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Ten najważniejszy moment
musi mieć wyjątkową oprawę

aa Ślubne dekoracje muszą być
piękne i naturalne. Tak, by ele-
gancją podkreślały powagę uro-
czystości,alebyłyteżelementem
przykuwającym uwagę gości.

NIE TYLKO BIEL
Oczywiście najważniejszym ko-
lorem tego dnia jest biel. Jednak
doniejzwykledobierasięjeszcze
jedną barwę, zwaną „kolorem
przewodnim”-tym,którybędzie
dominował w aranżacji ślubu
iwesela,którywharmonijnyspo-
sób połączy wszystkie obecne te-
go dnia elementy i stworzy spój-
ną całość. Wybierając do ślubnej
wiązanki np. bordowe kwiaty,
zadbajmy,żebywtymsamymko-
lorzebyłyteżzaproszeniaślubne,
obrusy na stołach, kwiaty w koś-
ciele, dekoracja auta itp.

Zawsze modnymi i chętnie
wybieranymi kolorami są paste-
lowe róże, łosoś, krem, ecru,
wrzos. Wszystkie delikatne, jas-
ne barwy doskonale komponują
się z bielą i są odpowiednie
nauroczystośćweselną.Odkilku
lat popularne są też czerwienie
i bordo oraz kolor malinowy.

GIRLANDY I KWIATY
Elegancko i subtelnie wyglądają
ławki w kościele przyozdobione
girlandami z organzy. Do każdej
przypięty może być kwiat albo
malutki bukiecik, ozdobionych
tiulem i atłasowymi wstążkami.
Niezwykłą ozdobą będą też gir-

landy ze świeżej zieleni (np.
z bluszczu) ozdobione świeżymi
kwiatami (takimi samymi jak
wbukieciepannymłodej)itiulem
lub kompozycje na stojakach
ustawione tak, by tworzyły kwia-
towy szpaler.

Popularną ostatnio ozdobą
uświetniającą ceremonię zaślu-
bin jest czerwony dywan posypa-
ny płatkami róż, po którym mło-
da para będzie kroczyć do ślubu.
Po jego bokach można ustawić
małeświecznikizzapalonymiza-
pachowymi świeczkami. Krzesła
państwamłodychzwykleokrywa
dekoracyjna tkanina i kwiaty.

Ślub i wesele to także mnó-
stwo drobnych dodatków, które
upiększą i ozdobią uroczystości.

Mogą to być choćby winietki
na stół z imionami i nazwiskami
gości,podziękowaniadlagości(w
formie pudełeczek albo worecz-
ków z migdałkami czy cukierka-
mi w środku), okolicznościowe
zawieszki albo charakterystycz-
ne etykietki na alkohol.

ZDJĘCIA NA PAMIĄTKĘ
Pamiątkąiformąpodziękowania
zaudziałczypomocwzorganizo-
waniu uroczystości mogą być też
zdjęcia, a właściwie zestaw zdjęć
w pamiątkowym albumie. Taki
podarek państwo młodzi mogą
ofiarować np. rodzicom czy
świadkom. Sama sesja ślubna to
już osobna sprawa. Wiadomo,
zdjęcia muszą mieć duszę, po-

mysł, klimat. W końcu będziemy
je oglądać do końca życia!

Jeślichodzioślubnąsesję,mo-
żeciesięzdaćnaprofesjonalnąfir-
mę, która zaproponuje plenery,
rekwizyty, itp. Pomyślcie jednak,
czy nie macie miejsc, które są
Wam szczególnie bliskie. W któ-
rychchcielibyściezrobićsobiese-
sjęplenerową,bodobrzesięWam
kojarzą, bo mają związek z Wa-
szymi zainteresowaniami. Pan
młodyjestpiłkarzem?Zróbciese-
sjęzpiłkąnaboisku!I jeszczejed-
na kwestia: sesja przed ślubem
czy po? Cokolwiek wybierzecie,
nie zapomnijcie zamówić foto-
grafa i kamerzysty na samą uro-
czystość - żeby rodzina i znajomi
też zostali uwiecznieni.

- Ślub i wesele to wyjątkowe
wydarzenia. I chociaż uczu-
cia są najważniejsze, to liczy
się też oprawa uroczystości.
Co jest modne? Jakie obo-
wiązują dodatki? Jakie kwia-
ty do ślubnego bukietu.

