
NUMER 2 | zima - wiosna 2015
egzemplarz bezpłatny

Ślubw płatkach śniegu

Po królewsku, 
  czyli ślub 
        na zamku

Ekośluby,
z troską 
  o środowisko

Magia 
   Ślubnych 
 dodatków



2 www.metropolia.info



3www.metropolia.info

Z

Piotr Ruszewski

radością oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer magazynu „Ślub i Wesele Pomor-
skie”, czyli nowego pisma, poświęconego 
w całości branży weselnej na rynku pomor-
skim.
Nasz bezpłatny magazyn skierowany jest do 
narzeczonych i par młodych planujących tę 
wyjątkową uroczystość, a z drugiej strony 
do osób, firm i instytucji z branży weselnej, 
które mogą to planowanie uczynić łatwym, 
przyjemnym i - co najważniejsze - efektyw-
nym. 
Z myślą o naszych odbiorcach publikujemy 
materiały o najnowszych trendach, obiek-
tach weselnych, wskazujemy nietuzinkowe 
i inspirujące pomysły na organizację uroczy-
stości.
Opisujemy pasję tworzenia wyjątkowych 
sukien, zachęcamy do zapoznania się z za-
kresem obowiązków świadka oraz poradni-
kiem dobrego mówcy ślubnego. Radzimy, 
jak zorganizować ślub i wesele w zimowej, śnieżnej szacie lub w wersji „eko”, a także 
w bajecznej scenerii zabytkowego zamku. Ponadto zapraszamy do zaznajomienia się 
z propozycjami ślubnych dodatków niezbędnych każdej parze młodej oraz z ofertą cu-
kierni,  które proponują szereg nowości, by uczynić ten wyjątkowy dzień najsłodszym...

               Życzymy miłej i owocnej lektury!
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W salonach podziwiać można już 
modele z najnowszej kolekcji – 
Crystal Collection 2015. Szlachet-
ność, elegancja, nuta romantyzmu 
i ponadczasowej klasyki – to 
wiodące cechy opisujące markę. 
Suknie AGNES cenione są przede 
wszystkim za doskonałe kroje i  
perfekcyjne wykończenia. Tkaniny, 
wybrane w procesie osobistej 
selekcji podczas międzynarodo-
wych  targów, sprowadzane są 
do pracowni z miejsc będących 
kolebkami wysokiego krawiectwa 
tj. Japonia, Włochy, czy Fran-
cja. Cenne jedwabie, żakardy, 
wyborna satyna, mikado, żorżeta, 
szyfony oraz cudowne, misterne 
koronki – to baza sukni sygnowa-
nych nazwą AGNES. 
W  AGNES odnajdziecie 3 marki – 
Agnes Bridal Dream, The One oraz 
Plus Size. 
Agnes Bridal Dream to synteza 
elegancji i współczesnego look’u.  
W tej kolekcji Panny Młode 
znajdą zarówno wytworne suknie 
księżniczki, sensualne suknie-rybki 
oraz przepiękne zwiewne suknie 
linii A. Nowoczesne Panny Młode, 
stawiające na prosty look i wygo-
dę, będą mogły przebierać wśród 
fantastycznych krótkich sukien. 
Idealne suknie dla energicznych 
kobiet poszukujących świeżych 
rozwiązań! 
The One to druga marka zaprojek-
towana przez AGNES. The One to 
urzekająca siła prostoty. To luksus 
bycia sobą – tą jedyną i niepowta-
rzalną. Charakterystyczny desing 
objawiający się w odważnych 
cięciach i minimalizmie tworzy 
piękno kryjące się w nieskompli-
kowanej wytworności kolekcji.
Szczególne miejsce w sercu 
AGNES zajmują Panny Młode 
w rozmiarze plus. Z myślą o Nich 

Pasja tworzenia Pięknych 
sukien oraz marzenia 
tysięcy kobiet o wyjątko-
wym dniu ślubu sPlotły się 
w jedno… dając Początek 
firmie agnes fashion grouP. 

Od lat pragniemy by w na-
szych sukniach zaklęte były 
najpiękniejsze wspomnienia, 
magia i czar. W AGNES 
wiemy jak pomóc Kobietom 
objawić swoje unikalne 
piękno. Bo to właśnie Kobie-
ty są naszym nieustającym 
natchnieniem i inspiracją.

AGNES

TEKST: Dominika Płachecka
ZDJĘCIA: Sara Czarna

”

- pasja tworzenia
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Jesteśmy dumni, że od tak 
wielu lat pomagamy speł-
niać marzenia. Cieszymy 
się z zaufania, jakim Kobiety 
obdarzają nas każdego 
dnia. Dziękujemy.

”

stworzono linię Plus Size – modele 
podkreślające unikatowe piękno 
krąglejszych pań. Plus Size dosko-
nale prezentują się na sylwetce, 
a ich współczesny look pozwoli 
każdej Pannie Młodej czuć się 
atrakcyjnie i seksownie.

Agnes Fashion Group istnieje 
już od 1990 roku. Obecnie firma 
posiada 5 salonów firmowych 
oraz współpracuje z ponad 300 
partnerami w Polsce i Europie.

Wybór klasyczny
Orkiestra na weselu to przede 
wszystkim muzyka wykonywana 
na żywo, i to taka o niezapomnia-
nym klimacie. Przy dźwiękach 
prawdziwego zespołu bawili 
się nasi rodzice i dziadkowie, 

niech gra muzyka!
Wesele bez muzyki? NiemożliWe. PytaNie tylko, 
kto ją WykoNa.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: www.inre.pl – Archiwum Gustowne Wesele 

Dawniej sprawa była oczywista. 
Bawiącym się gościom skocznie 
przygrywała orkiestra, w której 
repertuarze znajdowały się 
przede wszystkim przaśne, 
weselne przeboje. A dzisiaj? 
Silną konkurencją dla zespołu 
na ślubie stał się DJ. Możliwości 
jest zresztą więcej…
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najpewniej też do nich grupa mu-
zyczna przemówi bardziej niż DJ. 
Wielu zresztą uważa, że na weselu 
orkiestra, jako pewnego rodzaju 
symbol, być musi i… kropka.
Młodszym pokoleniom nie zawsze 
jednak melodie grane przez orkie-
strę są w smak. Chodzi nie tylko 
o pieniądze, których zespoły żą-
dają dużo – przeciętnie od 1,5 do 
5 tysięcy złotych, a nawet więcej 
w przypadku grup z wyższej półki. 
Po prostu teraz  biesiadne rytmy 
nie do wszystkich przemawiają.
Jeśli uzgodnimy to z zespołem, 
jego członkowie jak nikt inny 
rozruszają gości, przeprowadzając 
weselne gry i zabawy. Inną zaletą 
zaangażowania orkiestry jest fakt, 
że może nam bez trudu towarzy-

szyć w każdym momencie ślubu: 
czy to przed kościołem, czy to 
w drodze na wesele. Dla DJ-a z ca-
łym oprzyrządowaniem taka sztu-
ka jest w zasadzie niemożliwa.

Człowiek 
za konsoletą
DJ jest wybierany na wesela coraz 
częściej. Zatrudnienie takiej osoby 
to rozwiązanie zarazem ekono-
miczne i nowoczesne, nie dziwi 
więc jego rosnąca popularność.
W przeciwieństwie do orkiestry, 
DJ nie gra utworów sam, lecz 
odtwarza je z płyt lub z kompute-
ra. Dzięki temu muzyka na weselu 

może być bardziej zróżnicowana, 
a do tego – o ile współpracujemy 
z DJ-em – jest pod naszą ciągłą 
kontrolą. Dołożymy do jego listy 
swoje ulubione utwory, a te, któ-
rych nie cierpimy, każemy skaso-
wać. Odtwarzana muzyka będzie 
ponadto na bieżąco dostosowy-
wana do oczekiwań weselników.
Osoba, którą zaangażujemy, 
obejmie też funkcję wodzireja, 
zachęcając zgromadzonych gości 
do zabawy. Trzeba się jednak 
liczyć z tym, że nie każdy jest na 
tym polu równie utalentowany, 
dlatego tak ważny jest wybór 
odpowiedniego specjalisty. 
Warto przejrzeć opinie na temat 
poszczególnych wykonawców 
w Internecie.
Za DJ-a przyjdzie nam zapłacić 
od 50 do 150 zł za godzinę, 
czyli nieporównanie mniej, niż za 
orkiestrę. Po pierwsze dlatego, że 
praca ta nie wymaga umiejętności 
gry na żadnym instrumencie ani 
zdolności wokalnych, po drugie 
zaś, płacimy tylko jednej osobie, 
więc siłą rzeczy koszty są niższe.

