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T R E N D Y

„Żaden dzień się nie 
powtóRzy, nie Ma 
dwóch podobnych 
nocy, dwóch tych 
saMych pocałunków, 
dwóch jednakich 
spojRzeń w oczy….”

Wisława Szymborska

Targi Ślubne w MazurskiM raju już 3.04.22 roku
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T R E N D Y

wyMarzony Ślub i wesele...
zabieRając się za oRganizację swojego ślubu i  wesela tRzeba  pRzygotować się na 
długoFalowy pRoces. z  Myślą o  tych, któRzy planują zawRzeć związek MałŻeński 
pRzygotowaliśMy ten dodatek. MaMy nadzieję, Że uspRawni on oRganizację tego 
najwaŻniejszego dla was dnia.

Planowanie ślubu najlepiej zacząć od 
wyznaczenia daty ślubu. Trzeba się 
też zastanowić czy ma być to ślub 

konkordatowy czy tylko cywilny, na ile osób ma 
być przyjęcie, czy chcemy wesele tradycyjne 
czy nowoczesne. Kolejnym krokiem powinno 
być spotkanie z rodzicami w celu omówienia 
najważniejszych kwestii organizacyjnych, 
a  także opracowanie wstępnego budżetu 
przewidywanych wydatków. Ważne jest przy 
tym sporządzenie listy gości co ułatwi nam 
wszelkie rachunki, a  także harmonogramu 
przygotowań, aby wiedzieć co i  kiedy mamy 
zamiar załatwić. 

Następną sprawą do załatwienia jest znale-
zienie dobrej, odpowiadającej naszym gustom 
i oczekiwaniom lokalizacji i zarezerwowanie lo-
kalu. Jeśli termin i salę już mamy, powinniśmy 
zabrać się się za poszukiwania dobrego zespołu 
lub dj-a, fotografa i kamerzysty. Istotnym ele-
mentem organizacyjnym jest wybór sukni, gar-
nituru czy dekoracji sali i kościoła. Pamiętajmy, 
że od sukni wszystko się zaczyna i do niej właś-
nie dekoratorka dobiera bukiet, butonierkę czy 
całą dekorację. Panna Młoda to ta najpiękniej-
sza i najważniejsza osoba tego dnia. Powinniśmy 
zaplanować również wybór transportu: dla gości 
i pary młodej, a także rezerwację noclegów, jeśli 

mamy gości przyjezdnych. Wybierzmy również 
ewentualne atrakcje, które mogłyby urozmaicić 
nasze wesele i stanowić atrakcyjną pamiątkę 
na zdjęciach. 

Zbliżając się do daty ślubu nie zapomnij-
my o obrączkach, torcie i  rezerwacji podróży 
poślubnej, jeśli taka jest planowana. Tort to 
ważny symbol każdego wesela i  istotne jest 
przede wszystkim, aby był smaczny i wyglądał 
gustownie. A  na koniec, aby dopełnić całość 
organizacji i  odetchnąć nieco od trudnych 
decyzji i wyborów, umówmy się na próbną fry-
zurę, makijaż, manicure i spróbujmy się choć 
trochę zrelaksować…

 dzień ślubu na zawsze 
zostaje w pamięci 
naszej i bliskich. 
niech nic w tym dniu 
nie zmąci waszego 
szczęścia!
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Główna sala bankietowa to aż 648 m2 przestrzeni. Nieza-
leżnie od wybranego ustawienia sali to daje możliwość 
zorganizowania nawet najbardziej wymagających przyjęć.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę orga-
nizacji przyjęcia weselnego w naszym Hotelu Mazurski Raj***. 

W tym wyjątkowym dniu Hotel Mazurski Raj*** zapewni 
Państwu:
•  apartament dla pary młodej
•  wynajem sali weselnej,
•  profesjonalną obsługę kelnerską i barmańską,
•  opiekę doświadczonego menadżera, który odpowie na pytania 

i wyjaśni wszelkie wątpliwości,
•  uroczystą aranżację stołów i krzeseł (eleganckie pokrowce na 

krzesła, białe obrusy, artystycznie złożone płócienne serwety),
•  miejsca parkingowe dla pary młodej i gości weselnych na ogro-

dzonym i monitorowanym parkingu hotelowym,
•  bogate i zróżnicowane menu dostosowane do Państwa wyma-

gań, uwzględniające potrzeby najmłodszych Gości oraz osób 
będących na diecie,

•  ceremonię powitania pary młodej chlebem i solą oraz lampką 
wina musującego dla każdego gościa,

•  konsumpcję dla dzieci do lat 5 gratis,
•  konsumpcję dla dzieci w wieku 6 – 11 lat oraz dla obsługi wesela 

(zespół, fotograf, kamerzysta, DJ ) za 50% ceny,
•  miejsca noclegowe dla ponad 200 gości.

Przyjęcie weselne może odbyć się w naszej sali bankietowej, 
mieszczącej do 450 osób. Sala jest klimatyzowana i posiada bez-
pośrednie wyjście na taras, z którego rozpościera się przepiękny 
widok na jezioro Bełdany.

Naszym gościom proponujemy dodatkowo:
•  możliwość zorganizowania całej ceremonii zaślubin w plenerze,
•  wyjątkowe zaślubiny na pomoście,
•  zorganizowanie poprawin w tawernie nad samym brzegiem 

jeziora lub uroczystego śniadania poweselnego,
•  komfortowe pokoje hotelowe w specjalnych cenach dla gości 

pary młodej,
•  regionalny stół z tradycyjnymi wędlinami z hotelowej wędzarni, 

pieczonymi mięsami i domowymi przetworami,
•  stół z rybami z naszej wędzarni,
•  profesjonalną obsługę barmańską z szerokim wyborem drinków,
•  usługę animacji czasu wolnego dla dzieci w wykonaniu profe-

sjonalnych animatorów współpracujących z Hotelem Mazurski 
Raj***,

•  możliwość podpłynięcia pary młodej do hotelowej mariny naszą 
luksusową łodzią motorową,

•  rejs statkiem po mazurskich jeziorach dla gości weselnych.

I wiele, wiele więcej...

Hotel Mazurski Raj*** położony jest jedynie 190 km od War-
szawy, 250 od Trójmiasta i niespełna 500 km od Wrocławia czy 
Krakowa. Zajmujemy 6 ha zielonego ogrodu nad brzegiem jeziora 
Bełdany w sercu Puszczy Piskiej

Dotychczasowa działalność Hotelu Mazurski Raj*** to bogate 
doświadczenie w organizacji różnego rodzaju eventów, uroczysto-
ści, cateringów, a przede wszystkim przyjęć weselnych.

