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Piotr Ruszewski

rzed Państwem kolejne – jesienne wydanie 
magazynu „Ślub i Wesele Pomorskie”.
W numerze szczególnie polecamy (do czy-
tania i oglądania) nasz materiał na temat 
podwodnych sesji ślubnych. W artykule opi-
sujemy wybrane sesje, które powstawały 
pod wodą, wspominamy o technice wyko-
nywania takich zdjęć i tłumaczymy fenomen 
ich popularności.
Państwa uwadze polecamy również dwa 
inne materiały pokazujące nowe trendy 
i pomysły. Na łamach naszego kwartalnika 
piszemy więc o sesjach narzeczeńskich i tłu-
maczymy na czym polega specyfi ka ślubów 
humanistycznych. 
Ważnym punktem numeru jest również 
artykuł o jesiennych weselach, gdzie pod-
powiadamy w jaki sposób stworzyć niepo-
wtarzalny, jesienny i romantyczny nastrój 
uroczystości. 
Dużą część numeru stanowią teksty po-
radnikowe – podpowiadamy Czytelnikom w jaki sposób podziękować Gościom za 
udział w uroczystości weselnej, wskazujemy sposoby poszukiwania odpowiedniej 
bielizny ślubnej i informujemy o zasadach i pomysłach na ubiór najmłodszych uczest-
ników wesela; piszemy również o sposobach doboru zegarków do ślubnych kreacji.
Przydatne podpowiedzi powinni Państwo znaleźć również w artykule o znamiennym 
tytule „Spokojnie, to tylko ślub”. W tym tekście, przygotowanym we współpracy z psy-
chologiem podpowiadamy jak sobie radzić z przedślubnym stresem.
Zapraszmay do lektury!
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Ślub 
KOŚCIÓŁ CZY URZĄD STANU CYWILNEGO? DLA NIEKTÓRYCH TAKI WYBÓR 
TO ZA MAŁO. ABY UCIEC OD SZTYWNYCH OGRANICZEŃ I SPRAWIĆ, BY 
ŚLUBNA CEREMONIA BYŁA NAPRAWDĘ JEDYNA W SWOIM RODZAJU, 
DECYDUJĄ SIĘ NA ŚLUB HUMANISTYCZNY.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Kuba Kępiński 
www.kepinscy.com,
 Jola i Jakub Wójtowicz 
www.jakubwojtowicz.pl 

Dopiero od niedawna zyskują po-
pularność, wciąż jednak nie każ-
dy o nich wie. Są czwartą opcją, 
obok ślubu kościelnego, cywilne-
go i konkordatowego. Fascynują, 
ale i niepokoją. To rozwiązanie 
dla tych, którzy nie identyfi kują 
się z żadną wiarą – choć nic nie 
stoi na przeszkodzie, by i wierzą-
cy sformalizowali w ten sposób 
swój związek. 

Czym właściwie jest ślub huma-
nistyczny?

Pobierać się 
„po ludzku”

Podobnie jak tradycyjny akt mał-
żeństwa, ślub humanistyczny to 

rytuał przejścia, w którym biorą 
udział przyszli mąż i żona. Tu-
taj jednak to oni są w centrum, 
a najważniejsze są ich pragnie-
nia, ich miłość. Cała uroczystość 
koncentruje się na osobowości 
i indywidualności Pary Młodej. 
Dlatego każdy taki ślub jest inny, 
wyjątkowy. 
Udzielają ich członkowie organi-
zacji humanistycznych działają-

 humanistyczny
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cych na całym świecie. Mistrz ce-
remonii, inaczej celebrans, pełni 
rolę urzędnika stanu cywilnego. 

Ślub taki może odbyć się wszę-
dzie, gdziekolwiek tego zapragną 
Młodzi. Ceni się śluby w plene-
rze, na zamkach i we wszystkich 
miejscach, które z jakiegoś po-
wodu są ważne dla Pary.
Ślub humanistyczny jest „skro-
jony” na potrzeby małżonków, 
co widać doskonale w przebie-
gu uroczystości. Młodzi wraz 
z mistrzem ceremonii ustalają 
ze szczegółami, jak ma ona wy-
glądać. Wybierają słowa, ge-
sty, symbolikę, nie mówiąc już 
o muzyce i dekoracjach, które 
uświetnią wydarzenie. To swego 
rodzaju teatr, ale i artystyczny 
happening, którego reżyserami 
są przyszli małżonkowie.
Szczególna jest też przysięga. 
Ślub humanistyczny zrywa z tra-
dycyjnymi formułami, pozwa-
lając małżonkom uwolnić kre-
atywności i przyrzec sobie co 
tylko zapragną – o ile pozostaje to 
w zgodzie z duchem humanizmu 
Tu niezwykle istotne są wartości, 

takie jak przyjaźń, wzajemny sza-
cunek, tolerancja, rozum, empa-
ti a. Granicą jest jednak wyłącznie 

wyobraźnia Pary Młodej.
Wielu zwraca uwagę na jeszcze 
jedną cechę wyróżniającą śluby 
humanistyczne. Otóż w ich przy-
padku nie musimy zdawać się na 
łaskę i niełaskę kogoś obcego. Je-
śli mamy takie pragnienie, ślubu 
może udzielić nam nawet bliska 

osoba, członek rodziny czy przy-
jaciel. Wystarczy, że zarejestruje 
się jako celebrans w odpowied-
niej organizacji humanistycznej. 
W naszym kraju jest to istniejące 
od 2006 roku Polskie Stowarzy-
szenie Racjonalistów.

Na każdą kieszeń?
Koszt przeprowadzenia same-
go ślubu mieści się w granicach 
kilkuset złotych, przeciętnie nie 
przekracza 400 zł. Tyle wynosi 
cena za prowadzenie i opracowa-
nie scenariusza ceremonii. Może 
ona oczywiście różnić się w zależ-
ności od charakteru uroczystości. 
Nie zdarzają się wszak dwa jedna-
kowe śluby humanistyczne.
Na życzenie Pary Młodej, ce-
lebrans może spełniać także 
niektóre funkcje konsultanta 
ślubnego. Zajmie się wówczas 
organizacją sali i innymi niezbęd-
nymi elementami przygotowania 
do obrzędu. Należy się wówczas 
liczyć ze wzrostem ceny takiej 
usługi, którą ustala się z mistrzem 
ceremonii. 
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Bez formalności
Perspektywa zawarcia ślubu hu-
manistycznego jest kusząca dla 
osób szukających głębi i niesza-
blonowości w ślubnym obrzę-
dzie. Sprawdzi się, jeśli chcemy 
na ślubie dać popis swojej indy-
widualności, a urzędnik stanu cy-
wilnego krzywo na to patrzy.
Ślub humanistyczny nie stwarza 
też przed małżonkami praktycz-
nie żadnych wymagań formal-
nych. Z tego powodu może być 
rozwiązaniem dla planujących 
się pobrać osób tej samej płci 
lub rozwodników. Duży odsetek 
wśród takich uroczystości w Pol-
sce to śluby między osobami róż-
nych narodowości. Wówczas hu-
manistyczny format ślubu może 
być kompromisem dla odmien-
nych kultur narzeczonych.
Pierwszy ślub humanistyczny 
odbył się w naszym kraju pod 
koniec 2007 roku. Ów nowy, za-
chodni zwyczaj to w Polsce wciąż 
ciekawostka, powoli jednak licz-
ba humanistycznych uroczysto-
ści wzrasta. Zapewne dlatego, 
że coraz więcej osób zdaje sobie 
sprawę, że tego rodzaju ceremo-
nie w ogóle są odbywają.

Kwestie prawne
• Ślub humanistyczny nie jest 
uznawany przez polskie prawo 
kościelne ani cywilne.
• Może być poprzedzony ślubem 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, lecz 
nie ma takiej konieczności.
• W pewnych miejscach, na przy-
kład w USA i w Skandynawii, ślub 
taki posiada skutki cywilnopraw-
ne takie, jak ślub tradycyjny.
• Organizacje humanistyczne 
w innych krajach starają się, by 
również tam śluby humanistycz-
ne zyskały sankcję prawną.

WsPOmnienia 
PANA MŁODEGO

GRZEGORZ 
WIERZCHOWSKI,

Pan Grzegorz Wierzchow-
ski wraz z małżonką wzięli 
ślub humanistyczny w 2014 
roku.
-Zdecydowaliśmy się na 
ślub humanistyczny głów-
nie dlatego, że mogliśmy 
samodzielnie stworzyć ce-

remonię tak, by najbardziej 
wyrażała nasz związek. Taka 
ceremonia różni się od ślu-
bu tradycyjnego na pewno 
tym, że wymaga trochę in-
nego zaangażowania. Kiedy 
pisaliśmy naszą przysięgę, 
umieściliśmy w niej warto-
ści ważne dla nas. Zaślubiny 
wspominamy bardzo ciepło 
i bardzo dobrze. To był mo-
ment przygotowany i stwo-
rzony wspólnie. Nikt z gości 
wcześniej nie miał okazji 
brać udziału w takiej cere-
monii, a ich pozytywne re-
akcje potwierdziły, że czuli 
się z nami dobrze. Zaskocze-
ni natomiast byli wszyscy, 
kiedy pojawili się znajomi 
z Grupy Odtwórstwa Histo-
rycznego Drużyny „Niflhe-
im” z przygotowanym poka-
zem walk wikingów.
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Pary
TEKST: Grzegorz Br�szewski
ZDJĘCIA: krawcy�izer�nku.pl, 

 Grzegorz Br�szewski
 krawcy�izer�nku.pl, 

 Grzegorz Br�szewski

                 pieknefotog�afi e.pl

Marcin Bogdański, fotograf z fi r-
my Krawcy Wizerunku z Rumi 
pierwszą podwodną sesję ślub-
ną wykonał w 2012 roku. Młoda 
Para – Adam i Magda z Bolsze-
wa zażyczyła sobie takich zdjęć 
„tak po prostu”. Co ciekawe, taki 
odważny i nietuzinkowy pomysł 
nie miał nic wspólnego z ich pra-

cą, nie przeszkadzał też fakt, że 
oboje są raczej słabymi pływa-
kami.
Aby stworzyć podwodną sesję 
wynajęto basen w Gniewinie 
po godzinach jego pracy. Sama 
sesja trwała tylko godzinę a fo-
tograf razem z Parą Młodą „po-
szedł na żywioł”. Zdjęcia robiono 

bowiem na bezdechu, co wy-
magało wyjątkowo dobrej syn-
chronizacji. Zrezygnowano także 
z asekuracji, czy też balastowa-
nia modeli. 
Efekt okazał się wyjątkowo ma-
lowniczy, na zdjęciach udało się 
uwiecznić Parę Młodą unoszącą 
się łagodnie w wodzie, pływa-

