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Auto, które przywozi szczęście

P

VV Luksusową bryką do Kościoła, a może z przytupem?

T

Z

VV REKLAMA

V

o, czym pojechać pod kościół i na wesele wcale nie taksówki o bocznym numerze 1313 z kultowego serialu
jest łatwym wyborem. Luksusowym nowoczesnym „Zmiennicy”. A ślubne zamówienia wybiegają na 7-8
samochodem czy też zabytkowym polskim autem? miesięcy w przód.
Zapewne kiedyś było prościej, bo oprócz poloneza caro
– Wiele lat temu, w stanie wojennym otrzymałem
i fiata 125p z lalką ubraną w suknię ślubną na masce, zlecenie, aby pojechać do miejscowości pod czechonie było za dużego wyboru. Ale czasy się zmieniły i teraz słowacką granicą, po młodego pana. Gdy dojechałem
mamy twardy orzech do zgryzienia. A nasze wesele musi na miejsce, okazało się, że zrezygnował ze ślubu i wybyć wyjątkowe, dlatego banalne auto nie wchodzi w grę! jechał z rodzinnego domu – wspomina Leszek Talaga.
– Taksówkę z numerem bocznym 1313 mam od dzie- – Postanowiliśmy go odszukać i pojechaliśmy na kolesięciu lat – wspomina Leszek Talaga, przedsiębiorca jowy dworzec. Wśród wielu oczekujących na pociąg
z branży przewozowej. – Pomarańczowego „dużego” pasażerów odnaleźliśmy kandydata na męża. Okazało
fiata odkupiłem od swojego wuja, od samego początku się, że powodem rezygnacji ze ślubu, była obawa przed
z pomysłem, aby auto służyło miłośnikom rodzimej powołaniem do wojska. Ustosunkowany rywal do ręki
motoryzacji.
panny młodej miał mu je załatwić!
Chromowane zderzaki, błyszczący pomarańczowy
Życzymy wszystkim parom, aby ich historie na nowej
lakier i pachnące wnętrze 42-letniego fiata kuszą wielu drodze życia kończyły się Heppy endem! I żadnymi
nowożeńców. Czują się jak pasażerowie legendarnej przymusowymi powołaniami: -) DS
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Przesądy mają zapewnić
dozgonną miłość ukochanej osoby

Z

e ślubem i weselem wiąże się mnóstwo przesądów. Niektóre z nich są naprawdę zabawne, ale
wszystkim przyświeca jeden cel: mają zapewnić
przyszłym małżonkom dozgonną miłość. Choćby dlatego warto je znać.
Najbardziej znany ze ślubnych przesądów jest ten
dotyczący daty uroczystości. Aby małżeństwo było
długotrwałe i szczęśliwe, najlepiej pobrać się w miesiącu z literą „r”, w grę wchodzi więc: marzec, czerwiec,
sierpień, wrzesień, październik i grudzień. O dziwo,
nie poleca się składać przysięgi w tak pięknym miesiącu jak maju.
Zastanowić trzeba się też nad wyborem świadków.
Okazuje się bowiem, że nie powinni być to ludzie, którzy
na co dzień są ze sobą związani, są parą bądź małżeństwem. Wróży to ponoć pecha i rozpad jednego ze związków. Para przed ołtarzem powinna być tylko jedna!

VV REKLAMA

Panna młoda w dniu ślubu musi też pamiętać o kilku
drobiazgach związanych z garderobą. Przede wszystkim
musi mieć coś białego – co gwarantuje czystość uczuć,
coś niebieskiego – co da jej gwarancję wierności małżonka, coś pożyczonego – co daje przychylność rodziny
pana młodego, coś starego – co zapewnia wsparcie
własnej rodziny i znajomych oraz coś nowego – czym
zapewni sobie pomyślność we własnym małżeństwie.
Państwo młodzi mimo stresu, jaki zapewne będzie im
towarzyszył w tak ważnym dniu, nie mogą się pomylić
przy zakładaniu obrączki. Pamiętajmy, że powinno się
ją założyć się na serdeczny palec. Niestety, włożenie jej
na palec środkowy wróży zdrady małżeńskie.
I jeszcze jedno. Goście, darując nowożeńcom bukiet
kwiatów muszą uważać, aby liczba kwiatów była nieparzysta, bo to umocni związek. Wiązankę z parzystą
liczbą łatwiej podzielić, no i rozejść się. mach
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Podziękujmy
gościom
ZDJĘCIA: ARCHIWUM

VV CO NAJLEPIEJ PODAROWAĆ PRZYBYŁYM NA WESELE?

