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Piotr Ruszewski

rzed Państwem kolejne  - letnie wydanie 
magazynu „Ślub i Wesele Pomorskie”.
W aktualnym numerze naszego pisma po-
lecamy szczególnie obszerny artykuł „Ślub 
poza urzędem”, który opisuje rewolucyjne 
zmiany prawne umożliwiające zawiera-
nie małżeństw poza murami Urzędu Stanu 
Cywilnego. W materiale opisujemy nowe 
możliwości, pytamy także konsultantów 
o to, w jaki sposób zmiany wpłynęły na ich 
pracę i czy na pewno ułatwiły organizację 
wystrzałowych i ekstrawaganckich imprez 
weselnych.
Dużą część numeru stanowią teksty porad-
nikowe - podpowiadamy więc Czytelnikom 
w jaki sposób ustalić listę gości weselnych, 
wskazujemy kolory tego sezonu i wyjaśnia-
my w jaki sposób wybrać suknię ślubną do 
typu sylwetki Panny Młodej.
Nasz magazyn stara się uczestniczyć w cie-
kawych wydarzeniach branży ślubnej, opu-
blikowaliśmy więc relację z dnia otwartego dla Młodych Par, które zorganizowano w so-
pockim hotelu Haff ner.
Polecamy Państwa uwadze także artykuł „Ile kosztuje ślub?”, który stanowi omówienie 
najnowszych badań dotyczących branży weselnej. Lektura tego tekstu podkreśla wciąż 
rosnące koszty organizacji wesela i pozwoli odpowiedzieć na pytanie „Kiedy organizacja 
ślubu może się zwrócić?”

                                Zapraszamy do lektury!

REKLAMA: 
Danuta Bieszke,

d.bieszke@expressy.pl, tel. 660 731 138

Zdzisława Mochnacz
z.mochnacz@expressy.pl, tel. 792 060 155

WYDAWCA: 
NORDAPRESS P.P.H.U., 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, 
tel./fax 58 553 33 40

NAKŁAD: 5 000 egz.

REDAKCJA: 
Ślub i Wesele Pomorskie, Aleja Zwycięstwa 24, 

80-219 Gdańsk, tel./fax 58 553 33 40, 
wesele@expressy.pl

www.metropolia.info

ZESPÓŁ: 
Piotr Ruszewski (redaktor naczelny), 

Grzegorz Bryszewski (redaktor prowadzący), 
Grzegorz Dzięgelewski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Jagoda Lezner

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: 
Suknia ślubna z kolekcji Marry Me - House of Brides

ul. Grunwaldzka 124, Gdańsk (Wrzeszcz)
www.marry-me.com.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. 
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.

OD WYDAWCY:



4 www.metropolia.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E

4 www.metropolia.info

Trampki na ślubie? W żadnym 
razie! – mówią znawcy mody 
męskiej. Buty na ślub – czy to 
dla Pana Młodego, czy to dla 
gości – powinny być eleganckie 
i świadczyć o szacunku dla cere-
monii, w której się uczestniczy.
Obuwia, które wybierzemy 
na tę wyjątkową okazję, nie 
włożymy na co dzień, może 
nam jednak posłużyć jeszcze 
wielokrotnie. Będzie ozdobą 
każdej ofi cjalnej uroczystości, 
takiej jak chrzciny lub zabawa 
sylwestrowa. Nie warto więc na 
nim oszczędzać, zwłaszcza że 
łatwo odróżnić tańsze, często 
tandetne buty wizytowe od 
droższych, dalece bardziej 
szykownych.
Buty powinny pasować do pa-
ska, spinek i zegarka, a w przy-
padku Pana Młodego także do 
stylizacji jego wybranki. Warto 
je w domu trochę rozchodzić 
i nie wkładać na ślub obuwia 
prosto ze sklepu. Koniecznie 
upewnijmy się, że to, co chce-
my włożyć jest wystarczająco 
wygodne. Butów nie będziemy 
wszak zdejmować przez wiele 
godzin.

Fason
Zdaniem wielu najlepszym 
wyborem na ślub i butami, 

Elegancja 
nA PIeRWszYM MIeJsCu
OBUWIE TO CZĘŚĆ GARDEROBY WAŻNA NIE TYLKO DLA KOBIET, 
ZWŁASZCZA PODCZAS ŚLUBU I WESELA. PODPOWIADAMY, JAK DODAĆ 
SOBIE SZYKU, WKŁADAJĄC WŁAŚCIWE MĘSKIE BUTY.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
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które każdy elegancki mężczy-
zna po prostu powinien mieć 
w swojej garderobie, są oxfordy. 
Występuje on z nakładanym 
podnoskiem lub bez niego – 
ten pierwszy wariant lepiej 
sprawdzi się dla osób o dużym 
rozmiarze stopy. Oxfordy cechu-
ją się prostym krojem i bra-
kiem zdobień, są kwintesencją 
klasycznej elegancji.
Inny popularny fason butów 

na ślub to brogsy, czyli mniej 
ofi cjalna wersja oxfordów z per-
foracjami w kształcie litery „W” 
po bokach.  Panowie wkładają 
też czasem na śluby odrobinę 
mniej klasyczne derby, inaczej 
angielki – tym różniące się od 
oxfordów, że sznurowadła są 
w nich naszyte na wierzch przy-
szwy, a nie pod jej spodem.
Mokasyny sprawdzą się na 
ślubie organizowanym latem, 

w szczególności zaś, jeśli odby-
wa się on w plenerze. Te lekkie 
i przewiewne buty, jako jedyne 
spośród obuwia wizytowego, 
wkłada się na gołą stopę.

Kolor
Generalna zasada mówi, że 
buty ślubne powinny być 
o jeden ton ciemniejsze od 
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garnituru noszącej je osoby. Do  
szarych możemy zatem dobrać 
buty brązowe, a do brązowych 
– na przykład bordowe. Ten 
ostatni kolor będzie się również 
dobrze prezentował w towarzy-
stwie garnituru niebieskiego. 
Wkładasz strój w kolorze grafi -
towym? Wybierz obuwie czarne 
lub bordowe. Wyjątkiem od 
powyższej reguły jest garnitur 
biały, do którego pasują wyłącz-
nie buty w tym samym kolorze.
Specjaliści z zakresu mody 
męskiej są jednak zdania, że 
zdecydowanie najlepsze na ślub 
są buty czarne. Jest to kolor 
najbardziej klasyczny i uniwer-

salny, który jako jedyny pasuje 
do czarnego stroju wizytowego. 
Przykładowo brązowe buty 
dobrane do czarnego garnitu-
ru będą wyglądać po prostu 
nieelegancko. Czerń jest zawsze 
modna, więc zdecydowanie 
się na nią będzie bezpiecznym 
i niemal w każdym wypadku 
trafnym wyborem.

Co pod butami?
Wybierając idealne buty dla 
siebie, nie lekceważ skarpetek! 
Źle dobrane, mogą zrujnować 
nawet najlepszą stylizację. Żeby 

tego uniknąć, wystarczy prze-
strzegać dwóch prostych zasad:
Kolor skarpetek powinien 
odpowiadać kolorowi butów. 
Nie muszą być one na szczęście 
dokładnie tym samym odcieniu, 
co obuwie.
Należy wybierać skarpetki wy-
starczająco długie, żeby uniknąć 
zagrożenia odsłonięcia łydki 
spod nogawki garnituru.
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Firmy oferujące wynajem ślub-
nych pojazdów coraz bardziej 
urozmaicają swoje oferty, aby 
każdy klient mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jest więc w czym 
wybierać. Wśród Nowożeńców 
dominują dwie szkoły: jedni 
wolą zabytkowy pojazd z klasą 
typu retro, inni chcieliby zjawić 
się na swoim weselu w nowo-
czesnej limuzynie.
Najczęściej Młodzi decydują 
się na limuzynę z kierowcą. 
W przestronnym wnętrzu 
pojazdu jest dużo miejsca dla 
pasażerów, więc suknia Panny 
Młodej nie pogniecie się i cała 

kreacja powinna przetrwać 
podróż nienaruszona. Limuzyny 
kojarzone są ponadto z luksu-
sem i przepychem, a któż nie 
chce czuć się w dniu swojego 
ślubu luksusowo?
Jeśli interesuje nas samochód 
w stylu retro, powinniśmy 
możliwie wcześnie zaintereso-
wać się jego wyborem i doko-
nać rezerwacji z odpowiednim 
wyprzedzeniem. W przypadku 
tych wzbudzających największe 
zainteresowanie, powinniśmy 
zawrzeć umowę nawet na pół 
roku przed terminem wesela. 
Zabytkowe auta są bowiem na 

ślubach coraz popularniejsze, 
a kolejka do ich wynajmu zwięk-
sza się z roku na rok.
Polacy lubią przejechać się do 
ślubu kultową Warszawą, a ci, 
którym marzy się odrobina 
zachodniego wyrafi nowania, 
wybierają Rolls Royce’a lub 
Bentleya. Pary decydujące się 
na starego Forda Mustanga 
docenią romantyczny klimat, 
który stwarza ten pojazd. Au-
tem, które dobrze sprawdzi się 
w cieplejszych miesiącach jest 
natomiast kabriolet, ze względu 
na jego charakterystyczną 
budowę.

