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Suknie ślubne

suknię ślubną?
Jak wybrać
1. Wybierz datę oraz miejsce ślubu i wesela. 
To one w dużej mierze zdeterminują fason 
i materiał Twojej sukni ślubnej. Latem wybierz 
lżejsze materiały: tiul, organzę, koronki. Zimą 
czy jesienią możesz zdecydować się na cięższą 
satynę. Wesele w zamku aż prosi się o suknię 
typu księżniczka oraz długi welon, zaś biorąc 
ślub w kościele nie wypada pojawić się w krót-
kiej koktajlowej sukience. 
2. Zdecyduj ile pieniędzy chcesz przeznaczyć 
na suknię? 
Zastanów się, ile jesteś w stanie wydać na suk-
nię ślubną biorąc pod uwagę budżet całego 
wesela. Nie wydawaj na nią majątku, ponieważ 
sama suknia to nie wszystko. Weź pod uwagę 
również potrzebne dodatki takie jak buty czy 
bielizna. Poinformuj o swoim budżecie panią 
w salonie. Wiele salonów oferuje również moż-
liwość wypożyczenia sukni.
3. Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę. 
Wybór i poszukiwania odpowiedniej sukni 
ślubnej należy rozpocząć kilka miesięcy przed 
ślubem. Panna młoda powinna pamiętać, że 
termin realizacji zamówienia sukni ślubnej 
waha się w granicach od dwóch do czterech 
miesięcy. Do tego należy doliczyć czas na przy-
miarki (zazwyczaj dwie) i poprawki. 
4. Zrób rozeznanie.
Przejrzyj ślubne magazyny, zajrzyj do internetu, 
poznaj najnowsze trendy. Porozmawiaj z kole-
żankami lub na forum ślubnym o salonach 
godnych polecenia. Umów się na przymiarki. 
Zrezygnuj z salonowego maratonu. Dwa salo-
ny w jeden dzień to wystarczająca ilość. 

5. Posłuchaj specjalisty w salonie.
Pamiętaj, że suknia ma Cię ubrać a nie prze-
brać. Z pewnością zakochasz się w sukni ślub-
nej znalezionej w internecie. Niestety, zdję-
cia reklamowe nie zawsze dają się przełożyć 
na uwarunkowania dotyczące naszej figury. 
Nawet jeżeli suknia, którą pani Ci proponuje 
na wieszaku prezentuje się mało atrakcyjnie, 
przymierz ją. Na Tobie może się okazać strza-
łem w dziesiątkę. 
6. Przygotuj się na poszukiwania.
Pamiętaj, że nie idziesz po bułki do spożyw-
czego, tylko do eleganckiego salonu ślubnego 
po wymarzoną suknię ślubna, a to wymaga 
odpowiedniej oprawy. Zadbaj o odpowiednią 
bieliznę, której nie będziesz się wstydzić przed 
panią ekspedientką. Nie zapomnij o makijażu 
i zadbanych włosach, możesz też zabrać swoje 
ulubione szpilki. 
7. Zabierz ze sobą przyjaciółkę.
Ale pamiętaj, że cały sztab doradców to także 
nie najlepszy pomysł. Na pierwsze przymiarki 
powinnaś się wybrać z zaufaną przyjaciółką lub 
mamą, które szczerze będą umiały Ci powie-
dzieć, że akurat w tej sukni nie wyglądasz najle-
piej i bez zazdrości powiedzą, że w tym modelu 
będziesz najpiękniejszą panną młodą na świecie. 
8. Patrz na fason, nie na rozmiar
Suknia ślubna którą otrzymasz będzie dopa-
sowana specjalnie do Ciebie. Nie kupuj sukni 
w mniejszym rozmiarze, obiecując sobie, że do 
ślubu na pewno schudniesz. Za dużą suknię 
jest zdecydowanie łatwiej dopasować niż tą, 
która już na początku jest za mała.
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Co najważniejsze: strój po ślubie nie koń-
czy w szafie na strychu, ale może być wielo-
krotnie jeszcze użyty przy innych okazjach. 
Dlatego warto zastanowić się przed dokona-
niem wyboru.

O czym należy pamiętać:
Jakość materiału musi być bardzo dobra, 

jeżeli jest to wełna to im mocniej skręcona tym 
lepiej: garnitur mniej się gniecie.

Całość ubioru (krawat, koszula, skarpetki, 
buty) nie powinny zawierać więcej niż trzy 
tonacje kolorystyczne.

Skarpetki powinny być z jedwabiu lub cien-
kiej bawełny i koniecznie sięgać kolana: unika-
my w ten sposób przy podciągnięciu nogawki 
widoku gołych łydek!