Dane teleadresowe:
tel: +48 503 412 955

e-mail: karolina.jedrzejczuk@mraj.pl

PlaNujesz NajPiękNiejszy ślub  
i PRzyjęcie WeselNe? zoRgaNizuj  
to W MazuRskiM Raju***
Doskonała infrastruktura, profesjonalna obsługa, dbałość o szczegóły 
oraz indywidualne podejście w połączeniu z  najnowocześniejszym 
wyposażeniem sali oraz  zapleczem technicznym wraz z gastronomią  
i noclegami to gwarancja niezapomnianych chwil.
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kontakt@kamieniecka-wedding.pl
511 433 341
https://kamieniecka-wedding.pl/

Agnieszka Kamieniecka  
Certyfikowany Wedding Planner PR Manager i Członek

Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych 

absolutnie zafascynowana moją pracą, 
która jest moją największą życiową pasją.

Młoda Para to dla mnie nowa, cudowna 
historia. Moim priorytetem jest Wasze 
szczęście i Wasz spokój.

 
którą organizuję, jest unikatowa, bo każda 
para jest inna i wyjątkowa. Możecie mieć 
pewność, że Wasz dzień będzie jedyny 
w swoim rodzaju.

wyzwań, zadbam o każdy detal  
i skutecznie przeprowadzę Was przez całą 
organizację, minimalizując stres związany  
z przygotowaniami.
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— Pani Agnieszko, czym dokładnie zajmu-
je się wedding planner?
— Przede wszystkim pomocą w zaplanowaniu 

i organizacji ślubu i wesela. Zakres moich usług 
jest tak szeroki, jak jest to potrzebne. Wszystko 
zależy od oczekiwań młodej pary. Organizuję im 
wszystkich usługodawców, przedstawiam oferty 
takich, którzy najlepiej pasują do wizji ich dnia, 
analizuję i czasem negocjuję wszystkie podpisy-
wane przez nich umowy. Jeżdżę w ich imieniu na 
wizje lokalne i spotkania z usługodawcami, często 
dokonuję na ich prośbę wyboru, ustalam harmo-
nogram działań i na bieżąco go pilnuję. Przypomi-
nam o ważnych terminach, prowadzę budżet a na 
koniec koordynuję dzień ślubu i wesela. 

— Do kogo skierowana jest oferta usług 
konsultanta ślubnego? To pomoc dla 
leniwych, zapracowanych, zagubionych, 
a może dla tych, którzy pozostają za gra-
nicami kraju, a ślub organizują w Polsce?
— Mogłabym odpowiedzieć krótko: dokładnie 

tak! Szczególnie teraz, w dobie tak ogromnego 
wyboru usługodawców. Wiele par młodych nie 
ma czasu wertować internetu. Nie wszystkie 
też chcą polegać na rekomendacjach od znajo-
mych, bo mają np. inny gust. Są też pary, które 
marzą o wyjątkowym ślubie, ale kompletnie się 
na tym nie znają i chcą wszelkie wybory pozo-
stawić ekspertowi. Ja prowadzę najwięcej par 
zagranicznych ze ślubami międzynarodowymi. 
Często podczas kilku miesięcy przygotowań wi-
dzimy się na żywo dopiero na kilka dni przed ich 
ślubem. Zawsze wsłuchuję się w ich oczekiwania 
i działam tak, aby mieli poczucie, że to ich dzień 
i nikogo innego. Ja jedynie doradzam im najlep-
sze rozwiązania.

— Praca konsultanta ślubnego to dla 
Pani rodzaj spełnionego marzenia czy 
wyzwanie?
— To moja życiowa pasja. Planowanie i orga-

nizacja to mój styl życia. Robię to od zawsze. 
Jestem z tych, dla których poniedziałek jest do-
skonałym dniem. Natomiast każda nowa młoda 
para, to nowe fascynujące wyzwanie. 

— Od czego zaczyna się współpraca mie-
dzy konsultantem ślubnym, a parą? 
— Zaczynamy od ustalenia planu działania 

i określenia budżetu. Bez tego od razu wszystko 
pochłania chaos. 

— Czy wedding planner to także stylista? 
Potrafi Pani pomóc przyszłej pannie 

młodej lub panu młodemu dobrać strój na 
tą ważną uroczystość? 
— Oczywiście. Co roku ubieram do ślubu około 20 

panien młodych. Często jestem ich jedyną osobą 
towarzyszącą. Wedding planner łączy w sobie wiele 
zawodów. Jesteśmy często fotografami, stylista-
mi, dekoratorami, negocjatorami, psychologami, 
logistykami. Mogę wymieniać naprawdę długo.

— Jak ważne jest, aby na samym początku 
ustalić priorytety? 
— To kluczowy punkt przygotowań. Często 

pary nie zdają sobie sprawy, co jest dla nich 
najważniejsze, a  przez to podejmują nieprze-
myślanie decyzje lub robią coś „bo tak wypada”. 

— Co zrobić, by nie ulec presji uciekające-
go czasu? 
— Przede wszystkim zatrudnić wedding plan-

nera. Ponad to nie poddać się stresowi, bo to 
najgorszy doradca.

— Czy współcześnie pary stawiają na kla-
syczne przyjęcia, czy próbują przemycać 
oryginalne pomysł?
— Współczesna młoda para jest nieprzewidy-

walna, świadoma i dzięki temu jedyna w swoim 
rodzaju. Jedne stawiają na duże, klasyczne we-
sela. Inne wolą kameralną uroczystość. Dużo we-
sel jest w tej chwili mocno spersonalizowanych. 
Mamy określony styl lub motyw przewodni. Or-
ganizowane są w hotelach, stodołach, na pry-
watnych posesjach czy też nawet we własnych 
mieszkaniach. Na pewno czuć, że pary młode 
chcą przeżyć ten dzień po swojemu.

— Finanse… Jak zmieścić się w budżecie 
i zrealizować swoją wizję wesela? 
— Przede wszystkim określić szacunkowy bu-

dżet i ustalić priorytety. Ja zawsze proszę moje 

pary o nie popadanie w szał organizowania i ku-
powania wszystkiego. Przemyślcie każdego goś-
cia czy też atrakcję. I absolutnie nie porównujcie 
swojego dnia do ślubów i wesel znajomych oraz 
rodziny. 

— Czy inspiracje są przydatne, czy nie 
warto zawracać sobie nimi głowy i zabu-
rzać pierwszą wizję tego ważnego dnia? 
— Każda moja panna młoda ma zadanie mieć 

tablicę na Pintereście, gdzie wspólnie będą 
umieszczać wszystko, co im się podoba, od 
koloru obrusów po makijaż. Inspiracje bardzo 
często są weryfikowane przez wybrany obiekt, 
okolicę, ceny na rynku i wiele innych czynni-
ków. Są one natomiast niezwykle ważne dla 
usługodawców, bo określają młodą parę, ich 
styl i oczekiwania. A to niezwykle ważne przy 
całej organizacji.

