granatem. To również opcja na kolory 2019 roku.
Może bardziej oryginalna, ale jednak. Zimne

odcienie są zdecydowanie przeciwstawne ciepłym złotom i miedziom. Tu również odpowiednie połączenie nada dekoracjom wyjątkowy klimat. Eksperci radzą, aby odcień, barwę
koloru, a także połączenia barw wybierać w
zależności od tego czy wesele ma być w tonacji
zimowej, czy może morskiej.
Jeżeli chodzi o inne modne kolory, błękity
można połączyć z szarościami. Każde połączenie jest wyjątkowe i
nada zupełnie inny
efekt dekorowanej
sali. Jeśli komuś
zależy na weselu w
stylu glamour metaliczne odcienie są
idealnym wyborem.
Dobrym tłem dla
żywych
akcentów
koralu może być
również brzoskwinia oraz krem. Kluczem do sukcesu
jest tutaj znalezienie
równowagi między
pastelowym tłem,

l
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fiolet
a kolorystycznym „szałem” koloru koralowego. Kolory tak
naprawdę pozwalają w idealny sposób stopniować napięcie i
działać na nasze zmysły. To opcja dla tych, którzy cenią modny
i jednocześnie ponadczasowy motyw kolorystyczny.

REkLaMa

Dla zwolenników natury opcją jest zieleń połączona z odcieniami drewna i oczywiście koralem. Coś dla tych, którzy marzą
o weselu w stylu boho z przymróżeniem oka...
Ci, którzy preferują fiolet również mogą czuć się w tym sezonie usatysfakcjonowani. Kolor ten świetnie nadają się do
robienia bukietów oraz dekoracji. Należy tylko umiejętnie
łączyć różne odcienie tej szlachetnej barwy, która od zawsze
oznaczała uduchowienie. W imperialnej Anglii kolor ten uważany był za ponury, jednak rewolucja obyczajowa lat 60. ubiegłego wieku sprawiła, że zyskał miano niekonwencjonalnego i
prowokującego. Odcienie fioletu stały się symbolem młodości
i tak jest do dziś.

4819otbr-b -K
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Ekologiczne
Zacznij nowe życie od
bycia EkO. Ekologia
wkradła się w niemal
wszystkie aspekty
naszego życia. Można by
powiedzieć: chcesz być
modny - bądź eko. a co
z ekologicznym weselem?
Czy to nie przeczy dobrej
zabawie, bez granic,
bez oszczędzania?
Zaraz to wyjaśnimy.

E

wesele

ZaMIaST SZPILEk... BUTy Z OWSa

kologiczne wesele to nic innego jak ślub
w zgodzie z naturą. Okazuje się, że wiele
elementów, które dotyczą ceremonii ślubnych można zastąpić ekologiczną alternatywą. I nie chodzi tu wcale o męża czy żonę z
odzysku.
Przyjęcia takie organizuje się coraz częściej w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Główny akcent położony
jest na racjonalne gospodarowanie dobrami... Hmmm… Trochę zabrzmiało patetycznie, ale coś w tym jest. Żonę czy męża
staramy się dobierać na całe życie, dlaczego
więc nie spojrzeć razem w przyszłość pod
kątem eko? Green weedding to postawienie
na naturę, biodegradowalność i umiarkowanie, które jest w opozycji do bezmyślnego konsumpcjonizmu. Proszę nie myśleć, że
ekologiczny ślub przeczy świetnej zabawie.
Tak więc zacznijmy od stroju młodej pary.
Powinien on być wykonany z naturalnych
materiałów takich jak len lub organiczna
bawełna. Co na nogach? Może ekologiczne
trampki z konopi, futurystyczne drewniaki
w stylu holenderskim, albo buty z... owsa.
Do ślubu zawsze można pojechać dorożką
zaprzęgniętą w parę pięknych białych koni.
Dziś jednak mamy erę rowerową, dlaczego
więc nie wybrać tego środka transportu?
Widok młodej pary na rowerach wzbudzi
większe poruszenie niż nie jedna wypasiona limuzyna. A propos limuzyny, można
wybrać auto z napędem hybrydowym. Ekologiczną opcją jest bez wątpienia autokar
lub autobus miejski napędzany na gaz. Tym
ostatnim środkiem transportu sam miałem
przyjemność razem z młodą parą podróżo-