CZYM DO ŚLUBU,    czyli jak wybrać samochód?
EKSKLUZYWNY SAMOCHÓD, KTÓRY DOWIEZIE PARĘ MŁODĄ NA ŚLUB, TO 
COŚ, CO Z PEWNOŚCIĄ ZROBI WRAŻENIE NA UCZESTNIKACH CEREMONII.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
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BMW, Audi, Mazda czy Lexus to 
współczesne marki samocho-
dów, które są przez Narzeczo-
nych wybierane najczęściej. 
Ślubne auto jest prawie zawsze 
w kolorze czarnym – dzięki 
temu nie tylko wygląda bardziej 
elegancko, ale też podkreśla 
powagę uroczystości.

Kwestia kosztów
Wynajmując samochód ślubny, 
zwykle decydujemy się na jeden 
z dwóch najczęściej dostęp-
nych modeli cenowych. Albo 
płacimy za każdą godzinę najmu 
– zwykle jednak za minimum 
trzy godziny – , albo uiszczamy 
ustaloną kwotę za cały dzień 
używania pojazdu. W większo-
ści przypadków lepiej sprawdzi 
się model pierwszy, zwłaszcza 
gdy zarówno ślub, jak i wesele 

organizowane są niedaleko od 
miejsca zamieszkania Młodych. 
Jeśli część rozrywkowa zaślubin 
odbywa się z dala od kościoła 
lub urzędu i podróż może się 
przeciągnąć, warto rozważyć 
drugi model cenowy.
Zabytkowe modele i limuzy-
ny wynajmiemy za ok. 250 
złotych za godzinę, co najmniej 
o połowę więcej przyjdzie nam 
zapłacić tym, którzy wybiorą 
cadillaka. Jeśli Młodzi wymarzą 
sobie konkretny model, który 
jest niedostępny w Polsce, wy-
pożyczalnie starają się zwykle 
spełniać ich zachcianki. Koszty 
sprowadzenia samochodu na 
ślub z zagranicy są jednak wyso-
kie i sięgają 10 tys. złotych.

Dla oszczędnych
Jeśli trudno nam dopiąć budżet 

weselny, możemy spróbować 
oszczędzić trochę na ślubnym 
samochodzie. Niektórzy Pań-
stwo Młodzi nie potrzebują li-
muzyny, a wystarczy im zwykły 
samochód trochę lepszej klasy 
z wypożyczalni aut. Jeszcze 
tańszą opcją jest popytanie 
rodziny i znajomych. A nuż ktoś 
dysponuje ciekawym autem, 
które zgodzi się na ten niezwy-
kły dzień użyczyć?
Bywa też, że luksusowy samo-
chód – i wydatek, które trzeba 
z jego tytułu ponieść – może 
być na ślubie wręcz zbędny. Sy-
tuacja taka może wystąpić na 
niektórych ślubach tematycz-
nych – na przykład na ślubie 
w stylu ekologicznym, podczas 
którego Młodzi przyjeżdżają 
do kościoła na rowerach. Nie 
zawsze więc auto czy bryczka 
to jedyne rozwiązanie.
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Kiedy największe weselne 
emocje opadną, zabawa 
wcale nie musi się kończyć. 
Nazajutrz po ślubie Młodzi 
mogą nieco się wyciszyć, 
spędzając czas w rodzinnym 
gronie, a przy tym uhonoro-
wać swoich najbliższych gości 
zaproszeniem na tę kame-
ralną imprezę. Poprawiny to 
uroczystość mniej widowi-
skowa, ale mimo to potrafi 

dostarczyć gospodarzom i ich 
gościom wielu pozytywnych 
wrażeń.
Dzień poprawin nie wymaga 
ani tylu przygotowań, ani tak 
wielkich wydatków, jak dzień 
wesela. Będzie też o wiele 
mniej sprzątania. Ich organi-
zowanie nie jest obowiązko-
we, warto jednak  to rozważyć 
i przedłużyć sobie niezwykłe, 
weselne chwile.

Termin 
nie bez znaczenia
Poprawiny najlepiej organizuje 
się, kiedy ślub zaplanowa-
liśmy na sobotę. W innym 
wypadku przybycie gości na 
imprezę, która ma odbyć się 
na przykład w tygodniu, może 
być bardzo utrudnione. Jeśli 
wynajmiemy salę weselną na 

JEDEN DZIEŃ  

W DAWNEJ POLSCE ŚLUB DWOJGA MŁODYCH LUDZI CELEBROWANO 
NAWET PRZEZ TYDZIEŃ. PO TAMTYCH CZASACH POZOSTAŁ ZWYCZAJ 
POPRAWIN, KTÓRY NA STAŁE WPISAŁ SIĘ DO NASZEJ WSPÓŁCZESNEJ 
TRADYCJI ŚLUBNEJ. PODPOWIADAMY, JAK ROZSĄDNIE JE ZORGANIZO-
WAĆ I CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD PIERWSZEGO DNIA ŚWIĘTOWANIA.

to za mało
TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
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piątek, nie będziemy mogli już 
zorganizować w niej dłuższego 
rodzinnego spotkania następ-
nego dnia: z pewnością będzie 
się tam wtedy odbywała kolej-
na uroczystość. Piątkowe śluby 
zazwyczaj obchodzą się więc 
bez poprawin.
Godzinę rozpoczęcia uroczy-
stości trzeba ustalać rozsądnie 
Po weselu wszak zarówno 
goście, jak i Młodzi – którzy 
salę weselną powinni byli 
opuścić jako ostatni –chcieliby 
się wyspać, żeby mieć siły do 
dalszej zabawy.

Goście, goście
Nie wszyscy zaproszeni na 
wesele muszą pojawić się 
też kolejnego dnia. Nie dość, 
że przyjęcie tylu osób po raz 
drugi byłoby dla gospodarza 
kosztowne, to jeszcze poprawi-
ny straciłyby swój specyfi czny, 
kameralny charakter. Na gosz-
czenie wszystkich weselników 
również nazajutrz – co byłoby 
de facto organizowaniem  
dwudniowego wesela – mogą 
sobie pozwolić tylko ci, którym 
naprawdę nie zbywa na pienią-
dzach i… gościnności.
Zwyczajowo dzień po weselu 
przyjmujemy najbliższą rodzinę 
i serdecznych przyjaciół. Niech 
zjawią się nasi dziadkowie, 
rodzice, rodzeństwo, świad-
kowie… Dla tych osób warto 
przygotować specjalną wersję 
zaproszenia z informacją o po-
prawinach i prośbą o potwier-
dzenie zjawienia się na nich. 
Oszczędźmy sobie problemów 
i nie zapraszajmy na poprawiny 
osób z bliskiej rodziny, których 
po prostu nie lubimy – wy-
starczy, że przemęczymy ich 
obecność na weselu.

tel. 792 060 155
e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

przeglądaj poprzednie 
          wydania za darmo

www.metropolia.info
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W niektórych regionach kraju 
na poprawinach gościmy jed-
nak nie najbliższych, a dal-
szych znajomych: sąsiadów 
i tych, którzy nie bawili się 
z nami na weselu. Niech i oni 
cieszą się szczęściem Mło-
dych! Alternatywą jest też za-

proszenie przez Nowożeńców 
wyłącznie ich rówieśników, 
aby uczynić dzień poprawin 
luźną, towarzyską imprezą.

Restauracja
czy dom
Gdzie zorganizować popra-
winy? Możliwości jest kilka. 
Wiele zależy tu od naszych 
możliwości finansowych 
i liczby zaproszonych przez nas 
osób.

Jeśli wesele odbywało się na 
sali, najpewniej będzie ona 
wolna jeszcze przez połowę 
następnego dnia. Możemy 
zatem zaprosić tam rodzinę 
i znajomych na późne śnia-
danie lub obiad. Jeśli główna 
sala ma być już jednak zajęta, 

wiele restauracji za niewielką 
opłatą znajdzie mniejszą salę 
na poprawiny. Tę sprawę naj-
lepiej uzgodnić już rezerwując 
salę weselną, dzięki czemu 
uzyskamy zwykle bardziej 
atrakcyjną cenę.
Równie często poprawiny 
odbywają się w prywatnych 
domach. Oczywiście, rozwią-
zanie takie jest możliwe tylko 
wtedy, gdy Młodzi lub ich ro-
dzice dysponują odpowiednio 
dużym lokalem. W domowym 

zaciszu zorganizujemy bar-
dziej kameralną uroczystość, 
z pewnością zaoszczędzimy 
też sporo pieniędzy. Idealny 
na letnie poprawiny będzie 
dom z ogrodem lub po prostu 
trochę miejsca na świeżym 
powietrzu.

Czym chata bogata
Żeby ograniczyć wydatki, na 
poprawinach często podaje 
się do jedzenia po prostu to, 
co zostało z poprzedniego 
dnia. Uprzednio należy się, 
rzecz jasna, upewnić, czy po-
trawy, a w szczególności ciasta 
wciąż nadają się do spożycia. 
Niektóre dania z poprzedniego 
dnia możemy wykorzystać do 
przygotowania nowych pozycji 
w menu – na przykład rosół 
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Poprawiny stwarzają okazję, 
by zaproponować gościom 
wspaniałe, niedostępne 
w dniu ślubu rozrywki. Nie 
musimy całego dnia spędzać 
przy stole! Oto kilka popular-
nych rozwiązań:

PLENER. 
W odróżnieniu od wesela, 
poprawiny częściej odbywają 
się w plenerze. Na zewnątrz 
możemy  organizować rozryw-
ki trudne do przeprowadzenia 
w dusznej sali weselnej – 
choćby grill lub mały pokaz 
sztucznych ogni. Co więcej, 
zabawa na świeżym powietrzu 
z pewnością bardziej spodoba 
się dzieciom.