Wygląd sukni ślubnej panny młodej powinien 
współgrać ze strojem pana młodego pod wzglę-
dem koloru i stylu. Jeśli suknia będzie biała, gar-
nitur ślubny powinien być czarny, szary lub sta-
lowy, w przypadku sukni ecru, lepiej zdecydować 
się na cieplejszy odcień – np. czekoladowy.

Fason, krój oraz materiał powinny być 
dopasowane do sylwetki, ale i do pory roku. 
Jasny garnitur lepiej wygląda latem.

Surdut, smoking czy klasyczny 

W dniu ślubu pan młody musi się prezentować nienagannie i elegancko. Przy 

wyborze garderoby powinien pamiętać o zasadach etykiety, które wskazują, czy 

należy włożyć garnitur, smoking czy surdut.

garnitur ślubny?FO
T.
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T

10 | Ślubny przewodnik www.slubwbialej.pl

Pan Młody





Garnitur Ślubny
koniecznie wizytowy, jedno- lub dwurzędo-

wy, może ale nie musi być noszony z kamizel-
ką. Marynarka może mieć wydłużoną linię, jej 
rękaw sięga nadgarstka. Mankiet koszuli powi-
nien wystawać od 0,5cm do 1cm za mankiet 
marynarki (mniej więcej do połowy dłoni). 
Koszula nie może mieć kołnierzyka przypi-
nanego guzikami. Co do spodni to nogawka 
powinna sięgać do połowy obcasa. Spodnie 
mogą mieć prosty krój, lub mogą być marsz-
czone w pasie. Naszywki na mankietach nale-
ży odpruć tak jak i odkleić metkę ze spodów 
butów. Ostatni guzik marynarki i kamizelki 
powinien pozostać odpięty.

Do garnituru pasuje jasna koszula, najle-
piej biała, chociaż dopuszczalne są także inne 
kolory, nawet z delikatnym, stonowanym 
wzorem, na przykład w delikatne paseczki. 
Aby pozbawić garnitur nadmiernej powagi, 
można wprowadzić dodatkowy element – 
kamizelkę lub krawat.

Frak
obowiązkowo czarny, z jedwabnym 

atłasem na klapach marynarki. Mimo że 
posiada równoległe rzędy guzików nie jest 
zapinany. Jest to rodzaj surduta, którego 
przednie poły są obcięte zaś tylne wydłu-
żone niczym ogon jaskółki. Spodnie nie 
mają mankietów, są ozdobione po bokach 
jedwabnymi lampasami. Do tego: biała, głę-
boko wycięta kamizelka, biała koszula ze 
sztywnym gorsem i usztywnianymi mankie-
tami, ukrytymi guzikami i zagiętymi rożka-
mi stojącego kołnierzyka oraz biała mucha 
(czarna zarezerwowana jest wyłącznie dla 
kelnerów!). Uzupełnieniem stroju jest szalik, 
białe rękawiczki oraz czarne lakierki. Frak to 
król salonów.

Surdut
to angielski strój wizytowy z XIX wiekuprze-

znaczony wyłącznie na oficjalne okazje, a skła-
dający się ze spodni, kamizelki i surduta o cha-
rakterystycznym kroju z zaokrąglonym tyłem. 
Zawsze w ciemnym, najczęściej w szarym 
kolorze. Spodnie sztuczkowe w szaro-czarne, 
pionowe paski, bez mankietów. Biała koszula 
z łamanym kołnierzykiem i przykrytymi plisą 
guzikami. Wysoko zapinana czarna kamizelka 
i długi jedwabny krawat. Do zestawu pasuje 
plastron czy fular i czarne buty. Idealny dodatek 
stanowią cylinder oraz szare rękawiczki.

Zgodnie z zasadami etykiety, surdut wkła-
damy w określonych warunkach: ślub musi 
mieć bardzo uroczysty charakter i odbywać 
się w ciągu dnia. Dodatkowo, jeśli pan młody 
włoży surdut, świadkowie również powinni 
zrobić to samo. 

Smoking
ulubiony strój wieczorowy Jamesa Bonda. Nie 

jest on jednak najodpowiedniejszym strojem na 
ślub ani cywilny ani kościelny. Obowiązkowo 
czarny z jedwabnymi wyłogami ułożonymi 
w szpic lub z szalowym kołnierzem. Kamizelka 
lub szeroki pas smokingowy oraz koniecznie 
mucha w tym samym kolorze (przenigdy kra-
wat) i dobrany kolorystycznie pas hiszpański. 
Plisy pasa muszą otwierać się ku górze! Koszula 
może być biała lub kremowa, jej półsztywny gors 
natomiast jest plisowany, zapinany na czarne 
spinki guzikowe, półsztywny odkładany man-
kiet i łamany kołnierzyk. Obowiązkowo czarne 
lakierki. Jeżeli zaproszenie na przyjęcie zawiera 
napis BLACK TIE to obowiązuje na nim właśnie 
smoking. Można go również założyć na święta 
i uroczystości odbywające się wieczorem.

