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od wydawCy:

Piotr Ruszewski

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer 
magazynu „Ślub i Wesele Pomorskie”, czyli nowego 
pisma branży weselnej na rynku pomorskim.
Nasz bezpłatny magazyn skierowany jest oczywiście 
dla Narzeczonych organizujących swoją wymarzoną 
uroczystość, liczymy także na to, że po magazyn się-
gną również osoby działające w szeroko rozumianej 
branży weselnej.
Właśnie dla takich odbiorców będziemy w kolejnych 
numerach publikować materiały o najnowszych tren-
dach, nowych obiektach weselnych, wskażemy także 
nietuzinkowe i inspirujące pomysły na organizację 
uroczystości weselnych.
W pierwszym numerze magazynu szczególnie pole-
camy obszerny artykuł „Fotograf pilnie poszukiwany”, 
gdzie piszemy o sposobach poszukiwania dobrych 
fotografów ślubnych; rozmawiamy na ten temat z 
przedstawicielami tego zawodu i konsultantami ślub-
nymi. W magazynie znajdziecie Państwo także arty-
kuły poradnikowe - piszemy o obrączkach ślubnych, 
wskazujemy najciekawsze i najmodniejsze atrakcje 
weselne i podpowiadamy jak mogłoby wyglądać we-
sele w wydaniu ekstremalnym. Polecamy także ma-
teriał poradnikowy, gdzie radzimy jak stworzyć udane 
i tanie wesele.
Zapraszamy do lektury!
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Wyjątkowo bogata oferta 
salonów jubilerskich i różno-
rodność dostępnych produk-
tów nie ułatwiają klientom 
zadania. O tym, jak wielki 
jest rynek obrączek, świad-
czy fakt, że w samych tylko 
Stanach Zjednoczonych prze-
znacza się na ich wyrób co 
roku siedemnaście ton złota. 
W Polsce rynek obrączek jest 
wart miliony złotych i wciąż 
rośnie w siłę.
Wybór obrączek to dla 
młodych chwila niezwykle 
ekscytująca, ale też przyspa-
rzająca stresu. Podstawowa 
znajomość tematu pozwoli 
jednak rozsądnie przebierać 
wśród licznych dostępnych 

produktów i dokonać satys-
fakcjonującego zakupu. 

Obrączki 
się zużywają

Do kupowania ślubnych 
pierścieni trzeba zabrać 
się odpowiednio wcześnie. 
Wybierając takie na zamó-
wienie – co najmniej trzy 
miesiące przed wyznaczonym 
dniem uroczystości. Podob-
nie będzie w przypadku, gdy 
zechcemy dodać ozdoby 
takie jak grawer. Katalogi 
zaś warto zacząć kartkować 
jeszcze wcześniej, żeby nie 
przegapić potencjalnie naj-

Kupujemy
 obRączkI

Po pierścionku za-
ręczynowym natu-
ralną koleją rzeczy 
jest kupno obrączek 
ślubnych. Z rozma-
itych przyczyn to 
niełatwa decyzja – 
choćby dlatego, że 
obrączkę nieczęsto 
będziemy zdejmo-
wać i źle dokonany 
wybór będzie nam 
każdego dnia dawał 
się we znaki.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIE: shutterstock, sxc.hu
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lepszej dla nas oferty. Ale 
uwaga: w sezonie letnim 
jubilerzy, w związku z dużą 
liczbą ślubów w tym cza-
sie, są bardzo zapracowani 
i może być im trudniej 
znaleźć dla nas czas. 
Kupując obrączkę, warto 
również zorientować się, 
czy dany salon oferuje 
możliwość darmowej 
korekty w przyszłości.
Na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, poszukując tej 
idealnej nas obrączki? 
Przede wszystkim specjali-
ści zaznaczają, że liczy się 
nie tylko wygląd, ale też 
funkcjonalność i wygoda 
noszonej biżuterii. Co 
z tego, że będzie wyglądać 
na nas olśniewająco, skoro 
naszym jedynym marze-
niem będzie, żeby jak naj-
szybciej ją zdjąć? Obrączkę 
możemy też przypadkiem 
uszkodzić podczas wy-
konywania codziennych 
obowiązków.
- Obrączka to element na-
szej biżuterii na całe życie. 
Powinniśmy pamiętać, 
że będziemy ją nosić na 
co dzień, co oznacza, że 
będzie poddana różnym 
czynnikom zewnętrznym 
i narażona na zarysowania 
lub inne uszkodzenia – 
opowiada Kamila Szałkow-
ska z AK-Biżuteria.
Anna Pietruszka, konsul-
tant ze Ślubnej Pracow-
ni Gdańsk, dodaje, że 
obrączkę nosimy nie tylko 
w domu, ale także w pra-
cy, również tej fizycznej. 
– Tak więc, wybierając 
obrączki, warto wziąć pod 
uwagę, jaką pracę wyko-
nujemy, ponieważ obrącz-

ki również się zużywają. 
Czy dekoracje kamieniami 
nie będą nam przeszka-
dzały? Czy ryte wzory 
wytrzymają próbę czasu?– 
pyta wedding plannerka. 
Ślubne pierścienie powin-
ny zatem, oprócz walorów 
estetycznych, cechować 
się także trwałością.
O pomoc w wyborze naj-
lepszej obrączki prosimy 
również Krzysztofa Jacob-
sona, jubilera i mistrza 
złotnictwa z Gdańska 
- Najlepsze to takie, 
które się podobają, ale 
na poważnie powinny być 
wygodne, nie za szerokie 
i nie przekombinowane – 
twierdzi.
Jeśli chodzi o komfort 
noszenia obrączek, para, 
która nie potrafi w tej 
kwestii znaleźć poro-
zumienia, może pójść 
na kompromis między 
wygodą a wyglądem. Nie 
jest bowiem koniecznie 
kupowanie pary identycz-
nej biżuterii, gdyż obecnie 
salony oferują możliwość 
jej zdekompletowania. 
- Pani może wybrać 
obrączkę najpiękniejszą 
dla siebie, a pan – jak to 
z reguły bywa – najprak-
tyczniejszą – opowiada 
Kamila Szałkowska. 
W sprzedaży pojawiają 
się też komplety złożone 
z dwóch różnych obrączek: 
-  Są utrzymane w tym 
samy stylu, rodzaju krusz-
cu i kolorystyce, natomiast 
różnią się – na przykład 
dla kobiety zdobiona 
kamieniami, zaś dla męż-
czyzny gładka – tłumaczy 
Anna Pietruszka.
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srebrO, złOtO czy platyna?

Istotną kwestią jest materiał, z którego powsta-
ją obrączki. Z tego względu dzielimy je na kilka 
rodzajów, jak te wykonane w całości ze złota 
żółtego lub białego.
 – Dość często można teraz 
spotkać obrączki, które są połą-
czeniem białego złota z żółtym, 
a także takie z domieszką złota 
czerwonego – mówi Kamila 
Szałkowska.
Złoto jest z natury miękkie, 
dlatego w jubilerstwie stapia 
się je z innymi metalami – 
cynkiem, miedzią czy niklem. 
Wówczas zmienia się jego pró-
ba, ważny wyznacznik jakości. 
Obrączki z białego złota są 
barwy szarej z lekkim odcieniem 
żółci. Do uzyskania atrakcyjnej biało-me-
talicznej barwy stosuje się pokrycie złota war-
stwą rodu.  - Należy jednak wiedzieć, że obrączki 

”Dość często można 
teraz spotkać obrącz-
ki, które są połącze-
niem białego złota 

z żółtym, a także 
takie z domieszką 
złota czerwonego

rodowane z czasem będą się wycierać i trzeba 
będzie je odnawiać, co wiąże się z dodatkowym 
kosztem - zaznacza przedstawicielka AK-Biżuterii. 

Pokryta rodem biżuteria jest odporna 
na odbarwienia chemiczne – nie 

matowieje i nie czernie-
je – i u większości osób 
nie powoduje reakcji 

alergicznych. 
Ponieważ wspomnia-
na alergia może 
być dla niektórych 
problemem w przy-
padku złota żółtego, 
w sprzedaży znajdują 

się obrączki wykonane 
z innych materiałów, jak 
choćby z tytanu. Tyta-
nowa biżuteria będzie 

dobrym wyborem także dla osób 
mniej zamożnych, gdyż jest to najtańszy 

metal wykorzystywany do produkcji obrączek. 
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Obrączki tytanowe nie są przy tym w żadnym razie 
gorsze, a w dodatku charakteryzują się wyjątkową 
trwałością i są odporne na ścieranie.
Oprócz równie pięknych, wytrzymałych i w dodat-
ku nie najdroższych obrączek srebrnych, wyliczyć 
jeszcze należy pierścienie najbardziej prestiżowe, 
wykonane z platyny. Ten przypominający srebro 
metal jest wyjątkowo rzadki, a co za tym idzie – 
cenny. Platynowe obrączki, podobnie jak złote, 
tworzone są ze stopów z dodatkiem innych metali. 
Przeważnie są jednak wysokiej próby sięgającej 
950. Na parę platynowej biżuterii mogą sobie 
pozwolić głównie miłośnicy luksusu, gdyż koszt 
takiego kompletu to około 7-8 tysięcy złotych.

kamienie i zdObienia

A co ze zdobiącymi biżuterię kamieniami szlachet-
nymi? 
- Niektórym podobają się bardzo ozdobne obrączki 
z kamieniami, lecz większość naszych klientów jed-
nak zostaje przy tradycyjnych klasycznych wzorach 
– twierdzi Kamila Szałkowska. 
Jeśli zdecydujemy się na kamienie szlachetne 
do obrączki i zależy nam, żeby się nie zniszczyły, 
jubilerzy radzą, by zdecydować się na brylanty. 
Szmaragdy lub rubiny bardzo łatwo wykruszają 
się przy codziennym użytkowaniu. Brylant, czyli 
oszlifowany diament, to jednak ozdoba bardzo 
droga i ekskluzywna. Aby nie nadwerężać budżetu, 
możemy zdecydować się na kamień syntetyczny, 
cyrkonię, niestety również podatną na zniszczenie.

Obrączkę możemy też wygrawerować. To nie tylko 
po zewnętrznej stronie . 
- Proponujemy klientom grawer w środku obrącz-
ki, co stanowić będzie niesamowitą pamiątkę dla 
dzieci czy wnuków, a także dla nas samych – infor-
muje Szałkowska.
Grawerowanie nazywa się inaczej diamentowa-
niem. Biżuteria ozdobiona w ten sposób – na przy-
kład datą ślubu, imionami pary, ważną dla mał-
żonków sentencją czy nawet odciskami ich palców 
– będzie bardziej zauważalna i jedyna w swoim 
rodzaju. Z biegiem lat wygrawerowany wzór ściera 
się jednak i trudno zaradzić temu procesowi.
W większości salonów diamentowanie oferowane 
jest za darmo, lecz niektórzy jubilerzy życzą sobie 
za nie dodatkowej zapłaty.