Młode pod wodą
JAK W SPOSÓB NIETUZINKOWY I WIDOWISKOWY POKAZAĆ UCZUCIE 
PASJE MIĘDZY PARĄ MŁODĄ? NAJLEPIEJ NAMÓWIĆ ICH NA POD-
WODNĄ SESJE ŚLUBNĄ. TAKIE ODWAŻNE ZDJĘCIA STAJĄ SIĘ CORAZ 
BARDZIEJ POPULARNE.
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jącą i podczas malowniczego 
i romantycznego pocałunku. 
Pozowanie było wyjątkowym 
wyzwaniem dla Panny Młodej, 
której suknia ślubne krępowała 
ruchy, Pan Młody miał więcej 
swobody. Nietypowym efektem 
podwodnej sesji w cholorowa-
nej wodzie było wybielenie suk-
ni, wbrew obawom nie została 
ona zniszczona podczas pływa-
nia, ale po wysuszeniu stała się 
o wiele bielsza.
Sesja z Gniewina zachęciła in-
nych klientów do podwodnych 
zdjęć. Kolejną parą okazali się lu-

dzie mający wcześniej wiele do 
czynienia ze sportowym pływa-
niem. I także w tym przypadku 
udało się stworzyć pasjonujące 
fotografi e

-Warto podkreślić, że aby po-
zować pod wodą nie trzeba 
być nurkiem z uprawnieniami, 
jednak pewne obycie z wodą 
i nieco kondycji jest potrzebne. 
Chodzi o swobodne poruszanie 
się pod wodą, otwieranie oczu 
i okazywanie emocji. Nie każda 
zawodowa modelka potrafi  po-
kazać tyle ekspresji pod wodą 
co na powierzchni. Jednak wiel-
ką siłą Pary Młodej może być 
ich zaangażowanie, entuzjazm 
i samozaparcie. Reszta to już 
zabawa mimo ciążącego pod 
wodą stroju – zaznacza Marcin 

Bogdański. 
Wbrew obawom klientów fo-
tografów ślubnych zdjęcia pod-
wodne nie bywają ogromnie 
drogie. Ich cena jest porów-

nywalna do plenerowej sesji. 
No chyba, że Młoda Para jest 
z centralnej Polski a zdjęcia mia-
łyby być wykonywane w morzu. 
Według fotografów wykonanie 
dobrych zdjęć w Bałtyku to po-
ważne wyzwanie.
Doświadczenia w wykonywaniu 
podwodnych sesji ślubnych ma 
również inny fotograf  - Wojciech 
Olejniczak. W tym przypadku to 
fotograf namawiał na podwod-
ne zdjęcia osoby o dobrej kon-
dycji fi zycznej – tancerze lub 
sportowcy. 
- Wykonanie podwodnej sesji to 

przede wszystkim przedsięwzię-
cie obarczone dużym ryzykiem 
zniszczenia sprzętu fotografi cz-
nego. Kolejną trudnością jest 
umiejętność pozowania i grania 
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pod wodą z otwartymi oczami. 
Jeśli mówimy o zdjęciach w mo-
rzu, to nie mogą trwać długo 
z powodu niskiej temperatury, 
co również wymaga od modeli 

większej dokładności w krót-
kim czasie pozowania – pod-
powiada nasz rozmówca. Skąd 
popularność tego typu zdjęć? 
Według fotografów powodem 

jest chęć wykonania prawdziwie 
spektakularnej fotografi i. Poma-
ga też dostępność sprzętu foto-
grafi cznego. 
- Powstaje coraz więcej zdjęć 
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podwodnych jednakże ten ro-
dzaj fotografi i wymaga tyle po-
świeceń od modeli i fotografa, 
że profesjonalnych zdjęć nie 
tworzy się zbyt dużo. Myślę, że 
zdjęcia i fi lmy są bardziej wi-
doczne pośród milionów innych 

z racji spektakularnego efektu 
końcowego – mówi Wojciech 
Olejniczak.
Nasi rozmówcy zaznaczają tak-
że, że od lat dziewięćdziesiątych 
nastąpił ogromny rozwój w fo-
tografi i ślubnej. Rozwijająca się 
technika dała możliwość wyjścia 
poza studio. Używane są syste-
my oświetlenia mobilnego, jasna 
optyka i coraz lepsze aparaty. 
- Ludzie znudzeni byli sztampo-
wymi zdjęciami przy rozwijanym 
tle. Widzieli w fi lmach i teledy-

skach, jak można wykorzysty-
wać różne lokalizacje, porę dnia, 
pogodę i aranżować scenerię. 
Zupełnym ekstremum jest nurt 
Trash the Dress opierający się na 
zdjęciach w starych fabrykach, 
brudnych miejscach, niszczeniu 

sukni ślubnej. Ten złudny artyzm 
już w zasadzie przebrzmiał. 
Zdjęcia podwodne mimo, że 
z natury ekstrawaganckie nie są 
aż tak dalece posunięte w stro-
nę absurdu. Myśl o szybowaniu 
wokół ukochanej osoby bez po-
czucia grawitacji pozostanie ro-
mantyczna i atrakcyjna na wiele 
lat – uważa Marcin Bogdański. 
O coraz większej popularności 
podwodnych zdjęć mówi także 
przypadek fi rmy Krawcy Wize-
runku, gdzie jedna z klientek 

(wcześniej uwieczniona w typo-
wej sesji ślubnej) zażyczyła sobie 
ciążowych zdjęć podwodnych. 
- Takie fotografi e okazują się 
również atrakcyjnym sposobem 
uwiecznienia ciąży. Poza natu-
ralnymi aranżacjami w przyro-

dzie i rodzinnym otoczeniu wła-
snego domu jest to chyba jeden 
z ciekawszych sposobów na se-
sję ciążową. Jeśli nie ma zakazu 
od lekarza prowadzącego, war-
to spróbować. Zdjęcia można 
wykonywać na płytkiej wodzie 
i na pewno nie należy kojarzyć 
ich sobie z długim powstrzy-
mywaniem się od oddechu. Nie 
potrzeba też takiego aktorstwa, 
nawet zamknięte oczy pokażą 
w tej sytuacji refl eksyjność – 
podpowiada Marcin Bogdański.



13www.metropolia.info

&
ŚLUB 
W

ESELE

Welon
OBOK BIAŁEJ SUKNI I OBRĄCZKI NA PALCU, ŚLUBNY WELON TO JEDEN 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH SYMBOLI AKTU MAŁŻEŃSKIEGO. WIELU BEZ NIEGO 
PO PROSTU NIE WYOBRAŻA SOBIE ŚLUBU. I TAK JEST OD SETEK LAT.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
 Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski

Welon znany był już w czasach 
antycznych. Mieszkankom daw-
nej Hellady służył za niego żółty, 
a Rzymiankom – czerwony mate-
riał. Spowijał on jednak nie wło-
sy, a całą sylwetkę Panny Młodej. 
Pełnił też zupełnie inną funkcję 
niż obecnie. Początkowo wyko-

nywany był z nieprzezroczystych 
tkanin i miał za zadanie… zasłonić 
kobietę przed wzrokiem jej przy-

szłego męża.
Były to czasy, gdy małżonkowie 
nie wybierali się nawzajem oso-
biście i często pierwszy raz wi-
dzieli się dopiero na ślubie. Aby 
Pan Młody nie uciekł na widok 
narzeczonej – co mogło się zda-
rzyć – jej uroda była ukryta pod 

warstwą materiału. Mężczyzna 
mógł zobaczyć „wybrankę” do-
piero, gdy padły już słowa przy-

sięgi. A wtedy na zmianę decyzji 
było już za późno…
Historia zna przypadki, gdy pod-
mieniano kobiety schowane 
pod welonami. Właśnie dlatego 
z czasem zaczęto stosować prze-
zroczyste zasłony. Być może do-
piero od tego momentu możemy 

mówić o takim welonie, jaki zna-
my teraz. Jego nazwa pochodzi 
od łacińskiego velum,  co ozna-

Dodatek starszy niż ślubna suknia 
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cza właśnie przezroczystą osłonkę 
upiętą u głowy.

Ludowe mądrości
Na przestrzeni lat wokół ślubne-
go welonu wyrosło wiele mitów 
i przesądów. Niektóre z nich wciąż 
żyją w ludzkiej świadomości. Do 
dziś w wielu kulturach sądzi się, 
że welon chroni Pannę Młodą od 
zła i nieczystych sił, które na nią 
czyhają. Gdy zasłona już opadnie, 
opiekunem kobiety staje się jej 
mąż. 
Według dawnych zwyczajów je-
dynie sama Panna Młoda może 
sobie narzucić welon. Wszelka 
pomoc jest nie tyle niewskazana, 
co wręcz niedopuszczalna! Jeśli 
kobiecie pomoże w tym przyja-
ciółka, uwiedzie ona Pana Mło-
dego. Ślubny dodatek powinien 
być zdjęty punktualnie o północy. 
Goście, którym uda się wówczas 
zdobyć jego kawałek, będą cieszyć 
się szczęściem przechodzącym na 
nich z młodej żony. Rzucony pod-
czas oczepin welon starają się też 
złapać obecne na weselu panny. 
Której się uda, tę czeka rychłe za-
mążpójście.
Wiara w symboliczną rolę welo-
nu, jako znaku czystości przyszłej 
żony, przetrwała. Nie przykłada 
się już jednak wagi do wymogu, 
iż welon mogą włożyć tylko dzie-
wice. Kiedyś Panny Młode w ciąży 
lub posiadające dzieci decydowa-
ły się raczej na inne ozdoby wło-
sów, takie jak wiązanka kwiatów.