Zrób to sam
Orkiestra i DJ to typowe, ale 
przecież nie jedyne sposoby na 
weselne granie. Inne opcje to 
choćby zaangażowanie zespołu 
bankietowego, czyli grupy profe-
sjonalnych muzyków  mających 
w swoim repertuarze inne utwory, 
niż klasyczne weselne przeboje, 
albo tria jazzowego – dla wielbi-
cieli wysmakowanych dźwięków 
jak znalazł!  Nic nie stoi też na 
przeszkodzie, by połączyć występy 
DJ-a i zespołu. Będzie się to jedy-
nie wiązało z większymi kosztami.
A może samodzielnie zająć się 
muzyką? To rozwiązanie dla tych, 
którzy pragną oszczędzić lub mieć 
absolutną kontrolę nad tym, jakie 
utwory będą grane. Chcemy niety-
powego wesela w rytmach hip-
hopu lub rocka? Najłatwiej będzie 
to zrobić, własnoręcznie przygo-
towując playlistę. Nie obejdzie 
się, rzecz jasna, bez odpowiednio 
mocnego sprzętu nagłaśniającego.
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• Wybór dobrego DJ-a lub orkie-
stry to sprawa trudniejsza, niż się 
wydaje. Należy więc dobrze przyj-
rzeć się ofertom poszczególnych 
kandydatów i zasięgnąć opinii na 
ich temat.
• Najlepsi w swoim fachu mają 
zarezerwowane grafiki na wiele 
miesięcy do przodu. Dlatego 
też powinno się umawiać z nimi 
z dużym wyprzedzeniem.
• Warto omówić repertuar, jaki 
będzie wykonywany na weselu. 
Zwróćmy uwagę na utwory grane 
podczas pierwszego tańca czy 
podziękowań.
• Należy z całą stanowczością 
zastrzec, że nie zgadzamy się na 
granie przez orkiestrę utworów 
z playbacku.
• Muzycy powinni wiedzieć, że 
nie będziemy tolerować naduży-

Kilka zasad 
do zapamiętania

wania przez nich alkoholu, bo dla 
nich wesele to miejsce pracy.
• Podobnie ma się sprawa 
z jedzeniem. Przekąsić coś 
oczywiście można, ale nie będzie 
żadnego pożytku z grupy, która 

większość czasu spędza przy 
stole.
• Pamiętajmy o sporządzeniu 
umowy. Zapobiega ona wielu 
konfliktom i nieporozumieniom 
między stronami.

Od redakcji
W poprzednim numerze naszego magazynu zabrakło informacji o autorze opublikowanego 
zdjęcia. Fotografia znajdująca się na stronie 19 jest autorstwa B&W Photography, a otrzymali-
śmy ją z archiwum firmy Gustowne Wesele. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja „Ślub&Wesele Pomorskie”
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Ten trochę zapomniany zwyczaj wrócił 
w nowocześniejszej wersji, czyli w po-
staci przypinek weselnych. Konsultanci 
ślubni i blogerzy ślubni mówią jedno-
głośnie, że właśnie przypinki weselne 
będą jednym ze znaczących trendów 
w branży w 2015 roku.
Przypinki pozwolą spersonalizować 
wesele i w przypadku stworzenia spe-
cjalnych przypinek z napisami „strona 
pani młodej” i „strona pana młodego” 
powinny także ułatwić poznawanie się 
gości. Gadżet pozwoli także na uhono-
rowanie specjalnych gości i przekazanie 
im przypinek z napisem „mama panny 
młodej” albo „najlepszy świadek na 
świecie”, producenci przypinek chcą 
także ułatwić nawiązywanie nowych 
znajomości na weselu i stworzyli przy-
pinki z napisami „singiel”, „panna na 
wydaniu” albo nawet „najlepszy towar 
w mieście”. Dostępne są nawet przypin-
ki w wydaniu gangsterskim z napisami 
„Ojciec Chrzestny” i „Matka Chrzestna”.
Twórcy takich gadżetów proponu-
ją, żeby zamiast zdjęć Pary Młodej 
zamieścić tam ich rysunki jak z kre-
skówek, często przypinki zastępują 
winietki ustawiane na stole. Dużą zaletą 
przypinek jest ich trwałość, ten gadżet 
(w przeciwieństwie do kokardek) musi 
wytrzymać intensywną, całonocną 
zabawę, a po jej zakończeniu stanie się 
miłą pamiątką.

PRzyPiNki  są coraz modniejsze
jeszcze kilkaNaście lat temu NieodłączNym elemeNtem każde-
go Wesela były ręczNie WykoNyWaNe kokardki, które PrzyPi-
NaNo szPilką do maryNarek, jak i sukieNek gości WeselNych.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Green Wedding, czyli idea znana u nas jako ekoślub, 
przywędrowała na kontynent europejski ze Stanów 
Zjednoczonych. To zaskakujący, a do tego modny 
pomysł na to, jak przypomnieć gościom o ekologicz-
nym życiu nawet w tak ważnym dla nas dniu. Ślub 
taki nie różni się zasadniczo od zwyczajnego oprócz 
kilku szczegółów, które czynią uroczystość bardziej 
przyjazną dla środowiska.

Wesele na zielono
Ekoślub najlepiej zorganizować wiosną lub latem. 
Wówczas łatwiej – i taniej – zdobyć potrzebne nam 
produkty i materiały, a my możemy być bliżej natury, 
która budzi się do życia. Chłodniejsza pora roku rów-
nież wchodzi w grę, ale trzeba się w takim wypadku 
liczyć z większymi wydatkami.

Ekośluby,
dbać o środoWisko możNa każdego dNia. Niektórzy czyNią to jedNak z taką Pasją, że 
z ochroNy Przyrody zrobili motyW PrzeWodNi sWojego Wesela. PozNajcie ekośluby.

czyli z troską o środowisko

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: B&W Photography - Archiwum Gustowne Wesele 
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Zielone wesele powinno odbyć 
się „pod chmurką” i w świetle 
dnia, dla oszczędności energii 
elektrycznej. Dobrym miej-
scem na tego typu imprezę 
będą ogród lub park, leśna 
polana, a nawet ogród bota-
niczny.
Warto, by miejsce ślubu było 
dla gości łatwo dostępne i by 
można było do niego doje-
chać bez generowania dużej 
ilości zanieczyszczeń. A może 
zasugerować gościom przyjazd 
rowerami? Informacja ta 
powinna być zawarta w zapro-
szeniu elektronicznym lub na 
ekologicznym papierze.
Dekoracje? Tylko zieleń! Wy-
korzystajmy naturalne rośliny 
i tkaniny, a źródłem światła 
niech będą świece – bardziej 
ekologiczne i tworzące przy-
jemny nastrój.

Eko nie znaczy 
wege
Mogłoby się wydawać, że 
w trakcie Green Weddingu 
podaje się gościom do jedzenia 
korzonki, ewentualnie sałatkę. 
Nic bardziej mylnego. Dania 
wegetariańskie w żadnym razie 
nie są koniecznością. Zaserwo-
wać można dowolne potrawy, 
należy jedynie zadbać, by 
składniki, z których powstały, 
pochodziły z ekologicznych 
upraw. Spowoduje to większe 
koszty przygotowania potraw, 
ale z drugiej strony – lepszą ich 
jakość.
Na stole pojawić się może 
również alkohol. Należy jednak 
pamiętać, że piwo powinno 
być niepasteryzowane, a wino 
– pochodzić z ekologicznych 
winnic. 

Zakaz 
marnowania
Na zielonym ślubie stroni 
się od zanieczyszczających 
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Dlatego Państwo Młodzi 
powinni przyjechać na 
uroczystość bryczką. Ta-
kie rozwiązanie będzie 
nie tylko ekologiczne, 
ale też romantyczne 
i zapadające w pamięć.
Ponieważ głównym 
motywem wesela jest 
troska o środowisko, 
priorytetem jest, by nic 
się nie zmarnowało.
A kiedy weselne emocje 
już opadną, Młodzi wy-
ruszą w podróż poślub-
ną. I tu nadal mogą być 
eko! Turystyka ekolo-
giczna jest wszak coraz 
popularniejsza. Warto 
skorzystać z oferty biura 
podróży, które oferuje 
tego typu usługi.
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Ślub na zamku może być kosztowną, lecz zarazem 
wspaniałą przygodą. Sprawdzamy, czy warto taką 
przygodę przeżyć i jak zamkowe wesele wygląda 

w praktyce. Na nasze pytania odpowiadał konsultant 
agencji Gustowne Wesele, Gabriel Jażdżewski. Przede 
wszystkim chcieliśmy sprawdzić, co narzeczeni widzą 

Po królewsku, 
 czyli ślub na zamku
która z kobiet Nie marzyła kiedyś o tym, by choć Przez jedeN dzień Poczuć się jak księż-
Niczka i Poślubić sWojego WybraNka Pośród zamkoWych muróW? jak się okazuje sPełNie-
Nie takiego marzeNia Nie jest aż takie trudNe...

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Michał Niedzielski – Archiwum Gustowne Wesele
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w tak nietypowych, historycznych miejscach na ślub.
-Dla Par Młodych najważniejsza jest szczególna 
atmosfera miejsca, którą współtworzą zabytkowa, 
często gotycka, zamkowa architektura.
Komnaty z historycznym wyposażeniem i mebla-
mi, a także specyfika aranżacji wnętrz oraz często 
historyczne lub stylizowane na dawne stroje obsługi 
hotelowej – mówi Gabriel Jażdżewski. Konsultant 
dodaje, że to połączenie surowości murów i no-
woczesnego zaplecza technicznego gwarantuje 
świętowanie o niezwykłym charakterze.
Kolejną ważną kwestią jest to, czy istnieją jakiekol-
wiek względy praktyczne przemawiające za zamko-
wym weselem. Dlaczego nie lepiej wybrać hotel za 
miastem lub ośrodek w centrum metropolii?
– Pary, które decydują się na duże wesele na zamku, 
mogą liczyć na znaczną swobodę i dostępność 
niemalże całego obiektu na wyłączność – mówi 
przedstawiciel Gustownego Wesela. –  W niektórych 
przypadkach daje to także gwarancję zorganizo-
wania kościelnej ceremonii ślubnej dzięki istnieniu 
kaplicy zamkowej lub cywilnego ślubu na dziedzińcu, 
czy w salach historycznych.