#oprac. kb

MODNY ŚLUB
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Biel ciągle jest najważniejszym
kolorem na ślubie. Jednak moż-
na ją łączyć z innymi barwami

O jakich dodatkach trzeba pamiętać na ślubie i weselu

#przed ślubem

Najpierw
ustalcie datę

ROK PRZED - Ustalcie datę uro-
czystości. Wybierzcie też salę.
Niektóre domy weselne mają

zarezerwowane terminy nawet
na dwa lata do przodu! Rozej-
rzyjcie się też za orkiestrą, ka-

merzystą i fotografem oraz
ustalcie wstępną liczbę gości.

Zapiszcie się
na kurs

PÓŁ ROKU PRZED- Ustalcie ter-
min w kościele. Zapiszcie się

na kurs przedmałżeński i do po-
radni rodzinnej. Zaplanujcie ur-
lop. Zamówcie transport i poko-

je hotelowe dla gości. Ustalcie
ich ostateczną listę. To też czas
na decyzje w sprawie strojów
(szyjemy, wypożyczamy), za-
mówcie usługi dekoratorskie.

Pora wysłać
zaproszenia

TRZY MIESIĄCE -Załatwcie i złóż-
cie potrzebne dokumenty. Wy-
ślijcie zaproszenia. Zamówcie
organistę i ustalcie z nim mu-
zyczny repertuar. Poproście
świadków i druhny. Kupcie

ubranie dla pana młodego oraz
alkohol. Zaplanujcie wieczór ka-

walerski i panieński oraz wy-
bierzcie obrączki (w naszym

kraju zgodnie z tradycją kupuje
je pan młody). Wstępnie „roz-
sadźcie” gości przy weselnym

stole. Zamówcie wiązankę ślub-
ną, stroiki, tort, wizytę u fryzjera

i kosmetyczki.

Makijaż i inne
szczegóły

NA CHWILĘ PRZED - W ostatnich
dwóch - trzech tygodniach

przed uroczystością ustalcie
ostateczną liczbę gości oraz me-
nu. To też jest czas na próbę ma-

kijażu i fryzury panny młodej.
Dopnijcie szczegóły przyjęcia
(dekoracja sali, godziny poda-

wania potraw, czas trwania im-
prezy, repertuar i prowadzenie
zabawy przez zespół, zdjęcia).

Tydzień przed ślubem przekaż-
cie wizytówki na stół i plan roz-

sadzenia gości. Przygotujcie de-
koracje domu panny młodej

oraz dokumenty.
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#poradnik ślubny
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Kiedy rozpisuję
w kalendarzu swoje

obowiązki, łatwiej mi
się zorganizować

Monika Buchowiec,
aktorka
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WIEDZIAŁAM, ŻE TAKIM MIEJSCEM, W KTÓRYM NA PEWNO NIE CHCĘ,
ŻEBY BYŁY APARATY, BYŁ KOŚCIÓŁ

MAŁGORZTA KOŻUCHOWSKA/AFTERPATY.PL

Zrób koniecznie weselny biznesplan. Dzięki niemu zobaczysz ogrom wydatków

aa Eksperci Związku Firm Do-
radztwaFinansowegopodpowia-
dają,byprzyorganizacjiweselne-
go przyjęcia kierować się rozsąd-
kiem. Tylko tak można uniknąć
kłopotów finansowych i wejść
na nową drogę życia bez niepo-
trzebnych długów!

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE?
-Najprostszymsposobemjestza-
łożenie dedykowanej lokaty lub
rachunkuoszczędnościowegojuż

kilka lat wcześniej. Jednak samo
odkładanie kapitału często nie
wystarcza, dlatego warto pomy-
ślećowykorzystaniuindywidual-
nej bądź wspólnej zdolności kre-
dytowej - radzi Michał Krajkow-
ski. Najlepsze przygotowanie to
dokładnezaplanowanie.Dobrym
pomysłem jest także weselny bi-
znesplan. Taka rozpiska pomoże
unaocznić ogrom wydatków.

Pierwsza koncepcja powinna
uwzględnić wszystkie oczekiwa-
nia oraz związane z nimi koszty.
Wdalszej kolejności należy prze-
analizowaćplanpodkątemogra-
niczeniakosztówdoprzyjętegoli-
mitu. Warto wtedy poszukać wy-
datków z których można zrezyg-
nować lub zastąpić tańszymi.

Rozważania dobrze jest prze-
prowadzić wspokoju i skupieniu.
Niewątpliwiekoniecznebędąwy-
rzeczenia. Jednak im więcej cza-

su poświęcicie nadokładne przy-
gotowania,tymwiększeprawdo-
podobieństwo uniknięcia zbęd-
nych wydatków. Dokonując wy-
boru miejsca i atrakcji towarzy-
szących, a także odpowiedniego
menu czy transportu, nie można
się jednak spieszyć. Skrupulatnie
porównując oferty, można zna-
leźćitańszerozwiązanie, izyskać
argumenty do negocjacji cen.

