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Gości weselnych podejmujemy w obu częściach restauracji; poszerzając przestrzeń o taras, który wychodzi na przyjemną 
zieleń pobliskiego lasu. Rodzinną i elegancką atmosferę gwarantują jasne i przytulne wnętrza. Całości dopełnia tradycyjna  
i autentyczna kuchnia polska, która doskonale wpisuje się w gusta gości reprezentujących wiele pokoleń.

Tłusta Kaczka to wyjątkowa restauracja w Gdyni, oferująca 
Kuchnię Polską, jakiej dotychczas brakowało w Trójmieście.
Zapachem świeżo wypiekanego chleba, aromatem dawno 
zapomnianych ziół czy wyśmienitymi deserami, zachwycą 
niejednego wymagającego podróżnika kulinarnego.

Sukienka: Kaja Szostak Atelier Miłość Gdańsk
Dekoracje: Sara Kęder PolishLus
Fotografia: Marta Dębska
Makijaż: Alicja Jublewska - Makijaż klasyczny

Dziękujemy restauracji Tłusta Kaczka 
za udostępnienie wnętrz do sesji.
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IDEALNA 
SALA WESELNA

Dobór odpowiedniej sali to jedno z największych wyzwań przyszłej pary młodej. Z pozoru 
proste – „wybierzemy salę, która nam się spodoba, będzie nam odpowiadała ceną 
i wielkością!”. Jednak to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę na kilka mniejszych,  

ale bardzo istotnych drobiazgów. 

autor: Klaudia Krause

Liczba sal weselnych jest w dzisiejszych czasach 
ogromna. Już samo oglądanie ofert może przy-
prawić o  zawrót głowy, a  przecież jest to tylko 
jedna z wielu spraw do rozważenia przed ślubem. 
Potrzebna jest więc odpowiednia strategia. 

ODCZUCIA WIZUALNE

Zdecydowanie jednym z  najważniejszych kryte-
riów jest wygląd. To on sprawia, że pragniemy 
mieć ślub w tym danym miejscu. Poczucie este-
tyki jest jednak bardzo subiektywne. Sala wizual-
nie musi pasować do całokształtu – inna będzie, 
gdy para młoda zapragnie wesela w stylu rusty-
kalnym, inna, gdy w koktajlowym, a jeszcze inna 
w romantycznym. Niezależnie od tego warto jed-
nak pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. 
Warto zwrócić uwagę na kształt sali, wysokość, 
rozkład kolumn czy nawet szerokość drzwi. 
Oprócz tego niezwykle ważna jest czystość danej 
Sali, jak również czystość dookoła obiektu, czyli 
tzw. pierwsze wrażenie. Warto dopytać również 
czy pomieszczenie jest klimatyzowane, bo wia-
domo, że bez tego gorące będą nie tylko wasze 
serca. Zupełnie innym aspektem jest sposób pro-
wadzenia negocjacji i  wszelkich rozmów. Jeżeli 
właściciel jest niepunktualny, lekceważy klienta 
i jego życzenia, a kontakt z nim jest utrudniony – 
lepiej od razu szukać innego miejsca.

CENA

To kolejny bardzo ważny aspekt. To właśnie ta 
kwestia często spędza nam sen z powiek. Warto 
być tu naprawdę uważnym, bo nie zawsze najta-
niej znaczy… najtaniej! Często najniższa cena jest 
tylko zwodniczą przynętą, dlatego warto zwrócić 
uwagę czy w  koszt wliczone zostały takie ele-
menty jak: „korkowe”, napoje i ciasta i tzw. dodat-

kowe opłaty (płatny parking dla gości, nocleg dla 
pary młodej, dodatkowe elementy dekoracyjne. 
Trzeba pamiętać również o  umowie zaliczko-
wej. Ważne, żeby w  sytuacji losowej, rezygna-
cji bądź zwyczajnie zmniejszenia liczby gości 
weselnych kwota ta mogłaby być elastycznie  
modyfikowana. 

DUŻA CZY MAŁA?

Jednym z  podstawowych czynników jest też 
dobór wielkości sali. Zbyt duża sprawi, że „zginą” 
goście, a  także piękne, pieczołowicie dobrane 
dekoracje. Nastąpi tzw. efekt pustki, przez co 
w  głowie może zrodzić się poczucie, iż goście 
źle się bawią.  Jeżeli wymarzona sala jest niepro-
porcjonalnie duża do ilości osób, warto zapytać 
o możliwość przedzielenia sali. Nie należy przesa-
dzać także w drugą stronę. Zbyt mała sprawi, że 
o tańcu do białego rana mało kto będzie myślał. 
Należy pamiętać też o miejscu dla orkiestry. Naj-
lepszym rozwiązaniem byłby odpowiedni podest 
dla muzyków. 

LOKALIZACJA

Nie ma nic lepszego niż ładne otoczenie lokalu 
weselnego. Niektórzy marzą o weselu na uboczu, 
w otoczeniu przyrody, z dala od ruchliwych dróg, 
inni wybierają lokale położone w centrum. W obu 
przypadkach najważniejszym z  kryteriów lokali-
zacji powinna być praktyczność. Środek miasta 
wiąże się zazwyczaj z dogodnym dojazdem. Nato-
miast z weselem poza miastem wiążą się często 
trudności logistyczne i zapewnienie gościom noc-
legu. Bez względu na opcję, którą wybierzecie, war-
to zadbać o transport i ewentualne wskazówki do-
jazdu, aby przemieszczanie się gości było sprawne 
i nie spowodowało chaosu organizacyjnego.
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MENU

Decydując się na lokal warto przyjść tam wcześniej 
na obiad lub umówić się z właścicielem na degu-
stację. Praktycznie każdy lokal ma przygotowane 
kilka menu, z których wybiera się opcję najbardziej 
przystępną, cenowo jak i ze względu na zawartość. 
Dobrze byłoby upewnić się czy istnieje możliwość 
modyfikacji zestawu. W końcu nie każdy gość za-
dowoli się schabowym… Jednak nie zawsze więcej 
znaczy lepiej – 3 czy 4 ciepłe dania w ciągu nocy 
w zupełności wystarczą, ważne żeby były świeże 
i przygotowane w dniu wesela. Jeśli spodziewacie 
się gości na specjalnej diecie (np. wegetarian) za-
pytajcie wcześniej nie tylko o  możliwość przygo-
towania dla nich obiadu, ale też 1-2 ciepłych dań. 
Wiadomo, że alkohol lubi towarzystwo „cięższych” 
potraw, ale w upalne dni bezpieczniej będzie zrezy-
gnować z galaretek, tatara czy sałatek z dużą ilo-
ścią majonezu.

Warto jednak pamiętać, że idealnie zorganizowa-
na uroczystość nie istnieje, zawsze wkradnie się 
ten czynnik ludzki, a koniec końców miłość załata 
wszelkie dziury… 
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Trójmiasto i okolice
IDEALNE MIEJSCA 

NA WESELE

Wybór miejsca na wesele to jedna z najważniejszych ślubnych decyzji. Każda Para Młoda 
ma inne wyobrażenie wymarzonego dnia ślubu. Niektórzy planują tradycyjne huczne wesele, 
inny chcieliby nowoczesną i oryginalną uroczystość, a jeszcze inni spokojny obiad w gronie 
najbliższych… Oto kilka najciekawszych pomysłów na ten sezon. Zobaczcie, gdzie możecie 

urządzić przyjęcie marzeń i co oferują sale weselne w regionie.

autor: Klaudia Krause

REN IWICZNO
Zajazd Ren położony jest z dala od zgiełku miasta, wśród 

malowniczych łąk, lasów i jeziora Trzechowskiego 
w miejscowości Iwiczno. Przyjęcia weselne organizo-

wane są w dwóch salach: „Bankietowej” liczącej do 100 
osób oraz „Gawrze”, która pomieści nawet do 200 osób. 

Istnieje tu również możliwość organizacji zaślubin w oto-
czeniu natury. Zajazd Ren dysponuje 55 dwuosobowymi 

pokojami oraz apartamentem.

www.ren.com.pl

VILLA ANTONINA
Villa Antonina to designerski hotel i restauracja w cen-

trum Sopotu, urządzony w stylu Wersalu Marii Antoniny. 
Od słynnego Monciaka, dzieli ją zaledwie 500 metrów. 

Przyjęcia weselne organizowane są w przestronnej 
i klimatyzowanej restauracji, która, na życzenia, może 

być połączona z salą barową. Villa dysponuje również 12 
pokojami, indywidualnie zaprojektowanymi i  wyposażo-

nymi w kryształowe żyrandole. Miejsce przystosowane 
jest do organizacji wszelkiego rodzaju imprez do 80 osób.

www.villaantonina.pl
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FOLWARK DAJAK
Jest takie miejsce w Koleczkowie, gdzie gospodarze dbają 
o każdy szczegół, gdzie doznania estetyczne dorównują 
kulinarnym. Folwark Dajak – idealne miejsce zarówno 
na imprezy dla entuzjastów rustykalnych i dworkowych 
klimatów. Przyroda i piękne widoki otaczające Folwark 
są doskonałym tłem dla plenerowego ślubu cywilnego 
i kościelnego w malowniczej kapliczce usytuowanej przy 
lesie. W progach sali balowej pomieści się 150 osób. Na 
zmęczonych zabawą gości czekają przytulne kanapy, 
przestronna weranda i letnie patio, a na piętrze 13 pokoi dla 
34 osób. Co ciekawe, istnieje możliwość organizacji po-
prawin na różne sposoby – piknik na łące, grill na świeżym 
powietrzu lub w formie szwedzkiego stołu na Sali Balowej.

www.dajak.pl

CEGIELNIA RZUCEWO
Nad Zatoką Pucką, w otoczeniu malowniczych drzew 
mieści się XVIII-wieczna Cegielnia Rzucewo. To miejsce 
o znakomitej lokalizacji, jednak o jego wyjątkowości 
decyduje industrialna architektura oraz wystrój wnętrza 
utrzymany w spójnym charakterze, łączącym trendy loft 
i rustykalne. Cegielnia Rzucewo to miejsce, w którym 
historia przenika się z teraźniejszością – nad ogromnym 
piecem, w starej manufakturze, mieści się obecnie prze-
stronna sala biesiadna i balowa, mieszcząca 200 osób. 
Każdy, kto marzy o weselu w niezapomnianym miejscu, 
powinien odwiedzić do miejsce.

www.cegielnia-rzucewo.pl

PAŁAC CIEKOCINKO HOTEL RESORT & WELLNESS
Ciekocinko to niewielka miejscowość usytuowana ok. 60 
km od Trójmiasta, w której 72 hektary należą do komplek-
su Pałacu Ciekocinko Hotel Resort & Wellness - znajdują 
się w nim pałac, powozownia, stadnina koni, zabytkowy 
park z pomnikami przyrody, rzeka Chełst oraz rozległe 
padoki dla koni. W pałacu organizowane są też przyjęcia 
weselne. Może to być zarówno oficjalny obiad, kameralne 
koktajl party albo bankiet w bujnej zieleni grodu, czy  
w dostojnym wystroju sali balowej. To miejsce, które  
z pewnością zaspokoi najbardziej wymagających gości.