Welon w sam raz
Wybierając welon, należy pamię-
tać, że musi się on komponować 
nie tylko z suknią ślubną, ale też 
z fryzurą Panny Młodej na ślubie. 
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Zwracamy uwagę na kształt, 
kolor i materiał, z którego zo-
stał wykonany dodatek. Decy-
dujemy się przykładowo na ko-
ronkę, tiul czy jedwab zależnie 
od materiału sukni.
Główna zasada mówi, że im 
dłuższa suknia, tym dłuższy 
dobieramy do niej welon. 
W przypadku szczególnie ele-
ganckiej sukni welon będzie 
bardziej okazały. Na ślubach 
z wielką pompą, na przykład 
gwiazd kina i członków rodzin 
królewskich, Panny Młode 
śluby wkładają suknie pełne 
przepychu, a ich włosy zdobią 
uroczyste welony katedralne, 
które ciągną się nawet na po-
nad trzy metry.
Zazwyczaj welon sięga do pasa 
lub bioder kobiety, dzięki cze-
mu pasuje do dużej części ślub-
nych kreacji. Ponieważ jednak 
długi welon wygląda majesta-
tycznie podczas ceremonii za-
ślubin w kościele, szkoda było-
by z niego rezygnować. Warto 
więc pomyśleć o dwóch welo-
nach na ślub.

Jest wiele sposobów na ozdo-
bienie włosów na ślubie. Choć 
klasyka zawsze jest w cenie 
i welon nie wychodzi z mody, 
Panny Młode często wybierają 
inne sprawdzone rozwiązania. 
Woalka. Delikatnie zakrywające 
twarz Panny Młodej siateczka 
lub kawałek ti ulu to dodatek, 
który sprawdzi się zarówno 
przy sukniach w stylu retro, jak 
i nowoczesnych. Ta popularna 
ozdoba dodaje kobiecie tajem-
niczości i wdzięku. Co więcej, 
jest wygodniejsza i lżejsza od 

tradycyjnego 
welonu. Dużo 
przyjemniej 

tańczy się w niej i bawi na 
weselu.
Wieniec. Kwiaty we włosach 
zapewniają stylizacji ślubnej lek-
kość i świeżość. Kobieta może 
dzięki nim poczuć się młodziej 
i wypadnie świetnie niezależnie 
od tego, czy zaprezentuje się 
w prostej czy bogato zdobionej 
sukni. Nieźle wygląda też jeden 
duży kwiat wpięty do klasycz-
nego koka. Ale uwaga! W grę 
wchodzą tylko żywe kwiaty. 
Spinki. Występują wraz z welo-
nem lub zamiast niego, jednak 

w każdym wypadku zapewnią 
Pannie Młodej romantycznego 
charakteru.  Najlepiej wypadają 
przy niskich kokach i luźnych 
upięciach. A kolorowe spinki 
i grzebyki to recepta na tchnię-
cie w ślubną kreację odrobiny 
życia.
Toczek. Nakrycie głowy dla Pań 
z klasą. Toczek będzie świetnym 
dodatkiem do kreacji w sty-
lu retro i towarzystwem dla 
prostej, minimalistycznej sukni. 
Włożenie na ślub kapelusza 
to ponadto rozwiązanie, gdy 
przyszła żona chce mieć tego 
dnia włosy gładkie lub z lekkimi 
falami czy warkoczykami.

NIE TYLKO WELON
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Wesele
ORGANIZACJA ŚLUBU TO WYZWANIE, KTÓRE POCHŁANIA OGROMNĄ 
ILOŚĆ CZASU. ZANIM NADEJDZIE DZIEŃ, KIEDY PADNIE SAKRAMENTALNE 
„TAK”, PAŃSTWO MŁODZI I ICH RODZINY PRZEŻYJĄ TYLE STRESÓW, ŻE 
CHĘĆ URZĄDZANIA UROCZYSTOŚCI MARZEŃ MOŻE ICH SKUTECZNIE 
OPUŚCIĆ. REMEDIUM NA TAKIE PROBLEMY STAJE SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ 
ZATRUDNIENIE SPECJALISTY Z AGENCJI ŚLUBNEJ, CZYLI TAK ZWANEGO 
WEDDING PLANNERA.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Sxc.hu, Pixabay.com

Grzegorz Dzięgelewski
 Sxc.hu, Pixabay.com

Grzegorz Dzięgelewski

-Konsultant ślubny to trud-
na profesja ciesząca się coraz 
większą popularnością w Pol-
sce - mówi Gabriel Jażdżewski 
z agencji Gustowne Wesele 
działającej na terenie Trójmia-
sta. -O stopniu skomplikowania 
tego zawodu może świadczyć 
fakt, jak wiele nowopowstają-
cych fi rm organizujących kom-
pleksowo wesela kończy swo-
ją działalność po pierwszych 
dwóch sezonach. 
- Nic dziwnego, konsultant nie 
może być wszak osobą „z ulicy”, 
a do wykonywania tej pracy na-

leży się dobrze przygotować 
i przejść specjalne kursy pod 
okiem najlepszych w branży 
specjalistów. Korzystanie z po-
mocy wedding plannera jest 
w naszym kraju trendem istnie-
jącym od stosunkowo niedaw-
na. Najstarsze fi rmy świadczące 
w Polsce takie usługi nie ist-
nieją na rynku dłużej niż dzie-
sięć lat. Jednak ze względu na 
coraz większe na nie zapotrze-
bowanie i zainteresowanie par 
młodych, wciąż powstają nowe 
agencje.
Na czym więc polega praca 

konsultanta? 
-Konsultant ślubny zajmuje się 
wszystkim, co związane jest 
z planowaniem, organizacją ce-
remonii ślubnych oraz przyjęć 
weselnych - opowiada Gabriel 
Jażdżewski.
- Do naszych głównych zadań 
należą: stworzenie spójnej 
stylistycznie koncepcji dla ślu-
bu i wesela lub zrealizowanie 
uroczystości zgodnie z wyma-
rzonym stylem Pary, typowanie 
lokalizacji na wydarzenie oraz 
poszczególnych usługodawców 
(fotograf, fi rma dekoratorska, 

Bez konsultanta się 
nie obejdzie?
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muzycy, DJ, atrakcje, dostawca 
zaproszeń i papeterii ślubnej, 
i wiele innych), doradztwo, 
organizowanie, planowanie, 
koordynacja i monitorowanie 
przebiegu wesela - wylicza. 
Jakby tego było mało, do zawo-
dowego zajmowania się orga-
nizacją ślubów trzeba też nieco 
potrafi ć: 

Nie tylko 
dla zabieganych

Patrząc na ogromną liczbę obo-
wiązków, które wedding plan-
ner przejmuje od młodej pary, 
wydaje się, że takie rozwiązanie 
jest szczególnie korzystne dla 
tych, który są zbyt zabiegani, by 
osobiście zająć się wszystkimi 
związanymi ze ślubem sprawa-
mi.
- Jednym sprawia wielką radość 
samodzielne tworzenie planów 
lub z pomocą rodziny, innych 

to przerasta, i to nie ze względu 
na lenistwo, jak sugerują zwo-
lennicy samodzielności, ale ze 
względu na wykonywaną pracę, 
stan zdrowia czy zamieszkiwa-
nie poza granicami kraju - tłuma-
czy Anna Pietruszka, wedding 
planner ze Ślubnej Pracowni 
Gdańsk. - Do grupy, która skłania 
się ku zatrudnieniu konsultanta, 

należą również ludzie, którym 
zależy, aby odciążyć rodziców 
i rodzinę oraz mieć pewność do-
pięcia wszystkich elementów – 
dodaje konsultantka. Inne zalety 
wynajęcia specjalisty wymienia 
Gabriel Jażdżewski.
-Zaangażowanie profesjonalne-
go i doświadczonego konsultan-
ta ślubnego zapewnia bezpie-
czeństwo i komfort świętowania. 
Przygotowania i planowanie są 
przyjemne, gdyż ograniczają się 
do określenia oczekiwań, doko-
nywania wyborów oraz podej-
mowania świadomych decyzji, 
nie ma natomiast czasochłon-
nego poszukiwania usługodaw-
ców, straty czasu na spotkania, 
weryfi kację, sprawdzanie reko-
mendacji, opinii etc.
Konsultant ślubny z agencji Gu-
stowne Wesele przytacza także 
powszechną opinię, że chodzi 
o również o czas.
- Jedną z największych zalet jest 
niewątpliwie oszczędność czasu, 
nasza oferta skierowana jest do 
szczególnie zajętych obowiązka-
mi zawodowymi osób – twierdzi 
Jażdżewski.
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Konsultant wie, 
gdzie można 

oszczędzić
Samodzielne zorganizowanie 
uroczystości to, bez względu na 
to, gdzie ślub będzie się odby-
wał, często wydatek rzędu kilku-
dziesięciu tysięcy złotych, różny 
oczywiście w zależności od licz-
by zaproszonych gości i innych 
podjętych przez organizatorów 

decyzji. Wydaje się więc, że wy-
dawanie dodatkowych pienię-
dzy na ten i tak drogi już interes 
może być dla wielu trudne do 
zaakceptowania. Praktyka prze-
konuje jednak, że koszt wielu 
godzin pracy konsultanta może 
się wydatnie zmniejszyć.
Konsultanta można poprosić 
o pomoc w dowolnym mo-
mencie przygotowań do ślubu 
i nic nie stoi na przeszkodzie, 
by zlecić takiej osobie jedynie 
uciążliwe dla nas zadania, jak 

choćby znalezienie odpowied-
niego lokalu albo zapewnienie 
atrakcji na wesele – wówczas 
specjalista policzy sobie oczy-
wiście mniej za usługę. Jeśli 
jednak zdecydujemy się w pełni 
powierzyć przygotowania wed-
ding plannerowi, może on także 
pojawić się na samej uroczysto-
ści, niewątpliwie z korzyścią dla 
wszystkich. 
- Główną zaletą obecności kon-
sultanta ślubnego w dniu ślubu 
i wesela w miejscu ceremonii, 
a potem przyjęcia weselne-
go, jest kompletna wiedza na 
temat uzgodnień, doskonała 
znajomość scenariusza oraz 
jego kompetencja i doświad-
czenie, które niejednokrotnie 
pozwalają na podjęcie działań 
zaradczych – wyjaśnia Gabriel 
Jażdżewski.

Dyrektorem jest 
Para Młoda

Lecz co w przypadku, gdy boimy 
się zatrudnić konsultanta z oba-
wy, że stracimy przez to wpływ 
na wygląd własnego wesela? 
- Wiele osób uważa, że zatrud-
nienie konsultanta jest to jedy-
nie koszt dodany i że konsultant 
pozbawi ich radości wniesienia 
swojej cegiełki w organizację, 
a to zupełnie mylne rozumo-
wanie – uspokaja konsultantka 
Ślubnej Pracowni Gdańsk. - Je-
żeli porównamy przedsięwzięcie 
organizacji wesela do fi rmy, to 
konsultant nie jest w tej fi rmie 
despotycznym dyrektorem, 
który nie liczy się ze zdaniem 
podwładnych. Dyrektorem jest 
Para Młoda, zaś konsultant jest 
logistą, który podpowiada najko-
rzystniejsze rozwiązania.
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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 pozy-
ska 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 „skręce-
niem kostki”!