ZWIEDZANIE. Taka atrakcja 

sprawdzi się wspaniale, jeśli 
mamy gości z daleka lub 
w naszej okolicy jest coś 
szczególnego, co mogłoby 
być dla nich interesujące. 
Przewagę mają ci, którzy 
biorą ślub w górach lub nad 
morzem. A jeśli bawimy się 
w mieście – kto wie, a nuż 
świetnie sprawdzimy się 
w roli przewodnika?

KONKURSY. 
Nic nie zapewnia tylu emocji, 
co odrobina zdrowej rywali-
zacji. Karaoke? Gry zespoło-
we? Kalambury? Możliwości 
jest wiele. Zanim jednak 
zorganizujemy tego typu 
zabawę, zastanówmy się, 
czy przypadnie ona do gustu 
naszym gościom.

MOC POPRAWINOWYCH ATRAKCJI

nada się na bazę pod inną, 
świeżą zupę.
Świetnym pomysłem i atrak-
cją wielu poprawin jest grill. 
Mięso przygotowane na 
żywym ogniu to przysmak, 
któremu mało kto potrafi się 
oprzeć. Pamiętajmy jednak 
o gościach, którzy nie gustują 
w potrawach mięsnych. Dla 
nich warto przygotować coś 
równie apetycznego, a wege-
tariańskiego.
Kolejna sprawa to alkohol. 
Wielu gości wraca z poprawin 
samochodami, które zostawili 
u gospodarzy poprzednie-
go dnia. Nie wezmą oni do 
ust nawet kropli alkoholu, 
więc będziemy potrzebowali 
mniejszej ilości napojów wy-
skokowych – o ile te w ogóle 
pojawią się na imprezie. Pozo-

stałym uczestnikom przyjęcia 
możemy podać słabsze, a za 
to lepiej gaszące pragnienie 
trunki, takie jak wino i piwo. 
Wódkę, która pozostała po 
weselu, wykorzystajmy w ła-
twiej przyswajalnej postaci, 
czyli w postaci drinków.

Trochę luzu
Poprawiny bywają czasem 
równie formalną uroczysto-
ścią, co ślub, i w takim wypad-
ku nie musimy rezygnować 
z elegancji w ubiorze. Zazwy-
czaj jednak dzień po weselu 
jest dużo mniej oficjalny, 
a strój uczestników imprezy 
to potwierdza. Gości warto 
zwykle poinformować, jak 
powinni się ubrać – nie jest 
to sprawa oczywista i wiele 

zależy od tego, jak impreza 
będzie przebiegać i gdzie się 
odbędzie.
Panowie zamiast garnituru 
mogą włożyć marynarkę, 
spodnie i koszulę, a panie – 
właściwie co zechcą. Zdarza 
się wręcz, że poprawiny są 
jeszcze luźniejsze i goście 
przychodzą w dżinsach! 
Akceptowalny bywa elegancki 
styl sportowy, zwłaszcza, jeśli 
impreza odbywa się latem 
i w plenerze.
Na poprawinach Młodzi po-
winni pamiętać, że najbardziej 
stresujące chwile ślubu już za 
nimi. Nie spoczywa na nich już 
tak wielka odpowiedzialność 
za sukces przedsięwzięcia, 
więc nareszcie mogą bez ner-
wów rzucić się w wir zabawy 
wraz z rodziną i przyjaciółmi.
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Dotychczasowe przepisy 
pozwalały co prawda na ślub 
poza urzędem, ale tylko 
w szczególnych okoliczno-
ściach –  jedno z narzeczo-
nych musiało się znajdować 

w szpitalu lub w zakładzie 
karnym. Niekiedy ślubów 
w plenerze udzielano osobom 
znaczącym lub zasłużonym 
dla danego miasta. W innym 
wypadku szanse na ślub 

w niestandardowym miejscu 
były nikłe. Obowiązująca nas 
dotąd ustawa o aktach stanu 
cywilnego z 1986 roku została 
jednak znacznie zmodyfikowa-
na, co otworzyło przed Mło-

Ślub NIE TYlKO W uRZĘDZIE
1 MARCA WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY PRAWNE, KTÓRE UŁATWIŁY 
WZIĘCIE ŚLUBU POZA MURAMI URZĘDU STANU CYWILNEGO.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: slubnest�dio.net

Grzegorz Dzięgelewski
slubnest�dio.net

Grzegorz Dzięgelewski
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dymi nowe możliwości. Nowe 
przepisy – jak twierdzi MSW – 
mają być wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom par, które coraz 
częściej prosiły o udzielenie 
ślubu w plenerze.
W 2013 roku, spośród 69 
tysięcy udzielonych w Pol-
sce ślubów, poza urzędem 
zawarto około 2 tysiące. Teraz 
liczba ta z pewnością  wzro-
śnie, mimo wynoszącej tysiąc 
złotych dodatkowej sumy, 
którą będzie trzeba za ów 
przywilej zapłacić. Jak tłuma-
czą urzędnicy, opłata ta jest 
konieczna, gdyż musi pokryć 

między innymi koszty dojazdu 
urzędnika i jego pobytu na 
uroczystości. Osoby, które pra-
gną wziąć ślub poza urzędem 
i spełniają warunki zawarte 
w starej wersji ustawy, nie po-
niosą dodatkowych kosztów.
Wybrana przez nas na tę 
niezwykłą chwilę lokalizacja 
musi spełniać kilka warunków. 
Ślub zostanie udzielony tylko 
tam, gdzie zagwarantowane 
zostaną powaga i doniosłość 
ceremonii – często wybiera 
się więc na przykład zamki 
i pałace. Miejsce na ślub musi 
ponadto być bezpieczne dla 

wszystkich uczestników uro-
czystości. Niespełnienie tych 
zastrzeżeń może być przyczy-
ną odmowy udzielenia ślubu 
przez urząd, a każdy przypa-
dek jest rozpatywany indywi-
dualnie. Jeśli więc wybierzemy 
nietypowe miejsce na ślub, 
wiele będzie zależeć do dobrej 
woli urzędnika. 
Przy okazji nowej ustawy Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych przeprowadziło badanie, 
które sprawdziło wymarzone 
miejsca na ślub Polaków. 
Według niego ponad poło-
wa respondentów chciałaby 
zawrzeć małżeństwo poza 
urzędem, a około jedna trze-
cia – w plenerze. Najczęściej 
wskazywane miejsca to plaża, 
ogród lub tereny nad morzem. 
Wiele par najchętniej widzia-
łoby swój ślub w Zakopanem. 
W Gdańsku pary często pytają 
o możliwość pobrania się 
w Dworze Artusa lub w altan-
ce w Parku Oliwskim, w Gdyni 
natomiast zainteresowaniem 
cieszą się Dar Pomorza i molo 
w Orłowie.
Nowe przepisy to nie tylko 
ułatwione pobieranie się 
w plenerze. Co jeszcze się 
zmieniło? Rodzice mogą odtąd 
nadawać dzieciom imiona 
obcego pochodzenia, wciąż 
jednak nie mogą to być imiona 
zdrobniałe i ośmieszające, 
ani więcej niż dwa. Ponadto 
został ułatwiony dostęp do 
dokumentów takich, jak akty 
urodzeń, ślubów i zgonów. Od 
marca prowadzi się ich elek-
troniczną rejestrację, dzięki 
czemu możemy otrzymać ich 
odpisy w każdym Urzędzie Sta-
nu Cywilnego bez konieczno-
ści jeżdżenia w miejsce, gdzie 
dokument został sporządzony.
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MARLENA POPIS,
Wedding Creati on

Ślub w plenerze to z pew-
nością marzenie niejednej 
Pary Młodej. Od 1 marca 

nie ma już przeciwskazań, 
by urzędnik udzielił takiego 
ślubu poza urzędem. Jest to 
spore ułatwienie zarów-
no dla narzeczonych, jak 
i konsultantów ślubnych. 
Wcześniej wszystko zależało 
od przychylności urzędnika  
czy jego przełożonych. Trze-
ba było pisać odpowiednią 
prośbę z uzasadnieniem, 
często przekolorowanym, 
dlaczego właśnie ślub 
w plenerze jest dla nas tak 

ważny i dlaczego nie ma 
możliwości, by Para Młoda 
mówiła „tak” w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Niestety, 
nawet po takim piśmie nie 
mieliśmy pewności, czy uda 
nam się przekonać osobę 
decyzyjną. Dziś urzędnik, 
jeżeli uroczystość plenerowa 
spełnia wskazane wymogi, 
nie odmówi przeprowadze-
nia ceremonii w miejscu, 
które najbardziej nam 
odpowiada.