Najlepiej latem
Hotele w zamkach są gotowe przyjmować weselni-
ków przez okrągły rok. Nasz rozmówca podpowiada  
jednak, że nie w każdym jego okresie wesele na 
zamku będzie równie udane.
– W największym zakresie możliwości takich miejsc 
wykorzystamy w sezonie letnim, gdyż wiele z atrak-
cji dostępnych jest na zewnątrz obiektu – twierdzi 
konsultant.
Rzeczywiście, choć ślub na zamku w zimowej sce-
nerii może być jeszcze bardziej malowniczy, organi-
zowalibyśmy go kosztem niezwykłych wrażeń, które 
możemy przeżyć tylko wiosną i latem. Konsultant 
zaznacza jednak, że chłód nie jest przeszkodą nie 
do pokonania.
– Jedno z wesel, które organizowaliśmy na zamku, 
odbyło się w drugiej połowie października. Ślub 
i atrakcje były przygotowane na dziedzińcu, który 
był przez cały czas ogrzewany – zdradza.
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Średniowieczne zabawy
Zamki jako miejsce na ślub wybiera się także ze wzglę-
du na niespotykane nigdzie indziej rozrywki. 
– Niektóre zamki oferują huczne powitanie z salwą 
armatnią, a nawet wjazd w asyście pocztu konnego, 
różnego rodzaju szpalery formacji historycznych czy 
wjazdy powozem – mówi konsultant. – Istnieje możli-
wość wynajęcia kaplicy zamkowej na ślub konkordato-
wy, podczas którego można zaangażować dodatkowo 
chór gregoriański. 
To oczywiście nie wszystkie atrakcje. Na zamku można 
też, między innymi, obejrzeć pokaz walk rycerskich 
albo wziąć udział w historycznych grach i zabawach 
na oczepiny. A dla fanów żywej akcji?
– Możliwa jest inscenizacja „porwania” Panny Młodej, 
która na długo zapada w pamięci gości – mówi Ga-
briel Jażdżewski.

Zagraniczni goście

Kto korzysta z usług hoteli w zamkach?
– Z naszego doświadczenia wynika, że zamkowymi 
ślubami interesują się głównie pary międzynaro-
dowe, często mieszkające za granicą – twierdzi 
przedstawiciel Gustownego Wesela.
Gabriel Jażdżewski argumentuje to faktem, że poza 
Polską koszty wynajęcia obiektów zabytkowych są 
nieporównywalnie wyższe, a uzyskanie zgody na 
zorganizowanie imprezy prywatnej w takich lokaliza-
cjach nie jest sprawą łatwą.
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Malbork
Zamek w Malborku jest sław-
nym na cały świat obiektem, do 
którego zjeżdżają co roku rzesze 
turystów – także tych z zagranicy. 
Ten największy w Europie zamek 
z cegły, dawniej siedziba Wielkie-
go Mistrza Ulricha von Junginge-
na, teraz otwiera swe podwoje 
także dla zakochanych, chcących 
zalegalizować swój związek w hi-
storycznej scenerii.

Gniew i Bytów
Warownie w Gniewie i w Bytowie 
to, jak większość pomorskich 
zamków, monumentalne pamiątki 
obecności Krzyżaków na naszych 
ziemiach. Właściciele zamków 
zapewniają turystom rozrywki 
takie, jak turnieje rycerskie lub 
pokazy kowalstwa artystycznego, 
a nadworne hotele chętnie przy-
gotują niezapomniane atrakcje dla 
nowożeńców.

Neptun
Znajdujący się w Łebie ma 
krótszą historię od pozostałych 
tutaj przedstawionych  – powstał 
bowiem w 1903 roku – lecz o jego 
sile stanowi co innego. Umiejsco-
wiony jest bowiem na plaży, tak że 
z jednej jego strony znajduje się 
las, a z drugiej rozpościera się bez-
kresny błękit Bałtyku. Przedwo-
jenny klimat nadmorskiego zamku 
urzekł już niejednego gościa.

Pomorskie zamki   na ślub

Ślub buddyjski
Religia dalekiego wschodu 
jest dla pobierających się 
par niezwykle liberalna, a to 
dlatego, że Budda nie ustanowił 
zasad dotyczących małżeństwa. 
Młodzi mają więc dużą dowol-
ność. Poucza się ich jedynie, 
by wystrzegali się cudzołóstwa 
i rozwiązłości seksualnej.
Celem ślubu jest wspólne 
szczęście Młodej Pary, zawie-
rając związek mogą się wszak 
nawzajem uzupełniać i dzielić 
troski. Kobieta i mężczyzna 
zamieszkują razem już od dnia 

Małżeństwo 
   dookoła świata

zakochaNi łączą się W Pary Pod każdą szerokością 
geograficzNą. Nie sPosób jedNak zNaleźć dWóch kultur, 
W których uroczystości ślubNe Wyglądają ideNtyczNie.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: sxc.hu

zaręczyn, kiedy to obie rodziny 
ustalają szczegóły ślubu.
W wieczór poprzedzający uro-
czystość celebruje się pamięć 
przodków Panny Młodej. W 
modlitwie uczestniczą mnisi, 
a ma ona miejsce przy ołtarzu. 
Następnego dnia, z powodu 
braku sakramentu małżeństwa, 
związek zostaje zalegalizowany 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Ewentualne wątki religijne poja-
wiają się później, podczas wi-
zyty Młodych w świątyni. Tam 
proszą oni o błogosławieństwo 
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lamę i wysłuchują jego mądrości. 
Nowożeńcom błogosławią też 
rodzice, ale dopiero, gdy ślubują 
sobie uczciwość, wierność i zapalą 
kadzidła u stóp posągu Buddy.
Przyjęcie weselne buddystów 
bywają różne, huczne lub kame-
ralne. Szczegóły będą zależały od 
kraju ich zamieszkania. Zazwyczaj 
Para Młoda kontynuuje tradycję, 
w których się wychowała.

Ślub hinduski
Umową społeczną, a zarazem 
drogą duchowego rozwoju jest 
także ślub zawierany w obrządku 

hinduistycznym.
Zanim z ust Młodych padną słowa 
przysięgi, ich rodziny odbywają 
między sobą wielodniowe per-
traktacje. Warunkiem zawarcia 
małżeństwa jest pochodzenie 
narzeczonych z tych samych kast 
społecznych. Wszelkie koszty 
ślubu i wesela pokrywają rodzice 
Pary Młodej.
W przededniu ślubu dłonie i stopy 
Panny Młodej dekorowane są 
tradycyjnymi tatuażami z henny 
zwanymi „Mehendi”, a już o świcie 
obmywa się ciała narzeczonych 
i namaszcza ich wonnymi olejkami 
– wszystko to przy przy wtórze 
mantry wenedyjskiej. Obrzęd ma 
miejsce w specjalnie przygoto-

wanym namiocie, gdzie Młodzi 
oddzieleni są od siebie zasłoną. 
Odkrywa się ona powoli wśród 
dźwięków modlitwy bramina. 
Gdy ojciec dziewczyny odda ją 
w ręce Pana Młodego, świeżo 
poślubieni przechodzą pierwsze 
wspólne, symboliczne siedem kro-
ków. A potem zaczyna się szalona 
zabawa.

Ślub afrykański
Zamieszkana przez liczne plemio-
na Afryka obfituje w różnorodne, 
lecz fascynujące ślubne trady-
cje. Wśród nich można wszakże 
wyróżnić pewne wspólne motywy. 
Dla mieszkańców Czarnego 
Lądu duże znaczenie ma choćby 
rodzina, która na uroczystościach 
weselnych stawia się wyjątkowo 
licznie. A kiedy dwoje ludzi zostaje 
związanych węzłem małżeńskim, 
ich rody, a nawet całe plemio-
na także zbliżają się do siebie. 
Często podczas dużych, wspólnych 
obrzędów, wiele par pobiera się 
jednocześnie.
W zależności od pochodzenia 
Młodych uroczystość może wyglą-
dać zupełnie inaczej. Przykładowo 
ślub w RPA nie różni się znacząco 
od tego, jaki znamy w Polsce. 
Po tradycyjnym wręczeniu obrą-
czek i przysięgach zapalane są tak 
zwane świece jedności, a kapłan 
błogosławi nowożeńcom. W ple-
mieniu Suahili, gdzie kobiety żyją 
oddzielnie od mężczyzn, Panna 
Młoda jeszcze długo przed ślubem 
jest uczona, jak dać mężowi 
rozkosz – nauczycielka miłości, 
somo, uczestniczy niekiedy nawet 
w nocy poślubnej. Marokańskie 
wesele, poprzedzone kąpielą 
wychodzącej za mąż kobiety 
w mleku, trwa od czterech do 
siedmiu dni.
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Oferujemy szeroki zakres wyjazdów i wycieczek 
indywidualnych oraz grupowych: krajowych i za-
granicznych. Posiadamy bogate doświadczenie 
w branży oraz szeroką ofertę i właśnie dlatego 
jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów.
Klientom, którzy chcieliby doznać magii podróży 
i poznać piękno całego świata a także sprawdzić 
na własnej skórze, że podróże poszerzają hory-
zonty możemy zaproponować setki ciekawych 
propozycji 
Nasza oferta skierowana jest także dla najmłod-
szych, którym możemy zapewnić udaną zabawę 
z rówieśnikami podczas wakacji i ferii zimowych. 
Czekają na nich kolonie w regionie kaszubskim 
oraz obozy w całym kraju i zagranicą. Każde 

dziecko poszerzy swoje zainteresowania i pozyska 
nowych kolegów i koleżanki z całej Polski.
Proponujemy również pełen zakres produktów 
turystycznych:
- hotele
- bilety lotnicze, autokarowe i promowe
- ubezpieczenie turystyczne
Nasze biuro oferuje również bony turystyczne 
dla klientów indywidualnych oraz firm. Takie 
bony mogą być idealnym prezentem. A nawet 
najwspanialsza podróż rozpoczyna się przecież od 
pierwszego kroku.
Biuro Podróży LEOTOUR Wejherowo jest Twoim 
Biurem Podróży.
Z nami pierwszy krok nie skończy się „skręceniem 
kostki”!