wać i to już dwie dekady temu po Trójmieście. Widok zaskoczonych przechodniów
- bezcenny! Będziemy mieli również pewność, że goście dojadą na miejsce.
Samo wesele można zorganizować w gospodarstwie agroturystycznym, w plenerze
lub w uroczym hotelu gdzieś nad jeziorem.
Oczywiście lokal taki musi być zaprojektowany i wybudowany z poszanowaniem środowiska.
Jeśli chodzi o menu, to potrawy powinny
być przygotowane z produktów pozyskanych z ekologicznych hodowli. W naszym
regionie takich nie brakuje. Potrawy powinny być zamówione w rozsądnych ilościach,
aby nic się nie marnowało. Do picia zamiast
gazowanych napojów świetnie nadaje się
klasyczny kompot, czy chłodny podpiwek.
Nad alkoholami nie będziemy się rozwodzić, ale wielu producentów zaczęło stawiać
już na naturalne składniki i ekologiczne
technologie, jest więc w czym wybierać.
Czym udekorować salę? Tym, co naturalne. Może wykorzystać kwiaty polne, papier
z recyklingu, słoiki oraz świece wykonane z
naturalnego wosku. A może do udekorowania sali zaprosić uczniów z zaprzyjaźnionej
szkoły? Z pomocą papieru i z użyciem ekologicznych farb są oni w stanie wykonać naprawdę coś oryginalnego.
Modnym zwyczajem stało się ostatnio
wręczanie upominków gościom. Na eko weselu możemy im wręczyć chociażby nasiona
drzew. Niech rosną, razem z tą miłością,
która została zasiana w sercach nowożeńców.
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PIĘKNA
jak z BAJKI
D

opiero co powiedziałaś „TAK”, a
termin uroczystości już jawi się na
horyzoncie? Przygotowania do ślubu
to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych okresów w terminarzu przyszłej
panny młodej, choć intensywny i niejednokrotnie
wymagający wiele zaangażowania i trudu, aby
osiągnąć ten wymarzony cel – dzień idealny.
Zaprzątnięte wybieraniem bukietów na stoły,
koloru kokardek do zaproszeń czy upominków
dla gości, nie zapominajmy jednak o najważniejszej ozdobie tej wyjątkowej uroczystości – pannie
młodej. W dniu ślubu każda chce wyglądać idealnie. Jednak aby osiągnąć perfekcyjny wygląd
warto zadbać o profesjonalną pielęgnację ciała i
twarzy z odpowiednim wyprzedzeniem, i to pod
okiem specjalistów i przy pomocy indywidualnie
dobranych do potrzeb skóry zabiegów.
Salon kosmetyki i medycyny estetycznej
BELOVED BeautyPlace dzięki bogatej ofercie
szytych na miarę zabiegów estetycznych oraz kadrze zaangażowanych specjalistów ds. piękna pomoże Ci w zrealizowaniu marzenia o wyglądzie
jak z bajki.
BELOVED BeautyPlace oferuje najwyższej jakości kompleksową pielęgnację od stóp do głów
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. To pierwsze
takie miejsce na urodowej mapie Olsztyna i okolic z tak bogatą propozycją zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, takich jak: Harmony XL
PRO, Emerge, Zafﬁro, Storz, Maximus, Soprano
Ice, Geneo, Accent Prime, Endermologie LPG
Alliance, SonoQueen oraz Plasma IQ.
Harmony XL PRO obsługuje różne typy zaawansowanych technologii laserowych i innych
źródeł światła. Urządzenie oferuje rozwiązanie
na większość problemów estetycznych i dermatologicznych. To wszechstronne narzędzie, któ-

Marka kotańskiego 4 lokal B1.11
10-167 Olsztyn
tel. 664 464 404
kontakt@beloved.pl
/belovedbeautyplace
www.beloved.pl