cO w mOdzie piszczy

Mimo, że ślepe podążanie za trendami może 
świadczyć o braku własnego gustu, także w przy-
padku obrączek dobrze zorientować się, co 
aktualnie jest „na czasie”. Nadążenie za trendami 
może być niekiedy trudne, bo jak zaznacza Anna 
Pietruszka: 
- W kwestii wyboru obrączek jest tak, jak z trenda-
mi weselnymi, każdy rok obfituje w nowe wzory.
Jakie są zatem aktualne tendencje wśród kupują-
cych?
- Obecnie, szczególnie panie, chcą mieć obrączki 
z brylantami, w połączeniu białego złota  z żółtym 
lub w barwie jasnołososiowej. Bardzo dużo przy-
szłych małżeństw zamawia obrączki tradycyjne, 
bez kamieni, płaskie i półokrągłe różnych szeroko-
ści – podpowiada Krzysztof Jacobson. – W ostat-
nich latach zamawiane są obrączki, poza ozdobami 
zewnętrznymi, wewnętrznie półokrągłe. Jest to 
bardzo dobry wybór, szczególnie przy obrączkach 
szerokich – dodaje jubiler z Firmy Jubilerskiej 
Jacobson.
Od zeszłego sezonu powszechniej stosuje się także 
żółte złoto, które było wcześniej wypierane przez 
platynę i złoto białe. Popularne staje łączenie 
w jednej obrączce dwóch metali, na przykład sre-
bra i złota. A na męskich obrączkach częściej, niż 
przed laty goszczą czarne kamienie.
Choć wydaje się, że Polacy raczej stronią od desi-
gnerskich rozwiązań, nie wszyscy decydują się na 
klasykę.
- Nietypowe obrączki z reguły zamawiają pary 
polsko-zagraniczne – twierdzi Krzysztof Jacobson.
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Ciekawe rozwiązanie dla pań-
stwa młodych podsuwa konsul-
tantka ślubna Marlena Popis z 
firmy Wedding Planner.
– Coraz popularniejszą usługą 
staje się wyrabianie obrączek 
samemu – mówi. – W warszaw-
skiej pracowni złotniczej, pod 
opieką doświadczonych artystów 
złotników, para narzeczonych 
może zaprojektować i wykonać 
swoje ślubne obrączki. Wszystko 
dzieje się pod okiem profesjo-
nalistów. Wkład pracy może 
być różny, zależny od pomysłów 
i zdolności manualnych. Jest to 
coraz popularniejsza forma, „ce-
mentująca” związek i oczywiście 
jest to również niesamowita 
pamiątka na całe wspólne życie.
Bardziej pomysłowi, a zarazem 
odważniejsi od Polaków bywają 
nowożeńcy za granicą. U nas nie 

spotyka się bowiem takich roz-
wiązań, jak obrączka w formie 
tatuażu, obrączka z wypukłym 
grawerem wewnętrznym pozo-
stawiającym ślad na palcu lub 
obrączka dwa w jednym, specjal-
nie dopasowana do pierścionka 
zaręczynowego – rozwiązanie 
będące w niektórych krajach na 
porządku dziennym.

nie bójmy 
się kupOwać 
On-line

W czasach coraz bardziej rozwi-
niętej sprzedaży internetowej 
warto przyjrzeć się bogatej 
ofercie dostępnej w sieci.
– Obrączki można kupować 
jak wiadomo u jubilera, gdzie 
można je przymierzyć, ale nie 

trzeba bać się możliwości zaku-
pu obrączek on-line – sugeruje 
Anna Pietruszka ze Ślubnej 
Pracowni Gdańsk. – W sklepach 
internetowych często znajdu-
jemy obrączki, które nam się 
wyjątkowo podobają i są dodat-
kowo w przystępnej cenie, ale 
obawiamy się czy będą pasowa-
ły. Wystarczy u któregokolwiek 
z jubilerów przymierzyć ob-
rączki, aby ustalić swój rozmiar. 
Rozmiary są ustandaryzowane 
i obowiązują we wszystkich 
wyrobach tego typu
Jeśli zamówiona przez Internet 
biżuteria nas jednak rozczaruje, 
możemy zwrócić towar. 
- Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wszelkie zakupy 
na odległość podlegają prawu 
zwrotu w terminie do dziesięciu 
dni – wyjaśnia konsultantka.
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rozmiar 

 Obrączek

– Dobrze dopasowana obrączka 
powinna przechodzić z niewiel-
kim oporem przez staw palca 
i powinna swobodnie spoczy-
wać u jego nasady. Pomiar 
powinniśmy robić trzykrotnie, 
tj. rano, po południu i wieczo-
rem, ponieważ z upływem dnia 
nasze palce mogą puchnąć – 
radzi Anna Pietruszka. – Aby nie 
chodzić kilka razy na pomiary, 
można za niewielkie pieniądze 
zamówić próbnik. Niektóre 
sklepy internetowe udostęp-
niają takie próbniki, wysyłając 
je do klienta przed wysłaniem 
zamówienia.

Zanim para młoda kupi obrączki, 
musi dowiedzieć się, jaki wybrać rozmiar. 

W tym celu można udać się do jubilera, 
który zmierzy obwód palca serdecznego.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: AK-Biżuteria

Model wykonany z bia-
łego i żółtego złota. Ob-
rączki bardzo nowocze-
sne, ale nie odbiegające 
kształtem od tradycyj-
nych, wykorzystujące 

niezwykle zróżnicowa-
ne faktury złota. Brzegi 

błyszczące.

Złote ślubne obrączki wykonane w całości 
z żółtego kruszcu. Posiadają proste, błyszczą-

ce brzegi, środek natomiast jest matowany. 
Model wyróżniający się współczesną linią 

i wyrafinowaną elegancją.

Niebanalny wzór w po-
łączeniu złota białego 
z czerwonym. Satyno-
wy środek zdobiony 

frezem, w centralnym 
punkcie osadzone 3 
cyrkonie/brylanty. 
Brzegi błyszczące.
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Klasyczne obrączki ślubne wy-
konane w całości z białego złota. 
Błyszcząca powierzchnia ozdo-
biona w centralnym punkcie 3 

skośnie ułożonymi cyrkoniami/
brylantami. Model nawiązujący 

kształtem do tradycyjnych wzor-
ców. Współczesnego charakte-
ru nadaje mu ciekawa faktura 

i urzekające zdobnictwo.

Najstarsze wykonane 
z żelaza obrączki odnaleziono 

w Egipcie, ale mimo tego naukowcy 
początek historii obrączek przypisują kulturze 

rzymskiej. Tam wymianę obrączek podczas zaślu-
bin uznawano za symbol powiązania ze sobą losów 

dwojga ludzi. Istotny był także symbolizm – obrączka 
nie ma ani początku ani końca, można więc uznać ją za 
symbol nieskończonej miłości.

Pierwotnie noszono obrączki na prawej ręce, z czasem 
jako wyraz podporządkowania kobiety mężowi przyjęło 

się noszenie na lewej dłoni. Miało to również związek 
z antycznymi wierzeniami, że żyła z lewej ręki 

łączy się bezpośrednio z sercem. W Polsce 
nosi się obrączki na serdecznym palcu 

prawej ręki, ale np. Amerykanie 
wybierają lewą dłoń.

Po
czątek w Rzymie
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Ta pierwsza wskazuje promil 
złota wchodzący w skład ma-
teriału (a więc złoto o próbie 
999 to niemal w zupełności 
czyste aurum). Karaty zaś są 
jednostką wagową oznacza-
jącą 1/24 zawartości złota 
w stopie.
Do wykonania obrączek stosu-
je się zwykle złoto próby 585, 
można jednak zdecydować 
się na tańsze próby 333 lub 
375, oszczędzając z ok. 1500 
zł do 300-400 zł. Złoto wyższej 
próby jest cenione przez ko-
neserów i uchodzi za bardziej 
luksusowe, lecz obrączki 
z niego wykonane będą mniej 
trwałe i bardziej podatne na 
zniekształcenia.

złOtO  próba
24-karatowe (24 ct) próba 999
22-karatowe (22 ct) próba 916
18-karatowe (18 ct) próba 750
14-karatowe (14 ct) próba 585
12-karatowe (12 ct) próba 500
10-karatowe (10 ct) próba 417
9-karatowe (9 ct) próba 375
8-karatowe (8 ct) próba 333

ile złota jest

  w złocie?

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIE: sxc.hu

Rzeczywistą zawartość drogocennego 
kruszcu w stopie określa się za pomocą 
próby lub karatów. 
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Organizatorami pierwszej edycji 
imprezy byli: firma Marietta 
Mariage oraz Unique Club & 
Lounge. W ten wieczór sopocki 
deptak przed klubem zamienił 
się w wybieg modowy pełen 
pięknych kobiet, ekskluzywnych 
sukien ślubnych Marietty Maria-
ge, biżuterii YES i wyjątkowych 
ubrań marki ZAYDER oraz MA-
GNIFIC. Nie zabrakło pokazów 
szkoły baletowej i muzyki na 
żywo. Po zakończeniu pokazów 
rozpoczął się bankiet, podczas 
którego dzielono tort z moty-
wem sukni ślubnej.

W sopockim klubie Unique Club & Lounge 
odbył się Classic Evening. W programie nie 
zabrakło licznych atrakcji i niespodzianek.

TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIA: Rafał Korbut

to był 
wieczór!
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Co ciekawe, wiele chiń-
skich sukien ślubnych 
jest koloru czerwonego, 
który według tradycji 
jest symbolem powo-
dzenia. Podczas ślubów 
w krajach zachodnich, 
chińskie panny młode 
zazwyczaj wybierają 
białe suknie lub w trak-
cie trwania ceremonii 
zmieniają strój z białego 
na czerwony lub złoty.

W północnych Indiach 
tradycyjnym kolorem 
sukien ślubnych jest 
także czerwony, sym-
bolizujący pomyślność. 
Używany jest również 
kolor zielony, sym-
bolizujący płodność. 
W południowej części 
Indii tradycyjnym stro-
jem weselnym kobiet 
jest biała lub kremowa 
szata – sari.

TEKST: Dorota Korbut

 w innyCh 
kulturach
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Dla wszystkich, którzy 
podczas wesela chcieliby 
połączyć zarówno praktyczną 
jak i wizualną stronę owo-
cowych dekoracji polecamy 
rzeźby z owoców w wydaniu 
obu Panów. 
Wyrafinowanie i niepowta-
rzalność takich dekoracji 
doda każdej uroczystości jesz-
cze większej rangi. Podkreśli 
tematyczność, ślub czy np. 
urodziny. Nie ma co ukrywać, 
iż carving jest też świetną 
formą reklamy, więc umiesz-
czanie logo firmy bądź marki 
na kunsztownie wyrzeźbio-
nych owocach jest wykorzy-
stywane przy okazji różnych 
wystaw, pokazów, otwierania 
nowych obiektów, ich promo-
wania czy bankietów.

Obecnie coraz trudniej zasko-
czyć gości weselnych. Jeszcze 
trudniej znaleźć atrakcję na 
wesele, która będzie miała 
też zastosowanie w praktyce. 
Idealne rozwiązanie propo-
nuje Państwu firma CARVIN-
G-ART.  Rzeźbione owoce 
w postaci misternie zdobio-
nych 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 
arbuzy z dodatkowo wyciętą 
datą wesela to najczęściej 
zamawiana przez weselników 
rzeźba - mówi Paweł Szten-
derski.

Paweł Sztenderski oraz Grze-
gorz Gniech to prawdziwi 
mistrzowie w swoim fachu. 
Od kilku lat zwyciężają we 
wszystkich konkursach carvin-
gowych w Polsce i za granicą. 
Oprócz Mistrzostwa Polski 
i Czech wygrali również zawo-
dy europejskie oraz zdobyli 
brązowy medal w zawodach 
ogólnoświatowych. 

Ich propozycja na wesela jest 
prosta. Zamiast kilku pater 
z owocami proponują Pań-
stwu Młodym i ich gościom 
jeden stół owocowy. Na 
takim stole oprócz przepięk-
nych rzeźb, obok których 
nikt nie przejdzie obojętnie, 
umieszczone są  również 
owoce gotowe do jedzenia. 
A z typowych dekoracji rzeź-
bione arbuzy, melony, papaje, 
dynie czy bukiety kwiatów 

Owoce 
    na weselu 
 Czy tylko do jedzenia?

Na tak proste py-
tanie można mieć 

problem z odpowie-
dzią po zobaczeniu 

owocowych dekora-
cji, które specjalnie 
na wesela przygoto-
wują Paweł Szten-

derski oraz Grzegorz 
Gniech z firmy Ca-
rving-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
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- Rzeźbiony arbuz może 
służyć nie tylko jako 
dekoracja na weselu, ale 
także na chrzciny, komu-
nię i wszelkie rocznice 
i jubileusze  - dodaje 
Paweł Sztenderski

z warzyw. Motywów, które 
mogą znaleźć się na pracach 
jest mnóstwo. Przykładowe 
wzory i wykonane prace zapre-
zentowane 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 dwuowoco-
wych koreczków nabitych na 
ananasowy trzpień. Pozwala 
to zaproponować gościom aż 
14 różnego rodzaju owoców 
w bardzo przystępnej i wygod-
nej formie.