Państwo młodzi mogą podziękować gościom na wiele
sposobów
VV REKLAMA

W

dniu ślubu i wesela niezwykle ważne
– oprócz całego anturażu – jest atmosfera, a co za tym idzie zaproszeni
goście. Para młoda w podzięce za ich
przybycie, życzliwość, życzenia oraz
dobrą zabawę decyduje się wyrazić
to obdarzając ich drobnym upominkiem. Wybór takich
podarków jest spory i zależy od gustu nowożeńców
i zasobności portfela.
Co roku zaobserwować można nieco inne formy
podziękowań. Kilka lat temu prym wiodły malutkie słoiczki wypełnione miodem, potem były specjalnie spersonalizowane cukierki lub pudełeczka
w kształcie panny młodej i pana młodego wypełnione
słodkościami. Następnie młodzi obdarowywali gości
słoiczkami wypełnionymi cukierkami np. pastylkami.
Osoby, które mają więcej czasu przyrządzały konfitury lub wina własnej produkcji i wręczały je gościom.
Od czasu do czasu nowożeńcy decydują się też na spersonalizowane prezenty tj. długopis lub brelok z imionami
lub datą ślubu czy magnes ze zdjęciem pary młodej. Są też
nieco bardziej wymyślne prezenty jak np. zmielona kawa
czy herbata, mydełka, kwiaty czy świeczki.
– Jesteśmy tradycjonalistami i podarowaliśmy
gościom słodycze. Każdy z nich otrzymał zestaw
czekoladowych cukierków. Nie chcieliśmy przepłacać i woleliśmy podarować większą liczbę każdemu
z gości, niż miałaby to być jedna sztuka, ale opatrzona datą ślubu czy naszymi inicjałami. Jest to chyba
najczęstsza forma podziękowania. Każdy bierze te
cukierki do domu i z chęcią je zjada, wspominając
wesele – mówi Marzena Płoszajska z Leszna, mężatka
z półrocznym stażem
Opcji podziękowań gościom jest wiele. Najpierw
trzeba się zastanowić ile podarunków potrzebujemy
i jakim budżetem dysponujemy. Wtedy będzie łatwiej
wybrać odpowiedni gadżet.
Bez wątpienia tego typu produkty najlepiej zamówić w hurtowni, no chyba że ktoś zdecydował się
na własnej produkcji miód, konfiturę czy nalewkę,
ale wtedy i tak musi zaopatrzyć się w słoiczki czy
buteleczki. Nat
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Różnorodnie i ze smakiem
VV Nie jest łatwo wybrać menu na wesele. Czym się kierować?

W

ybór menu jest nie lada wyzwaniem. Restauratorzy, specjalizujący się w organizowaniu takich
uroczystości, z reguły przedstawiają co najmniej
kilka propozycji. Nie jest jednak łatwo zaspokoić gusta
wszystkich biesiadników. A trzeba zdać sobie sprawę z tego,
że to, co znajdzie się na stołach, będzie najprawdopodobniej
jednym z najgoręcej komentowanych tematów.
Dlatego ważna jest różnorodność, ale uwaga: niekoniecznie taka, by stoły uginały się pod ciężarem pater
i półmisków. Nie chodzi oczywiście o to, by na weselu
jedzenia było mało. Odpowiednia liczba potraw musi pojawić się na stole. Istotne jest jednak, w jaki sposób zostaną
podane poszczególne potrawy. Powinny być smaczne, ale
i podane ze smakiem.
Kolejna sprawa to uwzględnienie tego, że goście mogą mieć różne preferencje kulinarne. Mogą być wśród
nich zwolennicy wegetariańskiej diety czy – zyskującej
w ostatnim czasie coraz większą popularność – wegańskiej.
Weselna uroczystość rozkłada się na wiele godzin.

VV REKLAMA

Dlatego powinniśmy zadbać o właściwe rozplanowanie
podawania poszczególnych, zwłaszcza ciepłych posiłków.
By goście choć mniej więcej wiedzieli, jak pod tym względem
będzie przebiegała uroczystość, można przygotować dla
każdego karteczkę z menu i godzinami, o których serwowane będą kolejne dania. Takie menu, odpowiednio przygotowane, może stanowić jednocześnie element dekoracji
stołu weselnego.
Ciekawymi dodatkami mogą być tzw. live cooking,
gdzie kucharz na oczach uczestników imprezy przygotowuje jakieś dania czy też szwedzki stół w stylu staropolskim, przy którym można przygotować sobie pajdę
chleba ze smalcem i przegryźć ją ogórkiem małosolnym.
To, na co się zdecydujemy, zależy rzecz jasna w dużej
mierze od zasobności portfela organizatorów weselnej uroczystości. Propozycji jest mnóstwo. Jeśli dodamy do tego
własną inwencję, z pewnością uda się nam zaskoczyć gości
czymś niepowtarzanym, z czym nie spotkali się na innych
imprezach. ama
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Dla weselników w

VV Ślubne ceremonie coraz częściej wzbogacane są o pokazy

FOT. ARCH.