Z NOTATNIKIEM W DŁONI
Wesele towiele kosztów, dlatego
ważne jest systematyczne odno-
towywanie wszelkich zobowią-
zań. Nie należy lekceważyć ani
małych kwot, ani terminów spła-
ty.Adecydującsięnawykorzysta-
niedodatkowegowsparciafinan-
sowego, warto korzystać ze
sprawdzonych źródeł oraz do-
kładniezapoznawaćsięzzasada-
mi pożyczek.

- Przy organizacji wesela
trzeba kierować się przede
wszystkim rozsądkiem. Gdy
dopasujemy imprezę do
możliwości finansowych,
unikniemy kłopotów.
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WESELE

Zanim weźmiesz ślub, dobrze zaplanuj wszystkie wydatki
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Weselne atrakcje
oznaczają koszty

#poradnik ślubny

REKLAMA Z015000439A

Dogodne godziny otwarcia 
od 7.00 do 18.00
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tel. 793389454

Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Motyle to miejsce, w którym Wasze dzieci będą  
szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte, ... bo uśmiech dziecka jest najważniejszy!

z t$ gazet$ w�isowe -20%

REKLAMA Z015000424A
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Kupon dotyczy kolacji w dniu 14.02.2015r. w restauracji Qubus Hotel Gorzów 
Wielkopolski. Kupony nie łączą się. Bezpłatnej rezerwacji stolika można dokonać pod 
numerem telefonu nr tel. 95 735 0 735 lub na adres mailowy gorzow@qubushotel.com. 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.qubushotel.com/walentynki2015.
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#gala ślubna

Nagroda dla
każdej pary

ZAKUPY- Bony o wartości 2,5 tys.
zł dostanie każda para, która po-

jawi się na szczecińskiej Wiel-
kiej Gali Ślubnej. To kolejny ar-

gument, który przemawia
za tym, że narzeczeni powinni
się wybrać do Szczecina. Bony

będzie można zrealizować u wy-
stawców, którzy wezmą udział
w gali. Jeżeli para nie zdecyduje
się w niedzielę na wydanie bo-

nu, będzie miała na to czas
przez kolejne sześć dni!

Zbierajcie lajki
na wesele

KONKURS - Na Facebookowym
profilu: Wielka Gala Ślubna

można wygrać wesele! Ogłoszo-
no konkurs, który trwa do

czwartku (22 stycznia), do 23.50.
Wystarczy przez specjalną apli-
kację dodać swoje „narzeczeń-
skie” zdjęcie i zebrać pod nim
jak najwięcej lajków. Finaliści

będą mogli za darmo zorganizo-
wać wesele. Dla innych uczest-

ników konkursu też przewidzia-
no nagrody!

Jak dojechać
na galę ślubną?

DOJAZD - Z Gorzowa do Szczeci-
na droga prosta. To ok. 100 km.
Dzięki S3 pokonamy je szybko

i przyjemnie. Co po zjeździe
z ekspresówki? Prosto i na pier-

wszym rondzie (Zdroje) zjeż-
dżamy w lewo. Kiedy wjedzie-
my na os. Słoneczne (tam gdzie
jest m.in. Outlet, Real), skręca-
my w lewo na trzecim zjeździe.

I już jesteśmy na gali!

Ślub wiosną to tulipany, stokrotki czy hiacynty

aa Wbrew pozorom ślubny bu-
kiet to nie taka zwykła wiązanka
kwiatów.Toważnyelementślub-
nej kreacji. Nie tylko ze strojem
pannymłodejipanamłodegopo-
winientworzyćkompozycyjnąca-
łość. Jak to osiągnąć? Czym się
kierować, wybierając bukiet?

Ważne są kolor sukni, figura
iwzrost,atakżezdobienianakre-
acji! Zasada jest prosta: jeśli suk-
nia jest strojna, bukiet powinien
być skromniejszy i na odwrót.

LEPIEJ WYDAĆ WIĘCEJ
Pamiętajmy,żeimkwiatysądroż-
sze, tym trwalsze. Dlatego w tym
szczególnymdniuzadbajmyoto,
by były najwyższej jakości.

Co jest modne? Jakie kwiaty,
jakiekolory? Tuteżrządzipewne
prawo: wiosną i latem na wesel-
nychsalachdominującekoloryto
pastele, np. róż, biel, łosoś, krem.
Z kolei jesienią i zimą lepiej wy-
glądają bukiety zrobione z kwia-
tów w bardziej intensywnych ko-

lorach(żółć,bordo,pomarańczo-
wy).Wiosnatowręczobowiązko-
wo tulipany, hiacynty, stokrotki
czy konwalie. Piękne, delikatne,
idealnie pasują do wyjątkowego
wydarzenia, jakim jest ślub.