PIĘkNO Z INNOWaCjI
6919otbr-A-K

re umożliwia łączenie różnych typów laserów
i technologii podczas jednej procedury zabiegowej, co zdecydowanie zwiększa skuteczność
zabiegów oraz pozwala precyzyjnie dostosować
dobór odpowiedniego lasera do problemu pacjenta. Zależnie od wyboru głowicy laserowej
pracujemy nad poprawą jakości skóry, redukcją
blizn i rozstępów, usuwamy płytkie i głębokie
zmiany naczyniowe na twarzy i nogach, likwidujemy przebarwienia a także możemy usunąć niechciany tatuaż czy makijaż permanentny.
Emerge to laser frakcyjny nieablacyjny. 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 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 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 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.
Geneo 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, poprawa
gęstości i odżywienie skóry, rozświetlenie i pro-

mienny wygląd skóry, naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry, wyrównanie kolorytu, redukcja
przebarwień.
Accent Prime to doskonałe rozwiązanie do
kształtowania ciała i twarzy. Urządzenie pozwala trwale i bezboleśnie pozbyć się uporczywej
tkanki tłuszczowej z obszaru całego ciała, a także
twarzy. Daje wyjątkowe rezultaty w kształtowaniu pośladków, linii bioder i brzucha, a także
skutecznie likwiduje problem „drugiego podbródka”.
Endermologie LPG Alliance to bezinwazyjna
i bezpieczna technika mechanicznej stymulacji tkanki łącznej. Oddziałuje na ciało w trzech
wymiarach: redukuje miejscowo zlokalizowaną i
oporną tkankę tłuszczową, wygładza cellulit oraz
ujędrnia skórę stymulując produkcję naturalnego kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
SonoQueen to najnowsza generacja technologii
HIFU. Precyzyjna i skoncentrowana wiązka fali
ultradźwiękowej pozwala dotrzeć do 3 warstw
– skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i powięzi
mięśniowej, wywołując tym samym punkty termicznej koagulacji. Rozpoczyna to proces dający efekt wielowymiarowego ujędrnienia. Dzięki
temu uzyskujemy spektakularny i trwały efekt
napięcia aktywowany w głębokiej warstwie skóry.
Plasma IQ jest prostym i bezpiecznym urządzeniem do bezinwazyjnego liftingu powiek, drobnych zmarszczek i innych miejscowych zmian
skórnych.
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.

14

TRENDY

Zimowy

slub

PaNNa
MŁODa
jak kRÓLOWa
ŚNIEGU

Oryginalna sceneria?
a jakże - zimowa! Na
Warmii i Mazurach
zorganizowanie takiego
ślubu to raczej nie
problem. Mróz, skrzypiący
śnieg pod nogami i panna
młoda w roli królowej
Śniegu.

M

amy to szczęście, że mieszkamy na polskim Biegunie Zimna i zorganizowanie ślubu w zimowej scenerii to raczej
nie problem. Warmia i Mazury w styczniu
i lutym często przykrywa biała kołdra śniegu. Jeżeli w tę scenerię wpiszemy ośnieżone
drzewa i oblodzone jeziora będziemy mieli
krajobraz niczym z Królowej Śniegu.
Ślub zimą ma swoje niewątpliwe zalety.
Oprócz wyjątkowego klimatu należy do
nich dostępność wypatrzonej sali czy wyszukanej orkiestry. Dlaczego? Bo większość
ślubów organizowanych jest w miesiącach
letnich od czerwca do września. Zimą można liczyć również na niższe ceny.
Przejdźmy jednak do wspomnianej Królowej śniegu... Zimowe stylizacje panny
młodej mogą być uzupełnione o futrzane
akcesoria, grube swetry, futrzane szale czy
narzutki lub pelerynki. Należy sprawdzić,
czy dany kościół będzie ogrzewany. W innym razie nie polecamy delikatnych szpilek
i pończoszek, bo może się to skończyć katarem u panny młodej. Odpowiednie będą
wełniane przewiązywane zakolanówki,
które dodadzą seksapilu. Można je bezkar-

nie włożyć na rajstopy. Samą suknię ślubną mogą uatrakcyjnić srebrne dodatki lub
drobne kryształki odbijające światło.
Jeśli chodzi o dekorację sali i kościoła,
można wykorzystać gałązki iglaków, jemiołę, ostrokrzew oraz rozświetlić wnętrze
za pomocą romantycznych świec i lampek.
Do wystroju można użyć również biel, szkło
oraz kwiaty - orchidee oraz storczyki. O to,
czy dane kwiaty wytrzymają niższe temperatury należy poradzić się ﬂorysty.
Wspomniany urok śniegu można wykorzystać na niezwykłą plenerową sesję ślubną. Decydując się na zimową sesję ślubną,
wypada zdecydować się na fotografa, który
w swoim portfolio może pochwalić się zdjęciami z tej pory roku. Zdjęcia na śniegu,
które bardzo mocno odbijają światło wymagają nie lada umiejętności.
Wyjątkowa atmosfera, śnieżna aura i
lepsza dostępność usług na pewno przemawiają za ślubem zorganizowanym zimą.
Wejście na salę ślubną można ubarwić zimnymi ogniami, a sam pokaz sztucznych ogni
zostawić na oczepiny. Wspomnienia bezcenne.