www.palacciekocinko.pl
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ZAMEK NEPTUN
Szukacie miejsca na kameralny, a jednocześnie roman-

tyczny ślub nad Bałtykiem? Istnieje. Dyskretny urok 
czasów, które przeminęły, romantyzm i klasa, a w do-

datku prawie na samej plaży! Przekraczając jego próg, 
mamy wrażenie, że czas się zatrzymał, z jednej strony 

rozpościera się gęsty las, z drugiej bezkresny błękitny ho-
ryzont. Piękny zamek z widokiem na morze jest idealnym 

miejscem do organizacji niepowtarzalnego przyjęcia. 
Zobaczcie sami.

www.neptunhotel.pl

TŁUSTA KACZKA
Tłusta Kaczka to wyjątkowe miejsce w Gdyni, które 

słynie z naprawdę dobrej kuchni polskiej. Zapachem 
świeżo wypiekanego chleba, aromatem dawno 

zapomnianych ziół czy wyśmienitymi deserami, 
zachwycą niejednego. Teraz w ofercie mają również 

organizację przyjęcia weselnego. Patrząc na poziom, 
który reprezentują, także w tym aspekcie warto wziąć 

ich pod uwagę.

www.tlustakaczka.pl

CEDROWY DWOREK 
Miejsce, które słynie ze swej regionalności. Oryginalne, 
klimatyczne wnętrza wraz z wyszukaną kuchnią regio-
nalną naprawdę spełniają oczekiwania. Do dyspozycji 

są dwie klimatyzowane sale, idealne do zorganizowania 
przyjęć do 150 osób. Sala balowa posiada zaciszne 

patio oraz oddzielne wyjście na dziedziniec. Dla gości 
weselnych dostępnych jest 85 miejsc noclegowych 

w komfortowych dwu, trzy i czteroosobowych poko-
jach hotelowych. Opcjonalnie istnieje także możliwość 

zorganizowania przyjęcia weselnego w drewnianej chacie 
wśród scenerii żuławskich pól.

www.cedrowydworek.pl
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HOTEL HAFFNER
Na weselu liczy się nie tylko piękny strój, ale też dopaso-
wana do upodobań gości muzyka, wykwintne jedzenie 
i wyjątkowy nastrój. To wiele elementów, które muszą 
zgrać się w tym samym miejscu i czasie. Elegancję i pre-
stiż odnajdziecie w sopockim hotelu Haffner. Wyśmienite 
menu, profesjonalna obsługa oraz wspaniała atmosfera 
w luksusowym obiekcie w sercu Sopotu.

www.hotelhaffner.pl

QUADRILLE
Najważniejszy dzień w życiu można również zorganizować  
w XVIII-wiecznym pałacu Quadrille Conference & Spa znajdującego się 
w gdyńskim Orłowie. Jego zabytkowe wnętrza zostały poddane grun-
townej renowacji tak, by pogodzić tradycję z nowoczesnością i stworzyć 
wyjątkowy design hotel z motywem przewodnim Alicji w Krainie Czarów. 
Do dyspozycji są gustowne wnętrza bankietowe idealne do organizacji 
przyjęć weselnych nawet do 110 osób. Natomiast malownicza sceneria 
zespołu parkowo-pałacowego perfekcyjnie nadaje się na organizację 
niezapomnianej ceremonii zaślubin oraz oryginalnych sesji zdjęciowych.

www.quadrille.pl

Od przyjemnego planowania do wymarzonego wesela! 

Pozwól nam spełnić Twoje marzenia!

Podczas organizacji wesela dajemy do dyspozycji:

- możliwość wynajęcia villi na wyłączność podczas trwania wesela

- możliwość aranżacji ślubu cywilnego w ogrodzie

- obiad weselny bez minimalnej liczby osób

ul. Obrońców Westerplatte 36A Sopot 
Tel.: 58 710 00 09 

E-mail: hotel@VillaAntonina.pl
www.villaantonina.pl

REKLAMA
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TRENDY W DEKORACJACH ŚLUBNYCH OKIEM

Wbrew pozorom oprawa wizualna ślubu i wese-
la wymaga sporo zachodu. Dlaczego warto poświę-
cić więcej uwagi dekoracji, a nie polegać tylko na tych  
w cenie od sali?
Pary młode, które są w trakcie przygotowań do najważniejsze-
go dnia w życiu wiedzą, że cała oprawa wokół organizacji ślubu 
i wesela to nie lada wyzwanie, aby skoordynować i połączyć 
w całość wszystkie elementy. To jest jeden z głównych powo-
dów, dla których warto wybrać profesjonalnych usługodawców 
jak nasza firma POLISHLUS, która zadba o  każdy szczegół 
strony wizualnej. Wszystko po to, aby nie obciążać pary młodej 
i najbliższej rodziny niepotrzebnym stresem, a w dniu ślubu nie 
zostać zaskoczonym niechcianymi niespodziankami. Przyszła 
para młoda, może wyrazić w pełni swoje preferencje, podzielić 
się z dekoratorem tym, co lubi, czym się interesuje, dzięki cze-
mu jest on w stanie stworzyć spersonalizowaną, niesamowitą 
scenografię, oddającą temperament pary młodej w postaci ko-
lorów, czy detali, które jak wiemy tworzą całość dekoracji.

Na co zwrócić uwagę przy pierwszym spotkaniu z profesjo-
nalnym dekoratorem?
Przy pierwszym spotkaniu ważna jest nić porozumienia. Właśnie 
to jest celem naszej pracy, aby odzwierciedlić dwoje ludzi, ich styl 
bycia i gust, aby ślub i wesele było po prostu opowieścią o nich, 
wówczas staje się ono wyjątkowe, niesamowite i niezapomnia-
ne. Jeśli chodzi o techniczne aspekty, profesjonalni dekoratorzy, 
mają wiedzę na temat utrzymania kwiatów, ich świeżości i od-
powiedniej kondycji w dniu wesela, mają wiedzę co zrobić i kiedy 
stworzyć i dowieźć dekoracje np. w upalne dni, aby chociażby za-
pobiec zwiędnięciu kwiatów.  Bywamy na wielu targach, zarów-
no w kraju, jak i za granicą, aby śledzić światowe trendy. W tym 
roku przywiozłyśmy wiele nowatorskich pomysłów i zakupiły-
śmy wiele nowości, aby móc w pełni sprostać oczekiwaniom  
przyszłych par młodych. 

Jak zdecydować się na motyw przewodni?
Przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, co lubimy np. ulubio-
na książka, miejsce podroży, film, muzyka, hobby? Nie szukajmy 
daleko, bo motyw przewodni nie powinien przytłoczyć pary mło-
dej, a raczej podkreślić osobowość oraz charakter wesela.

Co najbardziej ceni pani w swojej pracy?
Kontakt z ludźmi. Każdy ślub jest inny, ponieważ każda para 
jest niepowtarzalna. Ślub to sprawa bardzo indywidualna, 

to czas przepełniony radością i  ogromnym oczekiwaniem 
na najważniejszy dzień w życiu.  Niesamowite jest patrzeć 
na szczęście i  zadowolenie klientów. Chociaż nasza praca 
jest bardzo wymagająca, po wykonaniu, daje nam ogromne 
zadowolenie i satysfakcję.  Bardzo cieszy to, że jest to praca 
kreatywna, trudno tu o monotonię. Zresztą ciężko nazwać 
to pracą, gdy pasja staje się formą zarobku, a tym bardziej, 
gdy rozwija naszą kreatywność i wciąż wykorzystuje umie-
jętność wyobraźni. 

Skąd pomysł na taki biznes?
Pochodzimy z  siostrą z  bardzo artystycznej rodziny, nasi 
dziadkowie są malarzami i wielokrotnie od najmłodszych lat 
miałyśmy okazję bywać na różnych wernisażach, dlatego 
kontakt z sztuką zawsze nam towarzyszył. Jak to sie stało, 
że jesteśmy tu i teraz? Jednego roku postanowiłyśmy obie 
wyjść za mąż wcześniej absolutnie się na to nie umawiając! 
Organizacja naszych ślubów dała nam tyle radości, i okazała 
się strzałem w dziesiątkę również pod względem autorekla-
my (śmiech). Długo się nie zastanawiałyśmy i tak rozpoczęły-
śmy działalność eventową, dlatego dziś możemy z Wami tu 
być. Tworzymy tandem, który sam się napędza i dociera do 
różnych ciekawych osobowości, co odzwierciedla się w ilo-
ści zleceń i w dużym zadowoleniu klientów. Naszą skarbnicą 
wiedzy w dekoratorstwie jest mama, która branżę dekorator-
ską zna od podszewki. Wniosek jest prosty –nieważne, gdzie 
cię życie zaprowadzi i w którym kierunku pójdziesz, natury 
nie oszukasz! (śmiech).

Kreatywność to nieodzowny element pracy w tym zawo-
dzie, stąd pytanie skąd czerpiecie pomysły na swoje reali-
zacje? W czasach nadmiaru informacji i bodźców, prawie 
wszystko może stać się inspiracją. 
Podróże to rzecz, która daje nam największe inspiracje. Przez lata 
miałyśmy okazję bywać w  Stanach Zjednoczonych, gdzie ten 
trend w dekoracjach bardzo silnie królował. Otoczka i cała opra-
wa ceremonii zaślubin zawsze była bardzo widoczna, mam tu na 
myśli chociażby ilość i formę dekoracji co miało na względzie do-
dać unikatowości wydarzeniu. Inspiracją może być tak naprawdę 
wszystko. Jednak na wszystko trzeba znaleźć złoty środek, aby 
nie popaść w obłęd z natłoku wiadomości. Wydaje nam się, że to 
co istotne drzemie w środku, trzeba mieć wyczucie w tym co się 
robi. My znamy sposób żeby uzyskać zamierzony efekt, umiemy 
zrobić coś z niczego, aby wyglądało spektakularnie. (śmiech).

Trendy dotyczące oprawy florystycznej ślubu i wesela są naprawdę zróżnicowane. O tym 
jak dobrać odpowiednie dekoracje i motyw przewodni, o sprawdzonych rozwiązaniach oraz 

poradach dla przyszłych małżonków rozmawiamy z założycielkami firmy POLISHLUS.

P OL I S H L U S
e x c l u s i v e  e v e n t s  m a k e r s
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POLISHLUS exclusive events makers
tel. 509 634 999 / 509 650 429 
www.polishlus.pl

Dekoracje ślubne w klimacie boho, rustykalnym, kla-
sycznym, romantycznym, czy też tematycznym,  
które z nich lubią panie wykonywać najbardziej?
Pytanie, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, 
ponieważ, w każdym stylu są elementy, które bardzo lubimy i, 
które dają dużo radości! Już trzeci sezon prym wiedzie styl ru-
stykalny, czyli wszelkie naturalne elementy – kamienie, mech, 
polne kwiaty, paprocie, rozmaite piękne drewna i ten klimat na-
tury, który kojarzy się z czasem beztroski. Z kolei otoczony całą 
gamą pasteli styl romantyczny urzeka swoją lekkością, zmy-
słowością. Złoto, biel i powiew luksusu to wysmakowany gla-
mour. A klasyka to elegancja w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Śluby tematyczne potrafią być zaskakujące i pełne wyzwań, 
i  z  pewnością na 
długo pozostają 
w pamięci.