leOtOur WejherOWO
       jest twoim biurem podróży
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Zaangażowanie duetu fotograficznego oznacza 
podwójne spojrzenie na ślub. W przypadku duetu 
damsko-męskiego jest ono oczywiste – kobiety 
uwielbiają ślubne dodatki, jak buty, bukiet czy 
obrączki; mężczyźni skupiają się na momentach 
reportażowych i uchwyceniu emocji. Dodatkowym 

atutem pracy we dwoje jest także możliwość bycia 
w dwóch miejscach jednocześnie. Panna Młoda i jej 
narzeczony przygotowują sie przeważnie w swoich 
domach lub pokojach – dzięki dwójce fotografów 
można skupić się na obu „gwiazdach” tego dnia.
W takim ujęciu zdjęcia nie będą uwieczniały tylko 

Podwójne   spojrzenie
Para fotografóW to coraz częstszy Widok Na ślubach. taka usługa Wiąże się zWykle z do-
datkoWymi kosztami, ale PozWoli Na uchWyceNie NajciekaWszych i Najbardziej Wzruszają-
cych momeNtóW uroczystości.

TEKST: Agnieszka Potocka/subobiektywna.pl
ZDJĘCIA: subobiektywna.pl
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make-up Panny Młodej, 
ubieranie welonu i detale 
jej stroju, ale pozwolą także 
uchwycić wesołe rozmowy 
Pana Młodego ze świad-
kiem, czy dumny wzrok 
ojca pomagającego synowi 
wiązać muszkę.
Podczas uroczystości 
w kościele, czyli najważ-
niejszego i najbardziej pod-
niosłego momentu tego 
dnia, dwie fotografujące 
osoby wcale nie ozna-
czają zbytniego „tłoku”. 
Wręcz przeciwnie – każdy 
z fotografów zajmuje swoje 
miejsce i z niego „poluje” 
na najlepsze ujęcia przy 
maksymalnej dyskrecji i mi-
nimalnej chęci zwracania 
na siebie uwagi.
Życzenia przed kościołem 
czy na sali weselnej to 
świetna okazja, aby uchwy-

cić radosne twarze gości. 
Przy większych weselach 
tylko para fotografujących 
jest w stanie uchwycić 
wszystkich biesiadników. 
I to nie tylko podczas zaba-
wy na parkiecie, ale także 
podczas żywych dyskusji 
przy stole.
Efektem pracy dwójki foto-
grafów są zdjęcia najlepsze 
z najlepszych. Fotografo-
wanie w duecie daje szansę 
uchwycenia najciekawszych 
i najbardziej wzruszających 
momentów tego wielkiego 
dnia. A czy tak właśnie 
nie powinna wyglądać ta 
pamiątka na całe życie? 
Tort znika w mgnieniu oka, 
kwiaty usychają, a foto-
grafie i obrączki to jedyne 
materialne rzeczy, które zo-
stają po ślubie na zawsze. 
Warto w to zainwestować.
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Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla narzeczonych 
jak i gości uroczystości. Przyszła Para Młoda po zare-
jestrowaniu się w aplikacji wprowadza dane imprezy 
weselnej i podaje tam wskazówki dla gości na temat 
miejsca, daty, sposobu dojazdu na miejsce organizacji 
wesela. Kolejnym krokiem jest zaproszenie gości (za 
pomocą wiadomości SMS lub e-mail z aplikacji) do 
korzystania z aplikacji. Program pozwala na umieszcza-
nie postów na tablicy wydarzenia i odlicza godziny do 
startu wesela.

Goście weselni otrzymują natomiast swój indywidualny 
profil, gdzie mogą wpisać informacje na swój temat. 
Według twórców programu taka funkcjonalność pozwa-
la na poznanie się wszystkich gości przyjęcia weselnego 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. Aplikacja Wedding 
Party pozwala także na tworzenie przez użytkowników 
albumów zdjęć powstałych podczas przygotowań i przy-
jęcia weselnego. Para Młoda ma dostęp do wszystkich 
fotografii i wybiera, które z nich będą później dostępne 
dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Wesele na smartfonie

ProduceNci aPlikacji Na smartfoNy Nie zaPomiNają o braNży WeselNej. Na ryNku PojaWiła 
się darmoWa aPlikacja (dostęPNa Na systemy ios i aNdroid) „WeddiNg Party”, która ułatWia 
PrzygotoWaNia uroczystości i koNtakt z gościmi.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
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Prośba Państwa Młodych o „świadkowanie” jest wyra-
zem zaufania, jakim darzą daną osobę. Zwykle ślubnymi 
asystentami zostają członkowie rodziny.
Przede wszystkim rodzeństwo, kuzynostwo lub najbliżsi 

przyjaciele  - obowiązkowo pełnoletni. Najważniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze powinno jednak 
być to, czy kandydat jest osobą odpowiedzialną i czy 
będzie można na nim polegać w trudnych chwilach.

Świadek 

PełNieNie roli śWiadka Na ślubie to Nie tylko zaszczyt, ale też odPoWiedzialNość. 
PodPoWiadamy, jak dobrze WyWiązać się z tego zadaNia.

oPrócz zaszczytu 
także obowiązki

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Flickr.com /Robert Ramirez
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Pomoc i towarzystwo

Zawsze na miejscu

Zanim nadejdzie dzień wesela, przed świadkami 
obojga płci mnóstwo pracy – zobowiązali się wszak 
służyć Parze Młodej nie tylko podczas ślubu.
Tak druhna, jak i drużba czuwają nad listą prezentów, 
jeśli jest sporządzana, i mogą zająć się organizacją 
wieczoru kawalerskiego i panieńskiego. 
Najlepiej by były to imprezy niebanalne, które na 
długo zostaną w ich pamięci. Niezwykle istotne jest 
wsparcie duchowe dla narzeczonych i pomoc na 
każdym etapie przygotowań do ślubu.
Świadkowa Panny Młodej – bo jest nią najczęściej 
kobieta – pomaga w wyborze sukni ślubnej, biżuterii 
i dodatków, wybiera się z przyszłą mężatką do fry-

zjera i manikiurzystki, adresuje i rozsyła zaproszenia 
weselne. Wreszcie towarzyszy przyjaciółce, gdy ta 
ubiera się do ślubu. Przy tym wszystkim musi zadbać 
o wiele szczegółów, bo przyszła Panna Młoda może 
po prostu o nich zapomnieć z powodu nadmiaru 
stresu i obowiązków.  

Świadek Pana Młodego przejmuje część jego męskich 
obowiązków, zajmuje się więc przystrojeniem samo-
chodu i powinien zadbać o transport zaproszonych 
gości i Pary Młodej. Ponadto pomaga Panu Młodemu 
wybrać garnitur i opiekuje się obrączkami, aż przyj-
dzie moment na ich wręczenie. 

A w samym dniu uroczystości? Tu rolą świadków, 
oprócz podpisania dokumentów, jest pilnowanie, czy 
wszystko przebiega prawidłowo i dbanie o dobry wy-
gląd oraz samopoczucie Pary Młodej. Gdy Młodym 
składane są życzenia, świadek odbiera koperty i pre-
zenty, a świadkowa kwiaty. W sali weselnej rozsadza-
ją gości i pilnują, by na stole nie zabrakło jedzenia 
i trunków. Są gotowi, by reagować w sytuacjach 
kryzysowych. Dobry ton nakazuje, by świadkowie 

wznieśli toast za zdrowie Państwa Młodych i wygłosili 
krótkie przemówienia podczas wesela.
Pełnienie roli Druhny lub Drużby oznacza obowiązek 
czynnego udziału w zabawach weselnych, a nawet 
dawania gościom przykładu, w jaki sposób świętować 
wraz z nowożeńcami. Takie osoby towarzyszą nowo-
żeńcom w fotograficznej sesji ślubnej, nie brakuje 
ich na poprawinach, a jeśli zajdzie taka potrzeba – to 
powinni także pomóc w sprzątaniu sali weselnej. 