TRENDY

15

Bukiet
NICZyM WIZyTÓWka

panny mlodej
R

Wiązanka ślubna jest
swego rodzaju wizytówką
panny młodej.
Ten najważniejszy
bukiet kwiatów
w życiu powinien
pasować zarówno
do charakteru panny
młodej, jak i jej sukni.

odzaj kwiatów, ich kolor i kompozycja. Słowem wiązanka panny młodej. Jedyna w swoim rodzaju i najpiękniejsza. Aby tak
było wypada zaufać doświadczonej ﬂorystce,
która umiejętnie doradzi co takiego będzie
pasowało pannie młodej. Oczywiście, ten
najważniejszy w życiu bukiet musi być na
czasie. Co jest więc w modzie? Okazuje się,
że w tegorocznym sezonie ﬂoryści proponują
bukiety z dodatkiem traw. Ich wiele odmian
pozwala na odpowiednią grę kolorem i objętością. Takie bukiety nadają się z powodzeniem na ślub w stylu boho, sielskim czy
rustykalnym.
W bukietach królować mają trawy pampasowe. a szczególnie kortaderia pampasowa,
która wyróżnia się niezwykle dekoracyjnymi
kwiatostanami. Jej wiechy są w kolorach
białym oraz kremowym. Popularnie nazy-

wane są lisimi ogonami. Od kilku lat rośliny
te z powodzeniem zdobywają popularność
w wielu ogrodach. Teraz przyszedł czas na
ślubne kobierce. Ozdobne trawy to przede
wszystkim kwintesencja delikatności i lekkości. Dobrym uzupełnieniem będą dla nich
hortensje, bukszpany, róże, goździki oraz piwonie.
Niech tegorocznych weselników nie zdziwi
również widok piór w bukiecie panny młodej. Ma być lekko, zwiewnie i romantycznie.
Jeżeli chodzi o kolor kwiatów, to na czasie
jest bordo. To opcja dla odważnych. Popularne również będą pastelowe i kremowe,
delikatne barwy. Niezwykle uniwersalne
bukiety będą pasowały do modnej tego roku
palety barw sukni oraz do każdego klimatu
wesela.
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Lizak
DLA ŁASUCHA
ryba
DLA SMAKOSZA

Coraz częściej
na weselnych
przyjęciach pojawiają
się stoły tematyczne
z przekąskami. Sałatki
warzywne, owoce, sery,
ryby i oczywiście słodycze
połechcą niejedno
podniebienie.

Stół z wiejski
z kiełbasami, kiszonymi
ogórkami i chlebem
Można powiedzieć, że na weselnym
przyjęciu to już klasyka. Warto zaserwować na nim regionalne wędliny i kiełbasy
od lokalnych producentów. Oczywiście,
najlepiej byłoby, gdyby pochodziły z ekologicznych gospodarstw i były przygotowane
według tradycyjnej receptury.

Stół z rybami
i owocami morza
Takiego miejsca nie może zabraknąć na
Warmii i Mazurach, regionie, który obfituje w jeziora i ma dostęp do morza. Pyszne ryby przygotowane na różny sposób to
potrawa zarazem lekka i smaczna. Goście,
którzy przyjadą z innych regionów, będą
zaskoczeni.

Fit stół z owocami
Nie każdy przychodzi na wesele, aby się
dobrze najeść. Coraz więcej osób chce być
fit. To właśnie dla nich przygotowany powinien być stół ze świeżymi, kolorowymi
owocami w roli deseru, zamiast kremowego ciastka. Taki stół będzie miał branie nad
ranem, kiedy weselnicy będą czuli się nieco
ociężale, a będą potrzebowali energii.