Z jakich materia-
łów pani korzysta 
tworząc magiczny 
nastrój na sali we-
selnej, w kościele, 
czy w plenerze?
Dekoracje ślub-
ne tworzone są 
z  bardzo różnych 
materiałów. Jest to 
połączenie bardzo 
wielu elementów, 
które nadają cało-
ści w  danym za-
myśle. Podstawo-
wym elementem 
dekoracji ślubnych 
są żywe kwiaty, kwiaty papierowe, a także wiele materiałów 
- od tiulów po najnowsze koronki.  Ponadto wszelkie dodatki, 
niesamowite obrusy, świeczniki, świece, żyrandole, stylowe 
meble, ścianki oraz bardzo modne łuki materiałowo-kwia-
towe świetnie prezentujące się zarówno w  plenerze, jak 
i w kościele. Wszystko w zależności od stylu, miejsca, pory 
roku, a  przede wszystkim preferencji klientów. Oczywiście 
głównym elementem zawsze będą i są kwiaty, które ekspo-
nowane są w różnorodny sposób. Żywe kwiaty zamawiamy 
tylko ze sprawdzonych źródeł. A Kwiaty sztuczne? Owszem, 
próbujemy odczarować stereotyp sztucznych kwiatów, które 
wciąż nie są kojarzone ze ślubami. Jeżeli klient wyraża zgodę, 
używamy sztucznych kwiatów, jednak trzeba pamiętać, że to 
kwiaty najwyższej jakości, wizualnie praktycznie nie różniące 
się od żywych odpowiedników. Warto na nie postawić, bo 
potrafią zacznie obniżyć budżet, a efekt będzie równie piękny.

Czy oferta jest dobierana indywidualnie dla  
każdej pary?
Tak, naszą domeną jest to, że każda z wykonanych dekoracji jest 
spersonalizowana i ma swój unikatowy charakter. Pracujemy na 
pewnych elementach stałych, ale w każdej aranżacji przybierają 
one inny wydźwięk, co daje nowe, świeże i ciekawe wrażenie.

Jakie są obecnie trendy w dekorowaniu sal weselnych?
Przemysł ślubny w Polsce bardzo się rozwija i zgodnie po-
dąża za trendami światowymi. Na weselach w poprzednim 
i nadchodzącym sezonie nadal króluje styl rustykalny i po-
wrót do natury. 

Styl rustykalny będzie miał tendencję zniżkową czy może 
będzie utrzymywał się na topie jeszcze przez najbliż-
sze kilka lat? A może zostanie wyparty przez zupełnie  
coś innego?
Polki oraz Polacy, pokochali styl rustykalny. Wiele par mło-
dych wybiera właśnie ten styl i śmiało możemy powiedzieć, 
że nie odejdzie on w zapomnienie jeszcze przez jakiś czas. 

Być może nabie-
rze nieco innego 
kształtu i  przybie-
rze formę stylu 
boho-chic czyli 
połączenia natury 
z  romantyzmem. 
Już teraz młode 
pary skłaniają się 
ku niemu, aby ocie-
plić nieco styl rusty-
kalny.

Piękno tkwi 
w prostocie? 
Wszyscy dobrze 
wiemy, moda 
przemija, a klasy-
ka pozostaje pięk-
na na zawsze.
To prawda, 

klasyka zawsze przetrwa. Polecamy jednak zdecydo-
wać się na kompromis. Wyznajemy zasadę, że warto 
połączyć klasyczną bazę z  dodatkami modnych ele-
mentów, które nadadzą nowoczesności i  świeżości. 
Jednak odważnych realizacji również nie odmawiamy! 
Nuta szaleństwa, swoista awangarda w  kolorach oraz 
w całej wizji wesela jest dla nas ciekawym wyzwaniem. 
Naszą domena są metamorfozy, chociażby przemiana 
hali tenisowej w elegancką salę bankietową. Nie ma sal 
brzydkich czy nieodpowiednich, są tylko sale źle udeko-
rowane. Każdą sale można zmienić nie do poznania, to 
przedsięwzięcie, które za każdym razem z  wielką pasją  
i przyjemnością realizujemy.

Jakieś sprawdzone rozwiązania i porady dla przyszłych 
małżonków?
Polecamy, oddać sprawy organizacji wesela oraz deko-
racji profesjonalistom (śmiech), problemy i  troski znikną, 
a pojawi się zadowolenie i radość z idealnie zorganizowa-
nego dnia ślubu. Drogie młode pary! Pamiętajcie, bawcie 
się i cieszcie z waszego wspólnego dnia i zróbcie wszystko 
tak, jak sobie wymarzyliście, bo „nic dwa razy się nie zdarza  
i nie zdarzy”!
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NIEZAPOMNIANE 
ATRAKCJE 
WESELNE

Myśląc o przyjęciu weselnym para młoda najczęściej 
bierze pod uwagę menu, alkohol, muzykę, fotografa 

i ewentualnie film, często powtarzając, że są to 
najważniejsze elementy, które zapewniają dobrą zabawę. 

Oczywiście się z tym zgadzamy, ale żeby wymienione 
rzeczy się zgrały trzeba zadbać o detale... 

Chcesz urozmaicić ślub i  wesele? Poniżej 
przedstawiamy nietuzinkowe atrakcje we-
selne, które z pewnością zapadną w pamię-
ci gości na długie lata.

GIRLANDY I ŚWIATŁA

Wieńce i girlandy, czyli absolutny must have. Po pierw-
sze, profesjonalne oświetlenie sali pomoże w jej meta-
morfozie. Nawet, jeżeli nie jest ona do końca taka, jaką 
sobie wymarzyliście, to nie ma powodów do zmar-
twień. Światło przearanżuje przestrzeń oraz zmieni 
klimat lokalu. Po drugie, wszyscy wiedzą, że nawet naj-
piękniejsze dekoracje bez odpowiedniego oświetlenia 
sporo tracą. Można oświetlić stoły i wszelkie dodatki, 
które chcemy wyeksponować, a nawet sam tort we-
selny, żeby uniknąć już dawno niemodnych rac. Dodat-
kowo można wyróżnić światłem wszelkie przejścia, 
strefy chillout, albo zaskoczyć gości pięknym oświetle-
niem na zewnątrz, dzięki czemu będą mogli nacieszyć 
się świeżym powietrzem w romantycznej aurze. Jeśli 
liczymy się z dodatkami i chcemy dopiąć swoje przy-
jęcie na ostatni guzik to naprawdę warto postawić na 
przyjęcie w dobrym świetle.

KONFETTI

Konfetti wystrzałowe to piękna i niedroga ozdoba ślu-
bu, wystrzelona w momencie wyjścia z kościoła albo 
podczas pierwszego tańca młodej pary. Tuba z konfet-

autor: Halina Konopka
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ti może, choć nie musi zastąpić tradycję 
rzucania ryżu lub płatków róż. Tutaj liczy 
się synchronizacja. Ludzie, którzy będą 
odpowiedzialni za obsługę tub mu-
szą zadziałać jednocześnie, wówczas 
efekt jest naprawdę piorunujący.

ŚLUBNA GAZETA

Zamiast pokazu slajdów, który jest 
niezwykle popularnym sposobem na 
wzbogacenie scenariusza weselnego, 
można przygotować tzw. mini-gazet-
ki opowiadające o  historii waszego 
związku, zawierające zdjęcia z dzieciń-
stwa, wspomnienia pierwszych ran-
dek, czy historię zaręczynową. Może 
się w nich pojawić również menu we-
selne, program dnia i  inne przydatne 
gościom informacje.

REKLAMA
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GIF BUDKA

Fotobudka to prawdziwy hit ostatnich kilku sezo-
nów. Ostatnio modne są też drewniane fotobudki 
retro, które idealnie wpisują się w  styl rustykalny. 
Jednak czas i technologia nie lubią stagnacji, dla-
tego kolejne nowoczesne atrakcje już depczą jej po 
piętach. Jednym z nich jest jej filmowy odpowied-
nik, czyli gif budka. To profesjonalne urządzenie do 
wykonywania automatycznych sesji zdjęciowych, 
gifów i  nagrywania krótkich filmików. Do uatrak-
cyjnienia zabawy można wypożyczyć specjalne re-
kwizyty, a profesjonalna ekipa zadba o oświetlenie 
i wyśmienity humor uczestników.

PINIATA

Przywędrowała na europejskie śluby ze środkowej 
i południowej Ameryki. Ta latynoska zabawa polega 
na strąceniu specjalnej kukły (kula, serce, tort) wy-
pełnionej słodyczami lub konfetti. Piniatę wiesza się 
na drzewie lub pod sufitem, a  para młoda próbuje 
ją rozbić mając przy tym oczy przewiązane chustą.  
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Ta forma rozrywki robi się w Polsce coraz bardziej po-
pularna i  znakomicie integruje gości. Alternatywą jest 
tzw. wybuchowy balon. To nic innego, jak balonowa kula 
o metrowej średnicy, w której umieszczone są mniejsze 
balony. W dowolnym momencie, najczęściej w trakcie 
pierwszego tańca, za pomocą elektrycznego zapalnika 
balon jest przebijany i dziesiątki małych balonów spada-
ją na młodą parę i gości weselnych. Wszystko to tworzy 
wspaniałą i niebanalną scenerię do zdjęć.

ZABAWY Z OGNIEM

Gdy zapadnie już zmrok, możemy sięgnąć po atrakcję 
rodem z  Dalekiego Wschodu - lampiony szczęścia. 
Wzbijające się ku niebu światła mają być zwiastunem 
pomyślności, dodatkowo tworząc widok zapierający 
dech w piersiach. Natomiast jeśli chcecie uczcić we-
sele w iście wystrzałowym stylu, zorganizujcie pokaz 
fajerwerków. Profesjonalnie przygotowany, nie tylko 
hucznie obwieści światu Wasze zaślubiny, ale i zapew-
ni wszystkim zgromadzonym miłe doznania estetycz-
ne. Równie widowiskową atrakcją jest fireshow, czyli 
teatr ognia. Jest to przedstawienie, zazwyczaj wzbo-

gacone elementami pirotechnicznymi, organizowane 
przez profesjonalistów, którzy tańcząc, igrają z ogniem.

POKAZ SZTUKI BARMAŃSKIEJ

Pokazy przygotowywane przez profesjonalnych bar-
manów to ostatnio coraz bardziej popularna atrakcja 
weselna. Latające szklanki, shakery, wiele trików, 
w tym żonglowanie butelkami, a w finale pyszne drin-
ki to coś, co rozbawi każdego gościa weselnego. Po-
kazy są bardzo widowiskowe i  niekonwencjonalne. 
Dodatkową zaletą jest to, że po zakończeniu pokazu 
goście mają możliwość samodzielnego przygotowa-
nia jednego ze swoich ulubionych drinków.

CANDY BAR

Atrakcja, która z pewnością zawróci w głowach mi-
łośnikom żelek, cukierków, muf finów i  innych słod-
kości. Nie tylko wzbogaca weselne menu, ale jest 
też ciekawym elementem dekoracyjnym.  Czasami 
wynajmuje się też maszyny do waty cukrowej czy 
popcornu. Inwencja należy do was!
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FOTOBUDKA RETRO

20

6 POMYSŁÓW 
NA UPOMINEK 
DLA GOŚCI
Minęły już czasy, kiedy zbędne prezenty 
upychało się po szufladach w domu i starało 
się o nich zapomnieć. Dzisiaj możemy się 
do tego dużo uważniej przygotować. Sklepy 
z akcesoriami ślubnymi prześcigają się 
w prezentowych propozycjach. A gdyby tak 
podejść do sprawy oryginalnie i zdecydować 
się na coś niebanalnego? Spójrzcie na nasze 
propozycje.

