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rzed Państwem kolejne – wiosenne wydanie magazynu „Ślub 
i Wesele Pomorskie”. 
Lekturę numeru proponujemy rozpocząć od naszego artykułu 
o nowych trendach weselnych. W materiale opisujemy najbar-
dziej modne kolory i fasony sukien, podpowiadamy nowości cu-
kiernicze i wskazujemy atrakcyjne dodatki, które ubarwią każdą 
uroczystość. Istotnym punktem numeru jest również artykuł 
o trendach w męskiej modzie ślubnej.
Dużą część magazynu stanowią teksty poradnikowe – sugeruje-
my więc Czytelnikom sposoby na stworzenie listy gości i piszemy 
o organizacji udanego wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego 
poza granicami kraju. 
Wiosenny numer wypełniony został także materiałami na temat 
hoteli, w których można stworzyć bliską ideału uroczystość we-
selną, porozmawialiśmy także z fotografami ślubnymi, barma-
nami i iluzjonistą. Mamy nadzieję, że właśnie takie artykuły po-
zwolą Czytelnikom na znalezienie idealnych atrakcji do swoich 
uroczystości i wskażą ważne pytania, które warto zadać przed 
podpisaniem umowy z fotografem ślubnym.
Zachęcamy także do przeczytania przekornego artykułu o zna-
czącym tytule „Tylko nie ślub”, gdzie piszemy o...powodach do 
rezygnacji z zawierania małżeństwa.
Zapraszamy do lektury!
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Kinga Kossobucka, studentka foto-
grafii na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, zrównoważona aparatka.   
Fotografia jest rzeczą ważniejszą niż mogłoby 
się nam wydawać. Zachowuje wspomnienia, 
jest młodością, ulotną chwilą zatrzymaną 
w ułamku sekundy i może znaczyć dla nas 
więcej i wpływać na nas bardziej niż na in-
nych. Tak jest ze mną. Dla mnie jest ona nie-

powtarzalną i indywidualną historią każdego 
z nas. Odczuwaniem oczyma, pokazaniem 
tego, czego inni nie zauważają, jest sztuką 
i pięknem świata. Uczy patrzeć wolniej i lepiej. 
Uzależnia od piękna. Fotografia pokazuje stan 
umysłu, lepszy czy gorszy dzień. Fotografować 
to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając 
wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej 
rzeczywistości.

Kinga Kossobucka
FOTOGRAF

 tel: 515506485

kingakossobucka@op.pl

FB/KingaKossobuckaFotografia

www.instagram.pl/kingak.art
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Nowy rok
nowe trendy

Grzegorz Dzięgelewski
g.dziegelewski@expressy.pl
zdjęcia: www.freepik.com

Ani Się oBEjrzELiŚmy i mAmy 2017 rok, A co zA tym idziE – koLEjny SEzon ŚLUBny. 
jAko, żE modA zmiEnną jESt, WArto zoriEntoWAć Się, co jUż WkrótcE BędziE 

dominoWAć nA ŚLUBAch i WESELAch W cAłym krAjU. zApytALiŚmy o to
konSULtAntEk ŚLUBnych z trójmiAStA i SzczEcinA.
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Zielony 
na topie

– Zieleń to trend, który przybierał 
na sile w trakcie ostatnich dwóch 
sezonów, a w roku 2017 po prostu 
triumfuje – mówi Valentina Pokro-
vskaya, wedding planner i twórczy-
ni marki „Be My Valentine”.
Dobrym potwierdzeniem tego sta-
nu rzeczy jest fakt, że dyktująca ko-
lorystyczne trendy firma Pantone 
– jeden z najważniejszych graczy w 
przemyśle poligraficznym – ogłosi-
ła odcień zielonego kolorem roku 
2017. Konkretnie chodzi o „Gre-
enery”, czyli jasną zieleń kojarzącą 
się ze świeżością, początkiem wio-
sny oraz ruchem eko. Co w prakty-
ce oznacza dominacja zieleni?
– Zamiast dekoracji kwiatowych 
będziemy oglądać na ślubach gir-
landy z zielonych gałązek, liści pal-
mowych czy paproci – zapowiada 
trójmiejska konsultantka. Złoto 

nie wychodzi z mody
Kolejnym hitem sezonu jest kolor złoty. 
Jak zapowiada reprezentująca agen-
cję ślubną White Events Magdalena 
Grzeszczak, barwa ta będzie pasować 
do wszystkiego i pojawiać się w wielu 
elementach ślubnego wystroju.
– Oczywiście powinniśmy ją zastosować 
jako akcent, który podkreśli uroczysty 
charakter wydarzenia – radzi konsul-
tantka.

Romantyczna Panna Młoda
Wychodzące za mąż dziewczyny tego 
szczególnego dnia coraz chętniej poja-
wiają się w romantycznej stylizacji, w 
lekkich, zwiewnych sukniach wykończo-
nych koronką i z wiankiem na głowie. 
Mniej popularne będą zaś klasyczne 
suknie ślubne.

Balony wracają do łask
I to w jakim stylu! Jak mówi Valentina 
Pokrovskaya, nie chodzi tutaj o dekora-
cje balonowe w formie serca.
– Stawiamy na duże balony, często 
metalizowane, w formie napisu - np. 
„LOVE” – mówi konsultantka.
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Tort w nowoczesnym wydaniu
Podobnie jak w roku poprzednim, na wielu weselach 
pojawi się tak zwany semi-naked cake, czyli tort deli-
katnie muśnięty kremem tak, że widoczne są plastry 
biszkoptu.
– Polubiliśmy te torty, ponieważ w odróżnieniu od ty-
powych naked cake, gdzie krem występuje tylko po-
między plastrami biszkoptu, semi-naked cakes są bar-
dziej wysublimowane i pasują stylistyką zarówno do 
ślubów boho czy rustykalnych, jak i bardziej ekstrawa-
ganckich przyjęć – tłumaczy Valentina Pokrovskaya.
W kwestii tortów coraz częściej decydujemy się także 
na kilka mniejszych tortów zamiast jednego dużego. 
Słodkości czekają na swoich amatorów na stole przez 
cały wieczór.

Pyszna niespodzianka
Zaskoczmy gości nietypową przekąską o północy. Cały 
czas modne są food trucki, które serwują dania inne 
niż te, które jemy na co dzień. 

Wesele blisko natury
Jak mówi Magdalena Grzeszczuk, zgodnie z tym tren-
dem młodzi poszukują lokalizacji poza miastem, w 
pięknych okolicznościach przyrody. A gdzie zorganizu-
jemy weselną zabawę? To proste,  w obiekcie agrotu-
rystycznym, a najlepiej w stodole.

Ile ślubów, tyle miejsc
Możemy rzecz jasna postawić na zupełnie inną lokali-
zację, zwłaszcza że coraz bardziej modne stają się nie-
standardowe miejsca zaślubin, takie, które zaskoczą 
gości i sprawią, że zorganizowane przez nas wydarze-
nie zapamiętają na długo.
– Przyszedł czas na zaślubiny na jachcie, dachy wie-
żowców, przestrzenie postindustrialne – zachęca Va-
lentina Pokrovskaya.

Nadal popularne
W tym sezonie, tak jak w poprzednich, popularnością 
będą cieszyć się fotobudki, czyli fotograficzne atrakcje 
lubiane przez małych i dużych. Na wielu weselach zo-
baczymy też zapewne zimne ognie, które nie wycho-
dzą z mody.

Styl rustykalny
– Styl rustykalny już kolejny sezon 
panuje w dekoracjach i aranżacjach 
weselnych. Nadal mile widziane 
będą akcenty drewna czy koronek 
–  mówi konsultantka ślubna Mag-
dalena Grzeszczuk.
Popularny będzie także motyw 
lasu, pojawiający się na przykład 
pod postacią mchu i paproci.

Bądźmy eko…
… i pokażmy to w doborze papieru 
do ślubnych zaproszeń. Użyjmy pa-
pieru szarego lub ekologicznego, 
najlepiej w towarzystwie jutowego 
sznurka. Jak twierdzą konsultanci 
ślubni, trend ten to kontynuacja 
mody na rustykalny ślub.
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Stylowy 
Pan Młody
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Stylowy 
Pan Młody

Strój pAnA młodEgo, choć 
pAnUjE przEkonAniE, żE to Wy-
Bór SUkni pAnny młodEj jESt 
nAjWAżniEjSzym ELEmEntEm 
przygotoWAń do ŚLUBU, mA 
ogromnE znAczEniE. nA przE-
ciW WSzyStkim tym pAnom, 
którzy chcą róWniEż SWoim 
StrojEm  podkrEŚLić Uro-
czySty chArAktEr tEgo dniA 
firmA nEW mEn przygotoWA-
łA niEBAnALną, zróżnicoWAną 
StyLiStyczniE Linię koLEkcji 
ŚLUBnEj i WizytoWEj z dUżym 
WyBorEm SUrdUtóW, frAkóW i 
SmokingóW.

tekst: New Men Style
zdjęcia: New Men Stle



10 www.slubyiwesela.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E

obrze skrojony strój 
dla Pana Młodego 

zrobi wrażenie na wybrance 
i pozostałych gościach.
Ślubne stylizacje dla mężczyzn 
są coraz śmielsze i odważniej-
sze w swoich rozwiązaniach 
jednak nie brakuje ponadcza-
sowej klasyki w propozycjach 
jakie prezentuje New Men.
Kolorystyka również zaskakuje, 
możemy poruszać się po dużo 
szerszej gamie kolorów niż tyl-

ko czerń i odcienie szarości. 
Bardzo silnym trendem kolo-
rystycznym są granaty a na-
wet jaskrawo-chabrowe błę-
kity i absolutna nowość -brązy 
i bordo.
Różnorodność widać także 
na fakturach tkanin. Odważni 
i zdecydowani  wybiorą surdut 
z marynarką w kratę lub garni-
tur z satyny żakardowej.