Więcej na www.slubwbialej.pl
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Ś lub - wiele z kobiet marzy o nim od 
dziecka. Mają wszystko zaplanowane 
z wyprzedzeniem. Sala i ksiądz zare-

zerwowana nawet z kilkuletnim wyprzedze-
niem. Podobnie fotograf czy kamerzysta. 
Każda z kobiet chce, aby ten dzień był wyjąt-
kowy i aby ona wyglądala w tym dniu olśnie-
wająco. Dlaczego więc dopiero na fotelu 
wizażystki większość Panien Młodych przy-
pomina sobie o, tak ważnej, pielegnacji cery?

Wiele osób odpowie, że przecież dobra 
wizażystka sobie poradzi. Tak, owszem. 
Dobra wizażystka ukryje wszelkie niedo-
skonałości kolorystyczne, ale to co „wysta-
je” dalej będzie wystawać. Co mam na 
myśli? Suche skórki, wypryski, kaszaki 

i inne niedoskonałości, o które warto zadbać 
z dużym wyprzedzeniem. Jak to zrobić? Jest 
kilka opcji które warto rozważyć.

Pielęgnacja domowa
Dbanie o swoją cerę w zaciszu własnej 

łazienki. Warto rozpocząć ją na kilka miesię-
cy przed uroczysością. Jak się do tego zabrać? 
Przede wszystkim należy poznać swój typ 
cery i zgodnie z tym zapalnować kosmetyki, 
których będziemy używały w trakcie swoje-
go rytuału pielęgnacyjnego. Znasz swój typ 
cery? Świetnie! Jeśli nie to „wujek google” 
poratuje Cię wskazówkami. 

Od czego powinna zacząć się pielęgnacja? 
Od demakijażu całej twarzy, nawet rano, gdy 
wydaje się nam, że cera jest przecież czysta 
po nocy. Sen nasza skóra wykorzystuje rów-
nież do regeneracji i pozbywania się z niej 
tego co zbędne. Dodatkowo kurz i roztocza, 
które unoszą się w powietrzu z łatwością osia-
dają na twarzy. Nastepnie tonizowanie, które 
pozwoli utrzymać pH skóry ma odpowiednim 
poziomie. Złe pH może skutkować niedo-
skonałościami lub nawet brakiem trwałości 
makijażu. 1-2 razy w tygodniu warto wyko-
nać peeling enzymatyczny oraz sprawdzoną 
maseczkę. Dlaczego nie scrub mechaniczny? 
Może podrażniać skórę i skutkować zaczer-
wienieniem. Zanim zaaplikujemy krem warto 

Pielegnacja cery
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położyć odpowiednie dobrane serum i krem 
pod oczy (nie ważne, że nie masz zmarszczek 
wokół oczu, uwierz mi „lepiej zapobiegać, niż 
leczyć”). Przy dużym nasłonecznieniu, nie 
zapominajmy o kremie z filtrem przeciwsło-
necznym. 

Dużym ułatwnieniem w tej chwili są róż-
norakie, domowe sprzęty kosmetyczne tj. 
szczoteczki lub myjki soniczne, które dogłęb-
nie oczyszczają skórę.  

Po szczegółowe informacje osnośnie 
rytuału pielęgnacyjnego odsyłam do książ-

ki Cho Charlotte „Sekrety urody Koreanek. 
Elementarz pielęgnacji”. Warto zapoznać się 
z tą pozycją i czerpać z niej pełnymi garściami. 

Kosmetolog, kosmetyczka
Tu sprawa jest dużo prostsza, gdyż to 

kosmetolog, na podstawie swojej wiedzy oce-
ni Waszą skórę i dobierze odpowiednie zabie-
gi i pielęgnację domową. W zależności od 
pory roku może zalecić odpowiednie peelin-
gi chemiczne lub fizyczne, które rozjaśnią 
i wyrównają koloryt skóry twarzy. Na zabieg 
np. nawilżający warto również wybrać się kil-
ka dni przed uroczystością. WAŻNE - nigdy 

nie eksperymetuj z zabiegami tuż przed samą 
uroczystością, skóra może różnie zareagować 
i zamiast pięknej, olśniewającej cery, możesz 
mieć ją zaczerwienioną lub łuszczącą się. 