SPORE UŁATWIENIE
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GABRIEL JAŻDŻEWSKI,
Gustowne Wesele

Marzenia się spełniają, ale 
wciąż niemożliwa jest ceremo-
nia cywilna na plaży, nawet po 
uzyskaniu wszystkich zezwoleń, 
zgody administratora terenu 
i zapewnieniu ochrony obszaru 
wydzielonego na uroczystość. 
Miejsca takie jak to uznawane 

są przez urzędników nadal 
za niewystarczająco doniosłe 
i godne, mimo że to nie sama 
lokalizacja, ale zwykle zaaranżo-
wanie przestrzeni, odpowied-
nie dekoracje, oprawa muzycz-
na, nagłośnienie, przemyślany 
scenariusz i zapewnienie bez-
pieczeństwa gwarantują uro-
czystą formę ślubu. Co istotne, 
urzędnicy mają dzięki ustawie 
możliwość przeprowadzenia 
wizji lokalnej miejsca, w którym 
ma się odbyć ceremonia oraz 
oceny spełnienia określonych 
w ustawie przesłanek. Warto 
wiedzieć, że poza wymogiem 
zachowania uroczystej formy 
oraz bezpieczeństwa osób 

MIEJSCE MUSI BYĆ 
WYSTARCZAJĄCO DONIOSŁE

obecnych, ustawa nie przewidu-
je dodatkowych wymagań dla 
przyjęcia oświadczeń o wstą-
pieniu w związek małżeński 
poza urzędem stanu cywilnego. 
Wbrew pozorom, wejście w ży-
cie nowej ustawy nie oznacza, 
że każda Para otrzyma zgodę 
na tego rodzaju ceremonię. Jak 
wiemy z doświadczenia naszej 
branży, niektóre USC ogranicza-
ją liczbę ślubów poza lokalem 
urzędu do dosłownie kilku 
w całym sezonie ślubnym, ar-
gumentując odmowę brakiem 
wystarczającej kadry lub innymi 
przyczynami. Są jednak kie-
rownicy USC, którzy doskonale 
rozpoznali potrzeby przyszłych 
Par Młodych i do pomysłu orga-
nizacji uroczystości w plenerze 
czy pałacu podchodzą bardzo 
entuzjastycznie.
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– W tym roku weselny szał 
opanował styl rustykalny. 
Naturalne, niekiedy specjalnie 
postarzane elementy królują 
na ślubnych przyjęciach – 
mówi nam konsultantka Mar-
lena Popis z agencji Wedding 
Creati on. Jednak co by znaczył 
najciekawszy nawet styl bez 
odpowiednio dobranych 
kolorów?
Moda na spójną kolorystycznie 
ślubną uroczystość przywę-

drowała do nas z Ameryki. I od 
kilku lat nie należy obok niej 
przechodzić obojętnie. W tym 
roku pojawiło się kilka eks-
cytujących kolorów, na które 
powinno się zwrócić uwagę. 
Jak zauważają znawcy mody 
ślubnej, po burzy w poprzed-
nich latach na intensywne, na-
sycone kolory, często widziane 
w elementach folkowych, 
powracamy do spokojnych, 
przymglonych trendów.

Pantone 
wyznacza trendy
Pantone, amerykańska fi rma 
działająca w przemyśle poli-
grafi cznym, co roku prognozu-
je, jaki kolor będzie królował 
w nadchodzącym sezonie. 
Rok 2014 upłynął więc pod 
znakiem orchidei – konkretnie 
jej tonu Radiant Orchid. Teraz 
padło na marsalę.

 Kolory 
TEGO SEZONU

TRUDNO NADĄŻYĆ ZA MODĄ, KTÓRA KAŻDEGO ROKU ZASKAKUJE NAS 
CZYMŚ INNYM – SZCZEGÓLNIE W KWESTII KOLORYSTYKI STROJÓW 
I DEKORACJI. JAKIE BARWY SĄ NA TOPIE W SEZONIE ŚLUBNYM 2015?

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
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– Nazwa wywodzi się od wło-
skiego wina i to je w swoim 
odcieniu przypomina – mówi 
konsultantka ślubna Iwona 
Przybojewska z agencji Event 
by Ev. – Kolor z połączenia 
borda, lekko przybrudzony 
brązem. Tajemniczy, zmysłowy 
i elegancki. Pięknie wyglą-
da w połączeniu ze złotem, 
szafi rem lub połyskującymi 
dodatkami. Sprawdzi się na 
pewno na weselach w okresie 
jesienno-zimowym, w zdo-
bionych salach, jednolitych 
namiotach czy pałacach 
i zamkach – dodaje wedding 
plannerka.
Marsala to jednak pomysł nie 
tylko na chłodniejszą część 
roku. Znani projektanci, tacy 
jak Dior i Gucci, proponują 
ten kolor również w okresie 
letnich upałów. Marsalę, 
podobnie jak inne kolory wy-
bierane przez Instytut Pantone 
w danym roku, znajdziemy nie 
tylko wśród ubrań i dekoracji 
ślubnych, ale też na półce z la-
kierami do paznokci, cieniami 
do powiek i szminkami do ust.
Marlena Popis twierdzi, że 
marsala była kolorem dotąd 
niedocenionym, który dodaje 
charakteru przyjęciu w niejed-
nej scenerii.
– Nieco przybrudzona, niedo-
skonała idealnie wpasowuje 
się w naturalny styl rustykalny, 
a użyta w dodatkach Panny 
Młodej podkreśla jej urodę – 
podsumowuje przedstawiciel-
ka agencji Wedding Creati on.

Chłód pasteli
– Gdy w ubiegłym roku kró-
lowały w dekoracjach pastele 
w odcieniach żółci, pudrowe-
go różu i brzoskwini, w tym 

roku przyszedł czas na pastele 
w zimnej odsłonie. Na stołach 
zagoszczą więc wszelkie szaro-
ści, przełamane biele, zielenie, 
błękit i fi olety – uważa Iwona 
Przybojewska z Event by Ev.
Zdaniem konsultantów naj-

większą popularnością cieszy 
się jednak mięta, która już 
w zeszłym roku zaczęła poja-
wiać się na weselnych stołach.
– Swoją lekkością upiększa nie 
tylko stoły i elementy wystroju 
wnętrz, ale przede 
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wszystkim ubiory Panny 
Młodej. I wychodzi jej to 
nadzwyczaj świetnie – ko-
mentuje Marlena Popis.
Zdaniem Iwony Przybojew-
skiej zestawienia chłodnych 
pasteli jest niezwykle lekkie, 
dziewczęce, idealne na wese-
la zarówno latem, jak i zimą.
– Ich uniwersalność można 
zastosować w wielu salach, 
namiotach i sesjach ślubnych 
– twierdzi konsultantka.

Może nieco 
granatu?
Ostatnim zestawieniem kolo-
rów, jakie proponują konsul-
tantki są błękity, niebieskości 
i granaty. Jest to połączenie 

zimne, lecz – zdaniem Iwony 
Przybojewskiej – mogłoby się 
świetnie sprawdzić na weselu 
organizowanym przy plaży 
w środku lata.
– Granat jest niezbyt popu-
larny, lecz często bywa uży-
wany w weselach o tematyce 
morskiej. Może być zapre-
zentowany w jednej tonacji 
lub łączony z innymi barwami 
niebieskich odcieni – mówi 
przedstawicielka Event by Ev.
To oczywiście nie wszyst-
kie odcienie, jakie należy 
rozważyć w przygotowaniach 
do ślubu i wesela. Nadal na 
topie są złoto i srebro, do 
łask wraca kolor chabrowy – 
zwłaszcza, jeśli chodzi o buty. 
Wielbicielki różu mogą 
zastanowić się nad chłodnym 

kolorem sorbetu truskaw-
kowego, a osoby kochające 
cieplejsze kolory – nad sło-
necznym żółtym.
-Pamiętajmy tylko, by nie dać 
się zwieźć do końca ślub-
nym trendom, ponieważ nie 
zawsze modny kolor będzie 
pasował do miejsca, w któ-
rym organizujemy wesele – 
ostrzegają konsultanci.
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SUKNIA I TYP SYLWETKI

SUKNIA ŚLUBNA MUSI BYĆ OCZYWIŚCIE NIEPOWTARZALNA I 
WYSTRZAŁOWA. KAŻDA NARZECZONA MUSI TEŻ ZASTANOWIĆ SIĘ, CZY 
WYBRANA KREACJA BĘDZIE PASOWAŁA DO JEJ FIGURY.

TEKsT: Anna Wójcik
www.wychodzezamaz.pl 

Anna Wójcik
www.wychodzezamaz.pl 

Anna Wójcik

Podstawowym kryterium do-
boru sukienki jest typ sylwetki. 
W salonach sukni ślubnych, 
sprzedawcy wystarczy rzut 
oka na Twoją sylwetkę, żeby 
wiedzieć, jakie modele Tobie 
zaproponować. A Ty wiesz, jaki 
typ sylwetki masz?

Typy sylwetek 
Sylwetka gruszka – cechuje 
się wąskimi ramionami, małym 
biustem, wcięciem w talii, 
okrągłymi biodrami i udami. 
Do tego typu sylwetki, będzie 
pasować gładka spódnica, bez 
falban i drapowań na bio-
drach, góra sukienki powinna 
być fantazyjnie zdobiona, aby 
odwrócić uwagę od małego 
biustu.Idealną sukienką, bę-
dzie suknia w kształt litery A.