Ślubne stylizacje dla męż-
czyzn są coraz śmielsze 
i odważniejsze w swoich 
rozwiązaniach
jednak nie brakuje ponadcza-
sowej klasyki w propozycjach 
jakie prezentuje New Men.

D
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Panowie, którzy wolą bardziej 
stonowane i klasyczne wersje 
strojów ślubnych mogą użyć 
barwy lub faktury w  wyborze 
dodatków. Ciekawa mucha, 
niebanalny krawat czy musznik 
sprawią, że strój będzie się wy-
różniał.
W tym sezonie ślubnym moda 
stawia na kwiatowe inspiracje 
w deseniach, które znajdzie-
my własnie w dodatkach, ale 
i w kamizelkach świętujących 
swój wielki powrót do stylizacji 
ślubnych.
Warto pamiętać o poszetce, 
najlepiej śnieżnobiałej, lnianej, 
bawełnianej lub z jedwabiu. 
Składać ją należy w najbardziej 
klasyczny sposób, czyli w pro-
stokąt wystający 1 cm z bru-
staszy.
 W odpowiedzi dla najbardziej 
wymagających Panów firma 
New Men oferuje usługę „SZY-
CIE NA MIARĘ”.
W ramach tej usługi powstają 
indywidualne projekty, speł-
niające każde  życzenie przy-
szłego Pana Młodego. 
Szeroki wybór doskonałych 
tkanin i fasonów pozwoli na 
wykreowanie tego jedynego 
i niepowtarzalnego stroju dla 
każdego dżentelmena w roli 
Pana Młodego.

NEW MEN STYLE, SALON NR 21

ul. Spacerowa 48, 80-980 Gdańsk
C.H. Osowa czynny PN-SB 10:00-
21:00, ND 10:00-20:00
tel.: 58 342 74 02
sklep21@newmen.eu
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Uroczystość
w hotelowym ogrodzie

rEWELAcyjnA LokALizAcjA, BogAtA ofErtA, dBAłoŚć o SzczEgóły i nA-
StAWiEniE nA SpEłniAniE oczEkiWAń kLiEntA. tAk WłAŚniE możnA opiSAć 

ofErtę WESELną gdyńSkiEgo hotELU kUrAcyjnEgo.

H

tekst: Hotel Kuracyjny
zdjęcia: Hotel Kuracyjny

otel Kuracyjny *** Gdynia 
położony jest w urokliwej 

i spokojnej willowej dzielnicy 
Gdynia – Orłowo, w odległości 
300 m od plaży i morza przy 
głównym trakcie komunikacyj-
nym na granicy Gdyni i Sopotu, 
zaledwie 20 km od lotniska im. 
Lecha Wałęsy (GDN), 3 km od 
sopockiego Molo, 3 km od cen-
trum Gdyni i 15 km od Starego 
Miasta Gdańska.

Nowoczesny i kameralny ho-
tel dysponuje 27 komforto-
wymi pokojami z bezpłatnym 
parkingiem, telewizją cyfrową 

i najszybszym w trójmieście 
darmowym bezprzewodowym 
dostępem do Internetu.

Do dyspozycji Gości jest Re-
stauracja, kompleks Sauny 
i Jacuzzi, stylowe SPA Venice 
z szerokim wachlarzem zabie-
gów, Centrum Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej, a także 
nowoczesne, w pełni wyposa-
żone centrum konferencyjne.

Cały obiekt przystosowany jest 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
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tekst: Hotel Kuracyjny
zdjęcia: Hotel Kuracyjny

Naturalnie piękne kompozycje świeżych kwiatów, biel ob-
rusów, detale..wszystko to tworzy piękną oprawę przyjęcia 
weselnego i ceremonii ślubnej.

Dzięki zmianie przepisów oferujemy już w naszym intymnym 
ogrodzie piękne ceremonie ślubne z udziałem Urzędnika.

Radość i satysfakcja z perfekcyjnie zorganizowanego przy-
jęcia sprawia, że Hotel Kuracyjny jest bardzo często wybie-
rany na przyjęcia ślubne. Najważniejszą naszą zaletą jest 
elastyczność i szycie oferty na miarę Klienta, w końcu każda 
Para jest wyjątkowa.

Alicja Feggaras - Zastępca Dyrektora Generalnego
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            Jak stworzyć listę gości?
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Już od pierwszego spotkania, poprzez 
uchwycenie chwil ślubu i zabawy, aż po 
wręczenie gotowego materiału.  Priory-
tetem jest zadowolenie klienta oraz naj-
wyższa jakość filmu. Wszystko to dzięki 
wysokiej klasy sprzętowi, zapewniającemu 
piękny obraz i krystaliczny dźwięk, a także 
rejestracji wielokamerowej. Dodatkowo 
Studio Alladyn oferuje atrakcyjne pakiety 
na każdą kieszeń. Aby bliżej zapoznać się 
z ofertą Studia Alladyn zachęcamy do za-
poznania się z portfolio na www.studioalla-
dyn.pl oraz na naszym fanpage’u.

STUDIO ALLADYN

tel: 530 290 358
www.studioalladyn.pl
biuro@studioalladyn.pl

StUdio ALLAdyn tWorzy noWoczESnE fiLmy WESELnE
dBAjąc o SzczEgóły nA kAżdym EtApiE prodUkcji.
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Zapraszamy na ślub!
            Jak stworzyć listę gości?

doBrAniE oSóB zAproSzonych nA 
ŚLUB i WESELE to niE LAdA proBLEm 
dLA WiELU pAr młodych. BUdżEt WE-
SELny niE jESt z gUmy i nAWEt gdyBy-
Śmy chciELi, rzAdko możEmy SoBiE po-
zWoLić nA goSzczEniE kAżdEj oSoBy, 
którA mogłABy Być zAintErESoWAnA 
nASzym ŚLUBEm.

Grzegorz Dzięgelewski
g.dziegelewski@expressy.pl
zdjęcia: freepik.com, pixabay.com

ic dziwnego, że zakochani, którzy zdecy-
dowali się pobrać, chcą podzielić się taką 

dobrą nowiną z całym światem. Nie każdego stać 
jednak na imprezę na 100 osób. A organizacja ka-
meralnej uroczystości oznacza często konieczność 
rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu ważnych 
osób.
Co więc zrobić w takiej sytuacji? Konsultanci ślubni 
zazwyczaj radzą, że ślub i wesele to przede wszyst-
kim święto pary młodej i w pierwszej kolejności 
powinny się liczyć właśnie ich preferencje. 
Warto także stworzyć własną wymarzoną listę go-
ści. Chociaż nie będzie ona ostateczna i pewnie 
całkowicie inna, niż ta stworzona przez rodziców, 
to pozwoli na ustalenie najważniejszych oczeki-
wań Pary Młodej.

Z rodziną czy bez?
Przyjęło się zapraszać na wesela całe rodziny, 
włącznie z ich najmłodszymi członkami. Jednak 
czy zawsze musi tak być? W końcu jest to wy-
darzenie skierowane przede wszystkim do do-
rosłych, to oni znajdą na niej najwięcej atrakcji, 
podczas gdy dzieci nie zawsze świetnie się bawią 
podczas wielogodzinnej imprezy do późnej nocy.  
Aby ograniczyć liczbę gości na ślubie można roz-
ważyć rezygnację z zapraszania milusińskich. Do-
rosłych poinformujemy o tym fakcie już na etapie 
wręczania zaproszeń. Należy to oczywiście zrobić 
w sposób taktowny, tłumacząc się choćby ograni-
czonym miejscem na sali weselnej i tym, że nie bę-
dziemy w stanie zapewnić dzieciom odpowiedniej 
opieki. Jeśli natomiast mali goście pojawią się na 
ślubie, warto zadbać o dedykowane im menu czy 
dodatkowe rozrywki. 