— Dobry plan – to chyba podstawa. Jak 
w tych wszystkich przygotowaniach 
zachować spokój i nie zwariować? 
— Na pewno tego planu się trzymać, ale kiedy 

trzeba, być elastycznym. Każda para musi pa-
miętać, że to WASZ dzień. Celebrujecie SWOJĄ 
miłość i macie prawo zrobić to w taki sposób, 
o jakim marzycie. Wiele par ma również wielu 
doradców, jak przyjaciółki czy rodzina. Słuchaj-
cie ich, ale analizujcie to, co każdy Wam propo-
nuje. Taka masa informacji czy też krytyki często 
przyprawia o ból głowy, a nawet może zniechęcić 
do dalszych działań.

— Czy jest jakiś określony minimalny  czas 
przed ślubem, kiedy powinniśmy zgłosić 
się do wedding plannera, jeśli zamierzamy 
skorzystać z jego usług?
— Czasu jest tyle, ile go potrzebujecie. Jeśli 

wolicie działać na spokojnie, dajcie sobie co naj-
mniej rok. Mój rekord to organizacja komplekso-
wo ślubu i wesela w 4 tygodnie i to w szczycie 
sezonu. Uwierzcie, że można!

— Niektórzy uważają,  że ślub i wesele 
to rutynowe procedury i przyjęcia. Czy 
jeszcze coś potrafi Panią zaskoczyć lub 
wzruszyć?
— W moim słowniku nie ma słowa „rutyna”. 

Mam wspaniałe młode pary, które zawsze mnie 
czymś zaskoczą. Każda jest tak cudownie inna, 
a to czyni moją pracę najpiękniejszym zawodem 
świata. Wzruszam się na każdym ślubie. Mówię 
serio. No bo jak można się nie wzruszyć widząc 
miłość dwojga ludzi...

każda Młoda para jesT 
fascynującyM wyzwanieM
wesele, ślub, lista gości, zapRoszenia… to słowa, któRe wszystkie panny Młode pRzypRawiają o zawRót 
głowy. pRzychodzi taki czas w  Życiu kaŻdej kobiety, Że zaczyna waRiować –  oczywiście na punkcie 
swojego wesela. często z  Radości, stResu, stRachu, zatRoskania, a  panika naRasta, gdy budŻet się 
kuRczy, czas ucieka, a  wszyscy są pRzeciwko naM... w  oRganizacji ślubu i  wesela MoŻe naM poMóc 
doświadczona i  pRoFesjonalna konsultantka ślubna, któRa spRawi, Że te chwile staną się dla paRy 
Młodej wyłącznie pRzyjeMnością. jak ułatwić sobie pRzygotowania do ślubu, pozbyć się większości 
stResów związanych z  oRganizacją, RozMawiaMy z  doświadczoną konsultantka ślubna agnieszką 
kaMieniecką, któRa Ma 20-letnie doświadczenie w  oRganizacji eventów, a  agencję pRowadzi od 5 lat. 
wcześniej poMagała oRganizować śluby pRywatnie.
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Wiele uwagi poświęca się wyborze 
sukni ślubnej, ale Pan Młody tak-
że powinien odpowiedzieć sobie 

na pytanie jaki rodzaj ubioru chciałby założyć 
w ten szczególny dzień. Ubranie, które zakłada 
się w  dzień ślubu to jeden z  najważniejszych 
strojów w życiu. Jak go prawidłowo skomple-
tować? Z jakich, tradycyjnych elementów stroju 
nie rezygnować, a kiedy zdecydować się na ory-
ginalny zamiennik?

Strój Panny Młodej: 
Suknia ślubna

Od kroju sukni, materiału wykonania i prawid-
łowego dopasowania zależy ostateczny efekt wi-
zualny stroju. Kluczowym zadaniem sukni jest 
umiejętne podkreślenie urody panny młodej. 
Wybierz model, który jest ściśle dopasowany 
do Twojej sylwetki ciała. Weź pod uwagę takie 
kwestie jak: 

- konieczność podkreślenia Twoich kluczo-
wych atutów np. zgrabnych nóg, ramion czy 
długiej szyi,

- rodzaj materiału – sztywny lub lekki, gładko 
układający się na ciele; matowy lub połyskliwy, 

- poziom przezroczystości materiału i  roz-
mieszczenie elementów transparentnych, 

- ogólny komfort noszenia – wybrany model nie 
może utrudniać chodzenia, siadania i tańczenia,

- możliwość szybkiego skrócenia lub wydłuże-
nia wybranych elementów sukni.

obowiązkowe ślubne dodatki
Kompletny strój panny młodej obejmuje 

szereg niezbędnych, często dość kosztownych 
dodatków, które dodają szyku i podkreślają cha-
rakter sukni.

Obuwie ślubne – niekoniecznie białe i na wyso-
kim obcasie, ale na pewno wygodne i eleganckie. 
Materiał wykonania, wysokość obcasów, typ za-
pięcia – dobieramy do modelu sukni.

Welon – dawniej obowiązkowy element zesta-
wu ślubnego, dziś traktowany raczej jako elegan-
cki dodatek do kreacji. W zależności od modelu 
sukni (czasem i typu fryzury!) możemy wybrać 
welon: krótki lub o długości maxi, mocowany do 

upiętego koka, zakładany razem z grzebieniem 
lub w wersji eleganckiej razem z diademem.

Bielizna ślubna – elegancka, koronkowa lub 
gładka, dopasowana do stylu sukni. Przy niektó-
rych modelach sukien możesz pokusić się o zało-
żenie mocno dopasowanego gorsetu ślubnego, 
który dodatkowo wysmukli talię.

Podwiązka –  symboliczny element stroju 
panny młodej. Zazwyczaj wykonany z koronki, 
ozdobiony wstążką lub naszywamy perełkami. 
Uważaj na elementy ostre np. cekiny, które mogą 
zaczepić o oczka pończoch.

ubranie Pana Młodego:
Kolor garnituru Pana Młodego powinien zgrać 

się z kolorem sukni, dlatego warto mieć to na 
uwadze w trakcie przymiarki sukni Panny Młodej. 
Czarny, ciemnogranatowy, stalowy, lodowy szary 
albo zimno błękitny garnitur będzie pasował do 
białej sukni, natomiast ciepły brązowy, beżowy 
lub czekoladowy będzie ładnie harmonizować 
z suknią w kolorze écru lub śmietankową. 