MINI ROŚLINKAPERSONLIZOWANE CUKIERKI / CIUCIU

PERSONLIZOWANE MYDEŁKO ZAPACHOWE

ŚWIECZKI

WŁASNORĘCZNIE P IECZONE ORAZ DEKOROWANE PIERNICZKI 

SWEE T PROJECT

N ALEWKA WŁASNEGO WYROBU

ŚLUB MARZEŃ20



Andy Warhol rozpo-
wszechnił zdjęcia 
z  fotobudki w  świe-
cie sztuki w  latach 

60-tych. Swoich znajomych 
przyprowadzał do fotobudki 
mieszczącej się w  galerii na 
Broadway’u  pod numerem 47. 
Fotografii z fotobudki użył m.in. 
do tworzenia swoich dzieł. 
Ta, o  której mowa może być  
równie pionierska.

Nuda i  powtarzalność – nie tym 
razem. Wygląd, to coś co zdecydo-
wanie wyróżnia #FotobudkęRetro 
na tle konkurencji. To urządzenie 
nie tylko posiada wszystkie funk-
cje ogólnodostępnych fotobudek, 
ale dodatkowo jest bardzo proste 
w  użytkowaniu. Drewniana obu-
dowa dodaje niepowtarzalnego 
klimatu, a  jej ponadczasowy styl 
retro sprawia, że doskonale pasuje 
ona zarówno na formalną okazję, 
jak i mniej zobowiązującą imprezę.

-Na rynku panuje ogromna 
konkurencja, ale my nie ści-

gamy się ze wszystkimi. Po-
stanowiliśmy wyłamać się 
ze schematu, taki charakter! 
Stworzyliśmy coś nowego 
i  unikalnego. Fotobudkę opa-
kowaliśmy w  drewniany, sty-
lowy box. Postawiliśmy na wy-
gląd, dobry styl i oryginalność. 
Styl rustykalny, boho i  pin-up 
– to nasze klimaty – podkre-
śla Bartosz Bacia, właściciel 
firmy Fotobudka Retro.

Dodatkowym elementem wy-
różniającym fotobudkę jest 
możliwość aranżacji scenogra-
fii do ścianki w  stylu vintage, 
boho i  rustykalnym, przez co 
staje się ona niezwykle atrak-
cyjna wizualnie. Do tego cieka-
we i oryginalne gadżety, drew-
niane i  hand-made. Zdjęcia: 
Zabawne? Poważne? Stylowe? 
Boho? A  może romantyczne? 
Wszystko na wyciągnięcie 
ręki. Zajrzyjcie na Alternatyw-
ne Targi Ślubne do Gdańska 
19 marca, my patronujemy,  
a oni tam będą!

Nowe technologie w stylu vintage? To możliwe! Na trójmiej-
skim rynku pojawiła się zupełnie inna odsłona znanej już 

wszystkim fotobudki. Ręcznie wykonana, unikalna, drew-
niana. Miłośnicy stylu rustykalnego, przedmiotów z duszą 

i duńskiego Hygge – to coś dla was!

FOTOBUDKA RETRO

tel. 518 816 915  / retrofotobudka  / fotobudka.retro
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Kontakt:
Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38
tel. 666 600 945
milosc.sukienki@gmail.com
Facebook/milosc.atelier
Instagram@milosc_atelier
www.miloscatelier.pl

Suknie w stylu BOHO
MIŁOŚĆ ATELIER

Miłość jest wyjątkowym miejscem dla panien młodych w Trójmieście. Jedyne takie, które 
znajduje się w starej fabryce - Królewskiej Fabryce Karabinów. Z zewnątrz surowa 

architektura, stare mury, ale sama Miłość, kryje w sobie dużo ciepła i jeszcze więcej pięknych 
sukienek. Każdy projekt jest wyjątkowy, starannie wybrany, po długich rozmowach  

z projektantami. Właścicielka postanowiła współpracować wyłącznie z polskimi 
projektantami, co daje jej pewność co do jakości i sposobu wykonania każdej sukni. Każda 
panna młoda, która szuka czegoś innego, bardziej oryginalnego, zarówno w stylu boho, jak  

i czegoś klasycznego, minimalistycznego na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie.

Fot. Hanna Połczyńska / kroniki.studio
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Suknia: MIŁOŚĆ/ Agata Wojtkiewicz
Ozdoby: MIŁOŚĆ/ JP Brides

Wnętrza: Tłusta Kaczka Restauracja Polska

Kontakt:
Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38
tel. 666 600 945
milosc.sukienki@gmail.com
Facebook/milosc.atelier
Instagram@milosc_atelier
www.miloscatelier.pl
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Suknia: MIŁOŚĆ/ Agata Wojtkiewicz
Ozdoby: MIŁOŚĆ/ JP Brides
Wnętrza: Tłusta Kaczka Restauracja Polska
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Suknia: MIŁOŚĆ/ Karolina Twardowska
Wnętrza: Tłusta Kaczka Restauracja Polska
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Suknia: MIŁOŚĆ/ Karolina Twardowska
Wnętrza: Tłusta Kaczka Restauracja Polska
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Suknia: MIŁOŚĆ/ Karolina Twardowska
Ozdoby: MIŁOŚĆ/ JP Brides

Wnętrza: Tłusta Kaczka Restauracja Polska
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POBIERAMY 
SIĘ!

 
Przedślubny okres przygotowań wiąże się również z wyborem 

odpowiednich zaproszeń, za pomocą których powiadomimy naszych 
bliskich o uroczystości. Powinny one być oryginalne, przykuć 

uwagę oraz zachwycić gości. Jakie zaproszenia ślubne wybrać na 
ten wyjątkowy dzień? Teraz najmodniejsze są te ręcznie malowane, 

minimalistyczne, wykonane na ciemnym papierze, a nawet drewniane. 
Przedstawiamy wam kilka propozycji!

BILE T FESTIWALOWY/CUDOWI ANKI BRUSH STROKE/SOAP BUBBLE

MIEDŹ/CUDOWI ANKIGEOME TRYCZNY SZM ARAGD/CUDOWI ANKI

autor: Klaudia Krause
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NIEBIESKI MOT Y W/PAPERWORDS PUDROWA PIWONI A/LOVE PRINTS

ECO KALENDARZ/ŚLUB & PAPIER

DREWNI ANE/PINTEREST WILD FOREST/PAPIEROVE
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JAK WYBRAĆ IDEALNY 
BUKIET ŚLUBNY?

Niegdyś zioła i polne kwiaty przynoszone na ślub miały odpędzać złe duchy i przynosić wieczne 
szczęście, dziś ślubny bukiet przede wszystkim stanowi ozdobę i bardzo ważne uzupełnienie ślubnej 

stylizacji. Dodatkowo musi przetrwać długie godziny bez wody, co sprawia, że nie każdy kwiat 
nadaje się do takiej wiązanki. Zatem czym kierować się wybierając swój wymarzony bukiet?

Wbrew pozorom, to na nim opiera się cała aranżacja we-
sela. Butonierka pana młodego, dekoracja stołów, często 
wystrój kościoła – te wszystkie elementy mają nawiązy-
wać swoim stylem do bukietu panny młodej. Lilie, róże, tu-
lipany, gipsówki, kwiaty polne… Na początek warto przej-
rzeć propozycje bukietów ślubnych i zastanowić się, który 
z nich będzie nam odpowiadać. Jednak nie każda forma, 
barwa, czy kwiat pasuje do danej sylwetki lub sukni. Na co 
więc zwrócić uwagę?

DOPASUJ DO FIGURY
Zasada jest prosta. Panny młode o filigranowej budowie 
i niskim wzroście nie powinny wybierać długich i kaska-
dowych bukietów, które jeszcze bardziej skrócą ich syl-
wetkę. Kwiaty przypominające berło też nie będą dobrym 
wyborem. Wiązanka powinna być delikatna i  niewielka, 
dopasowana do figury. Zatem im drobniejsza panna mło-
da, tym skromniejszy bukiet.
Z kolei panie o wyższym wzroście i okrąglejszych kształ-
tach mogą sobie pozwolić na więcej. Do nich pasować 
będą bukiety kaskadowe i asymetryczne, które automa-
tycznie wysmuklą sylwetkę i nadadzą elegancji. W takim 
przypadku należy się wystrzegać zbyt małych wiązanek.

BUKIET A SUKNIA
Równie ważnym krokiem jest dobranie bukietu do kroju 
i stylu sukni, tak aby współgrał z całością. 
- Bukiet ślubny musi pasować do sukienki wielkością, ale 
przede wszystkim stylistyką.  Bardzo ważne jest zacho-
wanie spójności w doborze kwiatów, dekoracji, wszelkich 
dodatków ślubnych i weselnych – podkreśla Patrycja Ka-
szubowska z firmy Bukiety Bankiety.
Bukiet klasyczny, czyli najbardziej popularny wybór 
wśród panien młodych. Bukiet składa się z mniejszych 
kwiatów ułożonych w  kształcie półkuli, której średnica 
zazwyczaj nie przekracza 30 centymetrów. Zdecydowa-
nie nadaje się do romantycznych stylizacji ślubnych dla 
wszystkich panien młodych, którym zależy na nawiąza-
niu do ślubnej tradycji. Taki bukiet sprawdzi się w przy-
padku dopasowanych sukni klasycznych, sukni ślubnych 
w kształcie litery „A” (krój lekko rozkloszowany, z szerokim 
dołem) oraz sukniach popularnie znanych jako „beza”.
Bukiet kaskadowy, to ten typ bukietu, który wygląda na 
„wylewający się z dłoni panny młodej”. Jest to styl ele-

gancki, klasyczny, więc perfekcyjnie współgrać będzie 
z welonem. Nie należy on do popularnych typów bukie-
tów, jednak jeśli kwiaty zostaną dobrane ze sobą w prze-
myślany sposób, zdecydowanie może on dodać ekstra-
wagancji oraz oryginalności. Floryści polecają je wysokim 
pannom młodym, które wybrały suknię ślubną typu rybka.
Kwiaty polne, czyli jeden z  aktualnie najmodniejszych 
rodzajów bukietów, w skład którego wchodzą przeróżne 
formy kwiatów sezonowych. Charakteryzuje się pro-
stotą, ciekawym ułożeniem oraz nawiązaniem do stylu 
boho. Polne bukiety ślubne idealnie pasują do dziew-
czyn, które kochają naturę, swobodę i kolory. 
Bukiet asymetryczny, czyli ułożony chaotycznie z prze-
różnych formacji kwiatowych, które pomimo swojej 
formy zostały przedstawione w designerski oraz prze-
myślany sposób. Idealnie sprawdzają się z suknią o pu-
drowej kolorystyce z dekoltem „Halter”.
Bukiet długi, wbrew pozorom posiada wiele wspólne-
go z  klasycznym bukietem. Cechuje się on elegancją 
i konkretnością. Długie kwiaty nadają tej wiązance ele-
ganckiego charakteru przy jednoczesnym zachowaniu 
prostej formy. Polecany jest wysokim pannom młodym.
 