N
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Reguła wzajemności
Co począć z zasadą, że powinno się za-
praszać osoby, u których to my bawili-
śmy się na ślubie? Na pewno nie trzeba 
jej stosować w przypadku, gdy na cu-
dzych zaślubinach byliśmy już przed kil-
ku laty i nie utrzymujemy ze sobą kon-
taktu. To, że ktoś inny chciał nas widzieć 
na swoim ślubie, wcale nie musi ozna-
czać, że jest również odwrotnie… Tyczy 
się to także rodziny, jak i znajomych.
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W parach i pojedynczo
Innym zwyczajem, którego nie warto praktyko-
wać, jest zapraszanie tak zwanych „Singli” wraz 
z osobami towarzyszącymi w każdym wypadku. 
Nie musimy zapraszać osób, które nie są stałymi 
partnerami naszych bliskich. Partner lub partner-
ka nie są znani nam osobiście albo relacja nie jest 
obiecująca czy długa? Śmiało obetnijmy listę go-
ści. W końcu mało kto chce, aby na jego weselu 
kręciły się obce osoby, za które trzeba przecież 
słono zapłacić.

Mamy to
Kiedy uda się nam sporządzić listę gości i wybie-
rzemy już styl oraz tematykę wesela, możemy za-

jąć się kwestią zaproszeń ślubnych. Zdaniem kon-
sultantki ślubnej Magdaleny Grzeszczak z agencji 
White Events,  zaproszenia najlepiej przygotować 
i rozesłać na około 3 miesiące przed planowaną 
datą ślubu, dając gościom odpowiednio dużo cza-
su na podjęcie decyzji o uczestnictwie w wydarze-
niu.
Według przedstawicielki agencji White Events 
w kwestii gości na ślubie liczy się ilość, a nie ja-
kość.
– Zatem zanim przejdzie się do zamawiania zapro-
szeń ślubnych, powinno się zweryfikować przygo-
towaną listę gości tak, aby w dniu ślubu otaczać 
się pozytywnymi i kochającymi osobami, dla któ-
rych uczestnictwo w tej uroczystości będzie wy-
różnieniem – mówi Magdalena Grzeszczak.
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A możE nA pLAży? WłAŚniE tAm WArto Urządzić niEtUzinkoWą 
i WyjątkoWą UroczyStoŚć ŚLUBną. pomoc W orgAnizAcji 

mArzyciELSkiEgo WydArzEniA ofErUjE Sopocki hotEL hAffnEr.

Niezapomniany
ślub na plażytekst: Marlena Kędzierska

zdjęcia: Hotel Haffner
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Marzenie przyszłych małżonków o ślubie z szu-
mem morza w tle, może ziścić się na przepięknej, 
sopockiej plaży. Hotel Haffner przewidział bowiem 
możliwość organizacji ślubu i wesela poza Urzę-
dem Stanu Cywilnego. Nad pomyślną organizacją 
uroczystości czuwać będą doświadczeni konsul-
tanci Hotelu Haffner.
Piękno chwili tkwi również w detalach, konsul-
tanci zadbają więc, by motyw przewodni wesela 
pasował do Młodej Pary, a dekoracje florystyczne 
stworzone były z ulubionych kwiatów Panny Mło-
dej, aby żaden szczegół nie był przypadkowy.

Już od 15 lat Hotel Haffner zaprasza do swoich 
eleganckich wnętrz. Przyszli małżonkowie mogą 
zorganizować tutaj przyjęcie weselne w salach 
bankietowych do 130 osób. Idealnym miejscem 
na obiad weselny będzie natomiast hotelowa re-
stauracja.

Uzupełnieniem nietuzinkowego wydarzenia mogą 
być atrakcje kulinarne. Doskonałe, rozpieszczające 
podniebienia potrawy na pewno przygotuje Szef 
Kuchni, Łukasz Szczepaniak, który już od wielu lat 
zachwyca swoimi daniami w Restauracji Hotelu 
Haffner.
Co na deser? W tym przypadku Hotel Haffner 
zaprasza do swojej cukierni, gdzie Mistrz Cukier-
nictwa, Michał Wiśniewski przyrządzi wyśmienite 
słodkości. Wyrafinowane połączenia najlepszych 
składników oraz rozkoszne desery uszczęśliwią 
Waszych bliskich i przyjaciół. Jedyny w swoim ro-
dzaju będzie również przygotowany przez Mistrza 
tort, a każdy jego kawałek będzie smakował wy-
śmienicie.
Profesjonalne wsparcie konsultantów daje pew-
ność, że wszystko tego dnia będzie perfekcyjne. 
Wam pozostanie jedynie rozkoszowanie się pięk-
nem chwili oraz kolekcjonowanie ciepłych słów 
i uścisków Gości.

HOTEL HAFFNER

81-701 Sopot, ul. Haffnera 59 
tel.: +48 58 550 99 99
www.hotelhaffner.pl
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Wyszaleć się        
WiEczór pAniEńSki LUB kAWALErSki z zAłożEniA poWiniEn Być imprEzą, którą zApAmiętAmy nA 

dłUgo. choć WiękSzoŚć poLAkóW orgAnizUjE zABAWę W krAjU, ciEkAWym pomySłEm, i to dAją-
cym znAczniE WiękSzE możLiWoŚci, jESt opUSzczEniE rodzinnych Stron i WyjAzd pozA nAdWi-

ŚLAńSkiE tErytoriUm. jAk zorgAnizoWAć tAki zAgrAniczny WiEczór?

aplanowanie wieczoru kawalerskiego lub 
panieńskiego to zwyczajowo rola świad-

ka. Bliska któremuś z Młodych osoba, jeśli się tylko 
postara, może przygotować coś naprawdę wyjąt-
kowego. I nie musi to być wyłącznie zabawa pod 
inną niż zwykle szerokością geograficzną...
Jaki będzie cel podróży? Odpadają odległe kierun-
ki – wizyta w Afryce to zagrożenie związane z cho-

robami tropikalnymi (a trudno o gorszy moment 
na złapanie czegoś niż tuż przed ślubem), Ameryka 
i Azja mogą spowodować niedogodności związane 
z jet lagiem, który będzie nas męczyć jeszcze po 
powrocie do Polski. Wybierzmy Europę, najlepiej 
najbliższą. Niedogodności będzie mniej, a atrakcji 
– równie wiele.

Z

Grzegorz Dzięgelewski
g.dziegelewski@expressy.pl
zdjęcia: www.freepik.com

za granicą
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Każdy płaci za siebie
Nietrudno się domyślić, że wyjazd zagraniczny bę-
dzie się zasadniczo wiązał z większym nakładem 
finansowym niż wieczór spędzony w Polsce. Nie 
ma jednak konieczności, byśmy byli podczas jego 
organizowania przesadnie rozrzutni – w końcu 
pieniądze są ważne zwłaszcza dla Pary Młodej, 
która poniosła lub wkrótce poniesie znaczne wy-
datki, a dobrze zaplanowany budżet to dla Mło-
dych konieczność.
Koszty podzielmy tak, jak podczas każdego innego 
wyjazdu, każdy uczestnik powinien odpowiadać 
za swoją część. Miłym gestem będzie ewentualne 
sfinansowanie biletów lotniczych Pannie lub Panu 
Młodemu.

Wszyscy na pokład
Co ze środkiem transportu? Naturalnym wyborem 
wydaje się samolot, są jednak osoby, które za nic 
nie będą chciały do niego wsiąść – wówczas nie 
powinniśmy nikogo uszczęśliwiać na siłę i zdecy-
dujmy się na inny sposób podróży. Dla małych 

grup i niezbyt dużych odległości do pokonania 
dobry będzie samochód – oby tylko grupa nie 
dojechała do celu kompletnie wyczerpana drogą. 
A może pociąg? Sprawdzi się, jeśli chcemy odwie-
dzić któregoś z najbliższych sąsiadów Polski. Być 
może najepszym i całkiem ekonomicznym rozwią-
zniem będą tanie linie lotnicze – jako cel podróży 
wybierzemy kraj, do którego znajdziemy połącze-
nie w atrakcyjnej cenie.

Zgodnie z programem
Skorzystajmy z faktu, że wyjeżdżamy za granicę, 
i zróbmy coś, co w u nas jest niedostępne lub nie 
byłoby możliwe w wystarczającym stopniu. Klimat, 
imprezy, miejsca i kuchnia, jakich nie ma w Pol-
sce – tego wszystkiego, i nie tylko, możemy do-
świadczyć. Warto znaleźć sobie motyw przewodni 
wyjazdu i przygotować plan, dzięki któremu nie 
pominiemy żadnej atrakcji. Oczywiście, nigdy nie 
zaszkodzi odrobina spontaniczności i ewentualna 
korekta harmonogramu, jeśli umożliwi ona uczy-
nienie wyjazdu jeszcze lepszym.
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Anna Krzyżanowska

Fotograf
foto-krzyzanowska.com

anna@foto-krzyzanowska.com

 /a.krzyzanowskaphoto

    tel. 533 997 750
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w River Style Hotel & SPA
        w Redzie

rivEr StyLE hotEL & SpA to WyjątkoWE
 miEjScE nA mApiE mAłEgo trójmiAStA 

kASzUBSkiEgo. noWoczESnA ArchitEktUrA 
oBiEktU przyciągA ciEkAWą ArAnżAcją 

Wnętrz i niEpoWtArzALnym chArAktErEm.