Sylwetka jabłko – cechuje się 
rozbudowaną linią ramion, 
dużym biustem, brakiem wcię-
cia w tali i obfi tymi biodrami.
Do tego typu sylwetki, będzie 
pasować suknia o pionowych 
cięciach, z miękkich i lejących 
tkanin. „Jabłko” powinno 
unikać marszczeń, falban, wzo-
rzystych aplikacji, które po-
szerzają sylwetkę. Idealną su-
kienką będzie suknia w kształt 
litery A, princeska, sukienka 

idealne rozWiązanie dla sylWetki typu 
„jabłko” (na zdjęciu) będzie sukienka 
W stylu klasycznym bądź prostym.
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Kluczem jest dopasowanie
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z podwyższonym stanem.
Sylwetka odwrócony trójkąt 
– cechuje się rozbudowanymi 
ramionami, dużym biustem, 
wąską talią i biodrami. Do tej 
sylwetki góra sukienki po-
winna być dopasowana, bez 
marszczeń w okolicy ramion, 
spódnica może być błyszcząca, 
wzorzysta z drapowaniami. 
Idealną sukienką będzie model 
klasyczny bądź prosty.
Sylwetka klepsydra – cechuje 
ją duży biust, wcięcie w talii 
i okrągłe biodra.
Posiadaczka tego typu sylwetki 
powinna unikać sukienek 
pod szyję, szerokich spódnic, 
odciętych pod biustem. Panna 
młoda z taką sylwetką powin-
na ubrać sukienkę z wcięciem 
w talii, z ozdobnym, koloro-
wym paskiem. Suknia może 
także posiadać ramiączka.

Sylwetka chłopięca – cechu-
je ją mały biust, prosta talia 
i wąskie biodra. Panna młoda 
z tego typu sylwetką powinna 
mieć suknię z miękkiej, lejącej 
się tkaniny, odcinana pod 
biustem, z rozkloszowanym 
dołem. Na wysokości biustu 
powinny być bogate zdobienia 
bądź marszczenia.
Warto poszukać modelu su-
kienki litera A, bądź syrenki.

Sylwetka fi ligranowa – ce-
chuje ją niski wzrost, drobna 
budowa ciała i mały biust.
Panna młoda nie powinna 
wybierać sukienki z dużymi 
zdobieniami i udrapowaniami, 
takie ozdoby mogą „przy-
tłoczyć” jej osobę. Sukienki 
w kształt litery A, empire lub 
krótkie będą pasowały do tej 
sylwetki. 
Dodatkowego podziału sylwe-

do sylWetki typu Gruszka 
będzie pasoWaĆ Gładka 
spÓdnica, bez Falban 
i drapoWaŃ na biodrach
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W przypadku sylWetki 
chłopięcej spraWdzi się 
model sukienki litera a, 
bądź syrenki.
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panna młoda, ktÓra ma FiliGranoWy typ sylWet-
ki (na zdjęciu) nie poWinna WybieraĆ sukienki 
z duŻymi zdobieniami i udrapoWaniami, bo takie 
ozdoby moGą „przytłoczyĆ” jej osobę.
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tek dokonały Trinny i Susannah 
w książce: „Księga kobiecych 
sylwetek.”. W tej publikacji 
można znaleźć sylwetki: lizak 
(duży biust, szczupłe nogi, 
smukłe biodra, szczupłą talię), 
kręgiel (piersi średniej wielko-
ści, szczupła talia, masywne 

uda i łydki), kielich (długie 
nogi, szerokie ramiona, duże 
piersi, brak talii), wiolonczela 
(szerokie ramiona, duże piersi, 
szczupłe łydki), dzwon (smukła 
sylwetka, kształtna pupa i uda, 
drobne ramiona i mały biust), 
wazon (duże piersi, szczupłe 

uda i nogi) i cegła (masywne 
ramiona, uda, łydki, brak talii). 

Ważny 
jest też dekolt
Warto pamiętać, że wszystko 
w pionie wydłuża, to co w po-
ziomie poszerza. Ta zasada, też 
jest ważna przy dekolcie sukni 
ślubnej.

Głęboki dekolt w kształt lite-
ry V, odkryje więcej niż góra 
sukienki bez ramiączek. Taki 
dekolt pasuje do pań, które 
chcą optycznie zmniejszyć 
biust. Przy krótkiej szyi dekolt 
v wydłuża, a przy grubszej 
wyszczupla. Do tego dekoltu 
pasują bogato zdobione na-
szyjniki i kolczyki.

Dekolt prosty – jest idealny 
dla panien młodych, które 
mają proporcjonalną linię ra-
mion. Do tego dekoltu pasują 
kolczyki oraz naszyjnik.

Dekolt kwadratowy/prosto-
kątny/karo – polecany jest 
pannom młodym z dużym biu-
stem, ładnie podkreśla piersi, 
ale ich nie eksponuje. Ten de-
kolt wydłuży szyję i odciągnie 
uwagę od wąskich ramion. 
Dekolt kwadratowy pasuje do 
pań o okrągłej twarzy. Do tego 
dekoltu pasuje wisiorek dłuż-
szy o okrągłym kształcie, bądź 
krótszy, ale masywniejszy.

Dekolt w kształt łódki jest 
najchętniej wybieranym dekol-
tem, pasuje paniom o długiej 
szyi, drobnych ramionach 
i małym biuście. Ze względu 
na swój kształt, może posze-
rzać ramiona. Dekolt ten jest 
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karnacja

Panny młode o jasnej karnacji, z różowym za-
barwieniem powinny unikać jasnych odcieni 
bieli, lepiej wybrać odcień kości słoniowej 
bądź ecru.
Panny młode o ciemnej/beżowej/oliwkowej 
karnacji, w ich przypadku biel podkreśli ciem-
ną karnację, a ecru dobrze się skomponuje.

podręcznikoWe zasady 

Według podręczników savoir vivre, przy 
skromniejszym ślubie, panna młoda powinna 
ubrać suknię, którą będzie mogła później 
ubrać np. do opery, bądź na sylwestra. Jest to 
tzw. kreacja uniwersalna. Zwyczaj ubierania 
długiej sukni ślubnej, która później nie zosta-
nie już ponownie ubrana, został zaczerpnięty 
od arystokracji.
Jeśli ślub odbywa się wieczorem, mężczyź-
ni będą ubrani we fraki, a panie w długie 
suknie, to suknia panny młodej powinna być 
długa.

Jeśli panowie będą ubrani w garnitury, a pa-
nie w odświętne sukienki, to panna młoda 
powinna mieć ubraną krótką suknię, może 
to być nawet elegancka garsonka. W niektó-
rych książkach spotyka się, aby panna młoda 
miała ubrany stroik na głowę, bądź kapelusz 
i rękawiczki. Gdy panna młoda ubierze krótką 
sukienkę, to panie, które przychodzą na 
ślub i wesele jako gość, nie powinny ubierać 
długich sukni.

polecany wysokim pannom 
młodym, z długą szyją. Dobrze 
będzie wyglądać krótki naszyj-
nik.

Dekolt w kształt serca tworzy 
na linii biustu kształt ser-
ca, dobrze pasuje paniom 
o okrągłej twarzy, wyszczupla 
ją. Ten dekolt nie jest poleca-
ny pannom młodym z małym 
biustem. Biżuteria do tego 
dekoltu nie jest wskazana, 
ponieważ dekolt jest bardzo 
seksowny.

Dekolt hiszpański to dekolt 
z zsuniętymi ramiączkami, 
odkrywającymi ramiona. 
Polecany jest pannom młodym 
o zgrabnych ramionach i ład-
nej szyi, dobrze pasuje także 

do sylwetki klepsydry. Nie 
zapomnij o tym, żeby zadbać 
przed ślubem o plecy. Do 
tego dekoltu pasuje delikatna 
biżuteria.

Dekolt ze stójką/zabudowany 
polecany jest pannom młodym 
z długą szyją, z szerokimi 
ramionami oraz z małym biu-
stem. Nie jest polecany kobie-
tom z okrągłą buzią i z dużymi 
piersiami. Do tego rodzaju 
dekoltu pasuje długi naszyjnik. 
Jeśli stójka jest zdobiona, to 
lepiej zrezygnować z biżuterii. 

Asymetryczny dekolt to de-
kolt na jedno ramię, jest uni-
wersalny, choć bardzo rzadko 
wybierany przez panny młode. 
Asymetria przyciąga wzrok, 

do dekoltu pasują zgrabne 
ramiona, smukła szyja i nie 
za duży biust. Często zdarza 
się, że ramiączko jest bardzo 
zdobione, więc naszyjnik nie 
jest zalecany. 
Dekolt amerykański jest 
wiązany na szyi. Taki dekolt 
wyszczupla szyję oraz ładnie 
eksponuje piersi. Do tego 
dekoltu nie jest zalecany na-
szyjnik, można jedynie ubrać 
kolczyki.