OSOBOWOŚĆ I CHARAKTER
Wybierając bukiet ślubny warto zastanowić się nad tym, 
z czym będziemy się dobrze czuć. Jeżeli skromna panna 
młoda zdecyduje się na awangardę, to będzie zupełnie 
nienaturalne. Należy zdecydować się na taki bukiet, do któ-
rego jest się w stu procentach przekonanym. Bukiet ślubny 
powinien być odzwierciedleniem osobowości panny mło-
dej, dlatego inny wybierze tradycjonalistka, inny romantycz-
ka, a jeszcze inny miłośniczka natury i stylu „eco”.

TRENDY 2018
- Panny Młode są coraz bardziej odważne, nie boją się 
mocnych kolorów. Przełamują schematy – mówi Pa-
trycja Kaszubowska z firmy Bukiety Bankiety. - W nad-
chodzącym sezonie z  pewnością kolory mocne będą 
na topie. Wszelkie śliwki, burgundy, marsale to dalej się 
podoba i wpisuje się w trendy. Dodatkowo kolor butelko-
wej zieleni/khaki jest coraz częściej dodawany do całej 
aranżacji. Również pantone wyznacza coroczne trendy 
kolorystyczne, więc z  pewnością „Ultra Violet” będzie 
częstym „gościem” w stylizacjach weselnych.

KWIATOWE INSPIRACJE:

autor: Halina Konopka
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KWIATOWE INSPIRACJE:

SARA N APIERAŁA

PAULIN A LESZCZYŃSKA

AGNIESZKA STODOLSKA

ANN A JAGL ARSKA
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Już sama nazwa zespołu jest magiczna. Nox to zaklęcie powodują-
ce, że gasną wszystkie światła, z serii samego Harrego Pottera. Brnąc 
dalej, według mitologii greckiej nox to bogini nocy. Nic więc dziwnego, 
że zespół tworzy magiczną atmosferę i nocą zaczaruje niejeden par-
kiet. Zaufały im setki par od morza po Tatry, od wschodu do zachodu. 
Mają za sobą imprezy polsko-angielskie, hiszpańskie, norweskie, nie-
mieckie, albańskie, włoskie, tureckie. Poznajcie muzyków, dla których 
liczy się wokalny kunszt i iście teatralne oblicze.

KIM JESTEŚMY? 
Zespół Nox postał w ramach Agencji Artystycznej Lumos jako 
idealna alternatywa dla wszystkich, którzy nie 
mogą zdecydować się pomiędzy zespołem, 
a DJ-em. W skład wchodzi trzech wokalistów: 
dwa męskie wokale i jeden damski. Jako dyplo-
mowani aktorzy-wokaliści z  dużym doświad-
czeniem scenicznym potrafimy sprostać każ-
demu wyzwaniu muzycznemu. Stawiamy na 
jakość, a nie na ilość.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Śpiewaliśmy razem w  zespole pod inną 
nazwą z  ramienia innej agencji. Co prawda 
terminarz zawsze był pełen, a klienci zadowoleni, zauważyliśmy 
bardzo niepokojące sygnały - wszystkie zespoły zaczęły grać 
to samo, a  jakość świadczonych usług pozostawiała wiele do 
życzenia. Postanowiliśmy więc zerwać z  obowiązującym sche-
matem zespołu udającego, że gra wszystkie partie muzyczne 
na keyboardzie i gitarze, chowając się za tymi instrumentami jak 
za tarczą. Czasy imprez w stylu „Wesela” Smarzowskiego z ze-
społem nazywanym orkiestrą, która z  piosenki na piosenkę ma 
coraz większe trudności z  utrzymaniem się na nogach, dawno 
się skończyły, a  przynajmniej dla nas. Postawiłem wszystko na 
jedną kartę, odszedłem z poprzedniej agencji i założyłem swoją.  
Chwilę później powstał Nox.

NASZA MISJA
Chcemy pokazać przez nasze doświadczenie i muzyczne ADHD, 
że świat teatru, musicalu i dobrego show muzycznego można 
przenieść na wesele, urodziny czy firmowy event. Można śpiewać 
całą noc na żywo, bawiąc się wspólnie z gośćmi, angażując ich 
w integracyjne zabawy, dzięki czemu ta noc jest dla nich wyjąt-
kowa. Nasi znajomi koledzy aktorzy, wokaliści nie przyznają się, 
a wręcz ukrywają to, ze grają na weselach czy eventach. My to 
uwielbiamy i jesteśmy dumni, że możemy swoim talentem, ener-
gią i doświadczeniem sprawić, że ta jedna noc w życiu będzie ma-
giczna i niepowtarzalna, a uśmiech, oklaski i łzy radości naszych 
klientów są dla nas największą nagrodą i potwierdzeniem, że war-
to robić to, co się kocha.

JAK DZIAŁAMY
Na początku współpracy zawsze ustalamy każdy punkt imprezy, 
od wejścia przez oczepiny aż po ostatni pożegnalny utwór. Mamy 
bardzo bogate pakiety dodatków w stylu „wow” tzn.: reżyseria  świa-
teł wraz z dekoracją sali, gdzie dopasowujemy wszystko do panu-
jącego wystroju. Posiadamy też specjalistyczną maszynę do cięż-
kiego dymu, która dodatkowo oświetlona przy pierwszym tańcu lub 
ważnym wejściu, wygląda bajecznie. Potrafimy wyczarować efekt 
gwiezdnego nieba, które unosi się nad parkietem, w ofercie jest też 
lekki dym, projektor, ekran i bańki, które zawsze wywołują uśmiech 
na twarzy, nie tylko dzieci. Nowością jest wedding wall, gdzie goście 
za pomocą smartfonów mogą umieszczać na ścianie zdjęcia 
zrobione na imprezie, pokazując innym jak dobrze się bawią. To 
wszystko, to doznania wizualne, jednak dla nas najważniejsza jest 
muzyka. Tutaj możemy popisać się światowym repertuarem po-
nad 400 utworów. Śpiewamy po polsku, angielsku, niemiecku, wło-

Rodem z teatru
ZESPÓŁ NOX

Wesele z klasą i poczuciem humoru, a przeboje disco polo w własnej, teatralnej aranżacji? Brzmi jak 
marzenie! A gdy dodamy do tego dyplomowanych aktorów-wokalistów, którzy mają za sobą występy 

na najlepszych deskach teatralnych w kraju, wesele pod względem muzycznym musi się udać!
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sku, hiszpańsku, francusku, rosyjsku, ale zawsze możemy nauczyć 
się kolejnego utworu w nieznanym na dotąd języku (śmiech). Na-
szą bazę stanowią autorskie podkłady muzyczne nagrane w stu-
dio lub kupione w specjalistycznych sklepach i portalach aranża-
cje. Repertuar zawsze dopasowujemy do pary młodej i gości. Ku 
waszemu zaskoczeniu, nigdy nie ustalamy bloków przed imprezą. 
Dzięki zebranemu doświadczeniu wiemy jakie style i gatunki pre-

ferują nasi goście, ale konkretne utwory 
dobieramy tuż przed danym blokiem 
muzycznym, analizując poprzedni 
i  dobierając najlepsze zestawienie. 

Zawsze śpiewamy 
w  trójkę, nawet, gdy ktoś 
z nas ma solówkę na parkie-
cie i wykonuje swój popiso-
wy numer tańcząc z  panną 
młodą, to reszta dzielnie 
wspiera go w chórkach two-

rząc idealne brzmienie. W trakcie całej imprezy przemieszczamy 
się po całej sali, a każdy utwór to mini show. Prowadzimy też wiele 
zabaw integracyjnych i zespołowych, a jeżeli jest taka potrzeba to 
konferansjerka odbywa się w dwóch, a nawet trzech językach (pol-
ski, angielski, niemiecki). Często współpracujemy również z sak-
sofonistą, który idealnie uzupełnia nasze trio, dodając magiczne 
i piękne brzmienie saksofonu.
Niedługo zespół Nox będzie świętował swoje drugie urodziny, jed-
nak w praktyce wokaliści występują razem już ponad 10 lat. Dzięki 
takiemu stażowi i teatralnemu doświadczeniu można mieć pew-
ność, że ten wyjątkowy dzień zostanie poprowadzony z klasą i wy-
smakowanym poczuciem humoru!  idealne zgranie, piękny wokal 
poprowadzimy twoje wesele z klasą i z poczuciem humoru!

DANIEL CHODYNA aktor, wokalista, tancerz i model. Ukoń-
czył Akademię Muzyczną w Gdańsku na wydziale wokal-
no-aktorskim o  specjalności musical. Laureat festiwali 
i konkursów wokalnych oraz tanecznych. Współpracował 
z takimi teatrami jak: Studio Buffo w Warszawie, Teatr Wy-
brzeże w Gdańsku, Teatr Atelier w Sopocie, CKK Katowice, 
Teatr Komedia w Warszawie, Opera i Filharmonia Podlaska 
Europejskie Centrum Kultury w Białymstoku , Teatr Variete 
w Krakowie.  Zagrał jedną z głównych ról w musicalach: 
„Zorro”, „Prześliczna Wiolonczelistka”, „Legalna Blondynka”, 
„Wesele Żuławskie z XVII” w oraz mniejsze role w „Upiór 
w Operze”, „Wonderful Town”. Obecnie kreuje postać mi-
strza ceremonii w  musicalu „Chicago” na deskach kra-
kowskiego teatru Variete. Od wielu lat organizuje i bierze 
udział w eventach, koncertach oraz teledyskach na terenie 
całego kraju. Współpracował m.in. przy serialach „Przepis 
na życie”, „Klan”, „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej” i wielu 
innych. Twarz wielu kampanii reklamowych, pomysłodaw-
ca i właściciel agencji artystycznej Lumos.

KRYSTIAN KREWNIAK aktor, wokalista. Ukończył Aka-
demię Muzyczną w Gdańsku na wydziale wokalno-aktor-
skim o specjalności musical. Współpracował z Filharmo-
nia Bałtycką, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem na 
Plaży w Spocie, Teatrem Atelier w Sopocie, Gliwickim te-
atrem Muzycznym, Teatrem Palladium, Teatrem Rampa 
w Warszawie. Wystąpił w takich produkcjach jak: musical 
„Wonderful Town”, „Rodzina Adamsów”, „Cień”, „Rapsodia 
z demonem”, „Jesus Christ Superstar”.  Brał udział w wie-
lu koncertach, eventach,  imprezach muzycznych na tere-
nie całego kraju. Obecnie jest solistą w TUI Cruises, gdzie 
występuje w muzycznych show na całym świecie. 

KATARZYNA MISIOREK wokalistka. Ma ponad 18-letnie 
doświadczenie w organizacji i prowadzeniu imprez, even-
tów, koncertów. Posiada ogromny wachlarz możliwości 
wokalnych. Wystąpiła na ponad 1000 eventach, koncer-
tach i  imprezach muzycznych. Dostała zaproszenie do 
programu Mam Talent.  Na co dzień jest terapeutą zaję-
ciowym, dlatego w jej obecności nic wam nie grozi. Za-
wsze pozytywna, zaangażowana i gotowa do działania. 
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Lata mijają, a  uznanie Elizabeth Passion nie maleje, 
wręcz przeciwnie. Firma powstała ponad 35 lat temu.

Już od początku dzięki własnym nietuzinkowym po-
mysłom na suknie ślubne i wytrwałości podbiła serca 
klientek, których marzenia realizuje.