Stylowe Wesele

tekst: Hotel Rivier Style & SPA 
zdjęcia: Hotel Rivier Style & SPA 
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otel oferuje 86 komfortowych pokoi 
oraz piękne sale weselne.  Do dyspozy-

cji gości obiekt oddaje trzy sale:  Salę Kryształową, 
Salę Balową oraz Salę Wesołą.
Niewątpliwie zjawiskową propozycją jest Sala 
Kryształowa, która każdej uroczystości doda ma-
gii i blasku dzięki swojej wyjątkowej kryształowej 
aranżacji. Ta sala idealna jest dla par, które pla-
nują uroczystość przy długich stołach. Alternaty-
wą dla tradycyjnego ustawienia jest bankietowy 
charakter największej Sali hotelu River Style – Sali 
Balowej. To imponujące miejsce o powierzch-
ni 620 m2, które skłania do organizacji wystaw-
nych bankietowych wesel przy okrągłych stołach. 
Ogromnym atutem tej Sali jest jej nieprzeciętna 
wysokość (miejscami nawet 4 metry) udekoro-
wana japońskimi lampionami. Taka architektura 
stwarza wspaniałe warunki do pięknych zdjęć we-
selnych. River Style Hotel & SPA wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom Gości i poza dwiema wyżej wy-
mienionymi salami, w których organizuje wesela 
na nawet do 200 osób ma w swojej ofercie Salę 
Wesołą, która jest idealną propozycją na kame-
ralne uroczystości rodzinne. Najmniejsza sala we-
selna stwarza niepowtarzalną atmosferę i swym 
przytulnym charakterem zachęca do wspólnego 
świętowania w gronie najbliższych.
Niezależnie od wyboru Sali pomocni koordynato-
rzy weselni służą radą i wsparciem. 
W obliczu wyzwań jakie warunkują idealne wesele 
pomoc profesjonalistów jest nieoceniona na każ-
dym etapie przygotowań.  River Style Hotel & SPA 
wyróżnia się elastyczną ofertą, która dla każdej 
Pary Młodej może zostać uszyta na miarę. Hotel 
już w standardzie oferuje kompozycje kwiatowe, 

dekoracje stołu i krzeseł a dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu może polecić szeroki wachlarz 
profesjonalnych fotografów, operatorów czy ze-
społów muzycznych. 
 O wyśmienite menu w River Style Hotel 
& SPA zadba szef kuchni Artur Szymański, któ-
ry przygotowuje najlepsze kompozycje smaków. 
Bogate menu weselne oparte na naturalnych 
produktach, tradycyjnej kuchni polskiej zadowoli 
nawet najbardziej wymagających gości. Dopełnie-
niem każdej uroczystości w River Style Hotel & SPA 
jest profesjonalna obsługa, która zapewni wyso-
kiej klasy serwis dań i obsługę Gości weselnych.
River Style Hotel & SPA proponuje kompleksową 
organizację stylowego wesela zachowując dokład-
ność i najwyższe standardy. 
 Redzki hotel poza wspaniałym zapleczem 
weselnym dysponuje wieloma atrakcjami dodat-
kowymi. Strefa SPA to najnowsza atrakcja oddana 
do dyspozycji Gości 1 lipca 2016r. Znajduje się ona 
na 4 piętrze hotelu skąd rozpościera się widok na 
rzekę Reda. To piękna, przestronna i słoneczna 
strefa SPA o powierzchni 500m2. Znajdują się tam 
profesjonalne gabinety masażu i salony kosme-
tyczne – wszystkie w nowoczesnej i lekkiej aranża-
cji wnętrz. Dopełnieniem tego miejsca jest strefa 
relaksu z sauną, jacuzzi i salą fitness.  Dla gości 
lubiących aktywny wypoczynek z nutą rywalizacji 
hotel proponuje rozgrywki w bowling w profesjo-
nalnym Centrum Rekreacji hotelu z czterema to-
rami bowlingowymi, dwoma stołami  bilardowymi 
i piłkarzykami. Mnogość atrakcji, stylowe wnętrza, 
wyszukany smak i elastyczność oferty to filary, na 
których hotel buduje swoją silną pozycję na lokal-
nym rynku.

H
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Sala Kryształowa

Sala Balowa

Centrum Rekreacji

Sala Wesoła
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RIVER STYLE Hotel & SPA

84-240 Reda, ul. Pucka 10 B
tel.: +48 58 73 64 800
hotel@hotelriverstyle.pl
www.hotelriverstyle.pl

River Style Hotel & SPA w Redzie 
to idealne miejsce na wesele. 
Poza oczywistymi walorami jak: 
piękne sale, wyśmienite jedze-
nie i ciekawe, stylowe wnętrza 
- hotel tworzą wspaniali ludzie. 
Pracownicy to największe dobro 
jakim dysponuje obiekt. Myślę, 
że to również ważny argument 
dla  narzeczonych. 
Udało nam się na przestrzeni 
działalności stworzyć wspaniały 
zespół, który odznacza się pro-
fesjonalizmem i dobrym sma-

kiem. Pracownicy River Style 
Hotel &  SPA to doświadczeni 
hotelarze, którzy wysokie stan-
dardy obsługi nabyli podczas 
pracy w hotelach sieciowych i 
prywatnych. 
Zdecydowaną wartością doda-
ną i czynnikiem wyróżniającym 
obiekt River Style Hotel &  SPA  
są jego wysokie standardy ob-
sługi wywodzące się z praktyk 
hoteli sieciowych, które zostały 
wprowadzone       w samodziel-
nym hotelu. Joanna Linkner – Zastępca Dyrektora Hotelu
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RIVER STYLE Hotel & SPA

84-240 Reda, ul. Pucka 10 B
tel.: +48 58 73 64 800
hotel@hotelriverstyle.pl
www.hotelriverstyle.pl

Posiadamy bogate doświadczenie 
w branży oraz szeroką ofertę i wła-
śnie dlatego jesteśmy w stanie spro-
stać oczekiwaniom nawet najbar-
dziej wymagających klientów.
Klientom, którzy chcieliby doznać 
magii podróży i poznać piękno całe-
go świata a także sprawdzić na wła-
snej skórze, że podróże poszerzają 
horyzonty możemy zaproponować 
setki ciekawych propozycji 
Nasza oferta skierowana jest także 
dla najmłodszych, którym może-
my zapewnić udaną zabawę z ró-
wieśnikami podczas wakacji i ferii 
zimowych. Czekają na nich kolonie 
w regionie kaszubskim oraz obozy 
w całym kraju i za granicą. Każde 
dziecko poszerzy swoje zaintereso-

wania i pozyska nowych kolegów 
i koleżanki z całej Polski.
Proponujemy również pełen za-
kres produktów turystycznych:

hotele•	
bilety	 lotnicze,	 autokarowe	•	
i	promowe
ubezpieczenie	turystyczne•	

Nasze biuro oferuje również bony 
turystyczne dla klientów indywi-
dualnych oraz firm. Takie bony 
mogą być idealnym prezentem. 
A nawet najwspanialsza podróż 
rozpoczyna się przecież od pierw-
szego kroku.
Biuro Podróży LEOTOUR Wejhero-
wo jest Twoim Biurem Podróży.
Z nami pierwszy krok nie skończy 
się „skręceniem kostki”!

ofErUjEmy SzEroki zAkrES WyjAzdóW i WyciEczEk indyWidUALnych 
orAz grUpoWych: krAjoWych i zAgrAnicznych. 

biuro podróży
Twoje 
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Tylko nie ślub!
„kto chcE, tEn SzUkA SpoSoBU, kto niE chcE, tEn SzUkA poWodU”. A tE poWody, 

przynAjmniEj jEŚLi chodzi o oSoBy niEchętnE noSzEniU oBrączki, niE zAWSzE dAją 
Się oBronić... oto popULArnE WŚród nASzych rodAkóW (i niE tyLko) WymóWki, dLA 

których rEzygnUją z formALizoWAniA zWiązkóW.

To, co mamy w sercu...
Są tacy, którzy uważają, że nie można łączyć bycia 
w szczęśliwym związku i bycia małżeństwem. Bo 
przecież zaraz po zalegalizowaniu związku cała mi-
łość wyparowuje i do końca życia czeka nas smut-
na proza dnia codziennego… Owszem, może tak 
być – jeśli wybierzemy niewłaściwego partnera/
partnerkę.