SMoking
Jeżeli planowany jest elegancki ślub w stylu 

glamour warto dodać mu blasku i szyku rów-
nież odpowiednim strojem Pana Młodego. Na 
tę okazję najlepiej sprawdzi się ponadczasowy 
smoking. Należy jednak zwrócić uwagę na jesz-
cze jedną rzecz, a mianowicie o jakiej porze dnia 
odbędzie się ślub. A to z tej prostej przyczyny, że 
czarny smoking sprawdza się tylko i wyłącznie 
wtedy, kiedy uroczystość odbywa się po zmroku. 
W dzień niestety wygląda się w nim niekorzyst-
nie i trochę upiornie. Gdy więc ślub odbywa się 
w  dzień, lepiej postawić na granat lub fiolet. 
Warto również pamiętać o zasadach:

- koszula powinna mieć guziki kryte plisą lub 
posiadać jubilerskie guziki

- koszula powinna być zapięta na eleganckie 
spinki do mankietów

- do smokingów zakładamy tylko i wyłącznie 
muchę

- smoking powinien mieć pas
- do smokingu zakłada się czarne buty na wy-

soki połysk albo lakierowane.

Marynarka
W tej sytuacji warto postawić na ponadcza-

sowy, elegancki garnitur. Najlepiej, gdy będzie 
on wykonany z  naturalnej wysokiej jakości 
tkaniny na przykład stuprocentowej cienkiej 
wełny. Powinien też być dobrze dobrany do 
sylwetki i tu można w zależności od wzrostu 
oraz postury dobrać:

- marynarka jednorzędowa – pasuje do każ-
dej sylwetki (należy tylko pamiętać, że zapina 
się w nim wszystkie guziki z wyjątkiem ostat-
niego)

- marynarka dwu lub trzyrzędowa – nadaje 
się dla szczupłych panów, gdyż poszerza syl-
wetkę (zapina się wszystkie guziki)

- marynarka przedłużona –  dobrze w  niej 
wyglądają wysocy i szczupli mężczyźni

koSzula ślubna
Ważnym atrybutem modnego Pana Młodego 

jest odpowiednio dobrana koszula. Ponadcza-
sowym kolorem oczywiście jest kolor biały, 
ale przy dobrze zrobionej stylizacji można 
pokusić się o  inny kolor. W  końcu każdemu 
pasuje inny odcień. Ponadto należy zwrócić 
również uwagę na kołnierzyk, który powinien 
być dopasowany do twarzy i  oczywiście na-
leży postawić na dobrej jakości i  naturalny, 
oddychający materiał. Nie chcemy przecież, 
zwłaszcza podczas tańców weselnych czuć 
się, jak w plastikowym opakowaniu.

krawat czy Mucha?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle zło-

żona i brzmi – to zależy od wielu czynników. 
Po pierwsze od tego, na jaki rodzaj stroju ślub-
nego zdecydował się Pan Młody. Krawat na 
pewno pasuje do eleganckiego, klasycznego 
garnituru – nadaje się praktycznie do każdego 
typu marynarki.Ogromną zaletą krawatów jest 
też to, że wysmuklają sylwetkę.  Przy wyborze 
smokingu, fraka lub surduta wybór jest prosty 
– w tej sytuacji zakładamy tylko i wyłącznie 
muszkę! Natomiast przy wyborze innej opcji 
mamy większą dowolność i to od nas zależy, 
czy wybierzemy krawat czy muszkę.

W czym do ślubu?

w sytuacji, kiedy pRzygotowujeMy się na uRoczystość weselną, jaką jest ślub waRto 
paMiętać nie tylko o  dekoRacji sali, Menu, czy teŻ oRkiestRze, ale pRzede wszystkiM 
o  stRoju, zaRówno panny Młodej, jak i  pana Młodego. dzieje się tak, dlatego, Że 
wesele, jest dla nas niezwykle waŻnyM wydaRzenieM, dlatego teŻ spRawMy abyśMy 
pRezentowali się podczas jego tRwania jak najpiękniej.
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PodziękoWania dla gości WeSelnych
coRaz częściej na stołach weselnych znaleźć MoŻna RóŻnego Rodzaju pRezenty 
dla gości, któRe Mają wyRazić wdzięczność paRy Młodej i  Rodziców za pRzybycie na 
uRoczystość. jaki upoMinek podaRować gościoM, aby poczuli się docenieni?

Podziękowania dla gości weselnych to 
najczęściej drobne upominki. Orygi-
nalne prezenty dla gości weselnych 

takie jak personalizowane czekoladki i krówki, 
sprawią im z pewnością dużo radości. Upominki 
dla gości weselnych powinny pasować do tema-
tu i motywu imprezy. Podziękowania dla gości 
magnesy i przypinki goście mogą zachować so-
bie na pamiątkę, natomiast czekoladki i lizaki 
znikną od razu. Czekoladki na prezent ślubny to 
słodki pomysł na upominki ślubne. Czekoladki 
personalizowane z imionami Pary Młodej i datą 
ślubu z pewnością dobrze będą odebrane przez 
gości. Personalizowane prezenty na ślub zawsze 
robią dobre wrażenie i pięknie się prezentują. 
Prezenty z dedykacją lub zabawnym wierszy-
kiem od Pary Młodej zostaną miło zapamiętane 
przez gości.

Upominki można położyć gościom przy zasta-
wie stołowej tuż przed rozpoczęciem przyjęcia, 
będą one czekały aż goście zjawią się na sali 
weselnej. Jeśli prezenty opatrzone są imieniem 
i nazwiskiem mogą jednocześnie pełnić rolę wi-
nietek. Można także dać je osobiście, każdemu 
z osobna, ułożyć je w pięknym koszu i roznieść 
po sali.

co wybrać SPośród wielu 
ciekawych ProPozycji? 
oto naSze tyPy:

- Czekoladki - słodki upominek to świetny po-
mysł na rozpoczęcie wesela.

- Lizaki to również znakomity i słodki pomysł. 
- Migdały w lukrze złote i srebrne pięknie będą 

prezentować się w dekoracyjnych pudełkach.
- Buteleczki z  liściastą herbatą. Buteleczki 

są udekorowane przywieszkami, gdzie można 
umieścić dowolny tekst. Może to być tradycyjne 
„dziękujemy”, inicjały czy data ślubu.

- Aniołki to świetny wybór szczególnie, kiedy 
organizujemy wesele w stylu glamour lub sty-
lu rustykalnym.

- Magnes - może być spersonalizowany, jednak 

nie musi. Może być to figurka panny młodej lub 
pana młodego. 