- Polecamy dekoracje 
z arbuzów, owoców 
i warzyw na każdą 
okazję - mówi Grze-
gorz Gniech.
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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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AtrAkcje
na każde wesele

Organizatorzy imprez we-
selnych dwoją się i troją, by 
zapewnić gościom niezapo-
mniane rozrywki. A w te-
macie atrakcji ślubnych 
– mają z czego wybierać! 
Przedstawiamy  najciekaw-
sze propozycje.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Gustowne Wesele, sxc.hu

Fontanna 
czekoladowa

Chcesz dostarczyć gościom 
wrażeń smakowych i estetycz-
nych za jednym zamachem? 
Pomyśl o fontannie czekola-
dowej.
– Fontanna czekoladowa to 
doskonałe rozwiązanie na we-
sele, na które zaproszone są 
dzieci, ale także dla dorosłych 
smakoszy tych słodkości – 
komentuje Gabriel Jażdżewski, 
konsultant ślubny z agencji 
Gustowne Wesele. – Dla więk-
szych wesel warto rozważyć 
uruchomienie kilku fontann 

z różnymi smakami i odmia-
nami czekolad – na przykład 
białą, mleczną, aromatyzowa-
ną – doradza wedding planner.
Ale fontanna to nie tylko 
czekolada – spływać nią mogą 
także owoce, żelki i innego 
rodzaju smakołyki. Jak mówi 
konsultant Gustownego We-
sela:
– Mnogość i różnorodność 
dodatków zależy już obecnie 
wyłącznie od kreatywności 
firmy cateringowej i budżetu. 
Słodką atrakcję możemy 
wynająć wraz z obsługą lub 
bez niej. Na personelu można 
nieco oszczędzić, lecz ryzyku-
jemy wówczas gorszą jakość 

produkowanej czekolady – na 
przykład z powodu braku 
dbałości o czystość wokół 
fontanny – i stratę czasu, 
bo urządzenie nie zadziała 
samo. Przyda się też ktoś, kto 
pomoże uczestnikom zabawy 
przygotować słodkie przekąski, 
a po wszystkim – posprząta.
Czekoladowa fontanna nie-
koniecznie musi pojawić się 
podczas samego dnia ślubu, 
kiedy goście mniej czasu mogą 
poświęcić uciechom. 
-Jest to często stosowana 
atrakcja również na tak zwa-
nych poprawinach, na które 
zwykle proszone są dzieci – 
mówi Gabriel Jażdżewski.
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lampiony
Rozświetlające nocne nie-
bo dziesiątki, a nawet setki 
lampionów wygląda nader 
widowiskowo, jednocześnie 
dostarczając każdej uroczystości 
– nie tylko ślubnej – odświętnej 
atmosfery. Podniebne lampiony 
mają bogatą tradycję zwłaszcza 
w krajach azjatyckich, stąd też 
ich zwyczajowa nazwa „chińskie 
lampiony”.
– To bardzo fajna atrakcja, 
jednak coraz częściej zabra-
niania z powodów bezpie-
czeństwa. – zastrzega Marlena 
Popis, konsultant ślubny. – Jest 
to uzasadnione, ponieważ 
poza warunkami pogodowy-
mi utrudniającymi czy wręcz 
uniemożliwiającymi puszczenie 
lampionów, dochodzi również 
alkohol, który w znacznym 
stopniu utrudnia prawidłowe 
zrozumienie instrukcji.
Z lampionami bowiem nie ma 
żartów. Nieodpowiedzialnie 
użyte mogą wzniecić ogień. 
Konsultantka zna jednak bez-
pieczną alternatywę:
– Coraz częściej proponuję 
Parom Młodym puszczenie lam-
pionów na wodzie, jeżeli mamy 
w pobliżu jakiś akwen.
Tak zwane lampiony szczęścia 
mają jeszcze jedną wadę, o któ-
rej trzeba pamiętać – gdy już 
się wypalą, pozostają jako za-
nieczyszczające okolicę śmieci. 

animacja 
dziecięca

Dorośli lubią i potrafią bawić 
się na weselach, ale co z ich 
pociechami, które często 
nudzą się podczas rodzinnych 
spotkań? Jeśli w przyjęciu 
ślubnym ma uczestniczyć wie-
le dzieci, dobrym pomysłem 
może okazać się zatrudnienie 
kogoś, kto je zabawi i odciąży 
zmęczonych rodziców.
– Coraz częściej Pary Młode 
decydują się na zaproszenie 
na wesele profesjonalnych 
animatorów, którzy doskonale 
wiedzą, jak najlepiej zająć 
dzieciom czas – mówi nam 
animatorka dziecięca Monika 
Marianowska z firmy Weso-
ludki.
– Pomysłów na zorganizowa-
nie animacji dla dzieci jest 
wiele, kluczem tej dobrej jest 
odpowiednie dopasowanie 
zabaw do wieku dzieci. Na 
weselu zazwyczaj mamy do 
czynienia z bardzo różnorodną 

wiekowo grupą dzieci, więc 
animatorzy muszą się wykazać 
– tłumaczy animatorka.
A jak dzieci spędzają czas 
z animatorami?
– Istnieją sprawdzone roz-
wiązania, które spodobają się 
wszystkim dzieciom, takie jak: 
malowanie twarzy, robienie 
kolorowych tatuaży, pokaz ba-
niek mydlanych, zabawy mu-
zyczno–ruchowe z animacyjną 
chustą Klanza oraz zabawy 
plastyczne. Dzieciaki w każdym 
wieku chętnie uczestniczą 
w  tworzeniu niespodzianki 
dla Pary Młodej – opowiada 
przedstawicielka Wesoludków.
Obecność animatora może 
niekiedy umożliwić obecność 
na uroczystości tym gościom, 
którzy inaczej, właśnie ze 
względu na dzieci, nie mogliby 
się pojawić. 
Pozostali uczestnicy wese-
la również z ulgą przyjmą 
zatrudnienie opieki dla dzieci, 
zwłaszcza, jeśli nie lubią się 
bawić w towarzystwie naj-
młodszych.
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karaoke
Jak to mówią: śpiewać każdy 
może. Czy tak jest w rzeczywi-
stości, można się przekonać 
choćby na weselach, na których 
organizowany jest konkurs 
karaoke. Wykonywanie znanych 
utworów w towarzystwie mu-
zyki stało się w Polsce na tyle 
popularne, że znajduje niekiedy 
swoje miejsce także podczas 
ślubnych uroczystości.
Zabawę taką przeprowadzają 
(czasem w cenie występu) 
zatrudnieni na wesele DJ lub or-
kiestra. Kluczem do sukcesu są 
tu odpowiednie piosenki, które 
z powodzeniem rozruszają gości 
w każdym wieku.
Zdania co do karaoke na weselu 
bywają jednak podzielone. – 
Nie polecam raczej tej zabawy 
– trwa ona zbyt długo i często 
„rozbija” naturalny bieg wesela 
– mówi konsultantka ślubna 
Marlena Popis. Nie uważa by-
najmniej, że podczas uroczysto-
ści koniecznie trzeba obejść się 
bez śpiewania:
– Fajniejszym pomysłem, 
mniej ingerującym w zabawę, 
jest krótki – najwyżej sied-
miominutowy – występ dla 
Młodych w wykonaniu rodziny, 
znajomych –  uważa wedding 
plannerka.

bańki mydlane
Jeśli chcemy, aby na weselu było 
magicznie, wypożyczmy sobie wytwor-
nicę do produkcji baniek mydlanych. 
Bańki mogą być wypuszczone przed 
kościołem oprócz lub zamiast sypania 
ryżu – są całkiem niezłą, bo czystszą 
alternatywą – podczas wejścia Młodych 
na salę weselną lub w trakcie składania 

życzeń ślubnych. 
To nie lada gratka 
dla dzieci, a dla 
fotografów – okazja 
do zrobienia kilku 
niezłych zdjęć.

Mydlane kulki mogą dmuchać sami 
goście. Wystarczy rozdać im małe 
pojemniczki z bańkami, na przykład jako 
upominek z wesela wraz z podziękowa-
niami na małych karteczkach. Szczegól-
nie widowiskowo będzie wyglądało, jeśli 
Para Młoda poprosi uczestników zabawy 
o dmuchanie baniek podczas ich pierw-
szego tańca.
Oferty firm zajmujących się bańkami 
są coraz bogatsze, w ich skład wchodzi 
nawet zamknięcie Młodych w wielkiej 
bańce do pamiątkowej fotografii. Nowo-
ścią na polskim rynku są bańki kolorowe, 
czyste bańki nie zostawiające plam na 
ubraniach, a nawet bańki… jadalne!
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pierwszy taniec pary młodej
Taniec jest ważnym elementem każdej zabawy 
ślubnej. A najlepiej, kiedy jest widowiskowy! Wy-
jątkową weselną atrakcją może być taniec Pary 
Młodej inaugurujący uroczystość.
–  Coraz częściej pierwszy taniec nie jest już tylko 
nudnym kołysaniem się świeżo poślubionych 
Małżonków – wyjaśnia Gabriel Jażdżewski. – Pary 
przygotowują się, korzystając z lekcji tańca pod 
okiem doświadczonych 
instruktorów, zwykle 
podkład muzyczny 
jest także specjal-
nie skompilowany. 
Pojawiają się elementy 
humorystyczne, mie-
szanka styli muzycz-
nych, zabawne układy 
taneczne, przemyślana 

i dopracowana w szczegółach choreografia, 
a czasami do pierwszego tańca angażuje się także 
druhny i drużbów. Repertuar także jest bardziej 
różnorodny – zależnie od upodobań i gustów 
Pary Młodej.
Więc jeśli Młodzi się przyłożą, efekty mogą być 
naprawdę znakomite i wspomnień będzie co nie-
miara. Nie ma jednak co się stresować, gdyż tutaj 
najważniejsza jest dobra zabawa – tak Młodych, 
jak i śledzących ich popisy gości.

Fajerwerki
Zimne ognie spraw-
dzą się na weselach 
zwłaszcza podczas 
zimowych miesięcy, 
kiedy szybko robi się 
ciemno. Atrakcja ta 
znakomicie ubarwi 
ślubną uroczystość, 
a do tego może być 
organizowana w róż-
nych cenach, zależnie 
od tego, jak hucznie 
świętujemy. Samo-
dzielne kupienia kilku 
krótkich rakiet będzie 
z pewnością tańsze 
od zaangażowania 
firmy, która zorga-
nizuje widowiskowy 
pokaz pirotechniczny. 
Wszystko zależy od 
naszego budżetu.
– Fajerwerki to 
bardzo fajna i czę-

sto organizowana 
atrakcja na ślubie. 
Powinny jednak być 
krótkie, 4-5 minuto-
we, puszczane przy 
akompaniamencie 
muzyki – twier-
dzi Marlena Popis 
Wedding Planner. Tak 
zorganizowany pokaz 
nie zmęczy widzów i, 
jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, wprawi ich 
w zdumienie.
Ale sztuczne ognie nie 
są dla wszystkich – ci, 
którzy wolą bardziej 
spokojne atrakcje, 
mogą zdecydować się 
na chińskie lampiony 
lub balony z helem. 
W tym drugim przy-
padku nie wystraszy-
my zwierząt i zmini-
malizujemy ryzyko 
wzniecenia pożaru.

białe gołębie
Wypuszczenie dwóch 
śnieżnobiałych 
gołębi przez Państwa 
Młodych na znak roz-
poczęcie przez nich 
nowego, wspólnego 
życia, ma przede 
wszystkim wymiar 
symboliczny. Ptaki te 
są bowiem łączone 
z miłością, przyjaźnią, 
szczęściem i wierno-
ścią.
Parom Młodym chcą-
cym widowiskowego 
wesela dwa gołębie 
już jednak nie wystar-
czają.
– Zainteresowanie 
uwalnianiem gołębi 
wyłącznie przez Parę 
Młodą nie cieszy się 

już taką popularno-
ścią jak pięć czy sześć 
lat temu – przyznaje 
konsultant ślubny 
z agencji Gustowne 
Wesele.
– Dla naszych obec-
nych Par proponuje-
my bardziej atrakcyj-
ną odmianę tej usługi 
– oprócz pary gołębi 
wypuszczanych 
przez Nowożeńców, 
dodatkowo z prze-
pięknie zdobionego 
„domku” uwalnia-
nych jest kilkanaście 
lub nawet ponad 
dwadzieścia białych 
gołębi – fotografie 
wzlatujących ptaków 
przed zebranymi 
w grupie gośćmi są 
niesamowite...
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Fotobudka