LeOTOUR WejHeROWO
       jest twoim biurem podróży
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do ślubnej kreacji ?
Jaki zegarek

PODOBNO SZCZĘŚLIWI CZASU NIE LICZĄ, A DZIEŃ ZŁOŻENIA PRZY-
SIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ TO NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ W ŻYCIU. JAK WIĘC 
POGODZIĆ ZMIANĘ STATUSU CYWILNEGO Z ZAKŁADANIEM ZEGARKA NA 
ŚLUB? TO PROSTE – TRZEBA WYBRAĆ TAKI, KTÓRY BĘDZIE ZNAKOMICIE 
WYGLĄDAŁ NA NASZYM NADGARSTKU. 

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: www.pawelslowik.eu, 

Grzegorz Dzięgelewski
pawelslowik.eu, 

Grzegorz Dzięgelewski

                 Pixabay.com, Sxc.hu

Niektórzy uważają, że zegarek 
na ślubie przynosi pecha. Inni, 
że odlicza czas do końca mał-
żeństwa. Na szczęście w tych 
przesądach jest niewiele prawdy 
i spokojnie możemy o nich zapo-
mnieć, wybierając czasomierz na 
dzień wesela.
Czy w ogóle warto go tego dnia 
wkładać?  To zależy od osobi-
stych preferencji. Zakładanie 
zegarka do ślubu nie jest oczywi-
ście konieczne. Niektórzy jednak 
nie potrafi ą obyć się bez tego 
przedmiotu nawet podczas ta-
kiej ważnej uroczystości. Pozba-
wieni go czuliby się po prostu 
nieswojo. Zegarek to ponadto 

istotny element garderoby pod-
kreślający presti ż noszącego. 
Krótko mówiąc dodaje swemu 
właścicielowi klasy, rzecz jasna 
pod warunkiem, że wygląda gu-
stownie. Dobór czasomierza jest 
szczególnie istotny w przypadku 
mężczyzn, którzy zakładają na 
siebie mniej biżuterii od kobiet 
lub nie noszą jej wcale.
Ten niepozorny mechanizm może 
podkreślić stylizację lub zupełnie 
ją zniszczyć. Często bagatelizuje 
się rolę zegarka w wyglądzie ślub-
nej kreacji i dlatego szczególnie 
łatwo popełnić błąd, wybierając 
ten „detal” bez przemyślenia. 
Na szczęście mniej oczywiste ze-

garkowe wpadki wychwycą tylko 
koneserzy. Czym powinniśmy się 
kierować, podejmując decyzję? 

Bądźmy stylowi
W pierwszej kolejności skupia-
my się na typie zegarka. Istnieją 
cztery, przeznaczone do różnych 
sytuacji: do noszenia na co dzień,  
wizytowe, sportowe i wieczoro-
we. Tylko te ostatnie nadadzą się 
na wyjątkowe okazje, takie jak 
ślub. Zegarek noszony przez nas 
zwyczajowo do pracy tym razem 
powinniśmy zostawić w domu. 
Być może jest bardzo funkcjonal-



21www.metropolia.info

&
ŚLUB 
W

ESELE
ny, lecz nie to jest w tej chwili 
najważniejsze i w dniu ślubu 
powinniśmy postawić na coś 
innego. Nie sprawdzi się po-
nadto zegarek na bransolecie, 
jako zbyt sportowy.
Zegarki wieczorowe – naj-
bardziej eleganckie, pełniące 
raczej funkcję ozdobną niż 
praktyczną –posiadają z reguły 
większą tarczę niż standardo-
wa. Wykonywane są z materia-
łów szlachentych. Nie musimy 
jednak od razu stawiać na zło-
to, by wyglądać stylowo.  Nie 
kupujmy jednak sprzętu niskiej 
jakości, bo wieczorowy zegarek 
z pewnością jeszcze wielokrot-
nie okaże się przydatny. 

Zamiast biżuterii
Męski zegarek ślubny powinien 
być klasyczny, na czarnym, skó-
rzanym pasku. Będzie wówczas 
pasował do butów – które tego 
dnia najlepsze są właśnie czar-
ne. Wybrany przez nas model 
nie może być zbyt szeroki ani 
zbyt gruby – niech będzie po 
prostu w sam raz. Warto po-
stawić na płaski wzór z okrągłą 
tarczą. Nie kombinujmy zanad-
to. Udziwnienia i fantazyjny 
kształt z reguły nie wyglądają 
elegancko w sytuacjach ofi cjal-

nych. Na ślubie stawiamy na 
klasyczną prostotę. 
Zegarek dobieramy stylistycz-
nie do pozostałych dodatków, 
kolorystycznie – do klamry 
w pasku i spinek do mankie-
tów. Koperta zegarka, czyli 
otaczający tarczę „szkielet”, 
powinna mieć ten sam kolor, 
co wszystkie metalowe dodat-
ki. Choć nie jest to wymagane, 
można zasugerować się także 
kolorem obrączki. 

Zegarki dla Pań
W przypadku kobiet zegarek 
ślubny schodzi na nieco dalszy 
plan. Nie muszą one jednak 
całkowicie zrezygnować z tego 
dodatku, zwłaszcza jeśli chcą 
wyglądać stylowo.

Najlepiej, by przyszła żona wy-
brała na ten szczególny dzień 
możliwie najmniejszy zegarek. 
Jego kształt może być odrobinę 
nietypowy, nie należy jednak 
przesadzać.
Zegarek Panny Młodej powi-
nien łączyć kobiecą lagodność 
i subtelność, cechować się 
delikatnym wzornictwem. Mo-
dowi eksperci zwracają uwagę 
na fakt, że kobiecie trudniej 
dobrać czasomierz – powinien 
on bowiem pasować do resz-
ty biżuterii (nie jest to jednak 
absoultnie konieczne). Do bia-
łej sukni ślubnej odpowiedni 
będzie biały skórzany pasek 
zegarka. Uwaga na czasomie-
rze w złotym kolorze. Mogą 
być one kłopotliwe, jeśli będą 
za bardzo zwracały na siebie 
uwagę.
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Spokojnie
ŚLUB TO JEDNO Z NAJBARDZIEJ STRESUJĄCYCH DOŚWIADCZEŃ W NA-
SZYM ŻYCIU. BEZSENNE NOCE I NIEUSTANNE OBAWY SĄ ZMORĄ WIELU 
PRZYSZŁYCH MAŁŻONKÓW. ALE CZY ZAWSZE MUSI TAK BYĆ? PRZED 
STRESEM WSZAK MOŻNA, A NAWET TRZEBA SKUTECZNIE SIĘ BRONIĆ.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Sxc.hu, Pixabay.com, 

Grzegorz Dzięgelewski
 Sxc.hu, Pixabay.com, 

Grzegorz Dzięgelewski

Trudność z wyborem sali lub 
fotografa. Sprzeczki z rodzi-
ną. Dylematy dotyczące gości. 
Problemy finansowe. To tyl-
ko niektóre spośród licznych 
przyczyn przedślubnego stre-
su. Ślub ponadto bezpowrot-
nie wytrąca nas z naszej strefy 
komfortu, do której się przy-
zwyczailiśmy, zmuszając do 
odnalezienia się w odmiennej 
rzeczywistości. Aż 98 procent 
Par Młodych w większym lub 
mniejszym stopniu odczuwa 
niepokój związany ze zbliżają-
cym się wydarzeniem. Mimo 
że w głębi duszy wiedzą, jak 
bardzo go chcą.

Stres stresowi 
nierówny

Czym w ogóle jest stres? Jak 
wyjaśnia Magdalena Kowal-
ska, psycholog z Gdyni, jest to 
zjawisko dwojakiego rodzaju. 
Istnieją obok siebie stres pozy-
tywny i negatywny.
– Pozytywny stres, powszech-
nie nazywany tremą, pobudza 
nas do działania, sprawia, że 
ważne wydarzenia w naszym 

życiu, takie jak na przykład 
ślub, przeżywamy z  uczuciem 
lekkiego podekscytowania oraz 
mieszanką niepokoju i radości 
– mówi Magdalena Kowalska. 
– Taki stres jest jak najbardziej 
naturalną reakcją i nie warto 
z nim walczyć. To, co możemy 
zrobić, to cieszyć się nadcho-
dzącym wydarzeniem – dodaje 
psycholog.
Terapeutka poleca przy tym, 
aby bacznie przyglądać się 
sobie. Pogłębiający się stres 
może przerodzić się w stres 
negatywny. Ten z kolei wiąże 

się z nieprzyjemnymi odczu-
ciami i sprawia, że skupiamy 
się na wyobrażaniu sobie ne-
gatywnych skutków zdarzenia, 
które dopiero mogą nastąpić.
Odróżnienie jednego rodza-
ju stresu od drugiego może 
sprawić nam trudność. Jest 
jednak prosty trik. Należy od-
powiedzieć sobie na pytanie, 
jak silne odczuwamy napięcie 
w skali od 1 do 10.
–  Jeśli odpowiedź brzmi od 
1 do 4, stres jest pozytywny. 
Im bliżej zaś wartości 10, tym 
bardziej negatywny stres prze-

to tylko ślub! 
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szkadza nam w funkcjonowa-
niu i dochodzi do blokady – 
tłumaczy psycholog.

Strach przed 
nieznanym

Do przypadku stresu u kobiet 
i u mężczyzn powinniśmy pod-
chodzić indywidualnie. Są to 
poniekąd dwa różne zjawiska, 
obie płci znoszą go zwykle nie-
co inaczej.
– Kobiety w sytuacji przeżywa-
nia stresu wolą wsparcie bli-
skiej osoby i tzw. przegadanie 
stresu, panowie natomiast są 
nieco bardziej powściągliwi – 
mówi Magdalena Kowalska.
Jednak zarówno dla kobiet, jak 
i mężczyzn, przedślubny stres 
to w dużej mierze obawa przed 
przyjęciem nowej roli życiowej. 
Małżonkowie będę musieli dać 
z siebie więcej, a dotychcza-
sowe zaangażowanie, jakie 
wkładali w związek przed jego 
sformalizowaniem, może nie 
wystarczyć. Ta wiedza może 
być kluczem do rozwikłania 
problemu przedślubnego stre-
su. 
Eksperci radzą ze sobą roz-
mawiać. Pierwszym krokiem 
jest powiedzenie sobie nawza-
jem, czego się boimy. Może-
my skorzystać z doświadczeń 
innych par, które ślubny stres 
wspominają dziś ze śmiechem. 
Warto też sięgnąć do innych 
sposobów polecanych przez 
psychologów. Dajmy sobie 
szansę cieszyć się nadchodzą-
cym ślubem, zamiast odczuwać 
przed nim strach. To w końcu 
najpiękniejszy dzień w życiu.