Spotykane są jeszcze dekolty 
podkoszulkowe w kształt 
litery u, dekolt królowej Anny 
w kształt serca, z rękawkami, 
oraz z zakrytym karkiem, 
dekolt Decollatage z głębokim 
wycięciem sięgającym poniżej 
linii biustu, ale powyżej pępka.
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Pamiątka 
na całe życie
W porównaniu z innymi wydat-
kami, które musimy zmieścić 
w weselnym budżecie, album 
ślubny nie wydaje się sprawą 
priorytetową. Czasem spoty-
kamy się wręcz z radami, by 
zrezygnować z niego w ramach 
oszczędności. To karygodny 
błąd, który może pozbawić nas 

Wyjątkowe chwile 
   w wyjĄTkOwyM wyDaNiU

ALBUM ŚLUBNY TO ZBIÓR WSPOMNIEŃ Z NAJPIĘKNIEJSZEGO DNIA W NA-
SZYM ŻYCIU. JAK ZADBAĆ O TO, ABY PREZENTOWAŁ SIĘ WSPANIALE?

możliwości wspominania kiedyś 
tego szczególnego dnia.
Zdjęcia ze ślubu powinniśmy 
posiadać w formacie cyfrowym 
– ale oprócz, a nie zamiast trady-
cyjnego albumu. Technologia 
idzie do przodu i być może za 
kilka, kilkanaście lat płyta CD, 
na której nagraliśmy fotografi e, 
wyjdzie z użycia. Obecnie pro-
dukowane nośniki nie są zresztą 
wieczne: zapisane na nich dane 

rzadko wytrzymują dłużej niż 
15-20 lat. Elegancki album nato-
miast będzie pamiątką ponad-
czasową.

Album albumowi 
nierówny
Tą kwesti ą nie musimy zajmo-
wać się sami. Zadanie można 
powierzyć specjaliście.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: Szy�on Frączyk  

Grzegorz Dzięgelewski
Szy�on Frączyk  

Grzegorz Dzięgelewski

                 szy�onfr aczyk.pl
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– Dobry fotograf wie, że stwo-
rzenie wyjątkowego albumu nie 
kończy się tylko na wybraniu do 
niego zdjęć – mówi nam Szymon 
Frączyk, fotograf ślubny. – Zanim 
powstanie na przykład album 
tradycyjny, po starannej selekcji 
zdjęć trzeba je odpowiednio 
przygotować: przeskalować do 
wielkości druku oraz nadać profi l 
barwny maszyny drukującej 
w wybranym fotolabie. 
Na rynku dostępne są modele 
w rozmaitych formatach. Od 
niewielkich, poręcznych, w któ-
rych jedno zdjęcie zajmuje całą 
stronę – które sprawdzą się, jeśli 
nie mamy na album zbyt wiele 
miejsca – po opasłe księgi. Typo-

we znajdują się gdzieś pośrodku 
i mieszczą po 2-4 fotografi e na 
stronie.

Optymalne 
rozwiązanie
Z wielkością albumu niero-
zerwalnie związana jest jego 
pojemność. Możemy wybrać 
model 40-zdjęciowy i poprosić 
fotografa lub samemu pokusić 
się o wybór tych najpiękniej-
szych, albo zdecydować się 
na duży album, który zmieści 
kilkaset zdjęć – wówczas nie 
będziemy musieli przebierać 
w zdjęciach i zawrzemy w albu-

Wybór albumu ślubnego to 
sprawa indywidualna. Wie-
le zależy od gustu i naszych 
upodobań. Aktualnie można 
wybierać spośród szerokiej 
oferty od albumów tradycyj-
nych z wklejanymi zdjęciami, 
poprzez albumy z gotowymi 
kieszonkami na zdjęcia, aż do 
fotoalbumów. Oprócz rozbież-
ności cenowych, które najła-
twiej określić, albumy różnią się 
także trwałością oraz jakością 
wykonania. Inaczej zachowują 

się wydruki cyfrowe, a inaczej 
odbitki fotografi czne. A mając 
na uwadze, że pamiątka ślubu 
ma przetrwać wiele lat, trzeba 
dokonać mądrego wyboru.
Z doświadczenia wiem, że 
tradycyjne odbitki fotografi cz-
ne wytrzymają dłużej niż druk 
cyfrowy i zachowają lepszą ja-
kość. Dlatego dużą popularność 
zyskują fotoalbumy ze sztywny-
mi kartami. Zdjęcia naświetlane 
na papierze fotografi cznym 
dają gwarancję trwałości, 
z kolei sposób wykonania 
i oprawy sprawiają, że album 
jest nowoczesny i elegancki. 
Detale takie, jak zaokrąglane 
narożniki, kolor przekładek, 
rodzaj pokrycia albumu (eko-
skóra, skóra naturalna, drewno, 
plexi, metal), rozmiar, kształt 
oraz wzór okładki zawsze będą 
zależały od indywidualnych 
upodobań, natomiast kluczowa 
przy wyborze albumu ślubnego 
jest jego jakość i trwałość.

mie wszystkie fotografi e.
Zdaniem ekspertów, najlepiej 
zdecydować się w tej kwesti i na 
kompromis. Według Szymona 
Frączyka optymalna liczba zdjęć 
znajdujących się w albumie 
ślubnym to 60-80. 
– Taka liczba pozwoli pokazać 
wszystkie najważniejsze momen-
ty całego reportażu, a z drugiej 
strony nie znudzi podczas oglą-
dania – wyjaśnia nam.
Następna kwesti a to sposób 
dodawania zdjęć i ich układ. 
Są więc albumy kieszeniowe, 
gdzie fotografi e umieszczane są 
w specjalnie przygotowanych 
miejscach o określonej wielko-
ści. Mają one niestety ogranicze-
nie co do formatu zdjęć, które 
musimy dopasować do rozmiaru 
kieszonek. 

Pole do popisu
Istnieją też albumy bez kie-
szonek – tu samodzielnie 
komponujemy układ fotografi i 
i dodatkowo mamy możli-
wość umieszczenia dłuższych 
podpisów pod poszczególnymi 
zdjęciami lub obok nich. Przygo-

ROBERT KANIEWSKI 
4moments

FOTOGRAF ŚLUBNY RADZI:
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towanie takiego albumu trwa 
co prawda dłużej, ale może 
przynieść zaskakujące efekty.
Nie bez znaczenia jest także 
kolor stron, będących tłem 
dla naszej ślubnej opowieści. 
A może by kupić album robiony 
ręcznie? Ludzka ręka doda 
każdemu przedmiotowi więcej 
charakteru. Takie produkty 
znajdziemy na przykład w in-
ternecie na stronach projek-
tantów.
– Ciekawą formą urozmaicenia 
jest personalizacja albumu po-
przez wytłoczenie na okładce 
imion pary młodej, czy daty 
ślubu – mówi Szymon Frączyk. 
Fotograf zwraca ponadto 
uwagę na spotykane rzadziej 
albumy z okładką z drewna 
lub mini-albumy wielkości 
breloczka od kluczy. A to tylko 
niektóre pomysły na to, jak się 
wyróżnić.

Postawmy na jakość
Album ślubny wybiera się raz 
w życiu, więc szkoda byłoby 
później żałować i wybierać 
model, z którego nie będziemy 
zadowoleni. Warto wydać nie-
co więcej, by nadać wspomnie-
niom wyjątkową oprawę.

Dobrze prezentujący się album 
może pełnić jeszcze jedną 
funkcję. Mianowicie, którzy 
rodzice nie chcieliby otrzymać 
takiej pamiątki od swoich po-
ciech? Dodatkowy egzemplarz 
mógłby być więc znakomitym 
prezentem dla naszych najbliż-
szych.

LISTA GOŚCI - emocje i kompromisy
KONIECZNOŚĆ DOPASOWANIA PLANÓW DO BUDŻETU IMPREZY 
I WIELKOŚCI LOKALU, GODZENIE OCZEKIWAŃ RODZIN, KŁÓTNIE, 
STRESY I KONIECZNE KOMPROMISY. WŁAŚNIE TAK WYGLĄDA UKŁA-
DANIE LISTY GOŚCI WESELNYCH WE WSPOMNIENIACH OSÓB, KTÓRE 
TAKĄ UROCZYSTOŚĆ MAJĄ JUŻ ZA SOBĄ.

Co zrobić, żeby uniknąć pro-
blemów podczas układania 
listy gości weselnych? Chociaż 
nikt nie może obiecać, że 
proces układania listy będzie 
bezproblemowy i przyjemny 
to spróbować podejść do tego 
wyzwania na spokojnie i bez 

nerwów. Konieczna będzie 
także kartka papieru, długopis 
i duża doza cierpliwości.

Zacznijcie od siebie
Nadmiar obowiązków i za-
mieszanie sprawia, że wiele 

TEKsT: Grzegorz Br�szewski
zDjĘcia: Picbasement

Grzegorz Br�szewski
Picbasement

Grzegorz Br�szewski
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Młodych Par ustalających listę 
gości weselnych zapomina o...
sobie. Tak się jednak składa, że 
również za Młodą Parę trzeba 
będzie zapłacić, a konstruowa-
nie listy od siebie pozwoli na 

klarowne przypisanie innych 
gości do konkretnych rodzin. 
Zaraz po Młodej Parze na liście 
powinni się znaleźć rodzice 
(czyli obowiązkowi goście), 
dziadkowie i rodzeństwo. Dal-

sze miejsca listy do przyjaciele, 
koledzy i dalsi znajomi.
I jeszcze jedno - konstruując 
listę gości weselnych warto 
zwrócić uwagę, że zaledwie 
jednym z jej celów jest stwo-

rzenie odpowiednich zapro-
szeń, taka lista powinna nato-
miast pozwolić na konkretne 
oszacowanie kosztów posiłków 
na przyjęciu.