– Fotobudki to jeden z  najnowszych 
i najpopularniejszych obecnie tren-
dów na rynku atrakcji weselnych 
i imprezowych – opowiada Paweł 
Łażycki z firmy Fotobudka Media-
box, zajmującej się organizowaniem 
tej atrakcji.
– Czym wyróżnia się taka atrakcja 
spośród innych? Przede wszystkim 
fotoautomaty angażują do zabawy 
wszystkich gości weselnych. Bez 
wyjątków! Jest to świetna zabawa 
zarówno dla najmłodszych, jak 
i starszych gości na Waszym weselu.
Fotobudki to niewielkie, przenośne 
studia fotograficzne, które możemy 
wynająć na każdą uroczystość. Wy-
starczy ustawić się przed obiekty-
wem, dobrać maski, dodatki i peruki 
i już można robić sobie śmieszne 
fotki, które będą poprawiać nam 
humor jeszcze długo po zabawie.
– Fotoautomat wykona sesję kilku 
ujęć w odpowiednich odstępach 
czasu tak, aby goście zdążyli zmienić 
pozy, przebrania oraz imprezowe re-
kwizyty między kolejnymi zdjęciami. 
Fotobudka zapewnia stały podgląd 
na monitorze dotykowym. Po skoń-
czonej sesji goście mogą cieszyć 
się odbitkami drukowanymi w kilka 
chwil – tłumaczy Paweł Łażycki.
Do dyspozycji gości jest miła obsłu-
ga, która pomoże wybrać najlepsze 
gadżety i jeszcze lepiej bawić się 
z fotobudką.
Dodatkowymi funkcjami tej atrakcji 
są galeria on-line, która powstaje 
tuż po weselu z hasłem dostępu 
dla uczestników imprezy, oraz 
możliwość stworzenia oryginalnej, 
fotograficznej księgi gości.
– Zabawa z fotobudką to mnóstwo 
śmiechu, masa pozytywnej energii 
oraz gwarancja samych super wspo-
mnień z Waszego wesela – mówi 
przedstawiciel Mediabox.

i wiele, wiele 
innych…

Ciekawe atrakcje ślubne 
można mnożyć. Oprócz 
wcześniej wymienionych są 
to choćby: bardziej nawet 
modne od baniek mydla-
nych żywe motyle w wybra-
nym kolorze, weselny candy 
bar, czyli kącik ze słodyczami 
rodem ze Stanów Zjedno-
czonych, oferujący słone 
przekąski popcorn bar lub 
wykonywanie fantazyjnych, 
pozowanych zdjęć gości 
w kostiumach znanych 
postaci i gwiazd filmowych. 
Organizuje się też pokazy 

iluzji lub tańca, widowiska 
z ogniem, rozmaite występy, 
prezentacje... To oczywiście 
nie wszystkie rozrywki, jakie 
możemy na naszym przyję-
ciu zapewnić.
Pozostaje pytanie, czy zbytni 
nawał wrażeń nie zaszkodzi 
powadze uroczystości? Bez 
zainwestowania paru groszy 
na szalone ślubne atrakcje 
trudno liczyć, że przyję-
cie wyróżni się w gąszczu 
innych. Nie należy jednak 
wpadać w przesadę, płacąc 
za wszystko i oczekując, że 
liczba zapewnionych atrakcji 
będzie proporcjonalna do ja-
kości imprezy. W tej sytuacji 
umiar jest wyjątkowo ważny.
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Bardzo popularną atrak-
cją, bez której ciężko teraz 
wyobrazić sobie wesele, jest 
Open Bar – czyli barmani 
serwujący kolorowe, pięknie 
udekorowane drinki zza mo-
bilnego, białego baru. Firma 
zajmująca się taką usługą 
oferuje pełny asortyment 
alkoholowy, jak również soki, 
syropy, owoce i dekoracje, 
a także szkło, rurki, serwetki. 
Zamówienie takiej usługi 
zmniejsza zapotrzebowanie 
na alkohol podstawowy, taki 
jak wódka. Poza tym dużo 
przyjemniej pije się kolo-
rowy, słodki napój - mówi 
Marlena Popis Wedding 
Planner.
Popularnością w tym 

sezonie zaczęły cieszyć się 
aranżowane „photo booth” 
z wykorzystaniem apara-
tów natychmiastowych 
popularnie nazywanych 
polaroidami. - Odpowied-
nio przygotowane miejsce, 
dobrane tło, wyposażenie 
w humorystyczne gadżety 
i do tego zapewnienie miej-
sca na powieszenie świeżo 
wykonanych zdjęć oraz do-
datek w postaci księgi gości, 
do której obok życzeń, po 
uroczystości zostaną wklejo-
ne spontanicznie wykonane 
fotografie to komplet gwa-
rantujący świetną zabawę 
i doskonałą pamiątkę z dnia 
ślubu - podkreśla Gabriel Jaż-
dżewski, Gustowne Wesele

Konsultanci ślubni zdradzają: 

Atrakcje ślubne 
  na czasie

Specjaliści, których zapytaliśmy o trendy 
wśród ślubnych atrakcji, zgodnie przyta-
czają dwa pomysły, które królowały na 

polskich weselach w tym sezonie.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: sxc.hu
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Wesele zawsze wiąże się ze 
znacznymi wydatkami i jest 
to jednym z powodów, dla 
których liczne pary w Polsce 
zwlekają z zalegalizowaniem 
swoich związków. Jednak roz-
sądnie organizując uroczystość 
w wielu przypadkach może-
my uniknąć niepotrzebnego 
wydawania pieniędzy, tak aby 
dzień ślubu mimo dokonanych 
oszczędności pozostał niezapo-
mniany. Oto kilka rad, jak tego 
dokonać.

wesele 
niekOniecznie 
w sObOtę

Choć śluby odbywają się u nas 
zwyczajowo w soboty, obecnie 
coraz częściej odchodzi się 
od tej tradycji. Choćby po to, 

by zaoszczędzić. Przykładowo 
w piątki usługi ślubne mogą 
być tańsze nawet o dziesięć 
procent! W inne niż sobota dni 
mniej zapłacimy za wynajem 
lokalu, orkiestrę, fotografa, 
słowem – za prawie wszystko. 
Obiekty, w których odbywają 
się wesela przygotowują na 
takie dni oferty specjalne i ra-
baty. Co więcej, planując ślub 
na dzień roboczy, zazwyczaj 
nie musimy tego robić ze zbyt 
dużym wyprzedzeniem, po-
nieważ na dni inne niż soboty 
sale są rzadziej wynajmowane, 
a usługodawcy branży ślubnej 
mają zdecydowanie mniej 
pracy niż w weekend i znacznie 
łatwiej znajdą dla nas czas.
Trzeba jednak pamiętać, że 
organizując ślub w piątek nie 
unikniemy kosztów, jeśli zamie-
rzamy w tym samym miejscu 

Ślub i przypadające 
po nim uroczystości 
weselne to dla Pań-
stwa Młodych nie tyl-
ko wielka radość – to 
także wielkie koszty, 
które muszą pokryć. 
Nierzadko również 
kredyty, które muszą 
później miesiącami 
spłacać.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: sxc.hu

tanie wesele

 Na czym można 
oszczędzić?
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urządzić poprawiny nazajutrz. 
I oczywiście warto upewnić się, 
czy nasi goście będą w stanie 
przybyć mimo nietypowego 
dnia.
Szczególnie dobrym terminem 
na urządzenie ślubu są licznie 
występujące w polskim kalenda-
rzu długie weekendy, a przede 
wszystkim wchodzące w ich 
skład dni powszednie. Wybiera-
jąc taką datę, wykorzystujemy 
zalety dni wolnych od pracy, nie 
rezygnując przy tym ze zniżek na 
dni nieweekendowe.

suknia? buty? 
pO cO przepłacać?

Suknie ślubne znanych pro-
jektantów mogą kosztować 
bajońskie sumy. Czy jest jednak 
sens tyle wydawać, kiedy równie 
piękną – i o wiele tańszą – kre-
ację można nabyć w sklepie sie-
ciowym? Moda na oszczędności 
w tej kwestii przywędrowała do 
nas z czerwonego dywanu i jest 
odpowiedzią na światowy kryzys 
gospodarczy. Normą stają się 
gwiazdy wkładające do ołtarza 
tanie suknie i dobierające do 
nich wyszukane dodatki.
Panna Młoda może także poszu-
kać używanej sukni w komisach 
lub w Internecie, rozważyć 
kupno sukni z poprzedniego 
sezonu albo zajrzeć do wypo-
życzalni sukien. Wybór tańszej 
sukni ślubnej może przynieść 
oszczędności nawet do kilku 
tysięcy złotych.
Warto także zaoszczędzić 
nieco na obuwiu Panny Młodej. 
W końcu buty na ten niezwykły 
dzień powinny być w pierwszej 
kolejności wygodne, a w wesel-
nym zamieszaniu i tak mało kto 
zwróci na nie uwagę. Ładne buty 
nie muszą być drogie, a przy tym 

mniej szkoda będzie zniszczyć je 
na przykład podczas sesji ślubnej 
w plenerze, jeśli nie wydamy na 
nie fortuny.

amatOrzy 
też dają radę

Nie do wszystkiego musimy 
zatrudniać specjalistów. W wielu 
przypadkach pomogą znajomi 

Państwa Młodych lub człon-
kowie ich rodzin, co pozwoli 
małżonkom wydać mniej.
Niepotrzebny nam zawodowy 
fotograf, jeśli znamy kogoś, kto 
potrafi umiejętnie obsługiwać 
aparat – nowoczesne amator-
skie urządzenia niewiele ustępu-
ją tym profesjonalnym. Jeszcze 
lepiej, jeśli udokumentować 
najpiękniejszy dzień w życiu Pań-
stwa Młodych zgodzi się kilka 

osób, wówczas uda się uzbierać 
wiele wspaniałych zdjęć do 
ślubnego albumu.
Członków rodziny, którzy świet-
nie gotują, można poprosić 
o przygotowanie przekąsek na 
wesele. Nawet zapewniając im 
składniki, zapłaci się o wiele 
mniej, niż zamawiając podob-
ne przysmaki na sali weselnej. 
A upieczenia ciast na wesele 
może się podjąć babcia.

Co z samochodem 
ślubnym? Zamiast 
wynajmować 
limuzynę, czemu nie 
skorzystać z usług 
zwykłej firmy wypo-
życzającej pojazdy 
i dużo na tym 
oszczędzić? Jeszcze 
bardziej ekonomicz-
nie będzie jednak 
popytać wśród 
rodziny i znajomych, 
a nuż ktoś dysponu-
je ciekawym autem, 
które zgodzi się na 
ten niezwykły dzień 
użyczyć. Wystarczy 
je teraz subtelnie 
przystroić i… voilà! 
Mamy jak dojechać 
na wesele, a pienią-
dze zostały w port-
felu. Nie trzeba też 
oczywiście wynaj-
mować kierowcy 
– dziś nikogo już nie 
dziwi, że auto pro-
wadzi świadek lub 
sam Pan Młody.

samOdzielne 
dekOrOwanie

Jedni płacą wygórowane ceny, 
których żądają za swe usługi 
specjalistyczne firmy dekorują-
ce, inni wolą poprosić o pomoc 
bliskich i własnoręcznie podjąć 
się upiększenia sali. Wszystko, 
za co trzeba w takim wypadku 
zapłacić – to jest kwiaty, wstążki 
czy balony – będzie stosunkowo 
niewielkim wydatkiem.
Kolejne pieniądze – od kilku-
dziesięciu do nawet kilkuset 
złotych – można oszczędzić na 
wiązance ślubnej. Przy odro-
binie wysiłku i kreatywności 
z powodzeniem możemy sami 
stworzyć niepowtarzalny bukiet 
na tę uroczystość. Kwiaty można 
kupić, nie przepłacając, na targu 
lub w hurtowni, a następnie 
fantazyjnie ułożyć i przyozdobić 
koralikami lub wstążkami.
O samodzielne przygotowanie 
aż proszą się także zaproszenia 
ślubne. Należy tylko przygo-
tować ładny papier i rozmaite 
materiały dekoracyjne: krysz-
tałki, bibułki, naklejki i wszyst-
ko, co tylko przyjdzie nam do 
głowy. Artykuły te bez problemu 
dostanie się w pasmanterii lub 
sklepie papierniczym. Następnie 
trzeba zakasać rękawy, ewentu-
alnie zaprosić kogoś to pomocy, 
i można pożytecznie i przyjem-
nie spędzić czas, jednocześnie 
czyniąc zaproszenia wyjątkowy-
mi i bardzo osobistymi.