Dzisiaj Elizabeth Passion jest jednym z czołowych pro-
ducentów sukni ślubnych w kraju i na całym świecie. 
Jaki jest przepis na sukces?

Z niewielkiej firmy powstała duża, prężna i nowocze-
sna, na której renomę pracuje cały zespół. Co warte 
podkreślenia, Elizabeth Passion można znaleźć w całej 
Polsce. Oprócz salonów firmowych w  Gdyni, Krako-
wie i Koninie, kolekcję można znaleźć również w wielu 
salonach współpracujących.  Stało się tak, ponieważ 
zbudowana jest na solidnych fundamentach: szacun-
ku i wyczuciu potrzeb klientek, dbałości o każdy detal.

Ważna jest też filozofia marki. Elizabeth Passion co 
roku, tworzy kolekcje dedykowaną wszystkim ko-
bietom. Różnorodność fasonów jest jej atutem – od 
zwiewnych, lekkich przez ekstrawaganckie, na roman-
tycznych princessach kończąc.

Wysokim standardem charakteryzują się także salony 
ślubne Elizabeth Passion. Wizyta w salonie opiera się 
w dużej mierze na dogodnej atmosferze, odpowiednim 
dialogu oraz na budowaniu zaufaniu. Marka zdaje sobie 
sprawę z  tego, że to tutaj podejmuje się niebagatelne 
i tak ważne decyzje, dlatego zatrudnia samych eksper-
tów w tej dziedzinie. Ich profesjonalizm i odpowiednie 
podejście skutkuje zapewnieniem spokoju przyszłej 
pannie młodej, a w efekcie na idealnym wyglądzie pod-
czas „tego najważniejszego” dnia w życiu.

Salon w Gdyni warto odwiedzić nie tylko po to, bowiem 
na uwagę zasługują również naprawdę atrakcyjne ceny 
wielu modeli z najnowszej kolekcji.

Elizabeth Passion
30 LETNIA TRADYCJA…

Suknie z pomysłem, dopracowane pod kątem detali, profesjonalnie wykończone – tak jest, 
niezmiennie, już od kilkudziesięciu lat. Oprócz licznych nagród i wyróżnień ich najcenniejszą 

zdobyczą jest zaufanie przyszłych panien młodych. Jeżeli nie miałyście jeszcze okazji przekonać 
się o tym na własnej skórze, warto wybrać się na ul. Świętojańską w Gdyni, gdzie mieści się 

trójmiejski salon Elizabeth Passion.

Elizabeth Passion odpowiada:

Czy można dokonać zakupu sukni Elizabeth Passion przez internet?
Elizabeth Passion nie prowadzi sprzedaży internetowej, nasze suknie ofe-
rujemy jedynie w salonach, których lista znajduje się na stronie www. To 
tutaj klientki znajdą profesjonalnych i wykwalifikowanych doradców. War-
to pamiętać, że jeśli ktoś trafi w sieci na sklep internetowy z naszymi suk-
niami, to zapewniamy, że nie są to oryginalne wyroby Elizabeth Passion.

Czy można wprowadzać zmiany w proponowanych fasonach?
Oczywiście, lekkie, możliwe technicznie zmiany są dostępne, mają one na 
celu zindywidualizowanie. Dzięki temu każda suknia jest inna.

Czy można dobrać w salonach suknię dla niestandardowej sylwetki?
Suknie są szyte na miarę, według najnowocześniejszych tech-
nologii, w  związku z  tym każda panna młoda może wybrać swój  
wymarzony model.

Jaki jest termin realizacji zamówienia?
Firma Elizabeth Passion wychodzi naprzeciw potrzebom klientek i  jeśli 
wymaga tego sytuacja oraz są takie możliwości, realizuje zamówienia 
w trybie krótszym niż 3 miesiące. Zazwyczaj jednak dla komfortu panny 
młodej  proponujemy złożyć zamówienie ok.  3-6 miesięcy przed ślubem.

Jak poznać cenę konkretnego modelu?
Aby poznać cenę wybranej sukni prosimy o kontakt z najbliższym salo-
nem firmowym lub autoryzowanym przedstawicielem Elizabeth Passion. 
Adresy znajdują się na naszej stronie internetowej.

Czy w Elizabeth Passion można wypożyczyć suknię ślubną?
Proponujemy również wypożyczenie wybranych modeli sukien.

Czy możliwa jest przymiarka bez umawiania się?
Oczywiście, jednak, aby nie czekać w kolejce, proponujemy umówienie 
terminu spotkania. 

Czy można kupić w salonach Elizabeth Passion akcesoria ślubne?
W salonach dostępna jest pełna gama dodatków, doskonale współgrają-
ca z naszą kolekcją. Zapraszamy do zapoznania się w salonach z ofertą 
butów, bielizny, biżuterii, stroików, kapeluszy, bolerek i welonów.

ul. Świętojańska 116,
Gdynia

tel. +48 58 620 09 19

email. salon-gdynia@elizabethpassion.com
www.elizabethpassion.com
Facebooku / elizabethpassioncom
instagram / elizabeth.passion
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Model 3652 - dostępny w Salonie Firmowym w GDYNI
ul. Świętojańska 116,
tel. +48 58 620 09 19

www.elizabethpassion.com



Model 3759T dostępny w Salonie Firmowym w GDYNI
ul. Świętojańska 116,
tel. +48 58 620 09 19
www.elizabethpassion.com
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Model 3759T dostępny w Salonie Firmowym w GDYNI
ul. Świętojańska 116,
tel. +48 58 620 09 19

www.elizabethpassion.com
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Świetną alternatywą dla standardowych sukie-
nek są suknie z długimi rękawami. Szczególnie 
dobrze sprawdzą się one zimą i wiosną, kiedy 
aura pogodowa nie sprzyja zaprezentowaniu 

się  z odkrytymi ramionami. Te z  tradycyjnych mate-
riałów świetnie zamaskują wszelkie niedoskonałości 
górnych części ciała, a te z tiulowymi rękawami nada-
dzą lekkości i romantycznego charakteru. Pole jest tu 
właściwie nieograniczone. 

Designerzy bardzo często odchodzą od bezpiecznej 
klasyki i proponują niestandardowe rozwiązania, takie 
jak prześwity na plecach, rękach oraz wzdłuż talii, czy 
też minimalistyczna suknia z zabudowanym przodem, 
z  rękawami obszytymi koralikami i  z  niezwykle efek-
townym, przezroczystym tyłem ze zdobieniem ma-
skującym zamek. 

Od jakiegoś czasu pojawiają się także kreacje z koszu-
lową górą – bardzo wytworne i bardzo retro. Projek-
tanci mody ślubnej chętnie przemycają do swoich ko-
lekcji crop topy, zestawiając je z długimi spódnicami. 
Jednak to właśnie odsłaniająca brzuch bluzka gra tu 
pierwsze skrzypce i to do niej dobiera się całą resztę. 

Możliwości jest wiele – góra może być luźna, w stylu 
oversize lub obcisła, podkreślająca figurę. Może być 
zabudowana i  z  gładkiego materiału lub ażurowa, 
eksponująca dekolt. Trzeba jednak zaznaczyć, że tego 
typu zestaw jest propozycją wyłącznie dla pań o nie-
nagannych, płaskich brzuchach.

Coraz częściej panny młode decydują się także na 
ultrakobiecy styl boho, który już kilka lat temu opa-
nował ulice całego świata. Szerokie, przezroczyste 
rękawy, koronki, frędzle i  falbany idealnie współgrają 
z bransoletami, naszyjnikami czy kwiatowymi wianka-
mi, także w wydaniu najbardziej eleganckim. 

Majętne Polki często decydują się na zakup sukni 
haute couture. To zdecydowanie najbardziej efektow-
na propozycja, na którą może wybrać przyszła panna 
młoda. Nie ma tu mowy o żadnym przypadku, niedo-
ciągnięciu czy przeoczeniu – całość, począwszy od 
dobru materiałów, kończąc na szyciu, zawsze przy-
gotowywana jest z  największą starannością. Suknie 
haute couture mają w swojej ofercie najlepsze domy 
mody, znane na całym świecie.

ŻEGNAMY KLASYKĘ 
Mogą się różnić nie tylko długością. Pojawiają się nowe fasony, zdobienia i materiały, 
z których są wykonane. Odbiegamy od typu sukien dużych i ciężkich. Zdecydowanie 

najpopularniejsze są obecnie te wypełnione lekkimi tiulami, czy muślinami. Na odważne  
i nietypowe kreacje ślubne decyduje się coraz więcej Polek.

autor: Milena Śmiłek

Suknia z prześwitami na plecach. 
Riki Dalal, model Valencia.
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Salon sukien ślubnych Carmen prezentuje eks-
kluzywne suknie ślubne. Jakość wykonanych 
sukien oraz dobór wysokogatunkowych ma-

teriałów jest dla nas priorytetem. 

Oferujemy naszym klientkom możliwość wyboru 
nie tylko pięknej sukni ślubnej, ale również do-
datków, welonów, biżuterii czy butów. Kreujemy  
unikalne zestawy. 

Niewątpliwie zaletą naszego salonu jest dowol-
ność, którą dajemy każdej naszej klientce. Pan-
na młoda ma możliwość stworzenia własnej,  
wymarzonej kreacji. 

Dzięki długoletniej tradycji salon Carmen cieszy się 
dużym zaufaniem i dobrą opinią. Do każdej klientki 
podchodzimy indywidualnie i gwarantujemy solid-
ną i rzetelną obsługę. Jesteśmy w stanie zrealizo-
wać każde, nawet najbardziej wyszukane marzenie. 

Satysfakcja klientek jest dla nas najważniejsza.

Salon Sukien Ślubnych CARMEN
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Bielizna ślubna, która podkreśla atuty 
oraz tuszuje ewentualne mankamenty – 
brzmi jak ideał. A czy istnieje?

Każda panna młoda zastanawia się czy 
wybrać bieliznę seksowną czy może 
praktyczną? Z  doświadczenia doradzam 
praktyczną. Bielizna pod suknię ślubną 
musi być przede wszystkim perfekcyjnie 
dopasowana i wygodna. Tego dnia panna 
młoda musi czuć się pięknie i komforto-
wo. Najczęstszym błędem przy zakupie 
odpowiedniej bielizny jest nieznajomość 
swojego rozmiaru. W  takim salonie jak 
nasz możesz liczyć na różnorodność fa-
sonów i rozmiarów, a co najważniejsze na 
pomoc brafitterki.

Czym kierować się wybierając  
biustonosz?