Co z rodziną?
Warto już na początku two-
rzenia listy gości klarownie 
określić kogo z rodziny będzie 
się zapraszać. I chociaż We-
sele to doniosła uroczystość, 
która może być powodem do 

spotkania się także z dalszą 
rodziną to nie każdy budżet 
uroczystości będzie mógł 
unieść tak wielu gości. Kon-
sultanci ślubni sugerują więc 
wybierania takich członków 
rodziny, których dobrze znamy 
i dobrze czujemy się w ich 
towarzystwie. Pozwoli to unik-
nąć ewentualnych problemów 
z atmosferą na wydarzeniu 
i konieczności przypominania 
sobie osób, których dawno nie 
widzieliśmy.
Wybór części gości można 

także pozostawić rodzicom. 
Będzie to miły gest jeśli sami 
fi nansujecie uroczystość, albo 
wręcz konieczność, jeśli to 
rodzice wyprawiają je dla Was. 
W tym drugim rozwiązaniu 
nie pozostaje nic innego niż 
pogodzenie się z wyborem 
rodziców, nawet jeśli będzie 
on kontrowersyjny.
W przypadku sporów i kłótni 
warto zastosować sprawie-
dliwy, matematyczny podział. 
Polega to na podzieleniu 
miejsca przy weselnych stole 
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na trzy części - jedna część 
możecie zostawić dla swoich 
znajomych, dwie pozostałe 
części mogą rozdysponować 
sobie wasi rodzice.

Przyjaciele? 
ale tacy prawdziwi
Wesle nie może się obejść bez 
przyjaciół Pary Młodej, ale 
także w tym przypadku warto 
ustalić jasne reguły, takie jak 
chociażby zakaz zapraszania 
znajomych z pracy albo znajo-
mych z podstawówki, z których 
mamy słaby kontakt. W przy-
padkach spornych warto za-
stanowić się, czy z daną osobą 
mieliście już okazję dobrze się 
bawić i czy nie będzie pro-
blemu w nawiązaniu dobrego 
kontaktu. Jeśli odpowiedź na 
to pytanie jest negatywna 

to nic się przecież nie stanie 
jeśli dalecy znajomi dostaną 
zaproszenie tylko i wyłącznie 
na sam ślub.
Chociaż wiele Par stosuje zasa-
dę „zaprosili nas – my musimy 
zaprosić ich” warto podcho-
dzić do niej z dużym dystan-
sem. Bo uroczystość weselna 
powinna być niezapomnianym 
przeżyciem wypełnionym 
dobrą zabawą - nie zawsze 
będzie to możliwe, jeśli duża 
część gości została zaproszona 
z konieczności.

Dzieci
W sprawie zapraszania naj-
młodszych na wesele zdania są 
mocno podzielone. Niektórzy 
nie wyobrażają sobie bez nich 
udanej imprezy - inni z kolei 
uwielbiają dzieci, ale nie są 

gotowi na poważne wydatki 
związane z organizacją czasu 
dla najmłodszych.
W tym drugim przypadku 
warto zachować się dyplo-
matycznie i na zaproszeniu 
nie używać suchej formy „bez 
dzieci”, która może zostać źle 
odebrana. Rozwiązanie bar-
dziej delikatne to wytłumacze-
nie, że wydarzenie skierowane 
jest dla osób dorosłych i nie 
możecie zapewnić dzieciom 
odpowiedniej opieki.
Bo chociaż udział na weselu 
dzieci oznacza mniejsze koszty 
to coraz częściej Pary Młode 
decydują się na wykupienie 
usługi animacji czasu wolnego 
dla najmłodszych. Cześć gości 
weselnych może też wymagać 
wynajęcia specjalnego po-
mieszczenia w domu wesel-
nym właśnie dla dzieci.
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Podczas dnia otwartego można 
było obejrzeć wszystkie wnętrza 
hotelu, w szczególności zaś salę 
bankietową, która została na tą 
okazję specjalnie udekorowana. 
Była to doskonała okazja aby 
zobaczyć jak sala, w której od-
bywają się wesela, na co dzień 
pełniąca rolę sali konferencyjnej, 
wygląda w odsłonie ślubnej. 
W trakcie wydarzenia weselni 
koordynatorzy Hotelu Haff ner 
udzielali wszelkich informacji 
dotyczących oferty, odpowiadali 
na nurtujące pytania i pomagali 
podjąć odpowiednie decyzje. 

Młode Pary 
       w Haffnerze
W SOPOCKIM HOTELU HAFFNER ZORGANIZOWANO DZIEŃ OTWARTY 
DLA MŁODYCH PAR. PODCZAS TEJ IMPREZY,  SWOJE MOŻLIWOŚCI 
ZAPREZENTOWAŁY FIRMY Z BRANŻY WESELNEJ.

TEKsT: Grzegorz Br�szewski
zDjĘcia: Piot� Manasterski

Grzegorz Br�szewski
Piot� Manasterski

Grzegorz Br�szewski

KAŻDY Z GOŚCI MIAŁ 
MOŻLIWOŚĆ DEGUSTA-
CJI POTRAW Z MENU 
WESELNEGO PRZY-
RZĄDZONYCH PRZEZ 
SZEFA KUCHNI, A TAKŻE 
WYŚMIENITYCH CIAST, 
DESERÓW ORAZ TORTÓW 
WESELNYCH PRZYGOTO-
WANYCH PRZEZ SZEFA 
CUKIERNI.

Każdy z gości miał możliwość 
degustacji potraw z menu 
weselnego przyrządzonych przez 
Szefa Kuchni, a także wyśmieni-
tych ciast, deserów oraz tortów 
weselnych przygotowanych 
przez Szefa Cukierni.
W Dniu Otwartym udział wzięły 
fi rmy współpracujące przy 
organizacji wesel i przyjęć ślub-
nych z hotelem: Salon Sukien 
Ślubnych i Wieczorowych Lan-
goria, fi rma dekoracyjna Zielone 
Studio - Katarzyna Tkaczewska, 
wypożyczalnie samochodów 
FlotaŚlubna oraz ZBSOUND, 

”
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wodzirej oraz DJ - So So Black, fo-
tograf Piotr Manasterski, studio 
tańca Dream Dance Studio, 
butik ślubny Wedding Art z bi-
żuterią ślubną oraz firma Show 
Master&Malawidecor zajmująca 
się oprawą dekoracyjną, nagło-
śnieniową oraz świetlną wesel.
-Przedstawiona oferta pozwoliła 
na zorganizowanie wesela „od 
A do Z” - poczynając od relaksu-
jącego wieczoru panieńskiego 
w SPA Hotelu Haffner, przez 
szampańską zabawę z wodzire-
jem, po noc poślubną w hote-
lowym apartamencie- tłumaczy 
Karol Brzoskowski z Hotelu 
Haffner.
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Zanim przystąpimy do podziału 
kosztów, powinniśmy się zasta-
nowić, ile będzie trzeba ogółem 
wydać. Przygotujmy kosztorys, 
upewniając się, ile pieniędzy 
możemy poświęcić i zostawiając 
rezerwę na nieprzewidziane 
wydatki.

Tradycyjnie
Choć możliwości podziału 
kosztów jest wiele, zwyczajowo 
zakłada się, że część wydatków 
ponosi rodzina Panny Młodej, 
a część – Pana Młodego. Strony 
załatwiają i opłacają po prostu 
poszczególne sprawy.
Rodzina Panny Młodej płaci 
więc za salę i jedzenie, opłaty 
związane ze ślubem, wystrojenie 
kościoła, zaproszenia ślubne, 
kamerzystę i fotografa. Rodzina 
mężczyzny ponosi zaś koszty 
związane z kupnem alkoholu 
i napojów, obrączkami, trans-
portem Pary Młodej i gości, 
wiązankami dla Panny Młodej 
i świadkowej oraz orkiestrą. Przy 
takim podziale Młodzi płacą za 
własne ubrania, a buty Panny 
Młodej i koszulę Pana Młodego 
tradycyjnie kupują sobie nawza-
jem. Ponadto bywa, że świadek 

Ślubne wydatki. 
     Kto za co zapłaci?
PODZIAŁ KOSZTÓW ŚLUBU I WESELA TO TEMAT, KTÓRY BUDZI 
WIELE KONTROWERSJI.  CHOCIAŻ ZWYCZAJOWO CZĘŚĆ WYDAT-
KÓW POKRYWAJĄ RODZICE PARY MŁODEJ TO CORAZ CZĘŚCIEJ 
MŁODE PARY CHCĄ SAME SFINANSOWAĆ SWOJĄ UROCZYSTOŚĆ.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
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Pana Młodego wynajmuje 
i opłaca samochód.
Taka metoda podziału sprawi, 
że rodziny nie powinny się 
pokłócić, jest ona bowiem sto-
sunkowo zbalansowana. Podział 
tradycyjny zakłada jednak, że 
każda ze stron zaprosi podobną 
liczbę gości – w przeciwnym 
wypadku może być niesprawie-
dliwy dla jednej z rodzin.