Ślub to pułapka bez wyjścia
Łatwiej pożegnać się z kimś przed ślubem niż po, 
to prawda. Co nie znaczy, że po powiedzeniu so-
bie „tak” rozstanie jest niemożliwe. Po pierwsze, 
w dzisiejszych czasach mamy więcej rozwodów 
niż kiedykolwiek. Dlaczego? Bo ludzie lepiej wie-
dzą, czego chcą, i zdają sobie sprawę, że jeśli nie 
są z kimś szczęśliwi, nie muszą kontynuuować nie-

udanego związku w nieskończoność. A po drugie 
– po co w ogóle aangażować się w stały związek, 
jeśli od razu myślimy o rozstaniu?

Przysięgnę mu, a on się rozleniwi
Obawiające się ślubów kobiety wierzą w męską 
„naturę zdobywcy”. Zgodnie z takim spojrzeniem 
mężczyźi, póki nie dopadną ofiary, będą się starać, 
wprost stawać na rękach, żeby zadowolić swoje 
wybranki i sprawić, by spojrzały na nich łaskawym 
okiem. Ale gdy te przysięgną im już miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską – po co się więcej nie-
potrzebnie męczyć, skoro cel został osiągnięty!
Inne obawy płci pięknej?  Podział ról w związku – 
on pracuje, ona… też pracuje, a do tego sprząta, 
gotuje zajmuje się domem i usługuje małżonkowi. 
Tak przecież musi być po ślubie, i to już kolejnego 
dnia!

Uroczystość 

Grzegorz Dzięgelewski
g.dziegelewski@expressy.pl
zdjęcia: www.pixabay.com
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ŚLUB to niESAmoWitE WydA-
rzEniE, A WESELE to cELEBrA-
cjA tEgo ŚWiętA. tEn dziEń 
zdArzA Się rAz W życiU – mUSi 
Być WyjątkoWy i idEALny.
do pAńStWA dySpozycji od-
dAjEmy ELEgAncką i StyLoWą 
SALę BAnkiEtoWą pErfEkcyj-
niE przygotoWAną zgodniE 
z pAńStWA WymAgAniAmi i po-
trzEBAmi.

Uroczystość 
w niezwykłej oprawie

tekst: Hotel Almond
zdjęcia: Hotel Almond
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rofesjonalni pracownicy zapewniają 
szybki i sprawny serwis, a dedykowany 

koordynator zawsze służy pomocą i doświadcze-
niem.

Aby ten dzień pozostał w Państwa pa-
mięci na długo, oferujemy:

tradycyjne przywitanie chlebem i solą• 
bezpłatny nocleg dla Państwa Młodych • 
w romantycznym pokoju z malowniczym wi-
dokiem na rzekę (przy przyjęciach pow. 50 
osób)
śniadanie podane do łóżka i przedłużona • 
doba hotelowa dla Państwa Młodych

oprawę sali: eleganckie krzesła z pokrowcami • 
i kokardami, białe obrusy, kwiatowa dekora-
cja stołów, klimatyzowana sala, oświetlenie, 
wyjście sali na dziedziniec otoczony drzewa-
mi, tuż nad rzeką i przy promenadzie
możliwość wykonania sesji zdjęciowej na te-• 
renie obiektu
wyjątkowa oferta wieczorów panieńskich • 
i kawalerskich
prezent dla rodziców Państwa Młodych – re-• 
laks w strefie Almond SPA z basenem, sauną 
suchą i parową oraz jacuzzi
zaproszenie Państwa Młodych do restauracji • 
Magiel na kolacje w pierwszą rocznice ślubu
parking dla gości• 

P
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Tak wyjątkowe wydarzenie zasługuje 
na niezwykłą oprawę.
Wiemy również, że każdy gość ma indywidualne 
potrzeby, dlatego Szef kuchni przygotował wyjąt-
kowe potrawy, z których mogą Państwo skompo-
nować własne niepowtarzalne menu.

W swojej ofercie proponujemy bogaty wybór dań 
i deserów przygotowywanych we własnej cukierni 
oraz wiele wytrawnych alkoholi i koktajli

Hotel Almond Business & SPA to czterogwiazd-
kowy hotel, położony w centrum miasta, ale na 
przytulnym uboczu, tuż nad rzeką z zejściem do 
promenady spacerowej, która może stać się sce-

nerią do wyjątkowych zdjęć z uroczystości.

Swoim Gościom Hotel Almond oferuje:
107 komfortowych pokoi,• 
luksusową strefę SPA & Wellness z gabinetami • 
zabiegowymi, basenami, jacuzzi i saunami,
wesele do 250 osób,• 
położenie w centrum miasta, na przytulnym • 
uboczu
dziedziniec otoczony zielenią, idealny na nie-• 
zapomnianą sesje zdjęciową

Hotel Almond Business & SPA

ul. Toruńska 12, Gdańsk
+48 58 351 90 00
kontakt@hotelalmond.pl



34 www.slubyiwesela.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E



35www.slubyiwesela.info

&
ŚLUB 
W

ESELE



36 www.slubyiwesela.info

&
ŚL

UB
 

W
ES

EL
E

Wyjątkowe miejsce
          na wyjątkową okoliczność

cEgLAnE ŚciAny BUtikoWEgo Q hotELU grAnd crU W gdAńSkU, USytUoWAnEgo W SAmym cEn-
trUm StArEgo miAStA, chłoną AtmoSfErę tEgo WyjątkoWEgo miEjScA.

 uroczych wnętrzach naszego 
hotelu znajduje się Restaura-

cja Grand Cru, w której wykwintne po-
trawy oraz wybór unikatowych win są 
klasą samą w sobie.  Stworzyliśmy wy-
jątkowe miejsce, idealne zarówno na 
romantyczną kolację jak i na organiza-
cję uroczystości weselnej dla 100 osób. 
Nasz Szef kuchni zatroszczy się o najbardziej wy-
magające podniebienia Pary Młodej i weselnych 
Gości, a wykwalifikowana i miła obsługa zadba 

o komfort, niezapomnianą zabawę i moc 
atrakcji. Nasze menu dostosujemy do in-
dywidualnych preferencji każdej Młodej 
Pary i oferujemy je już od 150 zł/os. Do-
datkowo pomożemy w wyborze atrakcji 
artystycznych, dodatków florystycznych, 
zespołu muzycznego czy fotografa...
Organizując u nas uroczystość otrzymasz 

pokój wraz ze śniadaniem gratis oraz zniżkę na 
noclegi dla pozostałych gości. Restauracja Grand 
Cru – twoje wyjątkowe miejsce na wesele.

W

tekst: Hotel Grand Cru
zdjęcia: Hotel Grand Cru
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Autorski Opis:
Restauracja Grand Cru to wyjątkowe miej-
sce na mapie Gdańska. Ciepłe, klimatycz-
ne, serwujące smaczne dania i wyjątkowe 
wina. Jest miejscem idealnym na organi-
zację wszystkich uroczystości rodzinnych, 
również wesel. Jeśli ktoś nie jest pewny 
swojego wyboru, wystarczy przyjść tu na 
kieliszek wina. Przy świetle świec, klima-
tycznym wystroju, przy witrynach pełnych 
win i w atmosferze spokoju – zapomnieć 
o całym świecie. A na drugi dzień – zrobić 
rezerwację na wesele.

Małgorzata Marynowska
Kierownik ds. Sprzeadaży

Q Hotel Grand Cru Gdańsk

ul. Rycerska 11-12, 80-882 Gdańsk
tel.: +48 513 013 809
mmarynowska@qhotels.pl

tekst: Hotel Grand Cru
zdjęcia: Hotel Grand Cru
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Wedding planner cała prawda o zawodzie
 konsultanta ślubnego

WiELU z nAS z pEWnoŚcią SłySzAło opoWiEŚci ŚWiEżo UpiEczonych mAłżonkóW 
nA tEmAt ich przygotoWAń do ŚLUBU i WESELA orAz ogromnEgo StrESU,

z którym Są onE niEodłączniE zWiązAnE.

ybór odpowiedniej sukni, garnituru, lo-
kalu, zespołu, menu czy tortu weselnego 

wśród mnogości różnorodnych ofert spędza sen 
z powiek wielu ludziom, którzy zamierzają się po-
brać.
W nerwowej atmosferze, często na dosłownie 
kilka dni przed uroczystością, domykają ostatnie 
sprawy organizacyjne, co powoduje, że przed 
ołtarzem stają wyczerpani fizycznie i psychicz-
nie. Porady wszechwiedzących koleżanek, ciotek 
i babć na wiele się nie zdają, a powiększają i tak 
spory mętlik w głowie i chaos. Nie trzeba nikogo 
przekonywać, że ślub i wesele to niezwykle waż-
ne wydarzenie i każda młoda para pragnie, aby 
uroczystość ta była zorganizowana na najwyższym 
poziomie i by zapadła ona w pamięć nie tylko go-

ściom, ale przede wszystkim samej młodej parze. 
Aby uniknąć przedweselnego szału, wyścigu z cza-
sem i nerwówki, warto skorzystać z usług osoby, 
która zawodowo zajmuje się planowaniem ślubów 
i która odciąży przyszłych małżonków w wielu 
czynnościach – wedding plannera. Czym dokład-
nie zajmuje się wedding planner i na czym polega 
jego praca? Profesja wedding plannera przywę-
drowała do Polski zza oceanu, gdzie zawód ten 
jest już głęboko zakorzeniony i cieszy się niezwy-
kłym powodzeniem, zarówno wśród osób, które 
planują taką ścieżkę kariery, jak również osób, 
które pragną powierzyć takiej osobie organizację 
najważniejszego dnia w życiu dwojga kochających 
się ludzi – dnia ślubu.