Dermatolog, lekarz medycyny 
estetycznej

Ostatnia deska ratunku, gdy powyższe 
opcje nie zdały egzaminu. Najczęściej z leka-
rza korzystają Panny Młode, które borykają 
się z trądzikiem. Odpowiednio wcześniej 
dobrana kuracja pozwala cieszyć się nieskazi-
telną cera w dniu Ślubu. Jednak, taka kuracja 
(najczęściej retinoidami) nie jest tak lekka, 
jak by się nam wydawało. Niesie ze sobą spo-
ro skutków ubocznych np. przesuszenie skó-
ry i śluzówek, dlatego warto znależć lekarza, 
który wspołpracuje z kosmetologiem, który 
pomoże nam zniwelować skutki uboczne sto-
sowanych leków.

Dlaczego pielegnacja jest tak 
ważna?

Może to banalne, ale makijaż, jest jak 
malowanie obrazu na płótnie. Jeśli płótno jest 
dobrze przygotowane, to malowanie po nim 
jest poezją, gorzej jeśli nie. Wtedy „farba” nie 
chce się trzymać, spływa i nie daje nam takie-
go efektu, jakiego byśmy oczekiwali. 

Dbając o cerę przed uroczystością nie tyl-
ko ułatwiacie pracę wizażystce, ale również 
przykładacie rękę do swojego olśniewającego 
wyglądu w dniu ślubu.  

Macie jakieś pytania odnośnie pielęgnacji, 
piszcie śmiało na mojego FB/EwaSerhejMUA 
lub Insta @evaserhejmua.

Pozdrawiam
Ewa Serhej
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- strzyżenie damskie, męskie, dziecięce
- nowoczesne, wysokiej jakości farbowanie
- keratynowe prostowanie włosów
- zabiegi pielęgnacyjne, upięcia

www. asjonaci ryzjerstwa.plP F

ul. Sadowa 11-21, lokal 6A
Biała Podlaska

Kosmetologia Estetyczna Magiczna

www.KosmetologiaMagiczna.pl

ul. Sadowa 11-21, lokal 1
Biała Podlaska

-> Zabiegi laserowe :
- trwałe usuwanie owłosienia
- zamykanie naczynek 
- zabiegi na przebarwienia
-> Zabiegi pielęgnacyjne twarzy
-> Zabiegi Medycyny Estetycznej
(botox, wypełniacze, nici, mezoterapia)
-> Depilacja woskiem
-> Lifting rzęs, przedłużanie rzęs, kępki
-> Masaże twarzy i ciała
-> Makijaże

MAGICZNAMETOLOS GO IAK E AS NT ZE CTY









O swoich doświadczeniach i o tym, jak 
zaskoczyć gości wystrojem słodkiego stołu opo-
wiada Katarzyna Grzywacz- właścicielka firmy 
One Sweet Day.

O organizacji słodkiego stołu także należy 
pomyśleć kilka miesięcy wcześniej. Firmy, które 
zajmują się ich przygotowaniem te najbardziej 
oblegane daty mają zarezerwowane zazwyczaj 
dużo wcześniej.

Jak zatem sprawić, żeby słodki stół nie wyglą-
dał byle jak a stanowił prawdziwą atrakcję przy-
jęcia i nieskrywane westchnienia WOW?

Najlepiej umówić się z osobą, która będzie 
odpowiedzialna za realizację słodkiego stołu 

i na miejscu ustalić wszystkie szczegóły. Dobrą 
praktyką jest również to, aby Wasze ustalenia 
poznał menadżer sali lub osoba, która zajmuje 
się Waszym weselem. Wtedy wszystkie strony 
mają jasne informacje i zwiększamy szanse na 
uniknięcie niedomówień. Jeśli wcześniej nie 
próbowaliście słodkości jest to również dobry 
moment, aby na takim spotkaniu otrzymać  
box degustacyjny.

A sam stół? Przede wszystkim to nie może 
być tylko stół z wystawionym ciastem. Cała 
aranżacja powinna nawiązywać do stylu i cha-
rakteru przyjęcia, współgrać zarówno z jego 
oprawą, jak i dekoracją. 

Słodki stół
   jak uzyskać efekt WOW
Ślub i wesele to dzień, o którym nie bez powodu mówi się, że jest to jeden 

z najważniejszych dni w życiu. Nic zatem dziwnego, że przygotowania do niego 

zaczynają się kilka miesięcy wcześniej, tak żeby wszystkie detale były dopięte 

na ostatni guzik, a Para Młoda mogła cieszyć się spokojem- na tyle ile jest to 

możliwe w tym dniu.
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W pierwszej kolejności należy wybrać miej-
sce, w którym będzie stał słodki stół. Jeżeli sala 
jest przestronna i nie mamy z góry narzucone-
go miejsca dobrze jest go ustawić tak, aby stał 
samodzielnie, niezłączony z innymi stołami 
i w takim miejscu, gdzie od razu będzie widocz-
ny dla gości.