nOwOczesnOść 
znaczy 
OszczędnOść

Czasami warto zrezygnować 
z klasyki i zdecydować się na 
nowoczesne rozwiązania, które 
będą równie atrakcyjne, co te 
stosowane dotychczas. A do 
tego uszczuplą portfele Pań-
stwa Młodych w zdecydowanie 
mniejszym stopniu.
Przykładowo dobrym pomysłem 
z pewnością okaże się zrezygno-
wanie z typowej dla uroczy-
stości weselnych orkiestry. Nie 
dość, że zespoły takie grają pio-
senki, które wszyscy goście już 
wielokrotnie słyszeli na innych 
biesiadach, to jeszcze dużo 
liczą sobie za występ. Tańsze 
i ciekawsze będzie zaangażowa-
nie choćby duetu smyczkowego 
albo DJ-a. Ten ostatni zapewnia 
tez możliwość wcześniejszego 
ustalenia repertuaru muzyczne-
go i nieraz okazuje się o wiele 
lepszym wodzirejem.
Ewentualnie zamiast płacić za 
typowe zaproszenia ślubne, 
można powiadomić gości o do-
niosłym wydarzeniu wirtualnie. 
Coraz mniej osób nie korzysta 
z poczty e-mail, więc wysłanie 
im stosownych powiadomień 
tą drogą może być pomysłem 
wartym uwagi. W modzie jest 
także tworzenie stron ślubnych, 
gdzie goście znajdą wszystkie 
niezbędne dla nich informacje.
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urządzić poprawiny nazajutrz. 
I oczywiście warto upewnić się, 
czy nasi goście będą w stanie 
przybyć mimo nietypowego 
dnia.
Szczególnie dobrym terminem 
na urządzenie ślubu są licznie 
występujące w polskim kalenda-
rzu długie weekendy, a przede 
wszystkim wchodzące w ich 
skład dni powszednie. Wybiera-
jąc taką datę, wykorzystujemy 
zalety dni wolnych od pracy, nie 
rezygnując przy tym ze zniżek na 
dni nieweekendowe.

suknia? buty? 
pO cO przepłacać?

Suknie ślubne znanych pro-
jektantów mogą kosztować 
bajońskie sumy. Czy jest jednak 
sens tyle wydawać, kiedy równie 
piękną – i o wiele tańszą – kre-
ację można nabyć w sklepie sie-
ciowym? Moda na oszczędności 
w tej kwestii przywędrowała do 
nas z czerwonego dywanu i jest 
odpowiedzią na światowy kryzys 
gospodarczy. Normą stają się 
gwiazdy wkładające do ołtarza 
tanie suknie i dobierające do 
nich wyszukane dodatki.
Panna Młoda może także poszu-
kać używanej sukni w komisach 
lub w Internecie, rozważyć 
kupno sukni z poprzedniego 
sezonu albo zajrzeć do wypo-
życzalni sukien. Wybór tańszej 
sukni ślubnej może przynieść 
oszczędności nawet do kilku 
tysięcy złotych.
Warto także zaoszczędzić 
nieco na obuwiu Panny Młodej. 
W końcu buty na ten niezwykły 
dzień powinny być w pierwszej 
kolejności wygodne, a w wesel-
nym zamieszaniu i tak mało kto 
zwróci na nie uwagę. Ładne buty 
nie muszą być drogie, a przy tym 

mniej szkoda będzie zniszczyć je 
na przykład podczas sesji ślubnej 
w plenerze, jeśli nie wydamy na 
nie fortuny.

amatOrzy 
też dają radę

Nie do wszystkiego musimy 
zatrudniać specjalistów. W wielu 
przypadkach pomogą znajomi 

Państwa Młodych lub człon-
kowie ich rodzin, co pozwoli 
małżonkom wydać mniej.
Niepotrzebny nam zawodowy 
fotograf, jeśli znamy kogoś, kto 
potrafi umiejętnie obsługiwać 
aparat – nowoczesne amator-
skie urządzenia niewiele ustępu-
ją tym profesjonalnym. Jeszcze 
lepiej, jeśli udokumentować 
najpiękniejszy dzień w życiu Pań-
stwa Młodych zgodzi się kilka 

osób, wówczas uda się uzbierać 
wiele wspaniałych zdjęć do 
ślubnego albumu.
Członków rodziny, którzy świet-
nie gotują, można poprosić 
o przygotowanie przekąsek na 
wesele. Nawet zapewniając im 
składniki, zapłaci się o wiele 
mniej, niż zamawiając podob-
ne przysmaki na sali weselnej. 
A upieczenia ciast na wesele 
może się podjąć babcia.

Co z samochodem 
ślubnym? Zamiast 
wynajmować 
limuzynę, czemu nie 
skorzystać z usług 
zwykłej firmy wypo-
życzającej pojazdy 
i dużo na tym 
oszczędzić? Jeszcze 
bardziej ekonomicz-
nie będzie jednak 
popytać wśród 
rodziny i znajomych, 
a nuż ktoś dysponu-
je ciekawym autem, 
które zgodzi się na 
ten niezwykły dzień 
użyczyć. Wystarczy 
je teraz subtelnie 
przystroić i… voilà! 
Mamy jak dojechać 
na wesele, a pienią-
dze zostały w port-
felu. Nie trzeba też 
oczywiście wynaj-
mować kierowcy 
– dziś nikogo już nie 
dziwi, że auto pro-
wadzi świadek lub 
sam Pan Młody.

samOdzielne 
dekOrOwanie

Jedni płacą wygórowane ceny, 
których żądają za swe usługi 
specjalistyczne firmy dekorują-
ce, inni wolą poprosić o pomoc 
bliskich i własnoręcznie podjąć 
się upiększenia sali. Wszystko, 
za co trzeba w takim wypadku 
zapłacić – to jest kwiaty, wstążki 
czy balony – będzie stosunkowo 
niewielkim wydatkiem.
Kolejne pieniądze – od kilku-
dziesięciu do nawet kilkuset 
złotych – można oszczędzić na 
wiązance ślubnej. Przy odro-
binie wysiłku i kreatywności 
z powodzeniem możemy sami 
stworzyć niepowtarzalny bukiet 
na tę uroczystość. Kwiaty można 
kupić, nie przepłacając, na targu 
lub w hurtowni, a następnie 
fantazyjnie ułożyć i przyozdobić 
koralikami lub wstążkami.
O samodzielne przygotowanie 
aż proszą się także zaproszenia 
ślubne. Należy tylko przygo-
tować ładny papier i rozmaite 
materiały dekoracyjne: krysz-
tałki, bibułki, naklejki i wszyst-
ko, co tylko przyjdzie nam do 
głowy. Artykuły te bez problemu 
dostanie się w pasmanterii lub 
sklepie papierniczym. Następnie 
trzeba zakasać rękawy, ewentu-
alnie zaprosić kogoś to pomocy, 
i można pożytecznie i przyjem-
nie spędzić czas, jednocześnie 
czyniąc zaproszenia wyjątkowy-
mi i bardzo osobistymi.
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Czasami warto zrezygnować 
z klasyki i zdecydować się na 
nowoczesne rozwiązania, które 
będą równie atrakcyjne, co te 
stosowane dotychczas. A do 
tego uszczuplą portfele Pań-
stwa Młodych w zdecydowanie 
mniejszym stopniu.
Przykładowo dobrym pomysłem 
z pewnością okaże się zrezygno-
wanie z typowej dla uroczy-
stości weselnych orkiestry. Nie 
dość, że zespoły takie grają pio-
senki, które wszyscy goście już 
wielokrotnie słyszeli na innych 
biesiadach, to jeszcze dużo 
liczą sobie za występ. Tańsze 
i ciekawsze będzie zaangażowa-
nie choćby duetu smyczkowego 
albo DJ-a. Ten ostatni zapewnia 
tez możliwość wcześniejszego 
ustalenia repertuaru muzyczne-
go i nieraz okazuje się o wiele 
lepszym wodzirejem.
Ewentualnie zamiast płacić za 
typowe zaproszenia ślubne, 
można powiadomić gości o do-
niosłym wydarzeniu wirtualnie. 
Coraz mniej osób nie korzysta 
z poczty e-mail, więc wysłanie 
im stosownych powiadomień 
tą drogą może być pomysłem 
wartym uwagi. W modzie jest 
także tworzenie stron ślubnych, 
gdzie goście znajdą wszystkie 
niezbędne dla nich informacje.
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Kiedyś coś takiego było nie 
do pomyślenia, lecz dziś 
Młode Pary mogą z powo-
dzeniem realizować nawet 
najbardziej zwariowane 
pomysły na ślub. 
– Szczerze przyznam, że Mło-
dzi coraz częściej wybierają 
śluby nietuzinkowe. Decy-
dują się na nie ludzie, którzy 
pragną przeżyć coś innego, 
a zarazem chcą, aby goście 
również to przeżyli. Młodzi, 
którzy mają pasję do życia. 
Coraz częściej pary odcho-
dzą od ślubów tradycyjnych 
– mówi nam Marta Jasiń-
ska z warszawskiej agencji 
Avocado, która zajmuje się 
organizowaniem ekstremal-
nych ślubów w całej Polsce.
– Głównym powodem 
do zawierania małżeństw 
w nietypowy sposób jest  to, 
że Młodzi wolą przeznaczyć 
pieniądze na coś niekonwen-
cjonalnego. Trzeba jednak 
zdawać sobie sprawę z tego, 

Są ludzie, dla których 
nawet najlepiej zorga-
nizowana uroczystość 
ślubna będzie banalna, 
sala weselna przaśna, 
a kościół zbyt oczywi-
sty. Oni zrobią wszyst-
ko, żeby od tej oczywi-
stości uciec. Włącznie 
z pobieraniem się na 
dnie morza.

W tym szaleństWie 
jest metoda

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: sxc.hu

iż ślub ekstremalny jest 
niekiedy związany ze sporymi 
kosztami. Jeśli Młodzi sobie 
życzą ślub na statku, to mu-
szą się liczyć z tym, że cała 
logistyka, sprawy urzędowe, 
koszty wypożyczenia statku 
nie są małe – tłumaczy kon-
sultantka.
Pragnąc ślubu innego niż 
wszystkie, zapłacimy zatem 
więcej – oczywiście zależnie 
od tego, jaki dokładnie bę-
dzie to ślub. Lecz ci, którym 
duże wydatki niestraszne, 
mogą naprawdę zaszaleć.

Ślub 
  ekstremalny?
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ślub nie dO 
wyObrażenia

– Para polsko-nowozelandzka. Ślub nad morzem, 
na klifie. Piękne słońce, wszystko przygotowa-
ne – altanka, krzesła dla gości, biały dywan. Pan 
Młody wraz z trzema świadkami czeka na swoją 
wybrankę. Panna Młoda podjeżdża wraz z trze-
ma druhnami białym cadillakiem. Drzwi otwiera 
jej szofer. Panna Młoda idzie do „ołtarza” w takt 
mauretańskiej piosenki o miłości. Każdy z gości 
otrzymał tekst tej piosenki wraz z tłumaczeniem 
na polski oraz angielski. Po ceremonii Panna 
Młoda wraca w takt piosenki, a goście obsypują 
ich płatkami róż – tak opowiada o najbardziej 
nietypowym ślubie, który organizowała Marlena 
Popis Wedding Planner z agencją ślubną Perfect 
Day. Tego rodzaju widowiskowe uroczystości 
zdarzają się u nas coraz częściej.
Konsultantka Ślubnej Pracowni Gdańsk, Anna 

Pietruszka, zdradza nam z kolei kulisy jednej 
z najbardziej odbiegających od normy ceremonii, 
jakie organizowała.
– Klienci marzyli o zrobieniu malutkiego przyję-
cia weselnego na jachcie. Jednak problem leżał 
w tym, że na jachcie miało się odbyć nie tylko 
samo przyjęcie, ale również ślub. Próbowali 
zorganizować to na własną rękę, niestety zderzali 
się z barierą przepisów i zakazów. Gotowi już 
byli poddać się i zapomnieć o swoich marze-
niach. Zdecydowali się jednak skontaktować 
się z konsultantem ślubnym, licząc na to, że 
swoją wiedzą i doświadczeniem przyjdzie im 
z pomocą. – Konsultantka wylicza szereg zadań, 
z którymi musiała się zmierzyć w celu spełnienia 
pragnień Państwa Młodych. Lecz koniec koń-
ców udało się: – Marzenie Pary Młodej stało się 
rzeczywistością. Zaproszeni goście do momentu 
wejścia na jacht nie wiedzieli, jaką niespodziankę 
im zgotowaliśmy. Jeszcze następnego dnia po 
uroczystości prosili, aby ich uszczypnąć, bo nadal 
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nie wierzyli, że przeżyli coś tak wyjątkowego. 
Nie mogli uwierzyć, że uczestniczyli w ślubie 
i przyjęciu weselnym, jakiego nie mogliby 
sobie wręcz wyobrazić.
Uroczystości, o których mowa była wyżej, 
były ze wszechmiar wyjątkowe, ale jeszcze nie 
szalone. My zaś szukamy czegoś dla fanów 
naprawdę mocnych wrażeń…

aby były wspOmnienia

– Jeśli chodzi o śluby ekstremalne, to jest to 
przede wszystkim skok spadochronowy, ponie-
waż daje najwięcej adrenaliny – mówi Marta 
Jasińska. – Ostatnio miałam przyjemność 
organizować ślub na terenie rzeszowskiego ae-
roklubu, gdzie  uroczystość zaślubin odbywała 
się w hangarze wśród samolotów, a Młodzi 
wykonali skok spadochronowy. W między-
czasie goście kosztowali zimnych przekąsek 
i obserwowali cały lot i skok. Dla gości był to 
duży szok. Pytali: „Jak to jest możliwe, ślub 
w hangarze? Skok?” Byli pod wrażeniem i o to 
chyba chodzi w tym wszystkim. Aby ludzie 
mieli wspomnienia.
Możliwe jest nawet złożenie przysięgi ślubnej 
w trakcie samego skoku w chmurach! W takim 
przypadku spadającej Parze Młodej wtóruje 
ksiądz – który, podobnie jak oni, musi posia-
dać właściwe uprawnienia – i podczas lotu 
udziela nowożeńcom siódmego sakramentu. 