- Miód to kolejny słodki upominek, który do-
datkowo zostanie przez gości wykorzystany!

- Ciasteczko z wróżbą nie tylko zaciekawi, ale 
także rozbawi zebranych na weselu gości. 

- Bańki mydlane w formie małego tortu lub 
butelki szampana również zajmą gościom czas, 
szczególnie kiedy do młodych ustawi się długa 
kolejka do składania życzeń. Z takiego prezentu 
w szczególności ucieszą się dzieci!

foTografia Ślubna - piękna paMiąTka na całe życie
wesele MaRzeń Ma zostać zapaMiętane na całe Życie. baRdzo dobRyM poMysłeM na piękną paMiątkę,  
do któRej będzie MoŻna wRócić po wielu latach, są zdjęcia ślubne.

Spośród najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu człowieka bez wątpienia jednym 
z przyjemniejszych jest ślub. Połączenie 

swojego życia z życiem innej osoby to naprawdę 
poważna decyzja, wywołująca mnóstwo emocji. 
To przeżycie zarówno dla Pary Młodej, jak i jej bli-
skich. Nic zatem dziwnego, że właśnie ten dzień 
chcemy uwiecznić na fotografiach, by móc potem 
do nich wracać i z przyjemnością je wspominać. 
Gdzie i jak znaleźć dobrego fotografa?

Wykonanie dobrych, profesjonalnych fotografii 
ślubnych to nie lada wyzwanie, dlatego Młodzi 
planujący swój ślub i wesele powinni odpowied-
nio wcześnie pomyśleć o  znalezieniu agencji 
fotograficznej, która mogłaby się tym zająć. 
Dobrze też wcześniej zapoznać się z portfolio 
takiej agencji oraz poczytać informacje na jej 
temat w sieci.

Kilka lat temu panowała moda na bardzo 
statyczne zdjęcia ślubne. Tymczasem coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się bardziej 

nietypowe pomysły. Młode pary nie tylko często 
wyruszają w plener, szukając ciekawych lokali-
zacji i pięknego otoczenia, ale także decydują 
się na bardziej zwariowane pomysły, na przykład 
na zdjęcia związane z pasją, którą oboje dzielą. 
Dobry fotograf ślubny powinien być przygoto-
wany na realizowanie bardzo różnych projektów, 
nawet tych najbardziej zwariowanych.

fotografia ślubnaW końcu najważniejsze jest 
zadowolenie pary młodej. Oczywiście wybór sce-
nerii do zdjęć ślubnych jest bardzo indywidualną 
sprawą i szukanie udziwnień na siłę także nie 
ma zbyt dużo sensu. Czasem najlepiej postawić 
na klasyczne rozwiązania. Oczywiście zdjęcia 
młodej pary wręczane są również gościom jako 
pamiątka uroczystości, trzeba więc także w pew-
nym stopniu uwzględnić ich upodobania. Zbyt 
ekstrawagancka fotografia ślubna na pewno 
nie przypadnie do gustu babci lub cioci, które 
także chcą mieć pamiątkę ze ślubu najbliższych 
członków rodziny.fo
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Każda Para Młoda chciałaby, żeby 
ich drobny upominek dla Gości był 
wyjątkowy i  niepowtarzalny. I  mimo 
iż jest to drobny i raczej symboliczny 
prezent, na pewno zagości w pamięci 
weselników na dłużej i będzie miłym 
gestem.
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• Sala bankietowa 
   do 200 oSób
• 34 miejSca noclegowe
• ReStauRacja na 80 oSób
• 25 miejSc paRkingowych

Pensjonat Fregata, Ełk, ul. Piękna 14, tel. 608 330 959, e-mail: biuro@fregataelk.pl, http://www.fregataelk.pl/ 

Kameralny pensjonat nad pięknym jeziorem w gościnnym Ełku. 
Ciche, wygodne pokoje i smaczna kuchnia.
Pensjonat z widokiem na Jezioro Ełckie to idealne miejsce  
na wesele, komunie, chrzciny, obiad jak i na nocleg.
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Smaczne i zdrowe 
wyroby mięsne: 

kiełbasy, wędzonki, 
balerony, kaszanki, 

rolady, boczki, 
salcesony

Masarnia Domusiewicz | Prostki, ul. 1 Maja 102, tel. 661 764 448, 502 17 62 18
14822ekwe-a-M

a może tak ślub W Plenerze?
ślub w pleneRze MaRzy się nie jednej Młodej paRze. sakRaMentalne „tak” wypowiedziane 
w blasku słońca i ciepłyM powiewie wiatRu Ma Magiczną Moc. to jedna z najwaŻniejszych 
i najpiękniejszych chwil w Życiu. niech zateM będzie zjawiskowa!

Uroczystość w  plenerze jest dużo ła-
twiejsza w przypadku ślubu cywilnego. 
Od marca 2015 roku przyszli małżon-

kowie mogą wybierać między ślubem w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, a  uroczystością w  dowolnie 
wybranym miejscu. Odbywa się to bez proble-
mów. Wystarczy złożyć wniosek do USC o chęci 
wstąpienia w związek małżeński w planowanym 
miejscu. Trzeba liczyć się jednak z dodatkową 
opłatą w wysokości 1000 zł. Lokalizacja, gdzie 
młoda para powie sakramentalne „tak”, powin-
no zapewniać zachowanie uroczystej formy oraz 
bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu 
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Inaczej jest w przypadku ślubu konkordatowego. 
Kodeks Prawa Kanonicznego mówi: „Małżeństwo 
pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką 
i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane 
w  kościele parafialnym; w  innym kościele lub 
kaplicy może być zawierane za zezwoleniem 
ordynariusza miejsca (biskupa) lub proboszcza” 
(Kan. 1118). Jak widać łatwo nie będzie. Dlatego 

przygotowania trzeba zacząć dużo wcześniej. 
Uzyskanie zgody na ślub kościelny w plenerze 
może potrwać kilka miesięcy, a nawet ponad rok. 
Łatwiej będzie jeśli zdecydujemy się na ślubowa-
nie w kapliczce, bądź na terenie świątyni. Jeśli, 
mimo wszystko, wybierzemy ślub kościelny poza 
świątynią, trzeba uzyskać na to zgodę proboszcza. 
W szczerej rozmowie należy podać konkretne ar-
gumenty dlaczego pragniemy zawrzeć sakrament 
małżeństwa w tym właśnie miejscu. Lokalizacja 
nie może przeczyć powadze kościoła, czy randze 

uroczystości. Ostatnim krokiem będzie uzyska-
nie zgody od biskupa. W tym celu należy napisać 
list z prośbą o tak zwaną dyspensę na udzielenie 
sakramentu małżeństwa w plenerze. Taki list na-
leży dobrze umotywować. Choć biskupi rzadko 
wyrażają zgodę na ceremonię ślubną w plene-
rze, nie warto się poddawać. O marzenia zawsze 
warto walczyć. Jeśli odpowiedź biskupa będzie 
pozytywna, narzeczeni otrzymają tzw. licencję na 
ślub kościelny w plenerze, w konkretnym miejscu 
o które narzeczeni ubiegali się w liście. 