JAK RADZIĆ SOBIE 
Z PRZEDŚLUBNYM STRESEM?

Podstawą jest przygoto-
wanie szczegółowego pla-
nu działania, który pozwoli 
Tobie oraz Twojej drugiej 
połowie zachować poczu-
cie kontroli nad kolejnymi 
etapami zaplanowanych 
przez Was zadań.
Jeśli macie taką możliwość, 
poproście rodzinę i bli-
skich przyjaciół o pomoc 
w realizacji niektórych za-
dań. Każde najdrobniej-
sze wsparcie w ferworze 
przedślubnych przygoto-
wań jest na wagę złota.
Wizualizacja. Kilka dni 
przed ceremonią ślubu 
wyobraźcie sobie ze szcze-

gółami, jak będzie wyglą-
dał ten dzień: w co bę-
dziecie ubrani, jak będzie 
wyglądała msza, składanie 
przysięgi ślubnej, wese-
le. Wizualizujcie różne 
scenariusze uroczystości. 
Mogą też zdarzyć się nie-
przewidziane sytuacje, na 
które musicie być gotowi. 
Zaakceptowanie faktu, że 
mogą pojawić się niedo-
ciągnięcia, w znacznym 
stopniu przyczyni się do 
obniżenia przedślubnego 
stresu.
Ćwiczenia. Nic tak nie po-
prawia nastroju, jak zafun-
dowanie sobie pozytywnej 
dawki chemii w głowie. 
Gdy się ruszacie, Wasze 
komórki w mózgu wy-
twarzają dopaminę, tzw. 
hormon szczęścia, który 
podwyższa poziom ener-
gii, wpływa pozytywnie na 
samopoczucie oraz moty-
wuje do działania.
Muzyka. Skoncentrujcie 
się na przyjemnych dźwię-
kach, odprężcie się. Dajcie 
sobie przestrzeń na relaks 
i poprzebywanie sam na 
sam ze sobą.
Dzień przed ślubem za-
dbajcie o dobry sen (7-8 
godzin). Kiedy będziecie 
wyspani, Wasze emocje 
pozostaną w odpowied-
niej równowadze, a cera 
i oczy będą wypoczęte.

MAGDALENA KOWALSKA 
magdalenakowalska.pl
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czyli jak podziękować gościom
Weselne podarunki
ISTNIEJE KILKA SPOSOBÓW, BY SPRAWIĆ, ŻE NASZ ŚLUB BĘDZIE 
ZAPAMIĘTANY NA DŁUGO. JEDNYM Z NICH JEST WRĘCZENIE 
UCZESTNIKOM ZABAWY DROBNYCH UPOMINKÓW.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski
Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Dzięgelewski

Prezenty dla gości to popular-
ny trend ślubny, który, jak to 
często bywa, przywędrował 
do nas z Zachodu. Tradycyj-
nie praktykowany był na przy-
kład we Włoszech, gdzie Para 
Młoda wręczała każdej parze 
upominek dopiero na koniec 
wesela. W ostatnich latach 
zwyczaj ten znalazł sobie miej-
sce w sercach osób planują-
cych ślub w Polsce. Nic dziw-
nego: stosunkowo niewielkim 
kosztem można uatrakcyjnić 
uroczystość i zyskać względy 

weselników. Wręczanie upo-
minków nie jest obowiązkowe. 
Ale to miły gest i świetny spo-
sób na pokazanie gościom, że 
jesteśmy im wdzięczni za przy-
bycie.

Kiedy wręczyć?
Państwo Młodzi mogą oczy-
wiście podziękować gościom 
słownie na sali weselnej. 
Uczestnicy zabawy z pewno-
ścią będą jednak zadowoleni, 

jeśli znajdą upominek czeka-
jący na nich na przykład przy 
winietce na stole.
Z doświadczeń konsultantki 
ślubnej Natalii Sobieraj wyni-
ka (z firmy Architekci Wesel), 
że  goście otrzymują niekiedy 
drobne prezenty dopiero po 
przyjęciu weselnym. Może to 
być płyta z fotoreportażem czy 
film dvd z wesela. 
- Coraz częściej Pary Młode 
mają drobne upominki dla go-
ści już podczas składania ży-
czeń wręczane pod kościołem, 

aby mogli zostać ob-
darowani wszyscy, 
którzy przyszli na 
mszę, nie tylko go-
ście weselni – mówi 
Natalia Sobieraj.

Co wręczyć?
Pomysłów na upo-
minki jest tyle, ile 
wesel.
-Na jpopu larn ie j -
sze stały się białe 
migdały pakowane 
w celofanowe wo-
reczki z wstążeczką 
lub woreczki z or-
ganzy, oczywiście 
spójne kolorystycz-
nie z kolorem prze-
wodnim wesela 
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- zauważa konsultantka Archi-
tektów Wesel.
To absolutna klasyka wśród 
prezentów ślubnych. Umiesz-
czamy je na talerzach gości 
bądź w pobliżu zastawy. Miłym 
upominkiem może być również 
film lub fotoreportaż z wesela. 
Dzięki nim gościom będzie ła-
twiej wspominać ten szczegól-
ny dzień.
Jakie jeszcze drobiazgi są zwy-
czajowo dawane? Często są to 
rzeczy przygotowywane wła-
snoręcznie. Natalia Sobieraj 
opowiada o Pannach Młodych, 
które za punkt honoru biorą 
sobie wykonanie zarówno pa-
peterii ślubnej, jak i upomin-
ków. Mogą to być przeróżne, 
niewielkie ozdoby – pojem-
niczki, mydełka, gadżety.
Zdaniem konsultantki, gene-
ralnie w doborze upominków 
ślubnych dominują dwa kie-
runki.
- Pierwszy to coś słodkiego. 
Wówczas dla każdego gościa 
w tym samym wieku jest taki 
sam prezent. Drugi kierunek 
to coś oryginalnego, innego. 
Na przykład owoc z grawerem 
imion lub inicjałów Pary Mło-
dej z datą ślubu lub magnesy 
na lodówkę z grafiką przewod-
nią Pary Młodej lub po prostu 
ze zdjęciem Pary Młodej.

Upominki, które 
zaskoczą gości

- Bańki mydlane. Uczestnicy 
ślubu puszczają je w momen-
cie wyjścia z kościoła i podczas 
pierwszego tańca. Dzieci będą 
wniebowzięte.
- Sadzonki. 
Podarowanie gościom rośliny 
będzie symboliczne – to w koń-
cu znak życia. Wkładamy je do 
małych, ozdobnych doniczek.
- Chińskie ciasteczka z wróżbą. 
Gdziekolwiek się pojawią, te 

maleństwa zawsze wywołują 
sporo emocji. Na ślubie spra-
wią, że goście będą mieli do-
datkowe tematy do rozmów.
- Ulubiona muzyka Pary Młodej.
Składanka specjalnie przygo-
towane na tę okazję. W for-
mie piosenek zawarte mogą 
być najważniejsze dla Młodych 
chwile.
- Słoiczki z miodem. 
Nic innego nie zapewni go-
ściom tak słodkich wspomnień. 
Na etykiecie powinny znaleźć 
się informacja o dacie ślubu 
i imionach Państwa Młodych.
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w jesiennym wydaniu
Uroczystość

KAŻDEMU MARZY SIĘ, BY TEN NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU ODBYWAŁ 
SIĘ PODCZAS PIĘKNEGO LETNIEGO POPOŁUDNIA, BY ZMĘCZENI GOŚCIE 
MOGLI ODPOCZĄĆ NAD STAWEM LUB W BOGATO ZDOBIONYM OGRODZIE. 
NIESTETY LATO W POLSCE TRWA TYLKO 3 MIESIĄCE, A TO WYKLUCZAŁO-
BY ORGANIZACJĘ WESELA W INNYM, ZIMNIEJSZYM SEZONIE. 

TEKST: Jakub Rewiński
ZDJĘCIA: Sxc.hu, Pixabay.com, 
                 Flickr.com

Fakt, że jesienią słońce szyb-
ciej zachodzi można wykorzy-
stać na stworzenie niezwykłej 
atmosfery podczas ceremonii 
w kościele. Długie białe świe-
ce lub małe świeczki w jabł-
kach rozstawione wzdłuż trasy 
do ołtarza dadzą niesamowity 
i niezapomniany efekt. 
Wybór sukni ślubnej to dla 
panny młodej jeden z najważ-
niejszych decyzji przed samą 
uroczystością. Chłodne dni 
zmuszają do zaopatrzenia się 
w elegancki płaszczyk lub bo-
lerko. Podczas deszczowej po-
gody można zakupić stylową 
parasolkę, jaką dostaniemy 
w wielu salonach sukien ślub-
nych. Warto także zastanowić 
się nad wyborem obuwia. Na-
leży zrezygnować z odkrytych 
palców oraz obuwia szytego 
z materiału, gdyż jest on bar-
dziej podatny na ubrudzenia. 

Sezonowe warzywa 
w menu

Dla gości, zaraz po zachwytach 
związanych ze strojem panny 
młodej, bez wątpienia ważne 
jest menu, które to jesienią 
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w jesiennym wydaniu

daje duże pole do popisu. Da-
nia powinny jak dekoracje, być 
odbiciem tego co dzieje się za 
oknem. Dlatego nie powinno 
zabraknąć sezonowych wa-
rzyw, owoców i grzybów. Wie-
le firm cateringowych posiada 
odrębne przepisy i pomysły 
na jesienne menu. Na przy-
stawkę zamiast tradycyjnego 
rosołu warto podać cukiniowe 
łódeczki faszerowane ryżem 
i papryką lub aromatyczną, 
rozgrzewającą zupę krem z ma-
ślaka i kurczaka. Jeśli chodzi 
o dania główne, można podać 
je na „surowych” deskach lub 
talerzach, by sprawiały wra-
żenie staropolskiej zastawy. 
Omlet myśliwski z wieprzowi-
ną i grzybami podany na dę-
bowej desce będzie dla gości 
nie lada zaskoczeniem. Filet 
z pstrąga z przepiórczymi jajka-
mi, orzeszkami pinii i masłem 
bazylikowo – cytrynowym to 

także dobra alternatywa dla 
schabowego i zraza. Na deser 
warto użyć gruszek, których 
jesienią nie brakuje. Lody ko-
rzenne lub placki ze śliwka-
mi będą smakować każdemu. 
Zaskoczyć gości można także 
napojami i niestandardowymi 

drinkami. Miód pitny, grzane 
wino i piwo z cynamonem czy 
domowej roboty pigwówka, 
orzechówka czy aroniówka 
urozmaici alkoholowe menu, 
a nawet najbardziej zagorzali 
tradycjonaliści skuszą się by 
odkryć nowe smaki. 