W

tekst: Amor Mio
zdjęcia: Amor Mio
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Profesja wedding plannera przywędrowała do Pol-
ski zza oceanu, gdzie zawód ten jest już głęboko za-
korzeniony i cieszy się niezwykłym powodzeniem, 
zarówno wśród osób, które planują taką ścieżkę 
kariery, jak również osób, które pragną powierzyć 
takiej osobie organizację najważniejszego dnia 
w życiu dwojga kochających się 
ludzi – dnia ślubu. Do obowiązków 
wedding plannera należy przede 
wszystkim dokładne rozeznanie 
potrzeb i pomysłów pary młodej 
na ślub i wesele. W zależności od 
wskazanych potrzeb, wedding 
planner może pomóc przyszłym 
małżonkom określić budżet ko-
nieczny dla przygotowania tej wy-
jątkowej uroczystości. Jest na bie-
żąco z aktualnymi trendami oraz 
podpowiada najciekawsze i nie-
rzadko najkorzystniejsze rozwią-
zania organizacyjne i finansowe. 
Negocjuje w imieniu pary młodej 
atrakcyjne ceny usług podwyko-
nawców oraz dba o ich realizację w ustalonym 
wcześniej terminie.  Wedding planner to osoba, 
która jest realizatorem pomysłów pary młodej, 
podsuwając subtelnie swoje propozycje i pomysły. 
Wedding planner nigdy nie narzuca swojej wizji, 

jedynie pomaga i rozwija koncepcje pary młodej 
w taki sposób, aby wszystko współgrało i stanowi-
ło piękną całość.

Etapy działania Wedding Plannera:
Pierwszym etapem pracy Wedding 
Plannera jest spotkanie z przyszły-
mi małżonkami. Podczas wspól-
nego spotkania Wedding Planner 
ma okazję poznać parę młodą 
i zapoznać się z jej preferencjami, 
marzeniami, wszystkimi pomy-
słami i oczekiwaniami. Jest to też 
odpowiedni czas, aby skomple-
tować wszelkie niezbędne infor-
macje, poznać charakter młodej 
pary, właściwy styl i gust, a także 
aby omówić i wyjaśnić elementy 
wstępnej oferty. Kolejny etap sta-
nowi przygotowanie zindywidu-
alizowanej oferty dla pary młodej 
i szczegółowe jej omówienie wraz 

ze wskazaniem zakresu prac i wyjaśnieniem planu 
finansowego.
Końcowy etap prac to podpisanie umowy z parą 
młodą i realizacja przedsięwzięcia.

Wedding planner to osoba, 
która jest realizatorem pomy-
słów pary młodej, podsuwając 
subtelnie swoje propozycje 
i pomysły. Wedding planner 
nigdy nie narzuca swojej wizji, 
jedynie pomaga i rozwija kon-
cepcje pary młodej w taki spo-
sób, aby wszystko współgrało 
i stanowiło piękną całość.

tekst: Amor Mio
zdjęcia: Amor Mio
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Historia naszej agencji
Agencja ślubna Amor Mio - wedding 
planner powstała z czystej potrzeby 
serca, z siły charakteru, z chęci realizo-
wania największej pasji i spełnienia ma-
rzeń. Pomysł na stworzenie czegoś wła-
snego kiełkował już w nas od dłuższego 
czasu. Mimo, iż dzielą nas kilometry 
(Anna Poznań - Maja Warszawa) i zde-
cydowanie inne kierunki wykształcenia, 
to prawdziwa pasja związana z zawo-
dem konsultantki ślubnej przetrwała 
wszystkie przeciwności, pokonała różni-
ce i połączyła nas „świętym węzłem fir-
mowym”. W ubiegłym roku podjęłyśmy 
wspólną decyzję o stworzeniu Agencji 
ślubnej, której założeniem jest spełnia-
nie marzeń naszych zakochanych mło-
dych par. Decyzja ta wymagała od nas 
nie lada poświęcenia, nakładów pracy 
i czasu, który pochłaniały przygotowa-
nia, jednak ani przez chwilę jej nie żało-
wałyśmy. Uwielbiamy, a wręcz kochamy 
to, co robimy. 



Ślubmarzeń
ŚLUB to jEdno z nAjWAżniEjSzych, jAk niE nAjWAżniEjSzE, WydArzEniE W życiU kAżdEj 
koBiEty. od nAjmłodSzych LAt WyoBrAżAmy SoBiE jAk BędziE WygLądAł. mArzymy z kim 

go WEźniEmy, gdziE Się odBędziE i oczyWiŚciE jAką SUknię BędziEmy miAły nA SoBiE. 
i tAk przEz cAłE życiE...niE możEmy doczEkAć Się dniA jEgo rEALizAcji.

tekst: Jagoda i Mirek
zdjęcia: Jagoda i Mirek
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a dokładnie wiedziałam czego chcę 
w dniu ślubu, ale nie byłam pewna czy 

uda mi się mój plan wykonać, gdyż mój wyma-
rzony ślub miał być na plaży. I to najlepiej gdzieś 
w ciepłych krajach, w otoczeniu palm, szumu 
morza i piasku między palcami u stóp. Na sobie 
miałabym mieć białą, zwiewną suknię, kwiat we 
włosach a mój partner ubrany byłby na biało. 
Życie pokazało mi, że marzenia dość szybko się 
spełniają. Podczas pobytu w USA, gdzie razem 
z moim narzeczonym studiowaliśmy, postanowi-
liśmy spełnić moje marzenie o idealnym ślubie. 
Okazało się, że mojemu narzeczonemu spodobał 
się mój pomysł i wspierał mnie od samego po-
czątku. W tym czasie mieszkaliśmy w New Jersey. 
Zbliżało się lato więc ustaliliśmy datę ślubu na ... 
20 lipiec 2013 (dzień przed moimi urodzinami). 
W stanie New Jersey są plaże, piękne, klimatycz-
ne. Nie ma jednak palm! Postanowiliśmy więc 
wziąć ślub w stanie Floryda, w cudownym miejscu 
jakim jest Miami. Na szczęście w USA z łatwością 
znaleźć można osoby od wszystkiego oraz firmy, 
które zorganizują co tylko sobie zapragniesz. 
Tak też było z naszym ślubem. Znalazłam firmę, 
która specjalizuje się w organizowaniu tego typu 
ślubów. Ich pakiety były przeróżne: ślub tylko we 
dwoje, ślub Wikiki z pochodniami, ślub z małą ilo-
ścią gości, gadżety oraz obrzędy. Ostatecznie wy-
braliśmy ślub we dwoje z rozszerzeniem o pakiet 
Wikiki z pochodniami (nasze rodziny nie mogły 
być obecne z powodu kosztów przelotu). Udało mi 
się zakupić białą, zwiewną sukienkę, białe japonki 

z kryształkami oraz spodnie z koszulą dla przyszłe-
go męża – również białe. Tak przygotowani wyru-
szyliśmy w podróż. 
Miami przywitało nas piękną pogodą i mieliśmy 
nadzieję, że taka pozostanie przez trzy dni na-
szego pobytu. Zwiedzanie miasta pozostawiliśmy 
na kolejne dni, gdyż musieliśmy jeszcze otrzymać 
pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 
z urzędu miasta Miami. Tej nocy nie spaliśmy pra-
wie w ogóle. Po pierwsze stres utrzymywał nas na 
nogach, po drugie ślub mieliśmy wziąć o świcie 
– 5:46 rano. Kilka minut po 5:00 rano wyszliśmy 
wyszykowani na spacer w kierunku miejsca doce-
lowego – Miami Beach, tuż przy kamieniach. Mia-
łam na sobie swoją wymarzoną sukienkę, białe ja-
ponki, podwiązkę z muszelką oraz orientalny kwiat 
we włosach. Mój przystojny narzeczony wyglądał 
zniewalająco ubrany cały na biało. Idąc ulicami 
nieśpiącego nigdy Miami, otrzymaliśmy miliony 
gratulacji i oklasków. Na szczęście nie musieliśmy 
długo spacerować i naszym oczom ukazał się pięk-
nie zastawiony stół, pochodnie, a w tle wschodziło 
słońce. Tuż przy stole stała Suzie. 
Kobieta udzieliła nam ślubu oraz zrobiła profesjo-
nalną sesję zdjeciową w trakcie oraz po ceremo-
ni. Z naszą rodziną na skypie oraz wschodzącym 
słońcem za plecami, powiedzieliśmy sobie TAK 
(a raczej YES). Były łzy, szczęście, radość i totalne 
spełnienie. Magia tego miejsca pochłonęła nas to-
talnie. My, tylko we dwoje...było idealnie!