Ceremonia ślubna w plenerze to wiele przygoto-
wań i pracy. Należy zatroszczyć się o nagłośnienie, 
miejsca do siedzenia dla księdza, młodych, świad-
ków i gości, klęczniki itp. W ten sposób zorgani-
zujemy niezapomnianą uroczystość - zarówno 
dla pary młodej, jak i gości. Niektórzy uważają, 
że to ślub w holllywodzkim stylu, a tam „gdzie 
akt tam pakt” i przysięga powinna być składana 
tylko w świętym miejscu, czyli w kościele. Z dru-
giej strony podobno Bóg jest wszędzie. Tego się 
trzymajmy. 
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19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 32 
tel. +48 (87) 621 89 00, 785 888 588
faks +48 (87) 621 89 19
e-mail: hotel@rydzewski.pl www.rydzewski.pl

 
 

 
 

 

 

 
 

jak wybrać najlepszą salę weselną?
RezeRwacja Miejsca to kluczowe i najwaŻniejsze zadanie. bez wyznaczonego teRMinu, 
tRudno zaplanować całą Resztę. gdzie zoRganizować wesele? któRą z  MoŻliwości 
wybRać: doM weselny, elegancka RestauRacja, nowoczesny klub, willa w  wiejskiM 
stylu, dwóR czy MoŻe zaMek?

Sala weselna ma spełniać nasze oczeki-
wania, w niej powinniśmy czuć się do-
brze i komfortowo, tylko wtedy nasi go-

ście też będą zadowoleni. Wybór sali na wesele to 
jedna z ważniejszych kwestii związanych z organi-
zacją wesela. Powinno się jej dokonać naprawdę 
najwcześniej: najlepiej rok lub dwa przed ślubem. 
Przed wyborem miejsca na przyjęcie weselne na-
leży przede wszystkim określić liczbę gości. Za-
kres poszukiwań będzie uzależniony od tego, czy 
planujecie wesele na 50 czy może 150 osób. Sala 
na przyjęcie weselne nie może być za mała, musi 
swobodnie pomieścić wszystkie zaproszone oso-
by oraz mieć odpowiednią powierzchnię do tańca. 
Przy wyborze miejsca trzeba wziąć pod uwagę 
również wiek i preferencje gości – nie warto decy-
dować się na lokal, w którym goście nie będą czuli 
się komfortowo. Zabawa to wesoły spektakl, więc 
niech wszyscy będą jej uczestnikami.

 Lokal na dobrą, weselną zabawę powinien speł-
niać kilka ważnych kryteriów, między innymi po-
siadać: dostateczną liczbę czystych i schludnych 
toalet, kuchnię, odpowiednie oświetlenie, odpo-

wiednią akustykę, klimatyzację, wjazd i toaletę 
dla osób niepełnosprawnych, wydzielone  miejsce 
na palarnię, zielony teren, by goście mogli wyjść 
na zewnątrz a dzieci miały dobre miejsce do zaba-
wy, np. pod opieką animatorów, odpowiednio duży 
parking, który bez problemu pomieści wszystkie 
samochody, możliwość noclegu.

Większość osób decyzję o wyborze sali uza-
leżnia przede wszystkim od kosztów. Najczęś-
ciej opłata ujmuje wynajem sali, częściowy 
wystrój stołów, krzeseł, obsługę kelnerską, 
koszy posiłków oraz napoi. Natomiast alko-
hol, tort, dodatkowe atrakcje czy wizualiza-
cja oraz florystyka sali stanowią dodatkowe 
usługi. To jednak nie reguła. Analizując oferty 
poszczególnych miejsc należy sprawdzić, co 
dokładnie jest zawarte w określonej cenie:

- Ile potraw jest ujętych w menu na wesele?
- Czy ilość napojów jest nielimitowana?
- Jaki jest koszt posiłków dla małych dzieci?
- Czy jest opłata „korkowa” – za wniesienie 

własnego alkoholu lub czy należy zakupić 
alkohol od lokalu?

- Czy w  cenie zawarte są ciasta, owoce 
i tort?

- Czy w cenie są dekoracje kwiatowe? (warto 
o to zapytać, by wiedzieć czy stanowić będą 
dodatkowy koszt dla Pary Młodej. Musicie 
mieć pewność, że udekorować salę może 
Wasza florystka).
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MMazurski Ośrodek „Szych” 
Leśna 7, 19-335 Bogusze,  tel. 500 733 500, info@bogusze.pl

Mazurski 
Ośrodek 

„Szych” 
to wyjątkowe miejsce nad brzegiem jeziora. 

Dzięki szumowi jeziora i śpiewowi ptaków w tle
to właśnie Bogusze są miejscem idealnym! 
Posiadamy salę bankietową do 150 osób 

oraz salę namiotową do 220 osób.

Jeżeli 
marzy się Państwu urokliwa 

ceremonia zaślubin 
w zaciszu lasu, pod gołym 
niebem, z malowniczym 

widokiem, szumem jeziora 
i śpiewem ptaków w tle, 

to właśnie Bogusze 
są miejscem idealnym!

www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl

tort WeSelny – maeStria Smaku i formy
toRt weselny to baRdzo waŻny i  kulMinacyjny punkt kaŻdego pRzyjęcia weselnego, 
a  takŻe syMbol dostatniego i  szczęśliwego Życia Młodej paRy. kaŻdy toRt weselny jest 
niepowtaRzalny i Ma niezapoMniany sMak. ta wielka słodycz to podstawa kaŻdego wesela.

W 
trakcie wszystkich przygotowań do 
ślubu i załatwiania różnych spraw 
organizacyjnych, przychodzi mo-

ment na wybór elementu, bez którego żadne 
przyjęcie nie mogłoby się odbyć, a jest nim tort 
weselny. Kiedy więc mamy już wybraną suknie 
i dodatki oraz przemyślaną dekoracje sali, pozo-
staje jeszcze wybór odpowiedniego tortu, który 
z całą pewnością będzie stanowił ciekawą atrak-
cję i będzie też idealnym dopełnieniem całości.