28 www.metropolia.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E

Zaproszenia dla gości, tak 
samo jak upominki powinny 
w jakiś sposób nawiązać do 
jesiennego klimatu. Korzenne 
ciastka, pierniki czy wydrążona 
data ślubu i imiona w lukrowa-
nym jabłku to oryginalna i nie-
codzienna pamiątka.

Jarzębina jako 
ozdoba

Warto zastanowić się nad de-
koracją adekwatną do pory 
roku. Żywe jesienne kolory dają 
duże pole do popisu. Mocna 
czerwień, złoto, brąz – to ko-
lory, które powinny zajmować 
lwią część dekoracji. Można 
także wykorzystać owoce i wa-
rzywa, jakie w tym okresie daje 
nam Matka Natura. Jarzębina 
i wydrążone dynie to doskona-
ły materiał do przygotowania 
pięknych ozdób. Suszone liście 
na firankach i niedbale rzuco-
na jarzębina na stole da dosko-
nały efekt i na pewno spodo-
ba się gościom. Weselna sala 
pięknie będzie wyglądać ozdo-
biona czerwono-złoto-brązo-

wymi zasłonami i narzutami 
na krzesła. Dobrym pomysłem 
jest użycie jabłek, które wyko-
rzystać można na wiele spo-
sobów. Ich budowa idealnie 
nadaje się do zrobienia z nich 
klimatycznych świeczników, 
a same owoce dobrze kompo-
nują się np. z jarzębiną. Trze-
ba pamiętać o konsekwencji 
w dekorowaniu sali. Kilka róż-
nych motywów może zaburzyć 
cały efekt.
Przy wyborze domu weselne-

go warto zwrócić uwagę na 
to czy do dyspozycji może zo-
stać oddany kominek, którego 
płomienie podkreślą klimat. 
Drewniane chatki, lub sale sty-
lizowane na karczmy to ideal-
ne tło do uroczystości jesienią. 
Pamiętajmy, że na zewnątrz, 
wieczorem panować będzie 
niska temperatura. Wśród go-
ści na pewno znajdą się oso-
by palące, dlatego dobrym 
pomysłem jest wybór miejsca 
z wietrzoną palarnią. Nie mo-
żemy narażać palaczy na prze-
ziębienie, gdy stać będą oni 
na zewnątrz. Zabawa weselna 
potrafi podgrzać atmosferę, 
dlatego też goście muszą mieć 
miejsce odosobnione, aby mo-
gli wygodnie usiąść, odpocząć 
i zaczerpnąć świeżego powie-
trza. Dworki, sale czy zamki, 
posiadają wewnętrzne ogrody, 
które utrzymują odpowiednią 
temperaturę, a na wygodnych 
kanapach można zregenero-
wać siły, czy w spokoju poroz-
mawiać z krewnymi. Ryzykow-
ną, ale bardzo romantyczną 
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opcją, jest ślub w plenerze. 
Park usłany złoto-czerwonymi 
liśćmi sprawi, że uroczystość 
będzie niezapomniana.
Dużą popularnością cieszą się 
stoiska, w których można czę-
stować gośćmi wypiekami z lo-
kalnej piekarni czy wędzarni. 
W okresie jesiennym, kiedy 
to w domach unosi się zapach 
konfitur, warto pochwalić się 
swoimi lub kupionymi prze-
tworami domowej roboty. 
Muzyka to bardzo ważny aspekt 
każdej zabawy weselnej. Mię-
dzy skocznymi utworami war-
to zaprezentować gościom 
utwory rockowe i bluesowe. 
Elvis Presley, Louis Armstrong, 
Chuck Barry to wykonawcy, 
którzy dobrze wpasują się 

w jesienny klimat i urozmaicą 
muzyczny repertuar.

Zdjęcia w pałacyku
Sesja zdjęciowa do rodzinnego 
albumu nie musi być smutna 
i nudna. Gdy dopisze pogoda, 
warto jako tło wykorzystać 
pobliski park. Różnobarwne 
liście i jesienne drzewa wyglą-
dają niezwykle malowniczo. 
Jednak, gdy pogoda okazuje 
się deszczowa, warto do sesji 
wykorzystać ładny dworek czy 
zabytkowy pałacyk. Jeśli para 
posiada do siebie duży dystans 
i ma poczucie humoru, war-
to przedstawić pannę młodą 
w sukni i kolorowych kaloszach 

lub kapeluszu przeciw deszczo-
wym. Także pan młody może 
przyodziać kalosze i przenosić 
pannę młodą nad kałużą czy 
błotem.
Jesień to bez wątpienia piękny 
okres, który wbrew pozorom 
bardzo dobrze nadaje się na 
czas organizacji ślubu i wesela. 
Jest to też czas z większą ilo-
ścią wolnych terminów w ka-
lendarzach fotografów i zespo-
łów. Niezwykły klimat sprawia, 
że z roku na rok coraz więcej 
par decyduje się na organi-
zację wesela w tym okresie. 
Jesień to wiele możliwości by 
zaskoczyć gości niezwykłym 
klimatem, smakiem i zabawą, 
która zostanie zapamiętana na 
długi czas.
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CHOĆ JEJ NIE WIDAĆ, BIELIZNA ŚLUBNA TO BARDZO WAŻNY ELEMENT 
GARDEROBY KAŻDEJ PANNY MŁODEJ. DOBRZE WYBRANA POZWOLI CI 
CZUĆ SIĘ PIĘKNĄ I ROZPALI ZMYSŁY TWOJEGO UKOCHANEGO.

TEKST: Anna Nowak
ZDJĘCIA: Twin Lingerie

Projektanci i znane marki modo-
we oferują bogaty wybór stylów 
i fasonów bielizny ślubnej. Inaczej 
niż było przed kilkudziesięciu laty, 

wybór naprawdę robi wrażenie. 
Warto szukać bielizny wśród pro-
jektowanej specjalnie na tę okazję. 
Ciągle pojawiają się nowe, modne 

kolekcje, każda Panna Młoda ma 
więc szansę znaleźć bieliznę, któ-
ra wydaje się uszyta specjalnie 
dla niej. Powinno to być coś wy-
jątkowego i nietuzinkowego. Coś, 
co wygląda atrakcyjnie, a zarazem 
będzie wygodne. 

Kolor niewinności
Kolor bielizny dobieramy pod ko-
lor sukni ślubnej. Ponieważ zwy-
kle wkłada się suknie w kolorach 
białych i kremowych, bielizna 
ciemna oraz w intensywnych ko-
lorach – a więc czarna, granatowa 
czy zielona – nie będzie pasować. 
Sprawdzone kolory dla bielizny 
na tę okazję to kremowy, szam-
pan, ecru lub jasny beż. Bielizna 
nie powinna być ciemniejsza od 
sukni, gdyż jej kolor nie powinien 
przebijać przez ubranie. Opty-
malnym rozwiązaniem będzie 
dobranie sukni i bielizny w takich 
samych lub chociaż bardzo zbliżo-
nych kolorach.

Stanik
Nie wszystkie suknie ślubne wy-
magają biustonosza. W niektó-
rych jest on już wszyty. Dobrze 
jest więc upewnić się na etapie 
kupowania sukni, czy stanik bę-

ślubną suknią



31www.metropolia.info

&
ŚLUB 
W

ESELE

dzie potrzebny. 
Przed przystąpieniem do zaku-
pów trzeba być pewną swojego 
rozmiaru. Dyskomfort z powodu 
źle dobranych staników to pro-
blem wielu kobiet. Rozmiar moż-
na zmierzyć samodzielnie lub 
w sklepie z profesjonalnym bra-
fi tti  ngiem. Jeśli wkładamy suknię 
z odkrytymi ramionami, konieczny 
będzie biustonosz bez ramiączek. 
Silikonowe wkładki zapewnią 
większą wygodę utrzymania go 
przez długi czas na miejscu. Przy 
sukniach z rękawami odpowied-
nie będą wszystkie rodzaje stani-
ków. Push-upy zaś dobiera się do 
sukni eksponujących biust.

Majtki
W przypadku dolnej części bieli-
zny najważniejsze jest, by majtki 
pasowały do fi gury Panny Młodej. 
Można przebierać wśród różnych 
ich rodzajów, różne sylwetki wy-
magają tu innego traktowania. 
Dolna część bielizny najczęściej 
jest skromna a slubne majtki nie 
powinny odciskać się na sukience. 
By tego uniknąć, do mocno dopa-
sowanej sukni dobrym wyborem 
są stringi. Przy sukniach rozkloszo-
wanych sprawdzą się fi gi i szorty.

Gorset
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się subtelne gorsety. Ten sek-
sowny rodzaj bielizny posiada 
konstrukcję, która wyszczupla 
talię i optycznie powiększa biust. 
Gorsety ślubne często bywają wy-
cięte z tyłu, dzięki czemu da się je 
łatwo dopasować do sukni. Z po-
wodu braku ramiączek dobrze pa-
sują do tych sukni, które również 
ich nie posiadają. Gorsety nigdy 
nie są bezszwowe, więc z powodu 
ich widoczności nie włożymy tej 
bielizny pod ubranie z cienkiego 
materiału. Odpadają także suknie 
z odkrytymi plecami.
Panna Młoda moze się również 
zdecydować na półgorset. Taki 

element bielizny będzie krótszy 
(w porównaniu do klasycznego 
gorsetu) i zapewni więcej swo-
body.  Półgorstet polecany jest 
zwłaszcza  kobietom z obfi tem 
biustem,  bo zapewnia on więcej 
właściwości modelujących od 
zwykłego biustronosza. Do gorse-
tu dobiera się pasy do pończoch 
oraz podwiązki.  Ślub to wyjąt-
kowa okazja, można więc sobie 
pozwolić na te nieco frywolne 
dodatki.