Miami przywitało nas piękną pogodą 
i mieliśmy nadzieję, że taka pozostanie 
przez trzy dni naszego pobytu.

J
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Wesela bez disco polo

Kim	jesteście?																																																																	 
 
Nazywamy się „Czapki z Głów” i jesteśmy 
czteroosobowym zespołem składającym się z 
dwóch DJ’ów i dwóch wodzirejów. Choć jest nas 
czworo, imprezy prowadzimy zwykle w parach DJ 
i wodzirej.  
 
Dlaczego	nie	gracie	disco	polo?																																						 
 
Nie przepadamy za tym gatunkiem muzyki. Uwa-
żamy, że jest wiele świetnej muzyki, która nadaje 
się do puszczania na weselach. Nie odnajdujemy 
się w tym klimacie, a chcemy by nasze wesela 
były prowadzone z klasą.

Nie	boicie	się,	że	przez	to,	że	nie	gracie	disco	
polo,	nie	będziecie	mieli	klientów? 
 
Fakt, na początku mieliśmy o to obawy, jednak 
trendy się zmieniają i rośnie popyt na wesela bez 
disco polo. Podobnie zresztą jest z kapelami, co-
raz mniej ludzi wybiera zespoły, choć kiedyś były 
one o wiele bardziej popularne. Do niczego ni-
kogo nie zmuszamy, jeżeli para młoda chce mieć 
disco polo na swoim weselu, nie zniechęcamy 
ich, jednak my tej imprezy nie poprowadzimy.
 
Czemu	ludzie	wybierają	„Czapki	z	Głów”	i	jak	
do	Was	trafiają? 
 
Jesteśmy kreatywnym i młodym zespołem, lecz 
mimo to, każdy z nas ma duże doświadczenie, a 
to co robimy, to nie tylko nasza praca, ale i pasja. 
Około 80% naszych imprez jest z polecenia dzięki 
czemu stajemy się coraz popularniejsi. Istnieje-
my na rynku zaledwie rok, a już walczymy o po-
zycję lidera. Ludzie dobrze się bawią na naszych 
imprezach, dlatego chętnie namawiają bliskich 
na podjęcie z nami współpracy.  

Z	kim	współpracujecie? 
 
Podczas wesel i imprez, które gramy, poznaliśmy 
wiele ciekawych osób z branży. Znamy wiele 
sal weselnych, fotografów, dekoratorów. Dzięki 
naszemu doświadczeniu z chęcią pomagamy 
młodym parom w wyborze odpowiednich osób 
bądź sal. 
 
Jakie	są	prowadzone	przez	Was	wesela,	co	w	
nich	szczególnego? 
 
Przede wszystkim prowadzimy wesela z klasą. 
Nie znajdziecie tu sprośnych zabaw, nie gramy 
disco-polo, ani nie poniżamy w żaden sposób go-
ści. Za to na naszych weselach nie doświadczycie 
nudy. Do każdego wesela podchodzimy indywi-
dualnie, ustalamy scenariusz dużo wcześniej, 
aby wszystko mieć dopracowane perfekcyjnie. 
Prowadzimy animacje taneczne, konkursy z 
nagrodami, zabawy dla dzieci, a naszą specjalno-
ścią są układy taneczne. 
 

Istniejemy na rynku zaledwie rok, 
a już walczymy o pozycję lidera. 
Ludzie dobrze się bawią na naszych 
imprezach, dlatego chętnie nama-
wiają bliskich na podjęcie z nami 
współpracy.

o gUStAch mUzycznych, WALcE o pozycję LidErA i SpEcyficE tWorzEniA WESEL z 
kLASą, z grUpą mUzyczną czApki z głóW rozmAWiA michAł nogA.

tekst: Czapki z głów
zdjęcia: Czapki z głów
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Jakie	macie	pomysły	na	urozmaicenie	oferty? 
 
Wesela stylizowane. Choć najczęściej gramy 
wesela tradycyjne, w Polsce coraz modniejsze 
staje się organizowanie wesel stylizowanych. 
Jeżeli klienci chcą urozmaicić najważniejszy dzień 
w ich życiu proponujemy im zorganizowanie 
takiej zabawy, tutaj wszystko zależy od wyobraź-
ni. Wesele w stylu lat 20’ i 30’ ubiegłego wieku, 
w stylu hawajskim, średniowiecza, Gwiezdnych 
Wojen. To wszystko jest możliwe, a my zadbamy 
o odpowiedni klimat, wystrój i muzykę.
	
Czy	każde	wesele	jest	takie	same? 
 
Nie, za każdym razem ustalamy z parą młodą 
wspólny scenariusz. Spotykamy się z młodymi 
aby ustalić ich preferencje muzyczne, dowiedzieć 
się czegoś o nich oraz o gościach i dopracowuje-
my wspólnie szczegóły. To oni są najważniejsi i ich 
zadowolenie jest dla nas kluczowe. Stawiamy na 
jakość naszych usług. 

Co	jest	dla	Was	największym	wyzwaniem? 
 
Najtrudniejsze jest nie popadać w rutynę. Każde 
wesele jest inne i nie ma jednego sprawdzonego 
przepisu na imprezę idealną. Aby utrzymać się 
na rynku, cały czas musimy się rozwijać i śledzić 
nowe trendy, które dość szybko się zmieniają. 
 
Czy	zdarzyło	się	coś,	co	Was	zaskoczyło	w	pracy	
i	jak	z	tego	wybrnęliście? 
 
Tak, takie sytuacje zdarzają się bardzo często. 
Czasami wysiądą korki, czasami coś nie zadziała, 
czasami obsługa sali się pomyli. Jesteśmy kre-
atywni i potrafimy improwizować, a każdą tego 
typu sytuacje obracamy w żart lub umiejętnie ją 
retuszujemy. Jak widać, udaję nam się, ponieważ 
nigdy nie usłyszeliśmy żadnych pretensji od pary 
młodej. 
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Jakie	cechy	powinien	mieć	dobry	animator? 
 
Przede wszystkim powinien cechować się profe-
sjonalizmem. Nikt nie powierza wesela ama-
torom. Ponadto powinien być kreatywny, mieć 
indywidualne podejście do klientów, nie powi-
nien „lecieć schematami” i powinien mieć klasę. 
Na szczęście cały nasz zespół posiada wszystkie 
te cechy. 
 
Czy	„Czapki	z	Głów”	to	tylko	wesela? 
 
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ludzie się bawią. 
Poza weselami prowadzimy imprezy integracyjne. 
Mamy już na swoim koncie duże imprezy firmo-
we przy współpracy z różnymi gwiazdami, między 
innymi z Kamilem Bednarkiem, a także niewielkie 
imprezy biurowe. Oprócz imprez firmowych, po-
prowadzimy imprezy okolicznościowe, studniów-
ki, połowinki, bale a także konferencje.

Na	jakim	obszarze	oferujecie	swoje	usługi?	
 
Gramy w całej Polsce, choć najwięcej wesel 
mamy na Pomorzu, skąd pochodzimy. 
 
Jaka	jest	cena	wesela	z	„Czapkami	z	Głów”? 
 
Cena zależy od wielu czynników, między innymi 
od dojazdu, nagłośnienia, świateł długości wesela 
czy liczby gości. Punktem wyjścia jest zazwyczaj 
3990 zł. 
 
Gdzie	można	Was	znaleźć? 
 
Jeżeli nie byliście na żadnej naszej imprezie lub 
nie wzięliście wizytówki, zapraszamy na naszą 
stronę www.czapkizglow.com, do bezpośrednie-
go kontaktu mailem biuro@czapkizglow.com lub 
telefonicznie 504	834	861.
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Wedding Star
to poLSkA firmA o zASięgU EUropEjSkim. zAłożyło 
ją  mAłżEńStWo, mAgdALEnA i piotr StEfAniAk.

otychczas skupialiśmy się na sprzedaży 
sukien ślubnych. W 2015 roku przebran-

żowiliśmy się i oferujemy naszym klientom usługę 
fotografowania i wideofilmowania ślubów, wesel 
oraz innych uroczystości. Od lat pracujemy w bran-
ży weselnej i doskonale wiemy co jest najlepsze 
dla naszych klientów. Gwarantujemy najwyższą 
jakość usług, zostawiając daleko w tyle tzw. „ka-
merzystów” weselnych, których praca pozostawia 
wiele do życzenia. Wedding Star proponuje Pań-
stwu filmy stylizowane na pełnometrażowe kino-
we produkcje, a także teledyski weselne, nagrania 
zaręczyn czy trailery. W swojej ofercie mamy rów-
nież sesje plenerowe i studyjne, stylizowane, na-
rzeczeńskie, relacje foto z zaręczyn, przygotowań, 

ślubu i wesela, zawsze z oryginalnym pomysłem i 
smakiem, zgodnie z ustalonym - wraz z klientem 
- planem. 
- Braliśmy spontaniczny ślub w Vegas, ale nie 
mamy z niego nagrania. Jedynie kilka zdjęć z uro-
czystości. 
Dopiero po fakcie doszliśmy do tego, jak wiele 
straciliśmy.  Każdy, kto uważa, że nie chce mieć 
pamiątki w tej postaci - będzie żałować tej decyzji 
chwilę po wydarzeniu i już do końca życia. 
 