Jeśli chodzi o wygląd tortu, to możemy zamó-
wić dowolny projekt i dosłownie wszystko, co nam 
się tylko wymarzy. Na rynku jest całe mnóstwo 
cukierni, które specjalizują się w  artystycznym 
zdobieniu i pieczeniu tortów na wesela, dlatego 
warto najpierw prześledzić ofertę i dostępne wzo-
ry oraz zapoznać się też z kosztami. Ceny tortów 
przedstawiają się bardzo różnie. Jest to oczywiście 
uzależnione od ilości i rodzaju wybranego tortu, 
indywidualnego projektu oraz wszelkich dodatko-
wych zdobień, które wpływają na jego atrakcyjność. 
Ceny zaczynają się tutaj od 40 złotych za kilogram, 
ale często też sięgają kilkuset złotych za kilo. 

Decyzja o wyborze idealnego tortu na wesele 
nie należy więc do łatwych. Już sam kształt 
może przyprawić o zawrót głowy, gdyż oprócz 

klasycznej okrągłej lub prostokątnej formy, 
można zamówić też tort przestrzenny - 2D 
lub 3D o dowolnym i wyszukanym kształcie, 
a  do tego dochodzi jeszcze kwestia wyboru 
koloru polewy oraz różnych zdobień z masy 
cukrowej, a tutaj pomysłowość nie zna granic. 
Przez wiele lat obowiązywała zasada, że torty 
na wesela były zamawiane jedynie w jasnych 
odcieniach i  polewach, głównie w  białym 
i kremowym, a dziś się wiele zmieniło i panu-
je całkowita dowolność, a  oprócz typowych 
delikatnych pastelowych barw, często też spo-
tyka się ciemne, dynamiczne, a nawet wręcz 
krzykliwe kolory. Alternatywą dla wszystkich 
tortów weselnych są obecnie popularne i mod-
ne muffinki, których wygląd robi naprawdę 
duże wrażenie oraz potrafi pozytywnie za-
skoczyć i  zadowolić gości w  każdym wieku. 
Takie bajkowe i filigranowe babeczki ułożone 
są zazwyczaj na specjalnej paterze, piętrowo 
na kształt piramidy, a na jej szczycie można 
umieścić mały torcik z wybraną figurką lub 
inicjałami Państwa Młodych. 
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Cześć, jestem Kasia 
– dekoratorka, organizatorka 
oraz założycielka Wedding Girl! 
Z branżą ślubną jestem związana już od kilku lat. 
Na swoim koncie mam wiele realizacji, 
takich jak kompleksowe organizacje ślubów oraz wesel, 
stylizowane sesje zdjęciowe. 

Uwielbiam tworzyć niepowtarzalne momenty,
które zapadają w pamięci na długo!

 512 478 211

 wgdekoracje@gmail.com  Wedding__girl 

 WeddingGirlDekoracje  Poświatowska Żaneta Fotografi a

  504 928 496      alicjawkrainietortowcukiernia       alicja.w.krainie.tortowl

Ślub i impreza weselna 
to bez wątpienia wyjątkowy czas  dla każdej pary młodej. 
To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju i każdy chce, 
aby zapadło w pamięć w jak najbardziej pozytywny sposób. 
To właśnie dlatego bardzo wiele par wybiera moją 
pracownię cukierniczą, aby zamówić artystyczny tort na wesele 
oraz biżuteryjny słodki stół.  Do tworzenia słodkości używam 
tylko naturalnych składników. Efektem pracy są zawsze idealne 
desery, które są nie tylko piękne, ale również skrywają 
w swoim wnętrzu kompozycję naturalnych, wyważonych smaków.
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MMazurski Ośrodek „Szych” 
Leśna 7, 19-335 Bogusze,  tel. 500 733 500, info@bogusze.pl

Mazurski 
Ośrodek 

„Szych” 
to wyjątkowe miejsce nad brzegiem jeziora. 

Dzięki szumowi jeziora i śpiewowi ptaków w tle
to właśnie Bogusze są miejscem idealnym! 
Posiadamy salę bankietową do 150 osób 

oraz salę namiotową do 220 osób.

Jeżeli 
marzy się Państwu urokliwa 

ceremonia zaślubin 
w zaciszu lasu, pod gołym 
niebem, z malowniczym 

widokiem, szumem jeziora 
i śpiewem ptaków w tle, 

to właśnie Bogusze 
są miejscem idealnym!

www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl     www.bogusze.pl      www.bogusze.pl
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tego nie może zabraknąć 
na WaSzym WeSelu!
pRzyjęcie weselne to iMpReza, któRa na długo powinna kojaRzyć się jej uczestnikoM 
z najlepszą zabawą w Życiu. tak saMo jak Muzyka na weselu i pieRwszy taniec Młodej paRy...

122kegi-A-G

OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ
www.impart-dj.pl

tel. 501 750 793

Sposobów na urozmaicenie wesela 
jest wiele. Jednym z nich jest właś-
nie pierwszy taniec weselny Młodej 

Pary. Taniec ten nie tylko jest atrakcją dla go-
ści, ale również ma swoje piękne, symboliczne 
znaczenie. Młodzi po raz pierwszy tańczą go 
jako małżeństwo, jest on więc symbolem ich 
pierwszych kroków w tym nowym związku. Jest 
też wstępem i zachętą dla gości do wspólnej 
zabawy i radości z ich szczęścia.

jak wybrać niezwykły 
PierwSzy taniec weSelny?

Zadaniem tańca weselnego jest wyrażenie 
wielu emocji i uczuć jakie towarzyszą Młodej Pa-
rze. nie może być on więc przypadkowy. Z tego 
powodu narzeczeni już długo przed ślubem za-
stanawiają się i wybierają najlepszą piosenkę, 
która podkreśli najwspanialej ich uczucie.

Oprócz wyboru piosenki, która swoim tekstem, 
a także melodią opisze łączącą was miłość i wy-
razi wszystkie jej barwy, musicie również wybrać 
odpowiedni do niej taniec. Oczywiście nie jest 

obowiązkiem, żeby na weselu Para Młoda mu-
siała trudzić się nad wykonywaniem skompli-
kowanych figur tanecznych jeśli tego nie chce. 
To wasze wesele i tylko od was dwojga zależy 
jak będzie wyglądało i które elementy będziecie 
chcieli w nim umieścić. Jeśli jednak zdecydowa-
liście się na zatańczenie swojej piosenki do spe-
cjalnego układu choreograficznego to najlepiej 
jest skorzystać z kilku lekcji u profesjonalnego 
nauczyciela tańca.

jak zatańczyć niezwykły 
PierwSzy taniec weSelny?