Biustonosz musi być odpowiednio dobra-
ny do rodzaju sukni. W  przypadku, gdy 
mamy sukienkę z  zakrytym dekoltem 
lub ramiączkami tutaj nie będzie proble-
mu z  dopasowaniem odpowiedniego 
fasonu.W zależności od wielkości biustu 
możemy wybierać z  różnych fasonów 
od  zbierających push up'ów czy mode-
lujących na większy biust. Dla sukienek 
z  odkrytymi ramionami idealnym biusto-
noszem będzie bardotka, która stabilnie 
uniesie biust bez wsparcia ramiączek. Dla 
sukienek z  dekoltem na plecach, dobrą 
propozycją będą biustonosze z  obniża-
nym tyłem lub biustonosze samonośne. 
Także ważnym elementem jest kolor 

Poradnik brafitterki 
salonu Christelle

Specjalnie dla czytelników Prestiż Ślub Marzeń przygotowaliśmy profesjonalny poradnik, 
który pomoże wam zdecydować się odpowiednią na bieliznę ślubną. Marzena Abramowicz, 
brafitterka ekskluzywnej marki Christelle, podpowiada jak dobrać idealnie dopasowaną, 

subtelną, a do tego komfortową bieliznę ślubną. 

autor: Klaudia Krause

Fot. Agata Ciesielskia-Cyk Cyk Studio
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bielizny ślubnej. Nie zawsze pod białą su-
kienkę trzeba mieć białą bieliznę. Ważny tu 
będzie materiał i jego grubość. Najbardziej 
praktycznym i  bezpiecznym kolorem pod 
delikatne materiały będzie kolor cielisty/
naturalny. Jednak, jeżeli mamy do czynie-
nia z gorsetem lub grubszym materiałem, 
możemy pozwolić sobie na kolor bielizny 
taki jak sukienka.

A jeśli chodzi o alternatywę zamiast 
biustonosza?

Często spotykamy się z  pannami mło-
dymi, które zdecydowały się na sukienki 
z  samych koronek czy mających mocne 
dekolty z przodu i z tyłu, w takich przypad-
kach najlepszą propozycją są biustonosze 
samonośne lub taśmy/plastry podtrzymu-
jące biust, ewentualnie jeżeli nie ma zbyt 
niskiego wycięcia na plecach biustonosz 
z obniżanym zapięciem.

Bielizna to nie tylko biustonosz, figi, 
szorty, stringi, co będzie najlepszym  
wyborem?

Oczywiście nie możemy zapomnieć o dole 
bielizny, czyli majtkach. I  tutaj nasuwa się 
pytanie jakie majtki? Tu też dopasowujemy 
modele do sylwetki i sukienki. Dla sukienek 
dopasowanych dobrymi modelami będą 
stringi lub figi w kolorze cielistym cięte lase-
rowo, które nie odznaczą się pod sukienką. 
Natomiast, gdy suknia jest rozkloszowana, 
z dużą ilością halek , tutaj możemy założyć 
dowolny fason. Wybieramy ten, w  którym 
najlepiej się czujemy i wyglądamy.

Oprócz bielizny pod suknię ślubną trze-
ba pamiętać także o tym, co założyć na  
siebie w noc poślubną.

Bielizna na noc poślubną na pewno musi 
być kobieca, seksowna i  zmysłowa. Wiele 
klientek wybiera kolor biały lub kremowy. 
Jednak ostatnimi czasy, panie odchodzą 
od klasyki i często decydują się na odważ-
niejsze kolory np. czerwony lub czarny. 
Niektóre klientki wybierają delikatne koron-
kowe koszulki i peniuary, inne decydują się 
na odważniejsze modele typu gorsety lub 
body. Doskonałymi dodatkami będą pasy 
do pończoch, pończochy i podwiązki.

CERTYFIKOWANY SALON BRAFITTINGU

Gdynia, Świętojańska 66

REKLAMA
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Dekadę temu prawie nikt nie wiedział co to 
profesjonalny makijaż ślubny. Dzisiaj aż roi 
się od tutoriali, na których krok po kroku po-
kazywany jest idealny ślubny makijaż. Warto 
brać sprawę w swoje ręce czy raczej postawić  
na profesjonalistę?
Wiele utalentowanych i cenionych makijażystek 
jest samoukami i chętnie dzieli się w sieci mate-
riałami ze wskazówkami, poradami i techniczny-
mi instrukcjami. Profesjonalne kosmetyki i narzę-
dzia nie są już zarezerwowane dla zawodowców, 
można z  łatwością nabyć je przez internet. Co 
więcej, nikt nie zna naszej twarzy tak dobrze 
jak my same, więc jeśli nie brakuje nam wiedzy 
i  pewności siebie, nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby makijaż ślubny wykonać samodzielnie. 
Warto jednak pamiętać, że taki rodzaj makijażu jest bardzo 
wdzięczny, ale jednocześnie trudny do wykonania. Powi-
nien doskonale wyglądać zarówno w  świetle dziennym, 
wieczorem w ciepłym blasku świec oraz zimnym oświe-
tleniu sal weselnych, z bliska oraz z daleka, na żywo oraz 
na fotografiach. Musi prezentować się świeżo przez wiele 
godzin, niezależnie od warunków pogodowych, łez wzru-
szenia, wielu pocałunków i zabawy do rana. Doświadczona 
makijażystka zadba, by panna młoda wyglądała najpiękniej, 
bez cienia stresu. 

Jedno jest pewne, to nie suknia, fryzura czy pięknie przy-
strojona sala weselna, ale właśnie twarz tego dnia jest 
w centrum uwagi.
Zdecydowanie warto to podkreślić. Z drugiej strony patrząc, 
czasem chcemy tak dobrze wyglądać, że na pierwszy plan 
wychodzi suknia, wymyślna fryzura i mocny makijaż, do-
piero za nimi stoi panna młoda. Ślub to dzień wyjątkowy, 
w  którym oczy lśnią radosnym blaskiem, cera naturalnie 
się rumieni a usta rozciągają w najszczerszym uśmiechu. 
Nie zakrywajmy tego zbyt dużą ilością kosmetyków, żeby 
makijaż nie odwracał uwagi od wyjątkowych emocji, które 
malują się na twarzy.

Przyszłe panny młode czę-
sto próbują się zaklasyfi-
kować według gazetowych 
poradników jako pora roku 
i nieco po omacku szukają 
wskazówek. Czy w ogóle 
istnieje recepta na uniwer-
salny makijaż ślubny?
Istnieje i bardzo często pan-
ny młode na pierwszym 
spotkaniu właśnie o  taki 
proszą - makijaż naturalny, 
jednocześnie niecodzien-
ny, elegancki i  uroczysty, 
ale lekki. Często intuicyjnie 
wybieramy kolory, które 
współgrają z  naszym ty-
pem urody, wiemy, w czym 

Ślubny make-up pod lupą
Wyobraźcie sobie taką sytuację: jest letni, upalny dzień, makijaż zaczyna się rozpuszczać, 
w między czasie po policzku spływa łza, a wraz z nią tusz… potem życzenia i nadchodzi 

ewidentny kres trwałości szminki, czoło ślepi swym blaskiem, ale nie z powodu rozświetlacza, 
a przed nami jeszcze sesja zdjęciowa. Czy może być gorzej? Jednak da się tego uniknąć.  

O tym jak sprawić by makijaż tego dnia olśniewał, był trwały, czego unikać, a na co zwracać 
uwagę rozmawiamy z Alicją Jublewską, trójmiejską makijażystką.

Alicja Jublewska
Dyplomowana makijażystka, 
absolwentka trójmiejskiej szkoły 
wizażu Beauty - Art. Pasjonatka, 
poszukiwaczka przygód, 
wyzwań i inspiracji, miłośniczka 
makijażu klasycznego.  
Działa na terenie Trójmiasta.

autor: Klaudia Krause

ŚLUB MARZEŃ42



wyglądamy i  czujemy się dobrze. 
Neutralne odcienie pasują każdemu, 
a już od typu urody i indywidualnych 
preferencji zależy ich intensywność 
i wykończenie.

Wspomniałaś o odcieniach. Jeżeli 
chodzi o teorię barw, jakie kolory 
cieni dobrać do konkretnej urody? 
Istnieją jakieś zasady, którymi war-
to się kierować?
Oprócz uniwersalnych odcieni neu-
tralnych, bardzo lubię stosować 
kolory kontrastujące, które intensyfi-
kują barwę tęczówki oka. Większość 
z nas ma typowo słowiańską urodę i niebieską tęczówkę, 
której wyrazistość podkreślają ciepłe brązy, miedzie, brzo-
skwinie i złoto. Zielonookie panie pięknie wyglądają w pa-
lecie fioletów, różu i burgundu a brąz idealnie podkreślają 
odcienie zieleni, fioletów i  niebieskości. Używając cieni 
w kolorach dopełniających dzieją się cuda - o takich właśnie 
oczach mówi się potocznie, że są „hipnotajzing”! 

A makijaż, który bez względu na okoliczności  
zawsze się obroni?
Makijaż klasyczny, który sprawia, że czujemy się pięknie we 
własnej skórze. Idealny makijaż ślubny pasuje do nas tak 
samo jak suknia - podkreśla atuty, dyskretnie ukrywa niedo-
skonałości, jest wygodny i sprawia, że czujemy się swobod-
nie, ale jednak wyjątkowo. Makijaż ślubny powinien paso-
wać do stylizacji, kolorystyki przyjęcia, ale przede wszystkim 
do panny młodej i  jej osobowości - kobieta o eterycznym 
usposobieniu nie będzie czuła się komfortowo w mocnym, 
wyrazistym makijażu, zaś delikatna wersja nie będzie od-
zwierciedlała osoby temperamentnej i  odważnej. Dlatego 
bardzo ważna jest szczera komunikacja podczas pierwsze-
go, próbnego spotkania. Doświadczona makijażystka już po 
chwili przedstawi swoją sugestię. Jeśli wtedy lub podczas 
malowania, widzimy, że „to nie to”, nie wahajmy się poprosić 
o poprawkę. Nic tak nie odbiera uroku pannie młodej, a sa-
tysfakcji makijażyście, jak wymuszony uśmiech. Malujemy 
dotąd, aż serce bije mocniej a oczy lśnią z zachwytu!

Jakie są twoje ulubione trendy w makijażu ślubnym? I co 
króluje w sezonie 2018?
Trendy w makijażu są bardzo inspirujące, ale nie wyznacza-
ją mi kierunku w makijażach ślubnych. To, co dziś króluje na 
pokazach wielkich projektantów pasuje do danej kolekcji, ale 
za kilka lat moda się zmieni, a my zostaniemy z poczuciem 
obciachu oglądając na zdjęciach niebieskie powieki albo sza-
rą szminkę. To, co nigdy nie wychodzi z mody, to ponadcza-
sowa klasyka - podkreślone, jasne spojrzenie i rozświetlona,  
zdrowa skóra. 
W wielu poradnikach wciąż czytam, że makijaż ślubny musi 

być wyrazisty. A ja mówię, że nic nie musi, może być nawet no 
makeup! Dziś możliwości współczesnej fotografii i profesjo-
nalne kosmetyki pozwalają na minimalizm, który ani trochę nie  
odbiera urody. 

Jakie rady dla przyszłych panien młodych, by ich makijaż 
przetrwał całą noc?
Dobrze wykonany i  utrwalony makijaż nie powinien nas 
niepokoić i wymagać poprawek. Można dla spokoju sumie-
nia zabrać ze sobą bibułki matujące i ulubioną szminkę lub 
błyszczyk, ale nie powinnyśmy nakładać kolejnych warstw 
podkładu, pudru czy korektora. O trwałość makijażu może-
my natomiast zatroszczyć się znacznie wcześniej -  dbajmy 
o siebie od wewnątrz poprzez unikanie papierosów i alko-
holu, zdrową dietę i sen, regularną pielęgnację skóry czy na-
wadnianie organizmu, szczególnie latem. Unikajmy słońca 
i solarium na chwilę przed wielkim dniem, mimo że wizja 
złotej opalenizny bywa kusząca. Tu lepiej zdać się na pro-
mienie zamknięte w  kosmetykach - bronzery, opalizujące 
drobinki i złociste rozświetlacze. 