Jeśli zaś Para nie przeszła stosownych kursów, 
również i w takim wypadku można sobie po-
radzić. Małżonkowie muszą być tylko przypięci 
do instruktorów.

wspólna pasja

Innym „standardowym niestandardowym” 
sposobem na ślub jest odbycie ceremonii tam, 
gdzie ludzie zwykle się nie zapuszczają…
– Osobiście jeszcze nie miałam przyjemności 
takiego organizować, ale byłam świadkiem 
ślubu w Jaworznie, gdzie Państwo Młodzi 
sakramentalne „tak” powiedzieli sobie pod 
wodą. Coś niesamowitego, robi wrażenie, jak 
cała ekipa z Młodymi wchodzi pod wodę – 
wyznaje przedstawicielka Avocado.
Podwodny ślub może mieć miejsce w jeziorze, 
w morzu czy nawet w basenie. Uroczystość 
w tak niezwykłych okolicznościach odbywa 
się często wtedy, gdy obojga małżonków łączy 
wspólna pasja – w tym wypadku do nurko-
wania – i chcą pokazać, ile ta pasja dla nich 
znaczy także tego wielkiego dnia.  Żeby zorga-
nizować ślub pod wodą, oprócz sprzętu i umie-
jętności, niezbędna jest osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami, która zgodzi się ślubu udzielić. 
Chcący się pobrać narzeczeni zatwierdzają 
tekst przysięgi, podpisując się na wodood-
pornych tabliczkach. I od tego momentu są 
razem, dopóki śmierć ich nie rozłączy.
Ciekawą, a do tego łagodniejszą alternatywą 
od ślubu dla spadochroniarzy i nurków jest 
zawarcie małżeństwa na pokładzie balonu. 
W Polsce obecnie dostępne są kosze zdolne 
unieść, oprócz sternika, do pięciu pasażerów 
– a więc Młodą Parę, ich świadków oraz osobę 
udzielającą ślubu. Zalegalizowanie związku 
podczas przelotu balonem to świetne rozwią-
zanie dla marzycieli, ale też wszystkich, którzy 
lubią podziwiać zapierające dech w piersiach 
widoki. 
- Sądzę, że warto zdecydować się na ślub 
ekstremalny, bo to to daje dodatkowe emocje, 
przeżycia i wspomnienia na całe życie dla 
Młodych, ale i dla gości. U nas w Polsce ludzie 
dopiero się otwierają się na takie „nowości”, 
wynika to z tego, iż często nie maja pojęcia, że 
ślub niekonwencjonalny jest możliwy – podsu-
mowuje Marta Jasińska z Avocado.
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ślub w jaskini 

To nader niecodzienne rozwiązanie, które 
wybrała pewna duńska para. Narzeczeni ubrani 
normalnie, wyjąwszy kask z latarką na głowie 
Pana Młodego, wraz ze świadkami zeszli do 
podziemnych pieczar, a goście weselni oczekiwali 
ich powrotu na zewnątrz. Kiedy Młodzi, już jako 
mąż i żona, wyłonili się z ciemności, radości nie 
było końca.

ślub w disneylandzie 

Jest spełnieniem marzeń dla wszystkich pra-
gnących prawdziwie bajkowej uroczystości. I to 

dosłownie bajkowej, bo w centrum rozrywki 
Walt Disney World w Orlando na Florydzie 
można pobrać się w scenerii rodem z ulubionych 
animacji z dzieciństwa. Tutaj odbywają się też 
niesamowicie barwne sesje ślubne.

ślub na saFari 

Może wybrać para kochająca przyrodę i mająca 
dzikość w sercach. Ceremonia odbywa się w je-
epie, wśród publiczności złożonej z lwów i żyraf. 
A ci, którzy składając przysięgę małżeńską, chcie-
liby mieć jeszcze większy kontakt ze zwierzyną, 
mogą pobrać się na grzbietach wędrujących 
słoni na wyspie Bali.

Szalone 
  miejsca 
 na ślub TEKST: Grzegorz Dzięgelewski

ZDJĘCIE: Agencja Avocado

Na zdjęciu ślub 
Karoliny i Grzegorza 
z czerwca bieżącego 
roku zrealizowany 

przez agencję Avoca-
do. Ta nietypowa uro-
czystość miała miejsce 
w hangarze lotniczym 

i została połączona ze..
skokiem na spadochro-

nie Pary Młodej.

&
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ślub w centrum 
handlOwym

Odbył się w Katowicach w 2009 
roku i wywołał swego czasu 
spore poruszenie. Młodzi 
wygrali zorganizowanie takiego 
ślubu (i wesela) w konkursie, do 
którego stanęło około pięćset 
par. Po ceremonii byli szczęśli-
wi, że zalegalizowali związek 
w tak oryginalny i niezapomnia-
ny sposób, a przy tym przez 
pewien czas byli w centrum 
zainteresowania i w blasku 
fleszy.

ślub na bOisku 

Prawdziwa gratka dla tych, 
którzy stracili głowę dla piłki 
nożnej  lub innego sportu. Tak 
jak pewna kanadyjska para, 
która po dwudziestu latach 
miłości do siebie nawzajem 
i do baseballu zdecydowała się 
połączyć jedno i drugie, biorąc 
ślub na stadionie należącym do 
jednej z czołowych drużyn tego 
sportu.

ślub na szczycie 

Wymaga od swoich uczestni-
ków nie lada kondycji, ale na 
takie wyzwania porywają się 
tylko Pary zaprawione w gór-
skich wyprawach. Był więc 
polski ślub na zamglonych 
Sudetach, była nawet nepalska 
para, która ślubną przysięgę 
złożyła na szczycie Mount 
Everest. Zdarzały się również 
przypadki, gdy „tak” (czy raczej 
obcojęzyczny odpowiednik tego 
słowa) wypowiadano podczas 
wspólnych zjazdów na nartach. 
A na dole czekało wesele.

Dzięki fotografiom będziemy 
mogli pamiętać ten wyjątkowy 
dzień przez całe życie, wspo-
minać, jacy to kiedyś byliśmy 
piękni, młodzi i szczęśliwi. Dla-
tego tak ważne jest, aby udo-
kumentowaniem uroczystości 
zajął się ktoś, kto naprawdę 
zna się na swoim fachu.
Do robienia zdjęć możemy 
rzecz jasna zaprzęgnąć szwa-
gra, wujka i kuzynkę. Będzie to 
z pewnością opcja tańsza i jeśli 
naprawdę chcemy oszczędzić 
– proszę bardzo. Trudno się 
jednak równać osobie, która 
fotografowaniem zajmuje się 
przygodnie, z kimś, kto na 
zdjęciach ślubnych zjadł zęby. 
Nie bój się, że przepłacisz i nie 
zauważysz różnicy. A goście? 
Oni powinni się dobrze bawić, 
a nie biegać z aparatami i mar-
twić, czy udało im się uchwycić 
wszystko, co najważniejsze.
Zdecydowanie się na zawodo-
wego fotografa to jedno, lecz 
wybór najbardziej odpowied-
niego dla nas specjalisty jest 
już sprawą znacznie trudniej-
szą. Wszystko zależy od wielu 
czynników, w tym od naszych 
upodobań.

FOtOgraF 
ślubny, 
czyli artysta

Paranie się ślubnym reporta-
żem to ciężki kawałek chleba. 
Jest to o tyle trudna dziedzina 
fotografii, że wymagania klien-
tów są bardzo wysokie.
 – Państwo Młodzi ufają, że 
wybrany przez nich specjalista 
zapewni im najlepsze mate-
riały. Zdjęć z tego niezwykłego 
dnia nie można powtórzyć, 
więc fotograf w każdej sytuacji 
musi pokazać maksimum 
swoich możliwości. Do tego, 
jak każdy specjalista, musi mieć 
odpowiedni sprzęt: wysokiej 
klasy aparat, obiektyw i inne 
akcesoria o łącznej wartości co 
najmniej kilkunastu tysięcy zło-
tych. A dobry fotograf zawsze 
ma w zanadrzu sprzęt zapaso-
wy, który również nie jest za 
darmo. Nie powinno zatem 
dziwić, że usługi profesjonalisty 
swoje kosztują.
Fotograf ślubny nie może być 
osobą z przypadku, nie jest 
wszak rzemieślnikiem, lecz 
artystą. Dokumentowanie 

Fotograf 
  pilnie poszuKiWany
Trudno wyobrazić sobie uroczystość 
ślubną bez ślubnego albumu. 

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Paweł Seelieb: s. 35
          With_Love: s. 36-37
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ludzkiego szczęścia powinno być jego pasją. Oto, 
jak o swojej pracy opowiadają pomorscy ślubni 
fotografowie:
– Zafascynował mnie ten rodzaj fotografii, gdyż uka-
zuje niesamowite emocje, uczucia ludzi i jednocze-
śnie radość. Bardzo lubię  oglądać wykonane przeze 
mnie prace, które motywują mnie do kolejnych 
i kolejnych – mówi Marcin Andelbrat. – Najcu-
downiejsze jest to, gdy para otwiera się całkowicie 
i uwalnia swoje emocje – twierdzi fotograf.
– Przy fotografowaniu najważniejsza jest kreatyw-
ność i umiejętność znalezienia ujęcia nieoczywiste-
go. – zdradza z kolei Paweł Seelieb – Fotografując te 
same sceny, na przykład ceremonie w kościele, za 
każdym razem staram się zrobić to trochę inaczej. 
Najważniejsze dla mnie jest znalezienie odpowied-
niego ujęcia oraz złapania idealnego momentu, 
w którym wszystko do siebie pasuje. Oddając goto-
we zdjęcia, staram się, żeby tworzyły ciekawą histo-

rię. Dlatego nigdy nie daję wszystkich wykonanych 
zdjęć. Chcę, aby moje zdjęcia tworzyły integralną 
całość, żeby historia na nich pokazana miała swoją 
początek, rozwinięcie i koniec. Innymi słowy mój 
reportaż to opowieść, który wciąga widza, intrygu-
je i zaciekawia. W fotografii ślubnej sprawdza się 
powiedzenie „więcej nie znaczy lepiej”  – dodaje.
Myliłby się natomiast ten, kto twierdziłby, że foto-
graf ślubny jest zajęty tylko jeden dzień w tygodniu! 