Co już z daleka powinno przyciągać wzrok? 
Dekoracja. A ta zdecydowanie powinna 
nawiązywać do stylu, w jakim jest całe wesele. 
Niektóre elementy z pewnością da się przenieść 
np. z wystroju stołu prezydialnego czy stołów 
gości. Oprawa graficzna, czyli podpisy pod 
słodyczami, girlandy będą świetnie wyglądały, 
jeżeli będą spójne z winietkami czy zaproszenia-
mi dla gości. Niewątpliwie ogromnego uroku 
dodają kwiaty- i one również powinny nawią-
zywać do kwiatów z wystroju sali. Jest jeszcze 
jeden element, który sprawia, że stół wyróżnia 
się spośród innych- to świece, świeczniki, lata-
renki, kandelabry i lampiony.

Nie zapominajmy też o słodyczach, to one są 
przecież główną atrakcją tego stołu. Precyzyjnie 

przygotowane z dbałością o każdy szczegół 
mają uwodzić nie tylko swoim smakiem, ale 
również swoim wyglądem. Tutaj królują sło-
dycze na tak zwany jeden kęs, czyli muffinki, 
cake popsy, babeczki, mini deserki, małe cia-
steczka a wszystko to podane na dekoracyjnych 
i ozdobnych naczyniach. Piękny efekt wizualny 
to rezultat przemyślanego, nieprzypadkowego 
wyeksponowania słodkości z ogromną dbało-
ścią o estetykę.

Żeby to wszystko mogło się zadziać potrzeb-
ne jest coś bardzo ważnego, coś czego nie 
można pomnożyć- to czas. Czas na szukanie 
inspiracji, czas na przygotowanie bądź kupienie 
dekoracji, naczyń, akcesoriów, czas na znale-
zienie i przetestowanie przepisów, przygotowa-
nie bądź zamówienie słodyczy i w końcu czas 
na zaaranżowanie wszystkiego w dniu wesela. 
Wyobrażacie sobie, że to Wy  mielibyściee oso-
biście zadbać o rozstawienie słodkiego stołu? 
Dlatego tak ważny jest wybór firmy, która ma 
w tym doświadczenie i wie, na co zwrócić uwa-
gę, żeby osiągnąć zamierzony efekt WOW.
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Poszukiwania  pojazdu, który  zawiezie 
Was do  ślubu, należy  rozpocząć co naj-
mniej trzy miesiące przed uroczystością. 
Zabytkowe auta retro, cadillaki, limuzyny czy 
romantyczna dorożka cieszą się wśród nowo-
żeńców zasłużoną popularnością. W przy-
padku tych fantastycznych środków trans-
portu lepiej zarezerwować termin znacznie 
wcześniej.

Dorożka
Jeśli oprawa Waszego ślubu zorganizowa-
na jest w tradycyjnym stylu, dorożka będzie 
wspaniałym i oryginalnym dopełnieniem 
całości. Bez pośpiechu przemierzając ulice 
miasta w pięknym powozie, przykujecie uwa-
gę wszystkich wokół! Ponadto dorożka może 
być niecodziennym i stylowym elementem 
sesji zdjęciowych, czy filmu z wesela.

Zabytkowe auta
Złoty Alfa Romeo, dostojny Nestor Baron lub 
stara, ale jakże sympatyczna Warszawa także 
mogą stać się środkiem transportu w tym 
szczególnym dniu – wszystko zależy od 
Waszej wyobraźni! Jeśli nie chcecie chować 
się za ciemnymi szybami, wybierzcie wersję 
kabriolet i z wiatrem we włosach ruszajcie na 
podbój świata – teraz już razem!

Limuzyna do ślubu
Ten pojazd szczególnie pasuje do nowocze-
snych wesel i eleganckiej oprawy ślubnej. 
Na  całym świecie limuzyna jest synoni-
mem luksusu i powodzenia – Nowożeńcom 
na pewno przyniesie dostatek i szczęście…
W cenie wynajęcia limuzyny, oprócz  kie-
rowcy, wliczona  jest zazwyczaj dekoracja 
samochodu oraz poczęstunek szampanem 
i zimnymi napojami. Limuzyną może jechać 
osiem osób. Najczęściej oprócz Was pojadą 
nią świadkowie i ewentualnie druhny.