To najważniejszy moment Waszego życia.  Nawet 
jeśli nie teraz, to za kilka lat z pewnością będziecie 
chcieli powrócić do tego momentu.

D
tekst: Wedding Star
zdjęcia: Wedding Star
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Mamy jedne z najniższych cen w Trójmieście i 
okolicach. Ceny wahają się od 500 zł za nagranie 
zaręczyn, po 2000 zł za teledysk ślubny lub relację 
fotograficzną. Jako jedna z nielicznych firm, pro-
ponujemy również surowy materiał z wydarzenia, 
aby być może w przyszłości we własnym zakresie 
zmontować dłuższą lub krótszą relację. 

Nasze produkcje realizujemy w Polsce i za granicą. 
W większości działamy w Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii. 

Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie. W 
naszej „stajni” posiadamy kamery DSLR, czyli po-
pularne i niezawodne „lustrzanki” oraz kamery 
firmy Sony i Blackmagic. Mamy w ofercie również 
krany kamerowe, gimbale czy drony. Posiadamy w 
pełni wyposażone studio fotograficzne, wraz z wa-
chlarzem stylizacji i różnorodnych teł fotograficz-
nych. Stale się rozwijamy, szkoląc się i podążając 
za aktualnymi trendami. Mamy świadomość, że 
klienci chcą, aby ich film przypominał kinową pro-

dukcje, a nie nudne i przydługawe video, dlatego 
ciągle rozwijamy się warsztatowo i sprzętowo. 

Nasze filmy wykonujemy w rekordowo krótkim 
czasie, czym konkurencja nie może się poszczycić. 
Przy wyborze krótkiej formy lub teledysku, czy też 
pełnej fotorelacji z wydarzenia, gotowy materiał 
przekazujmy do akceptacji w ciągu 10 dni robo-
czych. 

Proponujemy naszym klientom zaliczkę na każdą 
kieszeń. Aby zabookować u nas termin, wystarczy 
zaliczka w wysokości 20% całego zamówienia.

Przykładowe realizacje oraz szczegółowy cennik 
znajdują się na naszej stronie internetowej
www.weddingstar.pl

email: info@weddingstar.pl
tel: +48 536 554 321 / +48 507 811 497
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Wszechstronna pomoc

SAy i do to noWoczESnA i młodA fir-
mA – W kWiEtniU ŚWiętUjEmy SWo-
jE piErWSzE Urodziny. W tym czASiE 
oBSłUżyLiŚmy ponAd 200 kLiEntóW 
i przyczyniLiŚmy Się do zBLiżonEj 
LiczBy pięknych ŚLUBóW.

DLA PARY
tekst: Say I do
zdjęcia: Say I do
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 naszej ofercie można znaleźć 
spersonalizowane akcesoria: 

skrzynki na koperty, pudełeczka na ob-
rączki, księgi gości, koszyczki łazienkowe 
oraz wieszaki na ślubne ubrania. Propo-
nujemy również usługi: wynajmujemy 
wielki świecący napis LOVE, księgę gości 
w formie stoiska Polaroid, a na nadcho-
dzący sezon szykujemy dużo nowości: 
m.in. wynajem zabytkowych aut czy 
możliwość zamówienia makijażystki on-
line. Jesteśmy bardzo aktywni w social 
mediach, codziennie komunikujemy się 
z naszymi klientami poprzez Facebooka 
(prawie 1000 fanów) czy Instagram (pra-
wie 10 000 obserwujących), a naszą stro-
nę www.sayido.com.pl odwiedzają setki 
osób dziennie.

W

SAY I DO

www.sayido.com.pl
kontakt@sayido.com.pl
tel.: 514 740 150



proWAdzEniEm imprEz zAjmUjEmy Się jUż prAWiE 15 LAt. prAgniE-
my, ABy kAżdE WESELE Było WyjątkoWE i oryginALnE, A przEdE 
WSzyStkim idEALniE dopASoWAnE do WymAgAń nASzych kLiEn-
tóW. WiErzymy, żE WESELE poWinno Być W pEłni zindyWidUALi-
zoWAnE, niEtypoWE i niESzABLonoWE. niE chcEmy żEBy WASzE 
przyjęciE Było czymŚ, co goŚciE WidziELi jUż WiELokrotniE. 
WSpóLniE z WAmi oprAcUjEmy UnikALny pLAn UroczyStoŚci, od-
zWiErciEdLAjący WASzE UpodoBAniA, pomySły i prAgniEniA. 
 

dySponUjEmy profESjonALnym nAgłoŚniEniEm i oŚWiEtLEniEm. 
przyWiązUjEmy dUżą WAgę do BUdoWAniA nAStrojU nA SALi WESEL-
nEj. zdAjEmy SoBiE SprAWę, żE dźWięk i ŚWiAtło to iStotny ELEmEnt 
idEALnEgo przyjęciA WESELnEgo. nASz Sprzęt jESt noWoczESny, Wy-
gLądA ELEgAncko i doSkonALE WpASoWUjE Się do kAżdEgo WnętrzA. 

WESELE3CITY

536-408-647
facebook.com/wesele3city

wesele3city@gmail.com
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Pokazy
pełne pasji

przEdStAWiAmy pAńStU ofErtę pokAzóW iLUzji. ofErUjEmy pokAzy ScEnicznE, nA im-
prEzAch intEgrAcyjnych, firmoWych, WESELnych, promocyjnych, pLEnEroWych pEłnE 

niESpodziAnEk orAz pokAzy mAgicznE dLA dziEci i młodziEży, którE BAWią i Uczą.

tekst: MAGO
zdjęcia: MAGO

Nazywam się Bartosz Szubert 
i od wielu lat pasjonuję się iluzją.  
Od dziecka miałem styczność 
ze sceną i artystami estradowy-
mi.  Zaczynałem występować na 
scenie już jako mały chłopiec, 
a swoje umiejętności rozwijałem 
pod okiem rodziców – iluzjoni-
stów występujących na arenie 
międzynarodowej.  Dzięki zdo-
bytemu doświadczeniu, pasji 
i zaangażowaniu, mogę dzisiaj 
zaoferować Państwu niepowta-

rzalne przeżycia w połączeniu 
z oryginalnością.

Pasja, którą jest dla mnie iluzja 
znajduje swoje odbicie w ro-
bionych przeze mnie pokazach.  
Nie podążam starymi kanona-
mi i chętnie eksperymentuję 
z formą, zmieniam choreografię 
i triki, co daje moim występom  
świeżość, oryginalność  i pozwala 
odróżnić się od konkurencji.

BARTOSZ SZUBERT MAGO

www.mago-magic.pl
facebook.com/magomagicshow
szubert@mago-magic.pl
792 779 813
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Impreza
dobrze obsłużona

EVENT	 FACTORY jest agencją eventową, która 
zapewnia kompleksową obsługę barmańską oraz 
kelnerską na Twojej imprezie. Pracujemy na naj-
nowocześniejszym sprzęcie barmańskim. Nasi 

barmani doświadczenie zdobywali w najlepszych 
barach w Trójmieście, a nawet w Londynie; po-
twierdzali to w wielu konkursach w Polsce i za gra-
nicą, często zdobywając najwyższe lokaty.

EVENT FACTORY

marekluba24@wp.pl
FB/event77factory

502 873 227

tekst: Event Factory
zdjęcia: www.pexel.com
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Goście będą się świetnie bawić 
już podczas wybierania gadżetów, 
a także chwilę później pozując 
przed obiektywem. To nie koniec 
atrakcji - po wykonanej sesji, w 
zaledwie kilka sekund fotobud-
ka wydrukuje zdjęcia, które będą 
fantastyczną pamiątką.

Jeśli chcecie, aby 
uwieczniona na zdję-
ciach radość była 
wspomnieniem rów-
nież dla Was, zdecy-
dujcie się na księgę 
gości. Wklejone do 
albumu zdjęcia z fo-
tobudki zamienią go 
w żywą opowieść o 
najważniejszym dniu 
w Waszym życiu.

Pomożemy Wam również zasko-
czyć Gości niezwykłym podzię-
kowaniem w formie zdjęcia z 
fotobudki. To niebanalny pomysł 
na prezent od młodej pary, który 
zaskoczy weselników i będzie pa-
miątką zdecydowanie trwalszą niż 
słodkości i czekoladki.

Pan Fotobudka
wyjątkowa atrakcja na Wasze wesele!

fotoBUdkA to AtrAkcjA, którA idEALniE SprAWdzi Się 
nA UroczyStoŚci WESELnEj.
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