Pół na pół
Inną opcją jest odejście od 
sztywnych zasad i podział kosz-
tów po połowie. Tu możliwości 

są dwie: albo poszczególne 
strony płacą za swoich gości, 
a pozostałe koszty dzielone są 
po równo, albo obie strony pła-
cą za wszystko proporcjonalnie 
w zależności od tego, ile osób 
zaproszą. Oba te rozwiązania 
mają swoje zalety i wady, po-
winniśmy więc przedyskutować 
je w gronie rodzinnym i ustalić, 
które będzie dla wszystkich naj-
łatwiejsze do zaakceptowania.

Młodzi płacą sami
Współcześnie coraz częściej 
zdarza się, że Młodzi z różnych 

powodów nie chcą lub nie 
mogą skorzystać z pomocy 
rodziców i samu fundują sobie 
ślub. Rozwiązanie to ma pewne 
mocne strony, trzeba jednak 
uważać, aby rodziny nie poczuły 
się przez to odtrącone.
Ślub to duży wydatek – zwłasz-
cza dla rozpoczynającej dopiero 
dorosłe życie Młodej Pary – 
i jeśli nie posiadamy odłożonych 
pieniędzy, może być bardzo 
trudno mu podołać. Warto 
więc odpowiednio wcześnie 
przyjrzeć się ofertom banków, 
które oferują kredyty okoliczno-
ściowe.
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W ramach Ogólnopolskich 
Badań Nowożeńców przepytano 
ponad 300 osób, które pobra-
ły się w 2014 roku. Ankietę 
przeprowadzono się w marcu 
bieżącego roku i wzięły w niej 
udział pary z całego kraju. 
Niedawno światło dzienne ujrzał 
raport przygotowany przez Gru-
pę Portali Weselnych. Możemy 
uzyskać z niego wiele ciekawych 

informacji o tym, jakie wydatki 
ponoszą dziś Młodzi chcący się 
pobrać.
Okazało się, że te z roku na rok 
są coraz większe. W 2014 aż 
o 12 procent więcej par, niż 
w zeszłych latach, wydało na 
swój ślub kwotę w zakresie 
40-60 tys. złotych. Połowę 
badanych ślub kosztował 20-40 
tys. złotych; co dwudziesta an-

kietowana osoba podała kwotę 
powyżej 60 tys. złotych, a tylko 
3 procent Młodych zapłaciło 
łącznie 10 tys. złotych i mniej. 

Latem 
zapłacimy więcej
Średnie koszty organizacji ślubu 
różnią się znacząco w zależności 

Ile kosztuje ślub?
JAK CO ROKU GRUPA PORTALI WESELNYCH PRZEPROWADZIŁA AN-
KIETĘ WŚRÓD PAR, KTÓRE NIEDAWNO ZAWARŁY ZWIĄZEK MAŁŻEŃ-
SKI. DZIĘKI NAJNOWSZEMU BADANIU DOWIEDZIELIŚMY SIĘ MIĘDZY 
INNYMI, JAKIE SĄ WSPÓŁCZESNE KOSZTY ŚLUBU I WESELA.

TEKsT: Grzegorz Dzięgelewski
zDjĘcia: materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski
materiał� prasowe

Grzegorz Dzięgelewski



39www.metropolia.info

&
ŚLUB 
W

ESELE

od tego, kiedy postanowimy się 
pobrać. Największych zapasów 
gotówki będziemy potrzebo-
wać w wakacje – w tym okresie 
nowożeńcy wydają średnio 45 
tys. złotych.
Szukający oszczędności decydują 
się często na uroczystość poza 
sezonem, przede wszystkim 
zimą. Wtedy wystarczy średnio 
o wiele mniej, bo tylko 30 tys. 
złotych. Jest to związane z liczny-
mi rabatami, jakie usługodawcy 
– tacy jak fotografowie czy wła-
ściciele sal weselnych – oferują 
wówczas klientom.

Cena zależna 
od miejsca
Nie bez znaczenia dla ślubnych 
wydatków są czynniki takie, 
jak wiek i miejsce zamiesz-
kania Narzeczonych. Osoby 
wyprawiające naprawdę drogie 
uroczystości, czyli te kosztują-
ce powyżej 60 tys. złotych, to 
zwykle ludzie młodzi, w wieku 
21-24 lat, mieszkający na wsi. 
Dużo za swój ślub są też w stanie 
zapłacić ci, którzy przekroczyli 31 
lat – ich zarobki i wymagania są 
przeważnie wyższe, niż u osób 
młodszych, zależy im więc na 
bardziej okazalej uroczystości 
ślubnej. Panie w tym przedziale 

wiekowym wy-
dają ponadto 
najwięcej na 
swoje kreacje 
ślubne. To 
wśród nich 
było najlicz-
niejsze grono 
takich, które za 
suknię i dodatki 
zapłaciły ponad 
4 tys. złotych. 
W Polsce 

najwięcej na 
ślub gotowe są wydać pary 
z Mazowsza, Śląska i Małopol-
ski. Najbardziej oszczędni w tej 

kwesti i okazali się zaś miesz-
kańcy województw lubelskiego 
i podlaskiego.

Bilans zysków 
i strat
Czy ślub w Polsce się zwraca? 
Z badań Grupy Portali Wesel-
nych wynika, że dzieje się tak 
w około jednej trzeciej przy-
padków. W 2014 roku to szczę-
ście miało 37 procent spośród 
ankietowanych par, przede 
wszystkim tych, które urządziły 
śluby i wesela za nie mniej niż 
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BADANIE POMAGA PRZYSZŁYM MAŁŻONKOM

GABRIELA PYJAS
Content Manager
fotograf-wesele.pl 

Jako Grupa Portali Weselnych od 
kilku lat przeprowadzamy Ogól-
nopolskie Badania Nowożeń-
ców. Ich celem jest chęć pomocy 
przyszłym małżonkom, aby jak 
najlepiej mogli przygotować się 
do tego wyjątkowego wydarza-
nia, jakim jest ślub. Przy okazji 
zbierania informacji, wspieramy 

również potrzebujących. W tym 
roku cieszymy się, że mogliśmy 
wspomóc Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci, przeznaczając na ten 
cel 1 zł za każdą wypełnioną 
ankietę.
Pary, które powiedziały sobie sa-
kramentalne „tak” w 2014 roku, 
poprosiliśmy drogą mailową 
o wypełnienie specjalnego for-
mularza, który zawierał kilkadzie-
siąt prostych pytań. Wypełnienie 
go zajmowało kilka minut, więc 
nowożeńcy chętnie odpowiadali 
na pytania, w sumie otrzymali-
śmy 303 wypełnione ankiety. 
Sierpień okazał się najpopular-
niejszym miesiącem na organi-
zację ślubu, a na przygotowania 
narzeczeni najczęściej wydają 
kwoty w przedziale 20-40 tysię-
cy złotych. W porównaniu do 
poprzednich lat pary coraz chęt-
niej wydają także większe sumy 
rzędu 40-60 tysięcy złotych.
W budżecie ślubnym przyszli 
małżonkowie powinni uwzględ-
nić 400-600zł na ceremonię 

ślubną, koszt oprawy muzycznej 
to około 2-4 tysiące złotych, 
suknię ślubna to również wy-
datek rzędu 2-4 tysiące złotych. 
Cena usług profesjonalnego 
kamerzysty i fotografa waha 
się w przedziale 1-3 tysięcy 
złotych. Z każdym rokiem pary 
przywiązują coraz większą wagę 
do jakości fotografi i i fi lmów 
ślubnych, dlatego przy wybo-
rze profesjonalisty kierują się 
estetyką portf olio, a w drugiej 
kolejności ceną. Są także skłonni 
zapłacić więcej za satysfakcjonu-
jące ich zdjęcia czy fi lm.
Zaskakujące oraz zabawne 
odpowiedzi pojawiały się przy 
okazji pytania o najgorszy 
prezent ślubny. Jednym z takich 
podarków była płacząca lalka, 
stare wino, piwo, czy można 
powiedzieć „kultowe” ręczni-
ki oraz pościel. Pary nie były 
również zadowolone z pustych 
kopert, a także Biblii, różańców 
czy sprzętów gospodarstwa 
domowego.

10 tys. złotych i za nie więcej niż 
20 tys. złotych. Dużo rzadziej, bo 
tylko co piątej parze, pieniądze 
z kopert wystarczały na pokrycie 
kosztów najdroższych ślubów. 
Najlepiej sytuowanych gości 
weselnych mieli najwyraźniej 
mieszkańcy województwa łódz-
kiego – śluby tutaj zwracały się aż 
w 60 procent przypadków.

„Co łaska”
- czyli ile?
Średni koszt ślubu kościelnego 

to 500 zł. Cena ta oczywiście nie 
zawsze jest jednakowa i waha 
się w zależności od części Polski, 
w której ma miejsce sakrament 
małżeństwa. Najdrożej jest na Pod-
lasiu – tam kwota rzędu powyżej 1 
tys. zł nikogo nie dziwi i co trzeciej 
parze przyszło właśnie tyle zapła-
cić. Dużo mniej wydaje się w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 
40 procent par z tego regionu nie 
musiało odżałować nawet 200 
zł. Ogólnopolskie Badania Nowo-
żeńców wykazały, że Pary Młode 
z miast wydawały statystycznie 
więcej na ceremonię ślubną.
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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 fi rm. 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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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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