23www.metropolia.info

&
ŚLUB 
W

ESELE

Świadek czy drużba?

Utarło się używać tych określeń za-
mienne, mimo że oznaczają co innego. 
Druhna i drużba to formalnie osoby 
towarzyszące nowożeńcom w koście-
le, natomiast ze świadkami mamy do 
czynienia podczas ślubów cywilnych 
w urzędzie. Różnic jest więcej. Zadania 
druhnom i drużbom (których może być 
więcej niż dwójka) dyktuje tradycja: 
mają przywieźć Państwa Młodych na 
ślub, trzymać kwiaty i prezenty od we-
selników po uroczystości lub pomagać 

w pokonywaniu bram weselnych. Rola 
świadków ogranicza się zaś do podpisa-
nia aktu ślubu. Zwyczajowo ci pierwsi 
powinni być stanu wolnego, w odróż-
nieniu od świadków, których warunek 
ten nie dotyczy.
Dziś, mówiąc o świadkach, mamy 
zwykle na myśli osoby łączące cechy 
świadków i drużbów. Gdzieniegdzie 
podział na świadka i świadkową oraz 
druhnę i drużbę się utrzymał, między 
innymi w Europie Zachodniej i w USA, 
a w Polsce na wschodzie i na południu 
kraju.

Świadek to dobry 
duch wesela

- Przed ślubem zastanów się, w czym 
możesz pomóc i zaproponuj to. Liczy 
się każdy drobiazg, który możesz wy-
konać by odciążyć Parę Młodą.
- To nie Ty jesteś w dniu ślubu 
najważniejszy/a. Swoim ubiorem 
i zachowaniem nie możesz przyćmie-
wać Państwa Młodych, rzeczywistych 
gwiazd wieczoru.
- Nie narzekaj na sukienkę druhny, 
którą wybierze dla Ciebie Panna 
Młoda. Twoje zdanie oczywiście ma 
znaczenie, ale jeśli ma stać na drodze 
do spełnienia jej marzeń, może lepiej 
powstrzymać się od komentarza?
- Bądź dobrym duchem wesela. Dbaj, 
żeby wszyscy świetnie się bawili, na 
przykład inicjując rozmowy i odcią-
żając zmęczonych dorosłych od ich 
niesfornych pociech.
- Nie przesadź z alkoholem. Świadek 
powinien pomagać w rozwiązywaniu 
problemów, a nie przysparzać kolej-
nych, zachowując się nieelegancko „po 
spożyciu”.
- Gdy Młodzi wyjadą już w podróż po-
ślubną, bardzo się im przysłużysz, rozli-
czając w ich imieniu ostatnie rachunki 
z restauratorem czy dostawcami.
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• Wznoszenie toastu to przede wszystkim miły 
gest. Co prawda nie jest w Polsce tak rozpowszech-
niony, jak choćby w Ameryce, ale warto go pro-
pagować. Z pewnością Państwo Młodzi nie będą 
mieli nam za złe, jeśli zdecydujemy się powiedzieć 
o nich kilka ciepłych słów.

• Pamiętajmy o kolejności. Zgodnie z tradycją jako 
pierwszy głos powinien zabrać ojciec Panny Mło-
dej, inaugurując w ten sposób wesele. Kolejny wy-
powiada się Pan Młody, następnie mówią świad-
kowie. Później parę słów mogą powiedzieć goście 
weselni – najpierw starsi, potem młodsi.

Poradnik

chcesz Wygłosić kilka słóW Podczas Wesela, ale zżera cię trema? 
PrzedstaWiamy kilka WskazóWek, które mogą ci Pomóc W tym trudNym zadaNiu

mówcy ślubnego

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Flickr.com /Robert Ramirez

• Przemówienie ślubne powinno być zwięzłe. Trwa 
z reguły od 3 do 5 minut. Nie mówmy zbyt rozwlekle, 
żeby nie stracić uwagi uczestników wesela i nie wysta-
wiać ich cierpliwości na próbę.

• Lepiej nie czytać z kartki. Zwłaszcza, jeśli chcemy 
wypaść naturalnie. Dlaczego nie pójść „na żywioł”? 
W ten sposób przekażemy najwięcej emocji i tego, co 
naprawdę czujemy.

• Toast wznosi się na stojąco. Inni uczestnicy wesela 
mogą w tym czasie siedzieć. Ponadto w trakcie wy-
głaszania treści toastu nie należy trzymać kieliszka 
w dłoni.

• Staranna dykcja to podstawa. Mówimy powoli i wy-
raźnie, na tyle głośno, by wszyscy zainteresowani nas 
usłyszeli. Jeśli naprawdę zależy nam, by dobrze wy-
paść, warto przećwiczyć toast w domu. Istotna będzie 
też poprawność gramatyczna wypowiedzi.

• Uczyńmy mowę atrakcyjną. Warto połączyć odro-
binę patosu i  odrobinę humoru, chwycić słuchaczy 
za serca wzruszającą opowieścią. Można nawiązać do 
pasji Pary Młodej, ciekawych wydarzeń z ich życia.

• Nie zawstydzajmy Młodych. Żarty żartami, ale trze-
ba się pilnować, żeby nie przekroczyć granicy dobrego 
smaku. Cóż z tego, że będzie zabawnie, skoro urazimy 
gospodarzy? Oni  powinni się tego dnia świetnie ba-
wić.

• Toast powinien być szczery. Wymuszone słowa nie 
mają wszak takiej mocy, jak te płynące prosto z serca.
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kto o czym mówi?

Ojciec Panny Młodej:

Dziękuje zgromadzonym za przybycie – 
zwłaszcza tym, którzy przyjechali z daleka  –  
i wita zięcia w rodzinie. Opowiada o swojej 
córce. W żartobliwy lub poważny sposób 
poucza Młodych na temat ich przyszłego 
życia małżeńskiego. Zaprasza wszystkich do 
zabawy i wznosi toast za nowożeńców.

Pan Młody:

Składa podziękowania żonie i teściom za 
przyjęcie do rodziny. Dziękuje także swojej 
rodzinie i bliskim za wsparcie w przygoto-
waniach do ślubu. Niekiedy opowiada, jak 
poznał swoją wybrankę i jak doszło do tego, 
że są dziś razem. Na koniec dziękuje świad-
kom i wznosi toast za żonę.

Świadkowie:

Dziękują za wybranie ich do tej roli. 
Opowiadają anegdoty, żarty – ale tylko 
w dobrym guście – o Młodych. Wznoszą za 
nich toast.
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Chociaż większość Par pobiera się 
w cieplejszej połowie roku, amatorów 
zimowych wesel przybywa. Anna Pie-
truszka ze Ślubnej Pracowni Gdańsk 
twierdzi, że powodem wyboru ta-
kiego terminu może być na przykład 
tradycja rodzinna albo chęć zawarcia 
związu małżeńskiego w  Walentynki.
– Na ślub zimą decydują się Pary, 
dla których uroczystość w plenerze 
nie jest najważniejsza – uzupełnia 
konsultantka Marlena Popis Wedding 
Planner. – Pamiętajmy też, że wiele 
obiektów poza sezonem oferuje dużo 
lepsze stawki – dodaje.
Ten ostatni aspekt często okazuje się 
szczególnie istotny. Poza sezonem 
sale bankietowe oferują znaczne 
zniżki: możemy bez trudu zaoszczę-
dzić do 20-40 procent kosztów. Mniej 
zapłacimy nawet za dekoracje – bo na 
przykład w kościele stoi już pięknie 
ozdobiona choinka.
Co więcej – ponieważ zimą lokale 
ślubne są dużo mniej oblegane, nie 
musimy ich rezerwować z dwuletnim 
ani nawet rocznym wyprzedzeniem. 
Dwa, trzy miesiące wyprzedzenia 
w zupełności wystarczą. Podobnie ze 
specjalistami takimi, jak fotografowie 
ślubni. Zimą mają niewiele pracy, 
więc możemy przebierać w ofertach 
nawet tych najbardziej rozchwyty-
wanych.

Ślub

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Glorioza.net

uroczystość WeselNa zimoWą Porą? to Pomysł Na Wesele o NiePoWtarzalNym klimacie i... 
PoWażNe oszczędNości.

w płatkach śniegu
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Pomysłów na stworzenie niepo-
wtarzalnego klimatu jest wiele. 
Jednym z nich to stworzenie...
zimowej krainy.
- Oczywiście najpiękniej byłoby, 
aby miasto spowiła biała śnieżna 
powłoka, ale na to już nie mamy 
wpływu – mówi Anna Pietruszka. 
- Niezależnie jednak od pogody, 
wnętrze kościoła i sali weselnej 
możemy zamienić w przepięk-
ną zimową krainę. Nie da się 
jednak ukryć, że ceny kwiatów 
w tym okresie są wyższe i aby 
uzyskać zamierzony efekt musimy 
popracować różnymi elementami 
dekoracyjnymi. Pięknie sprawdza-
ją się gałęzie sosny czy świerku lub 
gałęzie drzew liściastych pomalo-
wane na biało.
Na ozdoby zwraca również uwagę 
Marlena Popis.