Słodki stół dla łasuchów
To stół przygotowany z myślą o najmłodszych. Fontanna czekoladowa w centrum i
lizaki dla maluchów. A może nawet warsztaty z robienia lizaków. Dla nich będzie
to niezapomniana frajda. Na takim stole
mogą znaleźć się różnego rodzaju słodkości. Jeżeli to ma być stół związany z naszym
regionem, to nie obejdzie się bez krówki
ciągutki i śliwki w czekoladzie.
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Stół ze słonymi
przekąskami

Bar
sałatkowy

Nie każdy jest fanem słodkości, warto
więc zaserwować coś do przegryzienia w
czasie kuluarowych, weselnych rozmów.
Słone przekąski będą cieszyły się braniem
zarówno wśród starszych, jak i młodszych
gości. Orzeszki, paluszki, chipsy to może
nie najzdrowszy wybór, ale na pewno popularny na przyjęciach.

To propozycja dla kogoś, kto chce być fit.
Zdrowe sałatki będą doskonałym dodatkiem do weselnych potraw i co ważne można je jeść bezkarnie.

Stół serowy
To opcja nie tylko dla zwolenników kuchni francuskiej. Różne rodzaje serów połechcą niejedno podniebienie. Warto postarać się, aby na stole znalazły się gatunki,
których goście weselni nie mają okazji jeść
na co dzień. Sery to również doskonały dodatek do win.

REKLAMA

Naturalne smaki na twoim weselu

Przygotujemy wiejskie stoły
dla nowożeńców pełne tradycyjnych smaków, szczególnie polecamy:
p szynkę pieczoną z kością p wędzonki p kabanosy p wędliny p pasztety p kiełbasy
tel. 606-779-088, 666-744-219
biuro@zakladgologora.pl | www.zakladgologora.pl
6719otbr-a-K
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DO ŚLUBU ZE STaTU

Spirit of Ec
Urocza kobieta, suknia, welon, kwiaty... Do ślubu nie możesz pojechać byle czym.
To jedyna w swoim rodzaju podróż życia, musi więc odbyć się nietuzinkowym autem.

R

olls-Royce to bez wątpienia jedna z legend motoryzacyjnych i zarazem auto, o którym marzy wiele osób. Ślub niewątpliwie jest okazją, aby właśnie takim samochodem się przejechać.
Jego kształt trudno pomylić z konkurencją. Zresztą na błyszczącej
chłodnicy ma umieszczoną charakterystyczną statuetkę - Spirit of
Ecstasy (Duch ekstazy). Rolls-Royce jest synonimem bogactwa i
klasy. Jeżeli kogoś nie "kręci" ta legendarna brytyjska marka, zawsze może wybrać coś innego... Jeśli chodzi o luksusowe samochody do ślubu, to dużą popularnością cieszą się takie marki jak:
Porsche, Maserati, Jaguar, Chrysler, czy zawsze będące na czasie
niemieckie trio - BMW, Mercedes oraz Audi.
Ważne, aby auto pasowało do naszej osobowości, Istotne jest
również to, w jakim stylu będzie organizowany ślub i wesele.
Wybrany pojazd musi pasować do całej oprawy, a zwłaszcza do
miejsca, w którym będzie odbywało się przyjęcie. Dobrze byłoby
również, aby styl młodej pary współgrał ze środkiem transpor-
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TUETkĄ

Ecstasy
tu. Dziś wraca się chociażby do aut z czasów PRL-u. Przejażdżka "wypicowanym" dużym fiatem 125p czy polonezem 1500 na
pewno sprawi niemałe zamieszanie wśród gości. Na jego widok
wzruszy się wujek Kazik i babcia Grażyna, która może sama cztery
dekady temu jechała takim do ślubu. Na tym przykładzie widać,
jak samochód może na weselu łączyć pokolenia. Co odważniejsi
mogą sobie zafundować podróż czarną wołgą lub radzieckim ziłem, którym jeździli radzieccy dygnitarze. A może by tak wsiąść
do sportowego aston martina, którym podróżował James Bond,
albo różowego cadillaca Elvisa Presleya?
Wybór auta tak naprawdę zależy od fantazji młodych i zawartości ich portfela. Aby być zauważonym nie trzeba wydawać Bóg wie
ile pieniędzy. Można po prostu wsiąść do urokliwego vw garbusa
lub dwumiejscowego smarta. W tym drugim przypadku świadkowie będą musieli jednak skorzystać z innego środka transportu.
Ciekawą opcją jest wybór kabrioleta. To jednak opcja dla tych,
którzy na ślub wybierają porę letnią. Młoda para otrzyma zapewne większy aplauz. A może pójść na całość i pojechać do ślubu...
motocyklem? W tym przypadku jest jednak jeden problem. Fryzura panny młodej...
Jeżeli ktoś marzy o ślubie po królewsku, lub w wersji eko powinien wziąć pod uwagę przejażdżkę dorożką lub karetą. Jest to
jednak opcja na krótkie odległości.