Pończochy
Pończochy sprawdzą się zdecydo-
wanie lepiej w ślubnej kreacji niż 
rajstopy. Nie dość, że są bardziej 
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zmysłowe, to jeszcze nie odciskają 
się pod suknią. Powinny być one 
gładkie, bez zbędnych dekoracji, 
najlepiej nylonowe. Najbezpiecz-
niej zdecydować się na pończochy 
zapinane na pasie i takie, które 
posiadają więcej warstw silikonu 
w górnej części, żeby bielizna się 
nie zsuwała. W tym wypadku trze-
ba upewnić się wcześniej, czy nie 
mamy uczulenia na silikon. Zwy-
czajowo w parze z pończochami 
idzie niebieska podwiązka, która 
symbolizuje małżeńskie szczęście. 

Mały biust, 
albo nadwaga. 

Są sposoby
 

Odważne i coraz bardziej popular-
ne rozwiązanie to zastosowanie 
żelowych wkładek przyklejanych 
do ciała. Ten pomysł sprawdzi się 
zwłaszcza w przypadku pań o ma-
łych biustach, które chciałyby ( 
chociażby z powodu kroju sukni) 
ograniczyć bieliznę do minimum.  
Żelowe wkładki stanowią dosyć 
skuteczną alternatywę dla kla-
sycznej bielizny i powinny dobrze 
trzymać się ciała. Warto jednak 
zakupić dwie pary wkładek, aby 
ograniczyć do minimum ewetual-
ną wpadkę podczas uroczystości.
Panny Młode z nadwagą mogą 
natomiast pomyśleć o użyciu 
podczas uroczystości bielizny mo-
delującej.  Co ciekawe – można 
znaleźć nawet bieliznę wyszczu-
plającą, która będzie wyglądała 
seksownie i kusząco, w takim 
przypadku dobrym rozwiązaniem 
będą halki i body wyszczuplające.  
Taka bielizna powinna się także 
sprawdzić pod każdą, nawet naj-
bardzie dopasowaną kreacją.

Przy wybieraniu bardziej klasycz-
nej bielizny wyszczuplającej war-
to sobie zadać pytanie, co kon-
kretnie chcemy zatuszować. Do 
wyszczuplenia i wymodelowania 
okolic pasa najlepiej wybrać wy-
sokie fi gi z wzmocnionym pasem 
brzusznym. Taka bielizna powin-
na utrzymać się na miejscu na-
wet podczas całonocnej imprezy, 

a łagodne wykończenia brzegów 
majtek sprawią, ze nie będą się 
one wbijać w ciało.
Dobra bielizna ślubna powinna 
być także bielizną dobrej jakości. 
W takim przypadku na pewno 
będzie ona elegancka, wygodna 
i wykonana z dobrych materia-
łów, które nie spowodują pocenia 
się skóry i odparzeń. 
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Sprawa właściwego doboru 
stroju dla najmłodszych uczest-
ników wesel jest nieco bardziej 
skomplikowana, niż się z począt-
ku wydaje. W niektórych przy-
padkach mamy mniej swobody, 
jeśli chodzi o ubieranie dzieci na 
ślub, w innych – możemy sobie 
pozwolić na pewną dowolność. 
Jak mówi Natalia Sobieraj, kon-
sultantka ślubna agencji Archi-
tekci Wesel, wszystko zależy tu 
od stopnia pokrewieństwa dzie-
ci w stosunku do pary.
– Wiadomo, że jeśli Para Młoda 
zwraca się z prośbą wniesienia 
obrączek do kościoła podczas 
ceremonii przez dzieci, muszą 
one być równie eleganckie, co 
Państwo Młodzi tego dnia – 
uważa konsultantka.
Natalia Sobieraj, jako matka 
dwójki dzieci, zwraca uwagę 
również na to, że  rodzice po-
winni kierować się przy wyborze 
ubioru dla dzieci także wygodą 
i możliwością swobodnego ru-
chu swoich pociech. Ważne więc 
będzie  znalezienie kompromisu 
między elegancją a komfortem? 
Wesele to, jak sama nazwa 
wskazuje, zabawa – a dzieci na 
pewno nie będą dobrze się ba-
wić, jeśli wciśniemy je w sztyw-
ne i niewygodne ciuchy.

Maluchy na ślubie. 

RODZICE, KTÓRZY WYBIERAJĄ SIĘ NA ŚLUB, MAJĄ PRZED SOBĄ NIEŁA-
TWE ZADANIE. MUSZĄ PRZECIEŻ SKOMPONOWAĆ UROCZYSTE KREACJE 
NIE TYLKO DLA SIEBIE, ALE TEŻ DLA SWOICH POCIECH.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Pixabay.com

Grzegorz Dzięgelewski
Pixabay.com

Grzegorz Dzięgelewski

Jak je ubrać?
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Dzieciaki z klasą
Wybierając strój dla najmłod-
szych, trzeba wziąć pod uwagę 
charakter przyjęcia weselnego.
– Inaczej będą ubrani goście we-
selni na przyjęciu w formie pik-
niku czy grillowania, a zupełnie 
inaczej, jeśli przyjęcie odbywa 
się w wnętrzach dworku czy pa-
łacu – mówi Natalia Sobieraj.
Ślub to jednak przede wszyst-
kim uroczystość ofi cjalna, strój 
zatem powinien być odświętny 
i różny od tego noszonego na 
co dzień. Chłopca możemy więc 
ubrać na przykład w ciemnogra-
natowe dżinsy z białą koszulą 
lub postawić na klastykę, czyli 
garnitur. Na wypadek, gdyby 
młodemu gentlemanowi znudził 
się ów strój, nie zaszkodzi mieć 
w zanadrzu czegoś zapasowe-
go – materiałowych spodenek 
i koszuli.
Oprócz krawatu lub muchy 
zwracamy uwagę na buciki. Tu 
sprawdzi się tylko obuwie wy-
godne. Ładne, ale cisnące buty 
z pewnością zepsują dziecku 
całą zabawę! Ciekawym pomy-
słem będą – w przypadku star-
szych gości niestosowne – czar-
ne trampki. Buty te mogą dać 
dzieciom niedostępny w innych 
przypadkach komfort.
Dziewczynka najlepiej będzie 
wyglądała w sukience. Świet-
nie wypadnie rozkloszowana 
za kolano, najlepiej w kolorach 
jasnych i pastelowych. Warto 
postawić na róże, błękity, żół-
cie, zielenie. Dobrym pomysłem 
będzie też wybór wzorzystych, 
wielokolorowych sukienek.
A dodatki? Mała torebka doda 

dziecku szyku i sprawi, że poczu-
je się jak prawdziwa dama. Kre-
acja dla dziewczynki powinna 
być z nią uzgodniona wcześniej, 
tak aby oszczędzić nerwów jed-
nej i drugiej stronie – i by w dniu 
wesela wszyscy byli zadowoleni.
Dzieci nie są dorosłymi i w wy-

borze ich stroju możemy dać so-
bie więcej luzu. Nie należy jed-
nak przesadzić. Zbyt swobodnie 
ubrane dziecko, zwłaszcza nieco 
starsze, może czuć się niekomfo-
towo, jeśli wszyscy wokół ubrani 
będą znacznie bardziej eleganc-
ko.
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Dorośli, którzy chcą błyszczeć 
na ślubach, korzystają czasem 
z usług wypożyczalni eleganckich 
ubrań. A jak jest z dziećmi? Tu 
sprawa wygląda inaczej.
– Nie spotkałam się jeszcze z wy-
pożyczeniem stroju dla dzieci 
na ślub i wesele, jeśli chodzi 
oczywiście o eleganckie fraki dla 
chłopców czy balowe suknie dla 
dziewczynek – potwierdza Nata-
lia Sobieraj.
Konsultantka wskazuje jednak na 
inne zastosowanie wypożyczalni, 
z którego mogliby skorzystać naj-
młodsi.
– Myślę, że wypożyczenie prze-
brań dla dzieci mogłoby mieć 

miejsce, kiedy podczas wesela 
byłby zorganizowany czas dla 
tych młodszych gości przez ani-
matorki i byłoby to przyjęcie 
tematyczne – uważa przedstawi-
cielka Architektów Wesel.
Popularność wypożyczalni gar-
niturów i sukni jednak powoli 
u nas rośnie, a ich oferty stają 
się coraz bardziej konkurencyj-
ne. Korzystanie z nich może być 
więc niezłym pomysłem także 
w przypadku dzieci. Pozwoliłoby 
uniknąć sytuacji rozczarowania, 
kiedy rodzice wykosztowali się 
na eleganckie ciuchy dla swoich 
pociech, by przy następnej okazji 
stwierdzić, że... są już za małe.

Alternatywa?



36 www.metropolia.info

Narzeczeni 
w obiektywie

W OFERTACH FOTOGRAFÓW CORAZ CZĘŚCIEJ MOŻEMY ZAOBSERWO-
WAĆ NOWĄ USŁUGĘ – SESJE NARZECZEŃSKIE. TO POMYSŁ NA OSWO-
JENIE SIĘ Z APARATEM I POKAZANIE PAŃSTWA MŁODYCH W LUŹNYM, 
NATURALNYM WYDANIU.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDJĘCIA: Jola i Jakub Wójtowicz

Grzegorz Dzięgelewski
Jola i Jakub Wójtowicz

Grzegorz Dzięgelewski
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Z pozoru sesje dla narzeczo-
nych niewiele różnią się od tych, 
w których biorą udział świeżo 
poślubieni małżonkowie. Są to 
po prostu dodatkowe sesje pary 
z fotografem, które odbywają 
się na rok, parę miesięcy czy 
nawet tygodni przed planowaną 
datą ślubu. Twórcy tego rodzaju 
materiałów wskazują jednak na 
kilka różnic, które mogą zainte-
resować przyszłe Młode Pary.
Sesja narzeczeńska ma nie-
co bardziej luźny charakter od 
pleneru ślubnego. Jest tak cho-
ciażby dlatego, że narzeczeni 
nie występują w ślubnych kre-
acjach, lecz mają na sobie nor-
malne ubrania. Inne jest także 
miejsce całej akcji. Wybiera się 
na nie lokalizacje komfortowe 
dla narzeczonych, takie, w któ-
rych lubią przebywać lub które 
są związane z ich zainteresowa-
niami. Ta swoboda ma na celu 
pokazanie przyszłych Państwa 
Młodych w sposób spontanicz-
ny, jako dwoje kochających się 
na co dzień ludzi.