Orszak ślubny
W dniu ślubu kierowca najpierw jedzie 
po pana młodego, a później zabiera pannę 
młodą. Jeśli samochód nie był wcześniej ude-
korowany, ozdabia się go pod domem panny 
młodej. Później auto zawozi parę do kościoła, 
do sali weselnej i ewentualnie na sesję zdję-
ciową. Orszak ślubny otwiera pojazd pań-
stwa młodych. Często razem z młodymi jadą 
świadkowie, a w następnych samochodach 
rodzice, pozostała rodzina, przyjaciele i zna-
jomi. Dobry zwyczaj nakazuje, by samochód 
wiozący młodą parę jechał powoli, tak by 
po drodze „nie zgubić” gości.

Czym do ślubu?
Coraz częściej po prostu nie wypada jechać „zwykłym” autem do ślubu. 

Jeśli nawet Młodzi mają swój własny, nie najgorszy samochód, to tego dnia 

oczekują czegoś innego, odrobiny romantyzmu, luksusu, szaleństwa.
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Sekret udanej imprezy ślubnej zależy od 
wielu czynników. Jednym z nich jest trafne 
rozmieszczenie gości na sali weselnej tak, aby 
każdy miał, z kim porozmawiać i dobrze czuł 
się w towarzystwie, z którym dzieli wspólny stół.

Winietki ślubne nie tylko pomogą gościom 
szybko i sprawnie odnaleźć swoje miejsca na 
sali. Świadomie możecie połączyć określone 
towarzystwo lub – wręcz przeciwnie – oddzie-
lić poszczególnych gości, biorąc pod uwagę 
sympatie i antypatie występujące czasami 
w rodzinie.

Formy winietek 
ślubnych

Tradycyjne, papierowe 
winietki ślubne powin-
ny pasować stylistyczne 
oraz kolorystycznie do 
zaproszeń i zawiadomień, 
powinny ładnie kompo-
nować się z wybraną przez 
Was oprawą. Ustawiamy 
je przy każdym nakryciu. 
Najpopularniejsze są te 
wykonane z papieru, ale proponujemy także 
inne, kreatywne pomysły na dekorację stołu 
weselnego i jednoczesne wskazanie gościom 
ich miejsc. Możecie wykorzystać ładne 
ozdobne drobiazgi, które po weselu goście 
będą mogli zabrać do domu na pamiątkę.
Ciastka – na każdym talerzyku kładziemy 
ciastko, z imieniem danej osoby napisanej na 
nim lukrem.
Pudełeczka – w kształcie krzesełek, pary 
młodej lub innym, pasującym do oprawy 
– jest to także pudełko na prezent dla gości 

– czekoladki lub migdały.
Jabłka – do ogonków wypolerowanych jabłek 
przywiązujemy laskę cynamonu i bilecik 
z imieniem i nazwiskiem. Możemy wyko-
rzystać także inne owoce – gruszki, cytrusy, 
a jesienią małe, ozdobne dynie.
Muszelki, kamyki – na tych małych przed-
miotach piszemy imiona naszych gości, 
i układamy je  na talerzyku.
Łódeczki z papieru lub inne kształty z ori-
gami – z ładnego papieru składamy odpo-

w i e d n i e  k s z t a ł t y 
(pasujące tematycznie 
i stylistycznie do opra-
wy wesela) i wypisu-
jemy na nich imiona 
i nazwiska gości.
Świeczki – do obwią-
zanych ładną wstąż-
ką lub rafią świeczek 
przyczepiamy bilecik 
z imieniem i nazwi-
skiem gościa.
Inne – mogą mieć 
postać cukierków, któ-

re owinięte papierkiem z wydrukowanym 
nazwiskiem gości pełnią rolę nietypowych 
winietek

Bileciki na stoły możecie zamówić gotowe 
– nie ma wtedy obawy, że coś nie wyjdzie. Jest 
to też spora oszczędność czasu – dodajcie do 
tego jakiś mały drobiazg, i gotowe. Możecie 
użyć wszystkiego, co przyjdzie Wam do gło-
wy – pamiętając o zachowaniu estetycznej 
spójności konwencji przyjętej na weselu. Ten 
mały detal może również zaskoczyć Waszych 
gości kreatywnością i poczuciem humoru.