REkLaMa

Wesela Noclegi
Spotkania Integracje

Dysponujemy 11 pokojami gościnnymi
z pełnym wyposażeniem (łącznie z Wi-Fi)
Posiadamy 2 sale:
Å duża do 130 osób Å sala kominkowa do 30 osób
Zabawa kartnawałowa 23 lutego 2019

Olsztyn, Gutkowo 9 | tel. 533 259 602, 510 953 166
www.kryst-tad.olsztyn.pl

Agroturystyka Kryst-Tad
6519OTBR-A-K
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Wieczór
panienski
i kawalerski

CZyLI CO Na OSTaTNIE DNI „WOLNOŚCI”
Pobyt w SPa, a może paintball? Pomysłów na wieczór panieński i kawalerski jest
naprawdę wiele. Ważne, aby czas spędzony na zabawie był skrojony na miarę
przyszłej panny młodej i pana młodego.

D

ziś wieczór panieński i kawalerski to
nieodłączny element ślubu. Często przygotowywany jest z nie mniejszym zaangażowaniem od samego wesela. Chodzi o to, aby w
grupie najbliższych przyjaciół spędzić ostatni
wieczór czy nawet "dni wolności". Może być
w wersji light lub w nieco bardziej rozrywkowej formie. Co więc ostatnio jest na czasie?
W przypadku pań popularny jest czas spędzony w SPA razem z przyjaciółkami, skorzystanie z zabiegów relaksacyjnych, kosmetycznych, czy z pobytu w gabinecie odnowy
biologicznej. Panowie z kolei mogą ten czas
spędzić bardziej ekstremalnie. Miłośników
adrenaliny i mocniejszych wrażeń na pewno
usatysfakcjonuje „mocny” wieczór kawalerski: kilka godzin na torze kartingowym, w
parku linowym, czy na zawodach paintballowych.
Jedną z opcji jest oczywiście spędzenie
czasu w klubie czy dyskotece. Najczęściej
wieczory panieńskie organizowane są jednak w wymyślnych miejscach na podstawie
specjalnego scenariusza. Ten czas jednak nie
musi być spędzony poza domem. Aby urozmaicić ten wyjątkowy wieczór, można zrobić
niespodziankę przyszłej pannie młodej i zaprosić np. wizażystkę, która zarówno pannie
młodej, jak i obecnym paniom podpowie, jak
się malować. W przypadku wieczoru kawalerskiego ciekawą propozycją jest wynajęcie
barmana, który zaprezentuje wyjątkowe
show, a przy okazji przygotuje świetne drinki
i koktajle.

Częścią wieczoru panieńskiego może być
spędzenie czasu na granu w przeróżne gry,
zabawy i quizy. Może to być przyjęcie w stylu
hawajskim czy lat dwudziestych. Możliwości
jest naprawdę mnóstwo! A może maraton
filmowy będzie udanym pomysłem. Nie zapomnijmy wówczas o pysznych przekąskach
i deserach. Wszystko zależy od kreatywności
świadków ślubu, bo to oni z reguły odpowiadają za przygotowanie wieczorów panieńskiego i kawalerskiego. Kiedy nie mamy
pomysłów, z inwencją warto zwrócić się do
profesjonalnej firmy. Wszystko zależy od
tego, ile pieniędzy na organizację tego wydarzenia da się uzbierać wśród przyjaciół.
Kto powiedział, że wieczór kawalerski czy
panieński musi trwać jedynie kilka godzin?
Panowie, którzy chcieliby przedłużyć ostat-

nie chwile „wolności”, mogą zdecydować się
na weekendowy wyjazd np. do wynajętych
domków, gdzieś nad jeziorem, z dala od codziennego zgiełku, gdzie będą mogli grillować, lub piec kiełbaski nad ogniskiem. W
przypadku pań może to być wypad do jednego z urokliwych hoteli ze SPA. W naszym
regionie takich nie brakuje.
Wieczór panieński warto zorganizować nawet kilka tygodni przed weselem. To w razie
nieoczekiwanego obrotu sprawy. I nie chodzi
tutaj tylko o przypadkowe urazy, które mogą
przydarzyć się w czasie tańca, czy zabawy w
paintaball. Znane są przypadki, kiedy narzeczony lub narzeczona dochodzi do wniosku,
że to nie ten jedyny lub nie ta jedyna... Podczas zabawy zachowajmy więc rozsądek.