Uwaga na pogodę!
Zimowa uroczystość będzie miała 
zdecydowanie inny charakter od 
tej organizowanej latem.
- Większość przyjęć organizo-
wanych w tak zwanym sezo-
nie odbywa się w miejscach, 
które mają ogród lub miejsce na 
powietrzu, gdzie będzie można 
wyjść, gdy zmęczymy się tańcem – 
zdradza  Marlena Popis. – Go-
ście weselni przemieszczają się 
wtedy po terenie i czasem ciężko 
wszystkich zebrać na atrakcje. 
Z kolei wesela zimą częściej 
organizowane są w hotelach czy 
zamkniętych obiektach. I nawet, 
jeżeli mamy wyjście na ogród, jest 
ono zazwyczaj zamknięte. Wtedy 
trzeba zaproponować gościom 
więcej zabaw i uatrakcyjnić nieco 
przyjęcie.
- Ślub i wesele w zimie to spore 
wyzwanie – uważa natomiast 
Anna Pietruszka. – Podczas przy-
gotowań trzeba koniecznie brać 
pod uwagę warunki atmosferycz-
ne, które mogą mieć olbrzymi 
wpływ na płynność przebiegu 
całej realizacji. Jeżeli jednak 
wszystko dobrze rozplanujemy 
i pomyślimy o wyeliminowaniu 
wszelkich ewentualnych utrud-
nień, możemy stworzyć przepięk-
ną, niezapomnianą uroczystość 
w zimowych klimatach – pociesza 
konsultantka.

- Ślub i wesele zimą nie musi być 
smutne i szare. Bardzo ważną kwe-
stią będą tutaj dekoracje – kryształ-
ki, oszronione drzewka, białe perły. 
Świece i oświetlenie architek-
toniczne dodadzą romantyzmu 
do klimatu uroczystości – uważa 
ekspertka.
- Musimy jednak pamiętać, aby 
wszystko to do siebie pasowało 
- zastrzega konsultantka Ślubnej 
Pracowni Gdańsk. – Nie powinni-
śmy łączyć ze sobą bez ładu i skła-
du różnych elementów. Jeżeli na 
przykład pójdziemy w styl elegancji 
i wykorzystamy kryształy, perełki, 
to nie umieszczajmy świec w drew-
nianych świecznikach. Oczywiście 
to, na jak duże i bogate dekoracje 
możemy sobie pozwolić, decyduje 
zasobność naszego portfela, ale 
najważniejszy jest dobry pomysł.

Dodajmy romantyzmu

Dekoracja i zdjęcia: Ave Art www.aveart.pl. 
Miejsce ślubu i wesela: Cegielnia Rzucewo
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AnnA PiEtRuszKA 
ze Ślubnej Pracowni Gdańsk przedstawiła nam dwie zupełnie odmienne 
realizacje zimowych ślubów.

KościóŁ z niepowtarzalnym klimatem

Ślub i wesele zorganizowane na 
terenie obiektu industrialnego 
położonego nad morzem około 
trzydziestu kilometrów od miasta. 
Ślub cywilny na terenie obiektu, 
w częściowo oszklonej jego części. 
Wszyscy obecni, czyli Para Młoda 

i goście, byli dobrze przygotowani 
na panujące warunki. Aby nikt nie 
marzł, goście otrzymali w prezen-
cie rozgrzewające serduszka do 
rąk. Za oknami otaczający teren 
pokryty śnieżną poduchą, drzewa 
i cały park podświetlone.

- Styczniowe wesele zorganizowane w restaura-
cji na terenie miasta. Wybrany kościół położony 
w odległości około siedmiuset metrów od sali. 
Takie dobranie lokalizacji eliminowało konieczność 
zatrudnienia transportu, niemniej był zorganizo-
wany. Jednak jedynie najstarsi goście i Para Młoda 
pojechali samochodami, zaś większość gości zdecy-

dowała się pokonać tę odległość pieszo, ponieważ 
pogoda była wyjątkowo piękna.
Mankamentem całej organizacji była bardzo niska 
temperatura w kościele. Starych kamiennych 
murów nie jest tak łatwo ogrzać, zaś ksiądz nie 
wyraził zgody na wstawienie dmuchaw ciepłego 
powietrza.

Dekoracje i zdjęcia: Studio 
Florystyczne „GLORIOZA” 
www.glorioza.net.

SerduSzka ogrzewaŁy gości
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Magia 
        Ślubnych dodatków

odPoWiedNie sukNia i garNitur to Nie Wszystko. diabeł tkWi W szczegółach, a W PrzyPadku 
stroju ślubNego – W dodatkach, które do Niego dobierzemy.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Giacomo Conti, sxc.hu

DlA PANNy MŁODEJ

Welon 
To tradycyjny ślubny dodatek. 
W zależności od materiału sukni 
wybieramy gładki lub z elementa-
mi ozdobnymi. – Najlepiej długi, 
bo krótkie welony nie wyglądają 
atrakcyjnie – podpowiadają kon-
sultanci ślubni.

Stroik 
Zamiast welonu, jako element de-
koracji fryzury. Przy sukni w stylu 
lat 20. możemy użyć stroiku w for-
mie woalki; przy sukni w hisz-
pańskim stylu – kwiatu. Warto 
również użyć kwiatów żywych.

tAk, jAk 
biżuteria

MARLEnA PoPis 
Wedding Planner

Każda kobieta w dniu ślubu 
chce być  piękna, a dodatki 
z pewnością pozwolą to 
piękno wydobyć. Pamiętajmy 
jednak, by wyglądać delikat-
nie. Przy sukniach prostych, 
z gładkiego materiału może-
my pozwolić sobie na nieco 
wyraźniejszą biżuterię; przy 
strojnej sukni, koronkowej, 
zachowajmy umiar. Sprawdza 
się tu zasada dotycząca biżu-
terii: im mniej, tym lepiej.

Przy tworzeniu artykułu korzystaliśmy 

z materiałów i wiedzy: Anna Pietruszka 

ze Ślubnej Pracowni Gdańsk, 
Marlena Popis Wedding Planner. 

Naszyjnik 
Przy prostej, delikatnej sukni 
można użyć ręcznie robionego 
naszyjnika, na przykład z krysz-
tałków Svarowskiego. Świetnie 
taki naszyjnik prezentuje się, gdy 
mamy suknię z gorsetem, bez 
rękawków czy ramiączek.

Buty ślubne 
Kolorystyka dodatków ślubnych 
powinna nawiązywać do obuwia 
w określonym kolorze. Oprócz 
całej gamy kolorystycznej obuwia 
można pokusić się również o buty 
personalizowane, które w wy-
jątkowy sposób podkreślą naszą 
osobowość.
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Bukiet 
Może być z kwiatów żywych, 
w tak zwanym mikrofonie, czyli 
same kwiaty, jak również z łody-
gami. Modne ostatnio są również 
bukiety z elementami biżuterii – 
kryształki, perełki, wstążeczki. 

DlA PANA MŁODEGO

Musznik 
Kształtem przypomina szeroki 
krawat, jednak pod szyją jest 
zdecydowanie okazalszy. Można 
go założyć do fraka, garnituru 
z szerokimi klapami i do surduta. 
Można kupić już gotowe wy-
wiązane muszniki lub wiązać je 
samodzielnie, nadając im oczeki-
wany kształt. Najlepiej będzie się 
prezentował się z odpowiednio 
dobraną kamizelką.

Plastron/ascot 
Bardzo do siebie podobne. Są 
rodzajami szarfy, która po zawią-
zaniu w finezyjny węzeł i spięciu 
ozdobną szpilką sięga prawie do 
paska spodni. Nosi się je na przy-
kład do krótkiego surduta z ka-
mizelką, do garnituru i do koszuli 
z łamanym kołnierzykiem.

Pas hiszpański 
Należy go nosić do smokingu i 
koniecznie z muszką. Pas smo-
kingowy staramy się dopasować 
kolorystycznie do dodatków 
partnerki, oczywiście wówczas 
muszka musi być w tym samym 
kolorze, co pas. Pas smokingowy 
spotyka się również w zestawieniu 
z garniturem, ale nie prezentuje 
się już wtedy tak dobrze.

Obuwie 
Do ciemnego garnituru najod-
powiedniejsze będą skórzane 
półbuty w kolorze czarnym lub 
ciemnobrązowym, a do jasnego 
beżowe i jasnobrązowe. Do smo-
kingu i fraka najwłaściwsze będą 
czarne lakierki.

Muszka 
Muszkę wkłada się zwykle do ko-
szuli z łamanym kołnierzykiem do 
fraku lub smokingu. W przypadku 
fraka lub smokingu nie może być 
ona zbyt krzykliwa. Równie dobrze 
pasuje do garnituru i zwykłego 
kołnierzyka i tu możemy poku-
sić się śmielszą kolorystykę czy 
wzornictwo.

Przypinka, 
butonierka, poszetka
Butonierka to mała dziurka w 
lewej klapie marynarki, w którą 
wkłada się pojedynczy kwiat. 
Przeważnie odzwierciedla 
kolorystycznie element bukietu 
Panny Młodej. Jeżeli mamy frak, 
to niezależnie od koloru bukietu 
partnerki wkłada się biały kwiat.
Przypinka jest większa od buto-
nierki, może składać się z kilku 
kwiatów i zwykle jest ściśle zwią-
zana z bukietem Panny Młodej. 
Wpina się ją w lewą klapę mary-
narki. Poszetka zaś to chusteczka 
wystająca z kieszonki. Powinna 
być w odcieniu pasującym do 
krawata, ale nie identyczna.