Próba generalna
Dodatkowa sesja zdjęciowa 
przed ślubem to dla pary okazja, 
by lepiej poznać się z ich foto-

grafem. Dzięki temu narzeczeni 
przekonają się, jak się im razem 
pracuje i czy nie ma między nimi 
zgrzytów. Zamiast być na ślubie 
obcą osobą, ślubny reporter po-
jawi się w dniu wesela jako do-
bry znajomy.
Sesję narzeczeńską możemy wy-
korzystać jako próbę przed ślu-
bem. Pozwoli sprawdzić na przy-
kład, jak sprawdzą się w praktyce 
fryzura i makijaż Panny Młodej. 
I czy narzeczeni dobrze wypada-
ją razem na zdjęciach.  
Udział w takiej sesji ma dla Mło-
dych jeszcze jedną zaletę. Nie 
każdy czuje się pewnie przed 
obiektywem aparatu, a świado-
mość, że fotograf śledzi każdy 

nasz krok może powodować-
dyskomfort. Przedślubna sesja 
daje takim osobom możliwość 
oswojenia się z aparatem. A to 
pozwoli ograniczyć stres w dniu 
ślubu i wesela. 

Narzeczeńskie 
pomysły

Co jeszcze, oprócz wspomnień 
uwiecznionych na kliszy apara-
tu, może nam dać taka sesja? 
Nietrudno wskazać co najmniej 
kilka innych pomysłów. Choćby 
prezent dla rodziców Młodych 
– z pewnością ucieszą się z po-
dziękowania za ich pomoc, jakim 
będzie pięknie wydany album 
z przedślubnej sesji wręczony 
w dniu samej uroczystości.
Ciekawymi zastosowaniami 
zdjęć z sesji narzeczeńskiej mogą 
być przygotowanie oryginalnego 
zaproszenia na ślub dla gości lub 
dekoracja sali weselnej za po-
mocą kilku powiększonych wy-
druków. Lokale oferują również 
czasem możliwość wyświetlania 
wybranych przez nas zdjęć na 
ekranie telewizora – fotografi e 
z narzeczeńskiej sesji sprawdzą 
się tu doskonale.
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Do niedawna mało która 
para słyszała o sesjach 
narzeczeńskich. Teraz 
coraz częściej stają się one 
stałym elementem „ślubnej 
gorączki” Skąd taki trend? 
Stosunek Polaków do foto-
grafi i zmienia się na lepsze, 
zaczynamy doceniać profe-
sjonalne zdjęcia robione przy 
okazji różnych uroczystości. 
Ludzie szukają inspiracji 
w internecie, porównują 
zagraniczne trendy. Jesteśmy 
coraz bardziej otwarci na 
nowości. Przejawia się to 
zarówno w rodzaju uroczy-
stości ślubnych, jak i w tym, 
jak ma wyglądać pamiątka 
z tego dnia. Nasze życie 
podąża w jednym kierunku, 
nie możemy zatrzymać się 
lub cofnąć.

Ten fakt determinuje odbiór 
zdjęć wykonanych w róż-
nych jego momentach. Stąd 
bierze się zapotrzebowanie 
na sesje narzeczeńskie. Sama 
świadomość, że zdjęcia były 
robione przed ślubem, na-
daje im wyjątkowy ładunek 
emocjonalny.
Sesje narzeczeńskie mają 
jedną dużą przewagę nad 
sesjami ślubnymi. Łatwo 
pozbyć się przy nich uczucia 
sztuczności. Pary nie są 
przebrane w ślubne „uni-
formy” Chodzenie po lesie 
w białej sukni balowej nie 
jest sytuacją naturalną, za to 
zwykły spacer z narzeczonym 
i ukochanym psiakiem już 
tak. Uczucie skrępowania 
znika wtedy automatycz-
niem, a my, patrząc później 
na zdjęcia, nie mamy wraże-
nia że osoby na nich myślą 
tylko o tym, że są właśnie 
fotografowane.
Podsumowując, trend 
się zmienia, coraz więcej 
par decyduje się na sesje 
narzeczeńskie przed ślubem, 
a tradycyjne sesje ślubne 
zastępowane są szybkimi, 
20-minutowymi sesjami 
w dniu ślubu.

Dla niecierpliwych
Narzeczeńska sesja, choć zyskuje 
na popularności, to wciąż kwesti a 
opcjonalna, którą nie każdy foto-
graf ślubny ma w swojej ofercie. 
Ponadto wielu Parom Młodym 
w zupełności wystarczy plene-
rowa sesja już po powiedzeniu 
„tak”. Dodatkowa sesja może 
być jednak świetnym rozwią-
zaniem dla tych narzeczonych, 
którzy nie mogą doczekać się 
ślubu – a przedślubne spotkanie 
z fotografem będzie dla nich jego 
pierwszym, wstępnym etapem. 
To również gratka dla wszystkich, 
którzy kochają gromadzić zdjęcia 
i wspomnienia.

OKIEM FOTOGRAFA ŚLUBNEGO

JAKUB WÓJTOWICZ
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O co pytać?
Wybieranie sali weselnej.
IDEALNA UROCZYSTOŚĆ WESELNA POWINNA ZOSTAĆ ZREALIZOWA-
NA W BLISKIM IDEAŁU MIEJSCU. ALE JAK JE ZNALEŹĆ I O CO PYTAĆ, 
W TRAKCIE SZUKANIA SALI WESELNEJ?

TEKST: Grzegorz Br�szewski
ZDJĘCIA: Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Br�szewski
Pixabay.com, Sxc.hu

Grzegorz Br�szewski

Pierwszy i dosyć oczywisty krok 
to oszacowanie liczby gości. Je-
śli organizujemy duże przyjęcie 
to nie musimy być precyzyjni, 
różnica kilkunastu osób nie po-
winna bowiem robić dużej róż-
nicy, w przypadku kameralnego 
przyjęcia ustalenie możliwie 
dokładnej liczby gości będzie 
natomiast kluczowe. Podczas 
oglądania sal warto także zwró-
cić uwagę na to, że organizato-

rzy mają zwyczaj „upychania” 
jak największej liczby gości 
w sali. W takim przypadku war-
to ustalić, gdzie będą rozsta-
wione stoły i krzesła i na ile 
osób. Dopiero takie informacje 
pozwolą na ustalenie faktycznej 
pojemności sali.
Co będzie lepsze? Przepełnio-
na sala czy też zbyt duża w po-
równaniu z liczbą weselników? 
Według specjalistów obie sy-

tuacje nie pomogą w stworze-
niu niezapomnianego przyję-
cia. Ciasna sala i konieczność 
przepychania się wśród innych 
gości może wywołać uzasad-
niony dyskomfort, a zbyt duża 
przestrzeń będzie zachęcała 
do izolacji i zabawy w małych 
grupach. Co więc zrobić ze zbyt 
dużą salą? Rozwiązaniem może 
być więc „wyłączenie” części 
sali za pomocą przepierzenia .
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Wywiad
Szukając lokalu warto wykorzy-
stać doświadczenia znajomych 
i rodziny. Pamiętać trzeba jed-
nak o tym, żeby porównywać 
imprezy o podobnych charak-
terze i opierać się ma możli-
wie „świeżych” opiniach. Dany 
lokal mógł bowiem przecież 
zmienić właściciela i przejść 
niekorzystną metamorfozę.
Pewnego rodzaju wskazówką 
mogą być opinie internetowe. 
Jednak trzeba do nich podcho

dzić z dużym dystansem - entu-
zjastyczne opinie na portalach 
ślubnych mogą być bowiem 
sponsorowane a te krytyczne 
być efektem skutecznej an-
tyreklamy realizowanej przez 
konkurencyjny obiekt.

Pierwsze wrażenie
Warto polegać na własnej in-
tuicji i wrażeniu jakie zrobił na 
Was szef lokalu podczas spo-
tkania osobistego. Taka osoba 
powinna być rzeczowa, kon-

kretna i potrafić odpowiedzieć 
na każde Wasze pytanie, jeśli 
natomiast jest roztargniona, 
niepunktualna i nieskora do 
współpracy to na pewno bę-
dzie to źle wróżyło przyszłej 
współpracy. 
Warto także ustalić, czy mene-
dżer będzie podczas uroczysto-
ści do Waszej dyspozycji albo 
lokal zapewni inną, również 
przydatną Wam osobę. Coraz 
bardziej popularne rozwią-
zanie, które pozwoli uniknąć 
ewentualnych rozczarowań 
polega na odwiedzeniu lokalu 
tuż przed rozpoczęciem innej 
imprezy. Taka „wizja lokalna” 
może być kluczowa, bo wtedy 
po prostu widać więcej. Bę-
dziecie mogli zaobserwować 
jak pracuje obsługa i mena-
dżer, czy jest czysto, czy przy-
stawki na stołach są świeże, jak 
wygląda wystrój sali, czy działa 
klimatyzacja oraz całą masę 
innych szczegółów. Lokal o wy-
robionej renomie chętnie Was 
zaprosi na inną imprezę, jeśli 
będzie się wykręcał to możecie 
mieć uzasadnione podejrzenie, 
że ma coś do ukrycia.



Cena i ukryte 
koszty

Konsultanci ślubni i inni eks-
perci zalecają dużą ostrożność 
podczas wyboru miejsca tylko 
na podstawie ceny od osoby. 
W wielu salach taka cena nie 
będzie obejmowała ważnych 
elementów uroczystości, które 
mogą zdecydowanie zwiększyć 
jego koszt. Lokale potrafią do-
datkowo naliczać takie atrakcje 

jak np. barman, grill lub fondue, 
zdarzają się też dosyć absur-
dalne przypadki, gdy dodatko-
we koszty będzie generowało 
ogrzanie sali, pojawienie się tor-
tu dla gości, czy też nawet zaofe-
rowanie weselnikom owoców. 
Rozwiązanie jest jedno - warto 
zapytać o każdy dodatkowy ele-
ment i nie opierać się tylko na 
zapewnieniach ustnych, ale wy-
nik takiej rozmowy szczegółowo 
zapisać w umowie z obiektem.
Ważnym punktem będzie na 

pewno „korkowe”, czyli opłata 
za korzystanie podczas uroczy-
stośći z własnych trunków. Nie 
ma co ukrywać, że wiele lokali 
narzuca wysokie ceny swoich 
napojów wyskokowych, w takim 
przypadku skorzystanie z moż-
liwości „korkowego” jest wręcz 
koniecznością. Zdarzają się tak-
że sytuacje, gdy lokal posiada 
korzystny wybór trunków (pod 
względem ceny i jakości) i nie 
ma sensu zapewniać ich we wła-
snym zakresie.
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