Jeśli SzukaSz cichegO, SpOkOJnegO
i przeStrOnnegO mieJSca dO zamieSzkania
w OtOczeniu natury – JeSt...

SPECJALNA OFERTA DLA NOWOŻEŃCÓW

Mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 94 m2,
przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie
z widokiem na tereny zielone i przepiękne zakole rzeki Łyny
cena już od 125.000 zł
Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Herberta 2c/1 | tel. 575 304 306 | e-mail: sprzedaz@angodevelopment.pl
10419otbr-A -K
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TRENDY

KALKULATOR

Film

slubny
DLA 100 OSÓB

1500zł-3000zł

Kościół
500zł-1000zł

Foto

1500zł-2500zł

Menu

150zł/os-350zł/os

Zespół

2500zł-5000zł

Zaproszenia
300zł-400zł

DJ

1500zł-2000zł

Alkohol

Tort

500zł-1000zł

Garnitur

800zł-1500zł

Suknia

1500zł-3000zł

2000zł-2500zł

Podróż poślubna
Dekoracja sali
500zł-1500zł

Obrączki

3500zł-5000zł

Wynajem samochodu
1200zł-2500zł

600zł-1500zł

Kwiaty

Pokaz fajerwerków
800zł-1000zł

400zł-800zł

Prezenty dla gości
500zł-800zł

9719otbr-a-K

PROFESJONALNE
KOMPOZYCJE ŚLUBNE:
Å Bukiety Å Butonierki
Å Wiązanki Å Dekoracje
Å Wianki
Kontakt:
Olsztyn ul.Kajki 10
tel. 501 029 441
10619OTBR-A-K

STUDIO
KOSMETYCZNE

www.alicja.olsztyn.pl

Autoryzowany Gabinet Firmy THALGO
Fotoodmładzanie, usuwanie przebarwień, leczenie trądzika różowatego, likwidacja rumienia,
usuwanie owłosienia laserem diodowym, zabiegi pielęgnacyjne i przeciwzmarszczkowe ﬁrmy
THALGO, zabiegi złuszczające

LASER FRAKCYJNY NIEABLACYJNY EMERGETM NOWOŚĆ! MODELING
ul. Iwaszkiewicza 22C, lok. 03 | tel. 89 535 04 90 kom. 698-938-247 | czynne pon.-pt. 11-19, sob. 9-15
7119otbr-A-K

Centrum Dermatologii
Estetycznej
Anita Jabłonowska-Kosek

ul. Grunwaldzka 4/2, Olsztyn
tel. 89 527-32-32, 502-110-212
www.abmedical.pl

p Depilacja laserowa
GENTLE LASE
laser aleksandrytowy
p LUMECCA, VARILITE
naczynka, przebarwienia
p laser CO2 frakcyjny
p DE AGE EX
radiofrekwencja frakcyjna
p Skleroterapia
p Teosyal, Radiesse, Linerase, Sunekos
8219otbr-A-K

58
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PLEBISCYT
NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

WYŚLIJ KUPON
I WYGRAJ!
10 000 zł | 3 000 zł | 2 000 zł
DO KOGO TRAFIĄ NAGRODY?
PRZYJDŹ 2 MARCA O GODZ. 19.45 DO GALERII WARMIŃSKIEJ I PRZEKONAJ SIĘ!
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA SPORT.WM.PL
SPONSOR
NAGRODY GŁÓWNEJ
ORGANIZATOR

SPONSORZY NAGRÓD

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

PARTNER STRATEGICZNY PARTNER WSPIERAJĄCY
„SPORT I ZDROWIE”
SPORT

PARTNER STRATEGICZNY
BIZNESU

PARTNERZY

Powiat
Lidzbarski

PATRONAT MEDIALNY

Prezydent
Olsztyna
Prezydent Olsztyna

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Piotr Grzymowicz

PARTNER WSPIERAJĄCY