Że jest zupełnie inaczej, wyjaśnia Dariusz Śliwiński 
prowadzący firmę fotografii ślubnej With Love.
– Koniec zdjęć to tak naprawdę dopiero początek 
pracy dla fotografa ślubnego – informuje –  Zaczy-
na się wtedy mozolna praca przy komputerze nad 
selekcją, retuszem i obróbką zdjęć, przygotowaniem 
albumów, galerii internetowych oraz prezentacji 
multimedialnych, tak aby końcowy efekt zapierał 
dech w piersiach i był wzruszającą pamiątką na całe 
życie – uważa fotograf.

wybór zależny Od gustu
– Na rynku jest olbrzymi wybór fotografów świad-
czących usługi na różnym poziomie. Przede wszyst-
kim to Para Młoda musi dokładnie wiedzieć, jakiego 
typu zdjęć oczekuje. Są zwolennicy zdjęć reporta-
żowych (mało retuszowanych), są też zwolennicy 
zdjęć artystycznych – mówi nam konsultant ślubny 

Anna Pietruszka ze Ślubnej Pracowni Gdańsk 
– Uważamy, iż wybór Pary zawsze powinien być 
zależny od gustu, poczucia piękna i upodobań, 
które trzeba poznać, by móc wskazać odpowiednie 
propozycje – twierdzi reprezentujący agencję Gu-
stowne Wesele konsultant Gabriel Jażdżewski.
Innych rad w tej kwestii udzielają sami twórcy ślub-
nych albumów.
– Przede wszystkim należy przejrzeć portfolia róż-

Przy 
fotografowaniu 
najważniejsza 

jest kreatywność 
i umiejętność 

znalezienia ujęcia 
nieoczywistego 

-twierdzi 
Paweł Seelieb
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nych fotografów i wybrać te, które najbardziej 
do nas przemawiają i są dla nas najciekawsze, 
których styl najbardziej nam odpowiada – 
mówi fotograf Paweł Seelieb
Podobnie uważa Dariusz Śliwiński z With Love:
– Zdjęcia fotografa, którego wybieracie na swój 
ślub, muszą się Wam podobać. Nie kierujcie 
się modami, facebookowymi lajkami, miejscem 
w rankingach czy ilością wykupionych reklam – 
radzi. – Obejrzyjcie sobie kilka pełnych zleceń 
ślubnych z ostatniego okresu, najlepiej w wersji 
papierowej, a nie cyfrowej – to da Wam komplet-
ny ogląd sytuacji. Kierujcie się własnym gustem, bo 
te zdjęcia mają być dla Was.
Konsultantka ślubna Marlena Popis podpowiada, 
na co jeszcze zwrócić uwagę podczas zapoznawa-
nia się z dorobkiem danego fotografa.
– Podziwiajmy, ale nie zatrudniajmy pana, dla 
którego najważniejszy jest piękny, artystyczny kadr. 
Na weselu najważniejsza jest Para Młoda oraz 
goście. Zwróćmy uwagę, czy twarz Panny Młodej 
nie świeci się przypadkiem, czy widać niedoskona-
łości jej skóry, czy może goście są sfotografowani 
w niekorzystnej sytuacji czy świetle. Spójrzmy też 
na wydarzenia, które fotograf uwiecznia – jeżeli 
przede wszystkim robi „portrety”, to nie złapie mo-
mentu rzucania welonem czy wzruszenia podczas 
ślubu. Zwróćmy też uwagę na kolory, by zdjęcie 
nie było zbyt blade, ale również by kolory nie były 
nienaturalnie nasycone. Reszta elementów to 
kwestia gustu, ale bardzo ważne przy wybieraniu 

jest przede wszystkim zauważenie emocji, które 
pojawiają się na zdjęciu – jeżeli ich nie widzimy, to 
najprawdopodobniej nie zobaczymy ich również 
na naszych zdjęciach.
– Myślę, że portfolio to pięćdziesiąt procent, 
jednak warto spotkać się z fotografem i porozma-
wiać – uważa fotograf ślubny Marcin Andelbrat. 
– Wtedy tak naprawdę klient może stwierdzić, 
czy rozmawia z osobą, która spełni jego wszystkie 
wymagania i sprosta wyzwaniu. To nie sprzęt robi 
zdjęcia, tylko fotograf!  –  zapewnia.
Paweł Seelieb zaznacza jeszcze:
– Ważną rolę u fotografa odgrywają doświadcze-
nie, kreatywność, elastyczność i otwartość.
Pieniądze to nie wszystko
Koniecznie trzeba poruszyć jeszcze kwestię pie-
niędzy. Ceny fotografów są bowiem zróżnicowane 
i wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za 
usługę.
– Ile powinny kosztować zdjęcia ślubne? To 
oczywiście reguluje rynek, ale tak jak nie da się 
wyprodukować dobrego auta za 10 000 złotych, 
tak nie da się zrobić zlecenia ślubnego za 1000 
złotych – mówi fotograf z With Love.
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Ustalmy więc od razu, ile jesteśmy gotowi na ten 
cel przeznaczyć. Im lepszych efektów oczekujemy, 
tym niestety więcej będziemy musieli zainwesto-
wać. Mówi się nawet, że pieniądze wydane na fo-
tografa powinny wynosić dziesięć procent kosztów 
całego ślubu i wesela. Być może wydaje się, że to 
dużo – ale taki dzień przeżywa się przecież tylko 
raz w życiu…
Cena nie powinna być więc wyznacznikiem de-
cydującym. Przeważnie jeśli jest bardzo niska, po 
prostu nie dostaniemy dobrych zdjęć.
– Istotne są również produkty, które w ramach cen 
i pakietów otrzymujemy – twierdzi Gabriel Jaż-
dżewski. – Należy zwrócić uwagę na liczbę gwaran-
towanych zdjęć, fotografii poddanych dokładnej 
lub podstawowej obróbce, dodatkowe elementy, 
takie jak albumy, fotoksiążki oraz usługi cieszące 
się coraz większą popularnością, na przykład Photo 
Booth (nie mylić z fotobudką).
Czynników, które należy rozważyć, jest jeszcze 
wiele.
– Ważne mogą się okazać także ograniczenia czasu 
pracy w określonych cenach – mówi konsultant 
Gustownego Wesela. – Niezwykle istotne jest tak-
że to, jakiego sprzętu używa fotograf, czy zabezpie-
cza swoje zdjęcia przed losowym uszkodzeniem, 
ważne jest, aby dla większych uroczystości była 
możliwość zaangażowania drugiego, nieprzypad-
kowego fotografa.

tO nie takie łatwe
Wiemy już, czego od wymarzonego fotografa 
wymagać. Ale skąd wziąć taką osobę?
Najlepiej popytać znajome pary, które są już po 
ślubie. Może oni potrafią kogoś zasugerować? 

W tej branży wiele zleceń przyjmowanych jest 
wszak przez polecenie. Gdy zrobimy wstępne 
rozeznanie, z pomocą przyjdzie Internet, w któ-
rym znajdziemy szczegółowe informacje na temat 
praktycznie każdego z potencjalnych kandydatów.
– Czy wystarczy uważnie przeszukać witryny inter-
netowe i blogi fotografów?  To nie jest takie łatwe 
– zastrzega jednak Gabriel Jażdżewski. – Równie 
istotne jest znalezienie kogoś, z kim Para bądź 
Panna Młoda znajdzie nić porozumienia. Fotograf 
ZAWSZE powinien być zainteresowany poznaniem 
wymagań, co sprawi, że klient dostanie to, czego 
oczekuje. 
Poszukiwania specjalisty powinniśmy zacząć 
z dużym wyprzedzeniem. Fotografowie mają 
czasem zarezerwowane terminy na kilka miesięcy, 
a w przypadku najbardziej rozchwytywanych fa-
chowców – nawet na rok lub dwa do przodu! Jeśli 
wcześniej zainteresujemy się tą sprawą, będziemy 
mieli po prostu większy wybór. Nie warto się jed-
nak załamywać, można przecież trafić na zdolnego 
fotografa także wśród tych mniej zabieganych.
A kiedy już podejmiemy satysfakcjonującą nas 
decyzję, nie obejdzie się bez podpisanie z fotogra-
fem umowy. I to także, jeśli jest on naszym bliskim 
znajomym – wszak pieniądze i interesy są częstymi 
powodami sprzeczek nawet wśród najlepszych 
przyjaciół. Umowa, odpowiednio skonstruowana, 
dba o prawa obu stron i chroni przed późniejszymi 
możliwymi nieporozumieniami. Należy się upew-
nić, czy zawarte w niej zapisy zabezpieczają nasze 
interesy. Dokument powinien jak najdokładniej 
określać warunki współpracy. Najlepiej podpi-
sać go na osobistym spotkaniu z fotografem, po 
uzgodnieniu wszystkich szczegółów.
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- Z naszych obserwacji możemy 
stwierdzić, że w zasadzie są trzy 
określenia, które każda Para 
powinna poznać definiując styl 
fotografii, które chce mieć jako 
pamiątkę ze swojego ślubu i we-
sela: reportaż ślubny, tradycyjna 
fotografia ślubna i artystyczna 
fotografia ślubna.
- W reportażu fotograf nie wtrąca 
się, nie ingeruje, nie ustawia 
w pozy, zamiast tego rejestruje 
naturalny przebieg wydarzeń, 
przechwytując to, co spontanicz-
ne i niespodziewane.
- Styl tradycyjnej fotografii ślub-
nej jest bardziej zaplanowany. 
Fotograf wykonuje zdjęcia przede 

wszystkim ze stałej listy ujęć, 
która zawiera takie zdarzenia, 
jak krojenie kawałka tortu czy 
rzucanie welonem.
- W fotografii artystycznej nato-
miast stosuje się specjalne efekty 
i dodatkowy sprzęt, jak chociażby 
obiektywy szerokokątne, aby 
zdjęcia wyglądały niezwykle 
i efektownie.
Najwięksi profesjonaliści łączą 
wszystkie trzy style. Wykonują 
zdjęcia niepozowane, szczere 
i pełne osobliwości, zarazem 
upamiętniają klasyczne ślubne 
chwile, aranżują pozowane ujęcia 
i portrety, a także są biegli w arty-
stycznych efektach specjalnych.

O stylach 
 W fotografii ślubnej

Gabriel 
Jażdżewski, 
koNsUltaNt agENcjI 
gUstowNE wEsElE

• Na ilu ślubach dotąd fotografował?
• Jaki Jest JeJ/Jego styl?
• czy będzie JedeN czy dwóch fotografów?
• ile sprzętu zabiera ze sobą?
• czy ma pozwoleNie Na fotografowaNie w kościołach?
• czy może pokazać któryś gotowy album?
• Jak długo trzeba będzie poczekać Na album?
• czy zdJęcia zostaNą udostępNioNe w iNterNecie?
• czy dostaNiemy płytę cd ze zdJęciami w orygiNalNeJ rozdzielczości?
• czy płyta będzie miała ładNy Nadruk?
• Jakie odbitki i w Jakim formacie otrzymamy?
• czy wykoNuJe fotoksiążki?