Winietki na stoły weselne
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Zaproszenia ślubne 
najważniejsze infor-
macje

• Zaproszenia wysyła 
się 3-4 miesiące przed 
ślubem, minimalne 
wyprzedzenie to 6 
tygodni

• są zapowiedzią Waszego 
przyszłego wesela, dopa-
sujcie ich styl do charak-
teru imprezy

• sprawdźcie czy są 
wszystkie dane: miejsce 
i czas ceremonii i przy-
jęcia, Wasze nazwiska 
i poprawne nazwiska 
Waszych gości

• można dołączyć map-
kę dojazdu, informacje 
o noclegach, dane kon-
taktowe do potwierdze-
nia przybycia

R.S.V.P. - z franc.: prosimy 
o odpowiedź. Ten skrót, 
w połączeniu z konkret-
ną datą oznacza prośbę 
o potwierdzenie przybycia 
na wesele lub powiadomie-
nie o nieprzybyciu. Kultura 
wymaga, aby odpowie-
dzieć w podanym terminie. 
Niestety wciąż jeszcze zdarza 

się, że narzeczeni nawet dwa 
tygodnie przed ślubem nie 
dostają odpowiedzi na wysła-
ne zaproszenia. 

Zawiadomienia 
o ślubie
Zawiadomienie to elegancka 
forma przekazania informa-
cji o ślubie, równoznaczna 
z zaproszeniem na ceremo-
nię ślubną. Wręcza się je lub 
wysyła członkom dalszej 
rodziny lub znajomym z pra-
cy, którzy będą mile widzia-

ni na ślubie, ale z różnych 
przyczyn nie są zaproszeni 
na przyjęcie. Otrzymane 
zawiadomienie nie obliguje 
do kupna prezentu. 

Save the date
Save the date to wstępne 
powiadomienie o dacie ślu-
bu, wysyłane nawet z rocz-
nym wyprzedzeniem, by 
goście mogli uwzględnić 
ten dzień w swoich planach 
wakacyjnych. 
Na świecie to popularna 

forma informowania poten-
cjalnych gości o dacie ślu-
bu, nawet jeśli narzeczeni 

nie znają jeszcze miejsca 
czy godziny uroczystości 
czy wesela. Zdarza się, że 
para najpierw decyduje się 
na konkretną datę, później 
dopiero szuka odpowiedniej 
sali i kościoła, a godzinę uro-
czystości może ustalić dużo 
później. Z tego względu 
ZAREZERWUJ DATĘ jest 
pomocne, bo nie ma stresu 
i pośpiechu w wybieraniu 
zaproszęń nawet na 2-3 mie-
siące przed ślubem. 
ZAREZERWUJ DATĘ może 
mieć formę papierową, 
taką jak zawiadomienie lub 
pocztówka, zdjęcia, magne-
su na lodówkę, przypinki, 
balonów z nadrukiem tek-
stu – tu macie duże pole do 
popisu. Grono znajomych, 
z którymi macie kontakt 
mailowy, możecie wysłać 
ZAREZERUJ DATĘ elektro-
nicznie, w postaci graficznej 
lub krótkiego filmiku.
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Wesele w Skali

Restauracja Skala
607 303 733



• Przeanalizujcie możliwości rozstawienia 
stołów – czy nie stoją one zbyt blisko ścian, 
bądź siebie nawzajem, aby goście pod-
czas zabawy mieli łatwy dostęp do swoich 
miejsc i możliwość integracji. 

• Sprawdźcie ile jest miejsca do tańczenia, 
jak wygląda parkiet, czy nie jest zbyt śliski 
i nie grozi upadkiem podczas tańca. 

• Jak wygląda miejsce dla obsługi wesela – 
fotografa, kamerzysty, orkiestry – ile kosz-
tuje menu dla tych osób? 

• Czy w cenie wesela wliczona jest obsługa 
kelnerska? 

• Czy lokal posiada sejf, w którym, na czas 
zabawy, będziecie mogli złożyć pieniądze 
i cenniejsze upominki? 

• Dowiedzcie się, czy dekoracja sali na wese-
le jest w cenie przyjęcia i jeśli tak – czy 
możecie mieć na nią wpływ. 

• Jeśli krzesła nie są zbyt estetyczne, zapytaj-
cie, czy sala udostępnia pokrowce na krze-
sła i ile to kosztuje. 

• Czy restauracja posiada osobne, zamykane 
pomieszczenie na alkohol? Dowiedzcie się, 
czy możecie przynieść swój alkohol, jak 
będzie on podawany, czy w standardzie są 
kubełki na lód. Jeśli zamierzacie zakupić 
alkohol w lokalu, zorientujcie się w cenach. 
Soki i napoje niegazowane powinny stać 
na stołach w dzbankach. Napoje gazowane 
jak woda mineralna czy cola powinny być 
w szklanych buteleczkach o pojemności 
0.2 l. 

• Przejrzyjcie propozycję menu – najlepiej 
wybierzcie się do wybranego lokalu na 

obiad lub kolację, żeby sprawdzić jakość 
usług kulinarnych. Niektóre lokale propo-
nują swoim potencjalnym klientom przy-
kładowy obiad. 