Elementy 
sukni ślubnej
Także same suknie bywają ozdo-
bione szarfami czy wstawkami, 
które pozwalają podkreślić wy-
braną kolorystykę. Warto jednak 
pamiętać, że wszystkie elementy 
kolorystyczne szczególnie mocno 
kontrastowe podkreślą naszą 
figurę.
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Chociaż prawie każdy lubi słodkości, to nie wszystkie 
z nich trafiają w gusta uczestników uroczystości wesel-
nej. Bywa także tak, że trudy pracy cukiernika zostają 
zniweczone przez obsługę sali, która poda gościom 
niestarannie pokrojone porcje ciasta pomiędzy innymi 
potrawami. Aby uniknąć takich wpadek oraz zapewnić 
słodką i skuteczną oprawę uroczystości weselnej, Cu-
kiernia E.M. Wenta proponuje słodki bufet pod namio-
tem. To rozwiązanie sprawdzi się w każdej dużej sali 
weselnej i zachęci gości do spróbowania wszystkich 
słodkości.

- Proponujemy, żeby pod naszym namiotem, w słodkim 
bufecie znalazły się małe porcje ciastek o różnorodnych 
smakach - mówi Elżbieta Wenta, właścicielka wejhe-
rowskiej cukierni. - W takim ujęciu będzie to na pew-
no miejsce często odwiedzane przez gości weselnych, 
a małe porcje sprawią, że każda osoba będzie mogła 
spróbować wszystkich słodkości i wybrać te najlepsze. 
Na życzenie ciastka możemy udekorować inicjałami 
pary młodej, później mogą one przecież trafić do gości 
weselnych jako słodka pamiątka po uroczystości.
Wybór konkretnych ciastek do słodkiego bufetu to 

słodki bufet Pod Namiotem, sPersoNalizoWaNe łakocie i tort WyWołujący zachWyt 
uczestNikóW uroczystości. WłaśNie tak może Wyglądać słodka część Wesela, 
PrzygotoWaNego We WsPółPracy z cukierNią e. m. WeNta W WejheroWie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: Cukiernia E.M. Wenta

Wyjątkowo 
  słodka 
uroczystość



32 www.metropolia.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E

kwestia oczekiwań pary młodej. 
Ich smak i dekoracje mogą zostać 
przygotowane w zależności od pory 
roku uroczystości albo też innych 
oczekiwań ze strony klientów. Roz-
wiązaniem idealnie sprawdzającym 
się w przypadku wesela organizo-
wanego latem będą na przykład 
truskawki, ale możliwości jest 
o wiele więcej.
A co z tortem? Tutaj możliwości 
są niemal nieograniczone. Przyszłe 
pary młode, które słodką część we-
sela chcą zapewnić przy współpracy 
z Cukiernią E.M. Wenta, zachęcane 
są nawet do inspiracji rozwiązania-
mi znalezionymi w internecie.
- Naszym klientom proponujemy, 
żeby sprawdzili zdjęcia na stronie 
internetowej cukierni, możemy 
także spróbować przygotować torty 
na podstawie zdjęć z innych stron 
internetowych - podkreśla Elżbieta 
Wenta.
Torty weselne powinny być moż-
liwie wysokie i prezentować się 
elegancko podczas uroczystego 
krojenia przez parę młodą. Duże 
pole do popisu sprawiają dodatko-
we elementy tortów – mogą to być 
żywe dekoracje kwiatowe, kwiaty 
stworzone z marcepanu lub ozdoby 
koronkowe. „Zaszaleć” można także 
jeśli chodzi o smak tortu. Bo pięcio-
piętrowy tort, oprócz swojej wyso-
kości, może także zachwycać gości 
różnorodnością smaków schowa-
nych pod dekoracją
- Zapraszamy do kontaktu i osobi-
stych rozmów o uroczystościach 
weselnych. Wiele próśb jesteśmy 
w stanie spełnić, a nasza oferta 
jest kompleksowa. Możemy więc 
zająć  się całą słodką stroną wesela 
w taki sposób, żeby ten temat nie 
angażował pary młodej - konkluduje 
Elżbieta Wenta.
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Dla wszystkich, którzy podczas wesela chcieliby 
połączyć zarówno praktyczną jak i wizualną stronę 
owocowych dekoracji polecamy rzeźby z owoców 
w wydaniu obu Panów. 
Wyrafinowanie i niepowtarzalność takich dekoracji 
doda każdej uroczystości jeszcze większej rangi. 
Podkreśli tematyczność, ślub czy np. urodziny. 
Nie ma co ukrywać, iż carving jest też świetną 
formą reklamy, więc umieszczanie logo firmy bądź 
marki na kunsztownie wyrzeźbionych owocach 
jest wykorzystywane przy okazji różnych wystaw, 
pokazów, otwierania nowych obiektów, ich promo-
wania czy bankietów.

Obecnie coraz trudniej zaskoczyć gości weselnych. 
Jeszcze trudniej znaleźć atrakcję na wesele, która 

będzie miała też zastosowanie w praktyce. Idealne 
rozwiązanie proponuje Państwu firma CARVING-
ART.  Rzeźbione owoce w postaci misternie zdo-
bionych arbuzów czy melonów to nie lada gratka 
dla każdego bez wyjątku. Na arbuzie mogą znaleźć 
się imiona Pary Młodej, motyw weselny czy nawet 
podobizna Państwa Młodych. - Właśnie takie arbu-
zy z dodatkowo wyciętą datą wesela to najczęściej 
zamawiana przez weselników rzeźba - mówi Paweł 
Sztenderski.

Paweł Sztenderski oraz Grzegorz Gniech to 
prawdziwi mistrzowie w swoim fachu. Od kilku lat 
zwyciężają we wszystkich konkursach carvingo-
wych w Polsce i za granicą. Oprócz Mistrzostwa 
Polski i Czech wygrali również zawody europejskie 

Owoce na weselu

Na tak Proste PytaNie możNa mieć Problem z odPoWiedzią Po zobaczeNiu oWocoWych deko-
racji, które sPecjalNie Na Wesela PrzygotoWują PaWeł szteNderski oraz grzegorz gNiech 
z firmy carviNg-art W rumi. 

TEKST: Paweł Sztenderski
ZDJĘCIA: Carving-Art

Bogata galeria zdjęć 
znajduje się na 
www.Carving-Art.pl 
oraz na 
www.Carving-Gniech.pl

Czy tylko  do jedzenia?

oraz zdobyli brązowy medal w zawodach ogólno-
światowych. 

Ich propozycja na wesela jest prosta. Zamiast kilku 
pater z owocami proponują Państwu Młodym 
i ich gościom jeden stół owocowy. Na takim stole 
oprócz przepięknych rzeźb, obok których nikt 
nie przejdzie obojętnie, umieszczone są  rów-
nież owoce gotowe do jedzenia. A z typowych 
dekoracji rzeźbione arbuzy, melony, papaje, dynie 
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- Rzeźbiony arbuz może 
służyć nie tylko jako dekora-
cja na weselu, ale także na 
chrzciny, komunię i wszelkie 
rocznice i jubileusze  - doda-
je Paweł Sztenderski

czy bukiety kwiatów z warzyw. 
Motywów, które mogą znaleźć 
się na pracach jest mnóstwo. 
Przykładowe wzory i wykona-
ne prace zaprezentowane są 
w galerii zdjęć na stronie www.
Carving-Art.pl

Dodatkowo na stole w formie 
kwiecistej kaskady układamy 
owoce do jedzenia. Tutaj też 
oczywiście pozwalamy sobie 
na finezję i odrobinę ekspresji 

a wszystko to aby stworzyć nie-
zapomniane wrażenia Państwa 
Młodych i ich gości. 

Idealnym uzupełnieniem lub 
inną formą podania owoców 
jest palma owocowa. Jest to 
około 700 sztuk dwuowocowych 
koreczków nabitych na ananaso-
wy trzpień. Pozwala to zapropo-
nować gościom aż 14 różnego 
rodzaju owoców w bardzo 
przystępnej i wygodnej formie.