Na koniec, na co szczególnie zwracać uwagę przy ślub-
nym makijażu?
W dniu ślubu jedyne co pozostaje pannie młodej to relaks! 
Ostateczna wersja ślubnego makijażu powinna zostać 
ustalona i szczegółowo omówiona na wcześniejszym spo-
tkaniu, które jest bardzo ważne. Pozwala poznać styl danej 
makijażystki, jej warsztat i higienę pracy. Tu pozwolę sobie 
wykorzystać moment i zaapelować - drogie panny młode, 
nigdy nie siadajcie pod brudne pędzle! Dbajcie o swoje zdro-
wie, nawet gdy czasu na przygotowania i dopięcie szczegó-
łów coraz mniej. Poszukajcie osoby, która nie tylko pięknie 
i czysto maluje, ale także budzi wasze zaufanie, jest punktu-
alna i z którą czujecie nić porozumienia. Branża makijażowa 
rośnie w siłę, więc na pewno znajdziecie kogoś, kto wykona 
wasz wymarzony makijaż ślubny najpiękniej na świecie! 
Powodzenia!

Alicja Jublewska
fb/alicjajublewskamakijazklasyczny

instagram/alicja_jublewska
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Wieczór panieński to wyjątkowa noc, 
dlatego warto zadbać o dobrą atmos-
ferę, nie tylko samej panny młodej, ale 
też pozostałych dziewcząt. Jednym 
z wielu pomysłów jest domowe SPA. 
Można zorganizować je samodziel-
nie, jednak zdecydowanie lepszym 
pomysłem wydaje się skorzystanie 
z usług profesjonalisty. 

- Celem domowego mini SPA jest 
przede wszystkim fajne, babskie spo-

tkanie. W przypadku wieczoru panień-
skiego takie spotkanie trwa około 1-2 
h, to w  zupełności wystarcza. Jeżeli 
liczba dziewcząt jest większa i mamy 
mniej czasu, rezygnujemy chociażby 
z  moczenia stóp, nakładamy tylko 
maseczki, kremy i makijaż. To dosko-
nała alternatywa żeby wspólnie, na 
wesoło przygotować się na wieczor-
ne wyjście – podkreśla Jowita Gwoź-
dziewicz, niezależna konsultantka 
Arbonne Poland.

Zaczynamy od demakijażu 
skóry a następnie nakładamy 
oczyszczająco - nawilżającą 
maseczkę z różowej glinki.

Ciepłymi ręcznikami ściągamy 
maseczki i przeprowadzamy 
zabiegi na twarz używając 
serii nawilżająco - regenerują-
cej Re9 Advanced.

Oddajemy się zabiegom relak-
sacyjnym na stopy mocząc je 
w ciepłej wodzie oraz w solach 
z  serii rescue&renew mocno 
relaksującej oraz oczyszcza-
jącej, następnie peelingujemy 
je używając aromatycznego 
scrubu z tej samej serii.

Pielęgnację uzupełniamy 
makijażem wegańskim.

Same widzicie, to proste! 
Sukces jednak tkwi również 
w jakości. Zwykłe domowe 
kosmetyki są alternatywą, jed-
nak żeby poczuć się naprawdę 
wyjątkowo warto wypróbować 
profesjonalnych kosmety-
ków. Takie oferuje m.in. firma 
Arbonne, które w 100% opierają 
się na składnikach roślinnych. 
Jak wiadomo, każda kobieta 
uwielbia dbać o swoją urodę, 
a taka alternatywa wydaje się 
być znakomitym początkiem tej 
wyjątkowej nocy. 

W Trójmieście profesjonalne, dedykowane 
spotkania mini SPA organizuje Jowita 
Gwoździewicz, niezależna konsultantka 
firmy Arbonne, absolwentka politologii na 
Uniwersytecie Gdańskim. Prywatnie mama 
dwóch nastoletnich córek. Zawodowo od 
wielu specjalistka ds. kadr w zakładach pra-
cy chronionej. Od ponad trzech lat spełnia 
swoje marzenia i z wielką pasją prowadzi 
swój biznes, współpracując z luksusową 
marką Arbonne. Od tamtej pory wyznaje 
zasadę „rób to, co lubisz, a nie będziesz 
musiał nigdy pracować”. Takim przesłaniem 
dzieli się z innymi tworząc relacje i dając im 
możliwość zmiany swojego życia.
Produkty pielęgnacyjne Arbonne powstały 
w 1980 roku. Marka łączy najbardziej 

wartościowe naturalne składniki roślinne 
z najnowszymi trendami w ekologii, 
jednocześnie dbając o dobro naszej 
planety. Produkty nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego lub ubocznych 
produktów zwierzęcych | sztucznych 
aromatów | oleju mineralnego | parabenów 
| wazeliny | ftalanów | siarczanu sodowego 
eteru laurylowego (SLES) | laurylosiarczanu 
sodu (SLS) | barwników syntetycznych | 
talku | triklozanu | trietanoloaminy (TEA). 
Oprócz tworzenia znakomitych produktów, 
firma zrzesza wspaniałych ludzi. 

JAK TO WYGLĄDA? 

Wieczór panieński zbliża się 
wielkimi krokami, a wciąż brakuje 
pomysłu na jego realizację? Nie 
zawsze jego scenariusz musi 
się opierać na dyskotekowych 
szaleństwach. Coraz częściej 
decydujemy się na szaleństwa... 
domowe, a przynajmniej od nich 
zaczynamy.

Profesjonalne domowe SPA,
CZYLI WIECZÓR 

PANIEŃSKI NA LUZIE

TABOO PO PÓŁNOCY
CEN A: 115 ZŁ

JOWITA GWOŹDZIEWICZ

CO KUPIĆ 
NA WIECZÓR PANIEŃSKI?
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JAK TO WYGLĄDA? 

MAGDALENA KOSTRZYN "CH...OWA PANI DOMU"
CEN A: 32,99 ZŁ

BRANSOLE TKA - SKAGEN ELIN
CEN A: 299 ZŁ

TABOO PO PÓŁNOCY
CEN A: 115 ZŁ

SZL AFROK E TAM SONGE
CEN A: 199 ZŁ CO KUPIĆ 

NA WIECZÓR PANIEŃSKI?
Prezenty na wieczór panieński to najczęściej 
gadżety w kształcie męskiego przyrodzenia. 
Jednak nie wszystkie panny młode za taką 

konwencją przepadają. Istnieją też warianty 
praktyczne, z klasą, które mogą służyć przez 

lata! Przedstawiamy wam 5 pomysłów na 
praktyczny prezent dla panny młodej.

INTIMISSIMI BRALETTE
CEN A: 135 ZŁ
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Gość fotograf
Jeżeli szukasz unikatowych pomysłów, by uwiecznić swój najpiękniejszy dzień w życiu, 

dobrze trafiłeś. Ma być ciekawie, oryginalnie i niskobudżetowo? Przed wami trzy triki, dzięki 
którym goście pomogą wam udokumentować wesele. 

Powszechnie wiadomo, że im więcej zaangażowa-
nia gości w ten wielki dzień, tym bardziej zapada on 
w  pamięć. W  Stanach Zjednoczonych w  tym celu 

często używa się weselnego #hasztagu, który łączy dwie 
rzeczy, za którymi goście wręcz przepadają – zaślubiny 
i social media. Istnieją jednak także inne ciekawe rozwią-
zania. Można zrobić kilka niekonwencjonalnych kroków 
w  przód, które sprawią, że wesele zostanie uwiecznione 
z całkiem innej perspektywy. Nie należy jednak zapominać 
o  usługach profesjonalnych fotografów i  filmowców, bo 
tego nie zastąpi nawet najbardziej zaangażowany amator. 

STWÓRZ WŁASNĄ FOTOBUDKĘ
W dniu ślubu nie zostawiaj swojego tableta czy cyfrów-
ki w  domu! Wykorzystaj go i  zrób własną fotobudkę.  
Wystarczy solidny statyw, kilka tematycznych  
gadżetów i gotowe!

KSIĘGA GOŚCI W STYLU VINTAGE
Tylko starsze pokolenie pamięta, jaki szał i  zamiesza-
nie w  fotograficznym świecie zapanowało po wpro-
wadzeniu aparatu umożliwiającego natychmiastowe 
zobaczenie wykonanego przez siebie zdjęcia! Okazuje 
się, że dzisiaj aparaty natychmiastowe święcą swoje 
triumfy. Zapanowała na nie moda, która towarzyszy  

organizacji wielu imprez, w tym także wesel. Idealnym 
rozwiązaniem wydaje się stworzenie stoiska z  księgą 
gości, której będzie towarzyszył właśnie polaroid. Pięk-
ne, klimatyczne zdjęcia, gwarantowane!

PUPIL FOTOGRAFEM
Wydaje się nieco abstrakcyjne, ale takie rozwiązanie 
było już stosowane! Kamerka GoPro, ustawiona w stro-
nę zenitu, zamontowana na szelkach twojego pupila? 
To się nazywa spojrzenie z zupełnie innej perspektywy 
(śmiech).

autor: Klaudia Krause
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https://www.instagram.com/wedding_stoooories 
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info@aniadymek.com

Tel. : (+48) 608 308 185
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Już po raz 15., przyszli małżonkowie mieli okazję 
obejrzeć pokazy mody ślubnej i  wieczorowej, 
bielizny, fryzur i  makijażu, sztuki barmańskiej, 

carvingu i  tańca. Mogli też poznać aktualne trendy 
w dekoracji stołów i sali, przystrojeniu samochodów dla 
Młodej Pary, obejrzeć występy zespołów muzycznych, 
spróbować weselnych tortów i ciast, podziwiać wzory 
obrączek, biżuterii ślubnej i  zaproszeń. Pomocne były 
też warsztaty dla narzeczonych – nauka tańca, czy 
bezpośrednie spotkania z profesjonalnymi fotografami 
i filmowcami. 

- Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, za-
równo ze strony wystawców i  odwiedzających. Dzięki 
ofertom profesjonalnych wystawców każda odwie-
dzająca para będzie mogła z  łatwością zorganizować 
swoje wesele od „A do Z” – mówi Aleksandra Kamińska, 
Weselnik.

Jubileuszowa edycja obfitowała w wiele niespodzianek 
i  atrakcji. Po raz pierwszy na targach prezentowany 
i promowany był zdrowy styl życia propagowany przez 
Konrada Gacę, założyciela Gaca System. Atrakcyjna 
była również część modowa. Tradycyjnie już, kreator 
mody Michał Starost zaprezentował autorską kolek-
cję sukien ślubnych przygotowanych specjalnie na to 
wydarzenie. Natomiast Karolina Kalska, trójmiejska 
projektantka podczas gdyńskiej edycji zaprezentowała 
autorską kolekcję kreacji wieczorowych. 

Kolejna edycja już w listopadzie.

Jubileuszowe 
Targi Ślub i Wesele

Targi Weselnika to obowiązkowy punkt na drodze przyszłych małżonków. Tegoroczna edycja 
była wyjątkowa, ponieważ ze względu na swój jubileusz oraz debiut - po raz pierwszy 

odbyła się w Gdynia Arena. 
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