FotogRaF 
w ogNIU pytań. 
Czego warto 
się doWiadyWać?
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Organizacja ślubu jesienią to 
możliwość stworzenia uroczy-
stości, która zachwyci gości 
klimatem. Jak może wyglądać 
suknia ślubna w jesiennym 
wydaniu? Popularne rozwią-
zanie to wykorzystanie sukni 
inspirowanej przeszłością, czyli 
chociażby epoką renesansową. 
Część projektantów tworzy suk-
nie z  drapowaniami falbanami, 
odważna propozycja to suknia 
stylizowana na.... poszarpaną.  
Wśród kolorów jesiennych sukni 
ślubnych królują takie barwy jak: 
cappuccino, kawa z mlekiem 
i czerwień. Takiej suknie świet-
nie będzie towarzyszył garnitur 
Pana Młodego utrzymany 
w tonacji miodowej, jasnobrązo-
wej, kawy z mlekiem czy również 
cappuccino. Rozwiązaniem 
mniej odważnym lecz wciąż 
klimatycznym będzie wykorzy-
stanie  tradycyjnej i białej sukni 
z mocnymi kolorystycznymi 

akcentami w postaci złotych, 
czerwonych, zielonych i purpu-
rowych dodatków.  
Jesienią można także rozważyć 
kupno jesiennych suknie szytych 
są z kaszmiru czy surowego 
jedwabiu. Chociaż taki zakup 
może poważnie nadszarpnąć 
budżet Pary Młodej to efekt 
powinien być tego wart. Rozwią-

zanie dla osób z mniej zasobnym 
portfelem to natomiast kupno 
dodatków  jedwabiu lub kasz-
miru ( z tych materiałów może 
powstać szal).
Jesienią ze względu na tempe-
ratury trzeba zrezygnować z bu-
tów z odkrytymi palcami. Warto 
też zadbać, aby nie były one szy-
te z materiału, gdyż ten szybko 

&
ŚLUB 
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 Jesienny 
    Ślub, 
  czyli na pierWszym miejscu 
    klimat

Po stronie wad – brak słonecznej pogody 
i możliwości organizacji uroczystości w 
ogrodzie, po stronie zalet – szansa na pol-
ską, złotą jesień i romantyczna sceneria 
podkreślana przez aurę.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDJĘCIE: imageeight.com.eu/
          flicrk.com 
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się 
brudzi, co 

może być problemem 
w czasie jesiennej słoty. 
Rozwiązanie ekstremal-
ne, czyli kalosze – rzecz 

jasna – nie sprawdzi 
się podczas uroczystości, ale 
takie obuwie ochronne będzie 
niezbędne w przypadku pleneru 
fotograficznego w parku lub 
w ogrodzie botanicznym
Konsultanci ślubni podpo-
wiadają także, że gdy pogoda 
jest w kratkę to warto też 
wykorzystać kratkę Burberry 
wedding jako element ubioru..
Ta nieśmiertelna kratka  koja-
rzy się najczęściej z jesienią, 
pięknie skrojonym prochowcem, 
ciepłym kaszmirowym szali-
kiem i kolorami, które idealnie 
odzwierciedlają jesień. Może być 
więc świetnie wykorzystana jako 
klimatyczny dodatek do ubioru. 
Także w przypadku Pana Mło-
dego, który motw kratki może 
mieć na sobie na spinkach do 
mankietów, krawacie, zegarku 
lub też nawet wyposażyć się 
w koszulę z takim dominującym 
motywem.
Przy wybieraniu dekoracji do ślu-
bu i wesele zasada jest bardzo 
prosta -  dekoracje powinny być  
być odzwierciedleniem jesiennej 
przyrody. A różnobarwna jesień 
daje wiele pomysłów i inspira-
cji, które może wykorzystać do 
stworzenia uroczystości o wyjąt-
kowym klimacie i romnatycznym 
charakterze.
Jako ozdobę można wykorzystać 

m.in. wszelkie odmiany jesien-
nych owoców i warzyw. Świetnie 
nadają się tu jesienne liście, 
jarzębina, wydrążone dynie. 

- Trzeba pamiętać, że de-
koracje na ślubie i weselu 

jesienią, charakteryzują się 
przede wszystkim intensywnymi 
barwami, są wśród nich: mocna 
czerwień, złoto, rudości, brązy – 
podpowiadają styliści.
Warto zagrać także światłem 
i wadą jesiennych uroczysto-
ści, czyli szybko zapadającym 
zmierzchem. Swoistym zastęp-
stwem do światła słońca mogą 
być więc długie, proste, białe 
świece. Można też stworzyć 
wyjątkowo klimatyczną deko-
rację i włożyć świece w jabłka. 
Bardzo dobrze sprawdzą się też 
kremowe lampiony i latarenki.
Co ważne, jesienne dekoracje 
dosyć łatwo przygotować samo-
dzielnie i równie łatwo osiągnąć 
spektakularny efekt. Już dosyć 
oczywiste rozwiązanie , czyli  su-
szone, kolorowe, jesienne liście 
przyczepione do ścian, zasłon, 
firanek, jarzębinę „niedbale” 
rozrzuconą na stołach, kosze 
jesiennych owoców i warzyw 
mogą zaimponować gościom 
uroczystości. Uzupełniem takiej 
dekoracji mogą  być szarfy, zasło-
ny, pokrowce na krzesła, obrusy, 
serwetki utrzymane w tonacji 
złoto-miedziano-brązowej. Całą 
stylizacje mogą uzupeł-
nić zaproszenia na 
ślub utrzymane 
w podobnym 
klimacie.
Tworząc deko-
rację przyję-
cia weselnego 
warto skupić 
się na...dyni. To 
warzywo warto 
wykorzystać w wielu 

formach 
i wyda-
niach. Dy-
niowe wazony 
mogą więc stanąć 
na schodach, przy 
oknach i stolikach 
a małe  różnokształt-
ne dynie z wypisanymi 
imionami gości mogą pełnić 
rolę nietypowych winietek.  
Dynię można zaprosić także  do 
weselnego menu w postaci zupy 
dyniowej czy też ciasta dynio-
wego.
Odważne (ale chyba też wciąż 
w Polsce kontrowersyjna) 
stylizacja może być inspirowana 
klimatem Halloween. W takim 
wydaniu w sali pojawić się mogą 
dynie ze świeczkami w środku, 
tekturowe duchy i czarownice. 
Inny z charakterystycznych 
aspektów jesieni, czyli spadające 
liście również warto wykorzystać 
tworząc dekoracje weselne. 
Dosyć oczywistym wykorzy-
staniu motywu liści będzie ich 
stworzenie 
- Kolorowe liście  można roz-
rzucić na drodze do ołtarza czy 
między nakryciami na stołach 
i uchwycić w bukietach, na we-
selnym torcie albo zaangażować 
je do ozdobienia prezencików 
dla gości. Ten konsekwentnie 
powtarzający się motyw da 
wrażenie spójnej, dobrze zapla-
nowanej całości – podpowia-
dają konsultanci ślubni.
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Czasy się zmieniają. Dziś do organizacji 
ślubów mamy ułatwiające planowanie 
uroczystości programy komputerowe, 
płacimy za usługi profesjonalnych kon-
sultantów, a zamiast praktykować dawne 
tradycje, staramy się na przeróżne sposoby 
zaskoczyć gości. Kiedyś, choć poziom życia 
był nieporównywalnie niższy niż teraz, nie 
żałowano niczego i zapraszano wszystkich 
sąsiadów, nie tylko bliskich znajomych. 
Według krytyków dzisiejszych uroczystości 
– tylko wówczas bawiono się naprawdę, 
a dzień ślubu nie był, tak jak dziś, wydarze-
niem, po którym szybko przechodziło się 
do porządku dziennego. Ale era wiejskich 
wesel ciągnących się przez cały tydzień 
skończyła się. Na ich miejscu coraz częściej 
pojawiają się krótkie, kameralne cocktail-
parties. 
Dawne ślubne uroczystości pełne były 
zwyczajów, które odeszły już do lamusa. 

jak drzewiej 
bywałO

Niektóre jednak zostały całkowicie za-
pomniane. Jeszcze trzy pokolenia temu 

istniała na przykład tradycja plecenia 
ślubnego wianka przez Pannę Młodą. 
Dziewczęta doglądały wówczas w specjal-
nych ogródkach kwiatów i żyjących także 
zimą wiecznie zielonych roślin, które miały 
być przeznaczone na ślubny wianek – sym-
bol dziewictwa i czystości, który później 
przekształcił się w bukiet. Opuszczając stan 
panieństwa, kobiety pozostawiały ogródek 
samemu sobie, aby obumarł. Lecz tak 
długo, jak nie znalazły wybranka, pielęgno-
wały przysłowiową rutę.
Jednym z najdawniejszych polskich zwy-
czajów weselnych są zaręczyny, nazywa-
ne kiedyś zrękowinami lub zmówinami. 
Niegdyś wyglądały one jednak inaczej, 
znacznie bardziej uroczyście. Narzeczeni 
przyrzekali sobie zawarcie małżeństwa 
zawsze w obecności świadków. Młodzi po-
dawali sobie ręce i składali stosowną opła-
tę zabezpieczającą zwaną wadium, która 
miała powstrzymać ich przed złamaniem 
danego słowa. Podczas obrzędu zrękowin 
mężczyzna i kobieta byli prowadzeni przez 
starostę weselnego, czy ojca Panny Mło-
dej, trzykrotnie dookoła stołu, na którym 
leżał chleb. Kiedy następnie przy stole 
usiedli i podawali sobie ręce na bochenku, 

Ślub 
W XXI wieku uroczystości ślubne wyglądają inaczej, niż pamiętają 
nasi rodzice i inaczej, niż pamiętają nasze babki. Kiedyś ślub to 
było coś, nie tak, jak teraz – mówią czasem te ostatnie.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIE: sxc.hu

Wczoraj i dziś
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starosta pytał trzykrotnie zgromadzoną rodzinę: 
„Z  wolą czy z niewolą związana?”, na co krewni 
odpowiadali: „Z wolą”. Po czym łamał chleb na pół 
i dawał narzeczonym, którzy z kolei rozdzielali go 
między siebie i bliskich.
Kiedyś przeprowadzano także pokładziny. Od-
bywały się one na końcu wesela i polegały na 
odprowadzeniu Panny Młodej do odpowiednio 
przygotowanego pokoju przez pochód gości, aby 
tam po raz pierwszy spędziła noc z mężem. Pod 
poduszkę kładziono szmacianą lalkę, by podczas 
konsumowania małżeństwa poczęło się dziecko. 
Nim jednak doszło do nocy poślubnej, Pan Młody 
częstował zgromadzonych słodyczami, co nazywa-
ne było cukrową wieczerzą. A po weselu, podczas 
obrzędu zwanego przenosinami, przez kilka dni lub 
nawet tygodni żona uroczyście przeprowadzała się 
wraz ze swoimi rzeczami do domu męża.

prOblemy prl-u 

Inaczej też zgoła niż dziś było w czasach nam 
współcześniejszych, to jest jeszcze kilka dekad 
temu. Wtedy na inny obraz ślubów wpływały 
przede wszystkim problemy, które wynikały z od-

mienności komunistycznego ustroju. Pokolenie 
temu zmagano się z trudnościami, które dziś nie 
przyszłyby narzeczonym do głowy.
Do ślubu kościelnego potrzebny był chrzest, 
a jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie każde przyjęcie 
tego sakramentu było dokumentowane. Problem 
mogły mieć dzieci z rodzin wojskowych, które jeśli 
już chrzczono, to po kryjomu, bez jakiegokolwiek 
potwierdzającego świstka. W takim przypadku 
mogło być trudno dostarczyć księdzu wymaga-
nego zaświadczenia. Ale kombinowano, czasem 
dopuszczano się drobnych przekupstw i jakoś się 
udawało.
Z kolei niedobory wszelkiego rodzaju produktów 
w sklepach sprawiały, że trzeba się było nieźle na-
gimnastykować, żeby czymś nakarmić weselnych 
gości. Inaczej niż dziś, nie można było przebierać 
w dostępnych produktach i jedyną opcją było 
zadowolić się tym, co udało się zdobyć. Jedzenie 
pochodziło „spod lady” lub z dobrze wyposażo-
nego Pewexu, lecz do tego wszystkiego trzeba 
było mieć znajomości. Znów potwierdza się, że te 
ostatnie były w owych czasach na wagę złota.
Alkohol kupowano, ale też w dużej mierze pędzo-
no samodzielnie. Na stołach królował ponadto roz-
cieńczany spirytus. Dzięki pracy własnej powstawa-
ły też rozmaite przedmioty, których nie można było 
nigdzie dostać. Trudno było też nabyć choćby cały 
garnitur, więc mozolnie kompletowano materiały 
i udawano się z nimi do krawca. Buty i inne części 
garderoby nie zawsze posiadano we właściwym 
rozmiarze, ale zamiast narzekać, cieszono się, jeśli 
w ogóle były. Prezenty ślubne w tamtych czasach 
to najczęściej pieniądze i sprzęty AGD. O listach 
weselnych podarunków nikt jeszcze nie myślał.
A gdzie biesiadowano? W latach 80. najpopular-
niejszymi miejscami na organizację wesel były re-
mizy strażackie, stodoły, ogródki działkowe i nawet 
prywatne mieszkania. W przypadku tych ostatnich 
wynoszono do piwnic i na korytarz wszystkie 
sprzęty, a stoły i krzesła pożyczano na przykład 
ze szkół. Podczas takich imprez panował niemiło-
sierny tłok: typowym wyzwaniem dla gospodarzy 
było pomieszczenie dziesiątek gości na ledwie 
kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Wydziela-
no specjalny pokój do tańca – tam ciasnota mniej 
doskwierała.
Kiedy zaś zgromadzeni zasiedli wreszcie do picia, 
pojawiał się jeszcze jeden problem – nie dla 
wszystkich starczało kieliszków. I żeby móc podzie-
lić się „szkłem” z innymi, trzeba było pić szybko…
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