- Polecamy dekoracje 
z arbuzów, owoców 
i warzyw na każdą okazję 
- mówi Grzegorz Gniech.
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Główny atut hoteli to moż-
liwość zapewnienie kom-
pleksowych usług związa-
nych z organizacją przyjęcia 
weselnego. Miejskie hotele, 
a zwłaszcza takie o charakterze 
konferencyjnym regularnie or-
ganizują spotkania biznesowe 
i uroczystości okolicznościowe 
a takie doświadczenie pozwoli 
na przygotowanie również  
uroczystości weselnej dopiętej 
na ostatni guzik. 
Jeszcze inna zaleta ma charak-
ter gastronomiczny. Restau-
racje w popularnych hotelach 
konferencyjnych działają  
praktycznie non-stop i spełnia-
ją oczekiwania zarówno gości 
indywidualnych jak i zorgani-
zowanych grup. Dla organi-
zatorów przyjęcia weselnego 
oznacza to, że  potrawy będą 
przygotowywane na miej-
scu, ze świeżych składników. 
Większość hoteli umożliwia 
także degustację weselnych 
potraw przed uroczystością, 
a taka wizyta w hotelu pozwoli 
na sprawdzenie, czy menu na 

weSel Się 
    w hotelu
komPleksoWe usługi, WygodNy Nocleg i dobra lokalizacja. to PoWody, dla których Pary 
młode Wybierają orgaNizację uroczystości WeselNej WłaśNie  W hotelach W ceNtrach miast.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIA: Flickr.com/ AP / LanceHaum
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pewno będzie smaczne i przy-
padnie gościom do gustu.  
Równie istotna będzie także 
baza noclegowa, którą dyspo-
nują miejskie hotele. Skorzy-
stanie z niej będzie istotne, 
jeśli Para Młoda spodziewa się 
gości spoza miasta czy kraju – 
dzięki temu mogą oni odświe-
żyć się i odpocząć po podróży. 
Jeśli uroczystość będzie powią-
zana z poprawinami a budżet 
imprezy na to pozwala to 
warto także rozważyć rezerwa-
cję noclegów dla pozostałych 
gości. W takim wypadku nie 
będzie trzeba rozwozić gości 
do domów po zakończeniu 
wesela.
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Obiekt musi być sprawdzony 
Czasem organizatorzy przyjęć weselnych wybie-
rają miejsca, które sprawdziły się w przypadku 
organizacji przyjęć o innym charakterze.
- Nasz obiekt wybierany jest głównie z powodu 
dobrej lokalizacji, wysokiej jakości świadczonych 
usług i dobrej kuchni. Bardzo często słyszymy 

też, że ktoś wybiera nasz hotel, bo wcześniej 
miał okazję sprawdzić jego ofertę. Uczestniczył 
u nas na przykład w spotkaniu biznesowym i po-
tem wróci tutaj organizując przyjęcie weselne 
– opowiada Alina Feggaras, zastępca dyrektora 
w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni.
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Aby było wygodniej
Polskie hotele coraz częściej wychodzą na 
przeciw potrzebom Par Młodych i współpracu-
ją z konsultantami ślubnymi. Niektóre obiekty 
kształcą swoich pracowników w taki sposób, żeby 
mogli oni pełnić taką rolę, inne współpracują 
z zewnętrznymi konsultantami. Cel jest jednak 
ten sam - ułatwienie organizacji imprezy.  Popu-
larne jest także łączenie usług albo podarunki dla 
nowożeńców. W przypadku hotelu Falko w Rumi 
organizatorzy przyjęć weselnych otrzymają gratis 
– pokój dla nowożeńców, romantyczną kolację, 
dekorację sali, a w przypadku dużych imprez (czy-
li wesel powyżej 100 osób) gratisowe korzystanie 
z udekorowanego Mercedesa Klasy S. Hotel 
umożliwia też wynajęcie czekoladowej fontanny 
za dodatkową opłatą, a taka oferta jest wygodna 

dla przyszłych nowożeńców, bo zazwyczaj wyma-
ga konsultacji i ustaleń z zewnętrzną firmą.

Usługi dodatkowe
Miejskie hotele oprócz bazy noclegowej i restau-
racyjnej oferują swoim gościom także dodatko-
we atrakcje takie, jak np. Spa. Jak się okazuje, 
właśnie pobyt i zabiegi w Spa mogą towarzyszyć 
uroczystościom weselnym.
Nasi klienci relaksują się w hotelowym Spa przed 
przyjęciem weselnym albo nawet po jego zakoń-
czeniu. Oferta odnowy biologicznej cieszy się też 
dużym zainteresowaniem w przypadku wieczo-
rów panieńskich – mówi Alina Feggaras.
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Menu Państwa restauracji 
zostało zdominowane przez 
dziczyznę...

- Stawiamy właśnie na dziczy-
znę, bo rzadko można ją spotkać 
w pomorskich restauracjach. 
Dania z dziczyzny prezentujemy 
także podczas bankietów i hote-
lowych eventów i są one dobrze 
odbierane przez gości takich 
uroczystości. Muszę też podkre-
ślić, że przygotowanie smacz-
nych dań z dziczyzny wymaga 
dużych umiejętności, niełatwo 
jest też zdobyć dobre mięso. Z 
moich doświadczeń wynika, że 
w innych restauracjach temat 
dziczyzny jest w pewien sposób 
zaniedbany. A szkoda, bo potra-
wy z dziczyzny są cenione przez 
smakoszy, także dlatego, że jest 
to zdrowe mięso. Tutaj nie 
zachodzi obawa o faszerowanie 
hormonami czy też sterydami.

na pewno obserwuje Pan 
ogromną modę na gotowanie. 
W telewizji jest wiele progra-
mów kulinarnych, dosłownie 
każda osoba szuka nowych 
smaków a kucharze stają się 
celebrytami. Czy taka moda ma 
wpływ na Pana pracę?

- Tak i to duży. Nie ma co ukry-
wać, ze w ciągu ostatnich lat 
świadomość kulinarna Polaków 
ogromnie się zwiększyła. Powo-
dem jest oczywiście moda na 
gotowanie, programy kulinarne 
czy też wyjazdy zagraniczne, 
gdzie ludzie poznają nowe 
potrawy i nowe smaki. W dużym 
uproszczeniu Polacy oczekują te-
raz coraz lepszych i oryginalnych 
potraw, cenią dobrą kuchnię 
i potrafią ocenić, czy oferta da-
nej restauracji jest rzeczywiście 
atrakcyjna.

Gości kusimy  
   Dziczyzną
Z ŁukasZem sZcZepaniakiem, szefem kuchNi W hotelu 
haffNer W soPocie rozmaWia grzegorz bryszeWski
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Z mojego punktu widzenia oznacza to koniecz-
ność kreowania coraz ciekawszych potraw ale 
większa świadomość kulinarna Polaków oznacza 
otwartość na nowe smaki.
Polacy chcą eksperymentować i potrafią docenić 
takie nietypowe połączenia smaków jak np. cze-
kolada i ser. Jeszcze kilka lat temu tego typu ory-
ginalne potrawy zupełnie by się nie sprawdziły.

W hotelowej restauracji oferujecie Live Co-
oking, czyli gotowanie na oczach gościa. Czy są 
to popularne pokazy?

- Takie gotowanie na oczach gościa to uatrakcyj-
nienie naszych branczy, eventów i bankietów. 
Dbamy o to, żeby gotowanie było dynamiczne 
i widowiskowe, często potrawy są więc flambiro-
wane. Dla gości hotelowych live cooking jest też 
atrakcyjny, bo pozwala im poznać nowe smaki, 
mogą nas zapytać o sposoby przygotowania 
potraw, a później pokaz może stanowić inspirację 

do gotowania u siebie w domu.

Na koniec naszej krótkiej rozmowy proszę 
o zdradzenie, w jakich trójmiejskich restau-
racjach Pan jada. A może po całym tygodniu 
pracy w hotelowej restauracji unika Pan takich 
miejsc?

- Nie jest aż tak źle. Odwiedzam topowe trój-
miejskie restauracje, żeby spróbować nowych 
smaków i sprawdzić, jak dana restauracja 
sprawdza się na lokalnym rynku. Czasem także 
takie wypady stanowią inspirację do stworzenia 
nowych potraw w naszym hotelu.
W życiu prywatnym staram się nie być srogim 
sędzią kulinarnym, także jeśli otrzymuję zaprosze-
nie na obiady w domu znajomych. Jestem zdania, 
że praca kucharza jest indywidualna i każdy ma 
swoje preferencje i własny smak. Nie krytykuję 
więc, jeśli dana potrawa nie spełnia moich wła-
snych oczekiwań.



400zł
na uszycie 

nowej sukni 
ślubnej

-10%
na kartę menu

na torty 
standardowe 

i okolicznościowe

-12%

www.elizabethpassion.com 
Gdynia, ul. Świętojańska 116

tel. 58 620 09 19

na zakup 
sukni ślubnej 

z kolekcji 2015

400zł

Voucher ważny do 30.06.2015

-20% -50%
na zakup drugiego 

obrazu po sesji 
zdjęciowej 

(pierwszy jest 
w prezencie od nas)

na wynajęcie 
auta

50zł

www.mojeklasyki.pl 
tel. 504 778 803

na zakup 
sukni ślubnej 

z kolekcji 2015

-10%

www.pamasuknie.pl
Rumia, ul.Dąbrowskiego 32

tel./fax 58 736 21 75

-10% 
na zakup 

sukni ślubnej 
z kolekcji 2015

-10% 
zadzwoń: tel. 791 764 155
lub napisz: b.stanalowska@expressy.pl

mieJSce na

Twój voucher

Voucher ważny do 01.06.2015

Voucher ważny do 01.06.2015

Voucher ważny do 30.06.2015

Park Handlowy Matarnia
ul. Złota Karczma 26
tel. 58 784 303 307

e- mail: zlotakarczma26@cukierniasowa.pl

na pełny 
pakiet usług

Emilii Plater 19, 81-777 Sopot 
tel.  797 586 417

www.pomaranczowaplaza.pl
fb.com/pomaranczowaplaza

ul. Wielkopolska 28/3, Gdynia Orłowo
tel. 668 823 743, 

sekretariat@WysokaSzpilka.pl

ul. 10 lutego 1/U/7, Wejherowo
tel. 58 677 27 00

www.aspena.com.pl
salon@aspena.com.pl

b.stanalowska@expressy.pl
www.metropolia.infona reklamę w magazynie
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