Oczywiście nie można zama-
wiać bukietu w ostatniej chwili
(wstąpienie do kwiaciarni w dro-
dze do kościoła nie wchodzi
w grę). Trzeba i warto zrobić to
odpowiednio wcześniej, korzy-
stając z porad florystów czy spe-
cjalistów od organizacji wesel.
Wtedynapewnodobiorącośsto-
sownego do strojów państwa
młodych, uwzględniając też ich
gusty.Bojeślionakochatulipany,
to powinna mieć z nich bukiet!

- Tulipany, róże, konwalie -
jakie kwiaty powinny być
w ślubnym bukiecie?
Wbrew pozorom nie jest
to tylko zwykły dodatek
do stroju panny młodej.

#oprac. kb, olis

MODNY ŚLUB

Kwiaty w ślubnym bukiecie
muszą być trwałe jak nasz
związek i piękne jak miłość

aa Już w niedzielę 25 stycznia
od 10.00 do 18.00 na Międzyna-
rodowychTargachSzczecińskich
(ul. Struga 6) odbędzie się jedna
z największych imprez branży
ślubnej - Wielka Gala Ślubna.
Każdy,ktojestnaetapieplanowa-
nia ślubu, musi tam być!

OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Jak zawsze jednym z głównych
punktów spotkania będą pokazy
mody ślubnej. Co jest teraz mod-
ne?Wjakiejsuknistanąćnaślub-
nym kobiercu? Na te pytania
z pewnością każda panna młoda
uzyska odpowiedź. - Już w tam-
tym roku, kiedy przygotowywa-
łam się do ślubu, odwiedziłam

targi. To właśnie na nich znala-
złam kilka weselnych inspiracji.
I to nie tylko modowych - mówi
Ola Klimczak, świeżo upieczona
mężatka.NaGalizaprezentująsię
teżosobyzwiązanezbranżąślub-
ną, m.in. floryści, a także dekora-
torzy. Jednym z punktów spotka-
nia będą występy weselnych,
szczecińskich zespołów.

NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA
Bardzo ważnym punktem spot-
kaniabędziefinałkonkursuPięk-
na Panna Młoda - Metamorfozy.
Wielkim przemianom poddało
się sześć przyszłych mężatek.
Każda z nich w dniu gali zapre-
zentuje się na scenie. Ta, która
przeszłanajbardziejspektakular-
ną przemianę, wygra konkurs.
A dzięki tej zabawie, każda
przyszłapannamłodazobaczy,co
może zrobić nawet na kilka dni
przed tym najważniejszym w ży-
ciuwydarzeniem.Namiejscubę-
dą zresztą wizażystki i fryzjerki.
Będzie można zapytać, co zrobić
i co zmienić, żeby w dniu ślubu
być najpiękniejszą?

Co jest teraz na topie
w branży ślubnej? Jak wy-
brać suknię, garnitur i kwia-
ty? Z najnowszymi trendami
zapoznacie się na szczeciń-
skiej Gali Ślubnej.

#Sandra Soczewa

GALA ŚLUBNA

Pokazy mody ślubnej,
metamorfozy i koncerty

#przed ślubem
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Na gali będą modne suknie
ślubne, garnitury i dodatki

MOJA ZNAJOMA WIECZNIE MARZY O SPOTKANIU SILNEGO, WIERNEGO,
MĄDREGO, CZUŁEGO, CO UMIE CIESZYĆ SIĘ I SMUCIĆ, ŚMIAĆ SIĘ I PŁAKAĆ

KRYSTYNA JANDA/KRYSTYNAJANDA.PL

#poradnik ślubny

REKLAMA Z025000068A

REKLAMA Z015000392A

Zadziw Gości Weselnych 
niesamowitym naturalnym smakiem i wyglądem.
Przyjdź do Cukierni Marina.

Oferujemy korzystne rabaty

Wykonujemy torty według indywidualnych projektów

ul. Głowackiego 10 B, Gorzów Wlkp. 
tel. 957 323 516
Czynna: pn. - pt. 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 16.00, niedziela 10.00 - 14.00

ul. Niepodległości 24/26h (os. Sady), Gorzów Wlkp., 
tel. 730 798 225
Czynna: pn. - sob. 10.00 - 18.00, niedziela 10.00 - 17.00 

NOWOŚĆ! TORTY BEZGLUTENOWE