Niezależnie jednak czy przygotowujecie układ 
taneczny sami czy z choreografem pamiętajcie 
o najważniejszych zasadach, które zagwarantu-
ją, że taniec będzie naprawdę cudowny:

- ulubiona piosenka - wybierzcie piosenkę, 
która podoba się wam obojgu oraz jest bardzo 
rytmiczna i da się do niej lekko zatańczyć. Bę-
dziecie jej słuchać wiele razy w  czasie prób, 
więc nie może być taka, która wam się szyb-
ko znudzi. Tańczenie do niej powinno być dla 

was przyjemnością.
- ustalona choreo-

grafia –  z  instrukto-
rem nauczycie się 
dokładnych kroków 
do waszej piosenki, 
jednak sami również 
możecie je sobie opra-
cować i  wyćwiczyć. 
Nie chodzi tu oczywi-
ście o odwzorowanie 
każdego kroku z cho-
reografii, ale o kilku-
krotne przećwiczenie 
najważniejszych ele-
mentów, aby czuć się 
pewniej w tańcu. Na-
wet jeśli czegoś zapo-
mnicie to wsłuchajcie 
się w waszą ulubioną 
piosenkę i  dajcie się 
ponieść emocjom, 
a  wtedy wyuczona 
choreografia nie bę-
dzie już taka ważna.

- wasze uczucie 
– piękna choreografia 
na pewno spodoba się 
waszym gościom, ale 
jeśli będzie to tylko 
odwzorowanie wy-
uczonych kroków to 
nie zrobicie na nich 
dużego wrażenia. 
Taniec nie musi być 

idealny, nie przejmujcie się, że może wam coś 
nie wyjść, tańczcie dla siebie, a nie dla gości. 
Cieszcie się sobą, adorujcie się, patrzcie sobie 
w oczy z uśmiechem i okazujcie sobie miłość 
w  tańcu. Łączące was uczucie jest w  czasie 
całej tej uroczystości najważniejsze. Wszyscy 
na pewno z większym podziwem będą patrzeć 
na parę zakochanych, zapatrzonych w  siebie 
nawzajem małżonków niż parę profesjonal-
nych tancerzy.

dj czy zeSPół?
Z pewnością wiele osób nie wyobraża sobie 

fantastycznego wesela bez zespołu. Często 
już sama obecność muzyków jest dla gości 
synonimem dobrej zabawy. Wszystko zależy 
od umiejętności i  doświadczenia muzyków 
w  komunikowaniu się z  uczestnikami impre-
zy. Jednak nawet najlepszy zespół na wesele 
ma swoje ograniczenia. Są utwory, których 
nie zagra nawet najbardziej uzdolniona grupa 
muzyków. Zaangażowanie zespołu na wesele 
to również wyższe koszty usługi niż wtedy, gdy 
zdecydujecie się Państwo na DJ-a na wesele.  

Zaletą DJ-a jest to, że odtwarza on muzykę 
w  wersji oryginalnej, bez własnych aranżacji 
i zmian. To może mieć niebagatelne znaczenie 
dla miłośników różnych gatunków muzycznych, 
którzy cenią sobie oryginalny styl. Co ważne 
także, dobry weselny DJ potrafi zaprezentować 
niemal każdy utwór! I właśnie na tym polega 
różnica między DJ-em a zespołem na wesele.  
Proponowane przez DJ-a na wesele ścieżki 
dźwiękowe są zawsze idealnie dopasowane 
do klimatu chwili i nastroju panującego wśród 
gości. 

 Zadaniem tańca weselnego jest wyra-
żenie wielu emocji i uczuć
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bielizna Ślubna i inne 
dodaTki do sukni Ślubnej
waRto planować ślub z  wypRzedzenieM, aby wszystko ostatecznie zapiąć na ostatni 
guzik. tak saMo jak wiele jest Fasonów sukien ślubnych, tak saMo duŻo jest koMpletów 
bielizny. dlatego naleŻy spokojnie poMyśleć o  niej, a  na ostatnie pRzyMiaRki kReacji 
udać się juŻ w wybRanyM Modelu bielizny.

Slub to dla wielu z nas najważniejszy 
dzień w  życiu, dlatego już na długo 
przed uroczystością staramy się 

dokładnie zaplanować każdy, nawet najdrob-
niejszy szczegół. Dla panien młodych najistot-
niejszym elementem jest oczywiście strój. Żeby 
sukienka odpowiednio układała się na sylwetce, 
niezbędna jest odpowiednia bielizna ślubna.

Każda kobieta chce na swoim ślubie wyglądać 
jak księżniczka, a przy tym czuć się komforto-
wo i pewnie – bez obaw, że sukienka będzie się 
źle układać, albo że gorset zacznie się zsuwać 
w  najmniej odpowiednim momencie. Żeby 
żadna z tych koszmarnych wizji się nie ziściła, 
niezbędna jest odpowiednia bielizna pod suknię 
ślubną . Odpowiednio dobrana i wygodna bieli-

zna ślubna skutecznie zapobiegnie wszystkim 
odzieżowym katastrofom. Oczywiście noc po-
ślubna będzie niezapomniana niezależnie od 
tego, jak się potoczy. Jeśli jednak zależy ci na 
tym, by była zmysłowa i wyjątkowa, zadbaj o to, 
by prezentować się doskonale, gdy już opadnie 
na ziemię wymarzona suknia ślubna księżniczka 
czy rybka. Czy to jednak możliwe? Oczywiście! 

 jak wybrać tę idealną?
Oczywiście warto pamiętać, że to wyjątkowa 

bielizna –  noc poślubna jest przecież jedyna 
i niepowtarzalna. Ale to nie oznacza, że masz 
poświęcać swój komfort i  swobodę ruchów. 
Wybierz więc strój, który będzie seksowny, ale 
nie przytłoczy cię. Powinnaś czuć się wygodnie 

i pięknie, nie martwić się o wpadki czy o wpijanie 
materiału. 

Ślubna bielizna kojarzy nam się z  kolorem 
bieli, kości słoniowej czy wanilii. Na te barwy 
też, panny młode decydują się najczęściej. Nie 
zawsze jednak wybór jest oczywisty. Wszyst-
ko zależy oczywiście od koloru sukni. Jeżeli 
nasza stylizacja ma przezroczystości czy jest 
z koronki, najlepiej sprawdzi się jednak bielizna 
w kolorze naszego ciała.

Na skórze pozostanie niewidoczna. Klasyczna 
biel czy ecru będzie zbyt kontrastowa i może 
prześwitywać przez delikatny materiał. Jeże-
li chcecie naprawdę zaszaleć z  intensywnym 
kolorem bielizny, kupcie drugi komplet na 
noc poślubną.
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