• Czy istnieje możliwość zorganizowania 
wiejskiego stołu, słodkiego stołu bądź 
podania części potraw z grilla? 

• Jeśli spodziewacie się na weselu osób uczu-
lonych na pewne składniki, dzieci bądź 
wegetarian, omówcie kwestie przygotowa-
nia dla nich dodatkowych potraw. 

• Rozejrzyjcie się po lokalu – sprawdźcie 
toalety, dowiedzcie się, czy obsługa lokalu 
będzie dbać również o to miejsce w trakcie 
przyjęcia. 

• Czy istnieje możliwość organizacji pokazu 
sztucznych ogni, wypuszczania lampionów 
bądź innych atrakcji? 

• Zapytajcie, czy sala posiada swój własny 
agregat, na wypadek awarii prądu. 

• Sprawdźcie, czy lokal posiada bezpłatny 
parking dla gości. 

• Zapytajcie, ile należy wpłacić zaliczki – jeśli 
zdecydujecie się na konkretny lokal spisz-
cie dokładną umowę zawierającą wszystkie 
szczegóły. Omówcie zasady odstąpienia od 
umowy. Przeczytaj jak rozmieścić gości 
weselnych na www.slubwbialej.pl

Nie są to zapewne wszystkie pytania, które 
należy zadać przy oglądaniu sali weselnej – 
są to jednak pytania kluczowe, które pomogą 
Wam ocenić, czy dane miejsce jest tym wła-
ściwym na organizację Waszego przyjęcia. 
Powodzenia w poszukiwaniach:)

Wybór sali weselnej:
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Hotel-Restauracja Dukat**
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21-500 Biała Podlaska www.hoteldukat.pl

tel. 83 344-33-35
tel. 83 342 22 04
e-mail: recepcja@hoteldukat.pl
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Na jakie ujęcia powinniście liczyć i na co dobry fotograf zwraca uwagę przy 

realizacji sesji oraz fotoreportażu ze ślubu i wesela. Na pozór to oczywiste, ale 

w Waszym albumie oprócz emocji i kluczowych momentów ceremonii oraz 

przyjęcia, dobrze aby znalazły miejsce także ważne dla Was detale.

Przed ceremonią ślubną:
zdjęcia z przygotowań, z wykonywania maki-
jażu, fryzury, ubierania sukni, detale sukienki 
i dodatków panny młodej i pana młodego, 
biżuterii, zbliżenie obrączek, moment wręcze-
nia bukietu, błogosławieństwa, wyjścia z domu.

Ceremonia i ważne dla młodej 
pary momenty:
wejście do kościoła lub USC, przysię-
ga, włożenie obrączek, pocałunek młodej 
pary, odbieranie życzeń i gratulacji, wyjście 
z kościoła lub USC, zdjęcie wszystkich gości, 
przywitanie chlebem i solą, wniesienie panny 
młodej, toast weselny, młoda para przy sto-
le, ujęcia z pierwszego tańca, krojenia tortu, 
podziękowania rodzicom.

Zdjęcia weselne z rodziną i przy-
jaciółmi:
zbiorowe ujęcie pary młodej i wszystkich 
gości, zdjęcia panny młodej ze świadkową 
i druhnami, pana młodego ze świadkiem 
i drużbami, zdjęcia młodej pary z rodzicami, 
dziadkami, rodzicami chrzestnymi, dziećmi.

Zabawa weselna:
tańcząca para młoda, tańce z rodzica-
mi, świadkami, gośćmi, oczepiny, zabawa 

karaoke, konkursy, DJ lub orkiestra, bawiący 
się goście, zdjęcia wszystkich gości przy sto-
łach (oczywiście w podgrupach).

Atrakcje weselne:
strzelający balon, confetti, pokaz sztucznych 
ogni, pokaz tańca lub barmański, zdjęcia 
artystów (muzyk, śpiewaczka), płonące 
potrawy i inne niespodzianki, o których 
fotograf musi być wcześniej poinformowany. 
Jeśli tego nie zrobicie, może niefortunnie być 
w drugim końcu sali i ważny, a niepowtarzal-
ny moment ucieknie.

Emocje:
oczekujcie podpatrzonych momentów, w któ-
rych i młoda para, i goście, wyrażają emocje, 
a fotograf zamienia się w fotoreportera.

To, co Was wyróżnia:
detal związany z lokalną tradycją, ukochany 
zwierzak, ważne dla Was osobiste drobiazgi.

Plener:
zdjęcia plenerowe zależą od stylu fotografa, 
pomysłu i miejsca sesji. Tutaj już od Waszego 
wyboru i inwencji zależy jaki materiał zosta-
nie uwieczniony.

Fotografia ślubna
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