P
VV REKLAMA

rzygotowującym weselną
uroczystość zawsze zależy
na tym, by wszystko było
dopięte na ostatni guzik.
Scenariusze imprez są coraz bogatsze i misternie
opracowane. Państwo młodzi wraz
ze swoimi najbliższymi dbają nie
tylko o odpowiednie menu i muzykę.
Chcą również zaskoczyć biesiadników dodatkowymi atrakcjami.
– Dziś już prawie regułą stało
się u nas, że późnym wieczorem,
ok. godz. 22.00-24.00 w przyzamkowym parku odbywają się pokazy fajerwerków, laserowe czy puszczane

są lampiony. Ostatnio szczególnie modne są pokazy laserowe – zdradza Zbigniew Szukalski, dyrektor Zamku
SIMP w Rydzynie.
Jak zaznacza dyrektor Szukalski, od strony parku
znajduje się staw i niesamowite wrażenie robią laserowe
strugi odbijające się w lustrze wody. Taki pokaz jest okazją,
by uczestnicy weselnej uroczystości odeszli na jakiś czas
od stołów i zrobili sobie przerwę w tańcach. Pokaz trwa
z reguły około pół godziny i na długo pozostaje w pamięci
gości bawiących się na przyjęciu.
– Bywają również bardziej wyszukane pomysły, jak
na przykład pokazy rzeźbienia w bryłach lodu, organizowane zazwyczaj na dziedzińcu zamkowym – dodaje Zbigniew
Szukalski. – Organizatorzy weselnych uroczystości dbają
również o dodatkowe atrakcje kolejnego dnia, podczas
poprawin, na których spotkać można m.in. iluzjonistów.
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pakiecie

fajerwerków czy inne atrakcje

Wspomniane atrakcje jako punkt programu weselnej
imprezy zazwyczaj do ostatniej chwili trzymane są w tajemnicy. W pewnym momencie weselnicy proszeni są o uwagę
lub przejście w określone miejsce i wtedy rozpoczyna
się show.
Coraz więcej par decyduje się również na organizowanie ceremonii ślubnych w plenerze. Na przyzamkowych
terenach jest pod tym względem duże pole do popisu. W samym zamku pomieszczeniem numer jeden dla weselnych
uroczystości jest Sala Balowa.
– Generalnie jest tak, że weselnicy otrzymują całe zamkowe piętro. Często jedno z pomieszczeń wykorzystywane jest
jako pokój zabaw dla dzieci. Najmłodszymi weselnikami
zajmują się animatorzy, dzięki czemu dorośli mogą skupić
się na zabawie we własnym gronie – podkreśla Zbigniew
Szukalski. Anna Maćkowiak
VV REKLAMA
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Wybór bukietu n
VV Najpopularniejsze obecnie style to Boho-

B

ukiet to bez wątpienia naj- aby podkreślać atuty panny młodej
ważniejszy ślubny dodatek, – mówi Anna Bergmann, kierowna jaki musi zdecydować niczka kwiaciarni „Milaszewscy”
się panna młoda. Wybór w Lesznie.
nie jest łatwy, bo mnogość
Florystyka dodaje jednak, że nie
roślin dostępnych w kwia- bez znaczenia są też panujące w mociarniach potrafi przyprawić o za- dzie trendy. Obecnie szczególnie wiwrót głowy. Czym więc sugerować doczne są dwa z nich.
– Pierwszy to styl boho-rustykalsię kupując ślubną wiązankę?
– Każda kobieta chce w dniu swo- ny. Są to raczej większe kompozyjego ślubu wyglądać zjawiskowo. cje, z kwiatami w pełnym rozkwicie.
Żaden z gości weselnych nie powi- O tym, jakie to są kwiaty w dużej
nien przyćmić jej urody i wdzięku. mierze decyduje pora roku. Zwykle
Stąd wszystkie elementy jej stro- są to róże bądź piwonie, ale mogą
ju, łącznie z dodatkami takimi jak być też astry, anemony czy jaskry.
bukiet, powinny być tak dobrane, Samych kwiatów w takim bukiecie
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nie jest łatwy

Rustykalny i Vintage

jest jednak stosunkowo niewiele.
Dominują przede wszystkim różnorodne liście i trawy – wyjaśnia A.
Bergmann.
Ślubne wiązanki w tym stylu
świetnie komponują się z prostymi,
romantycznymi sukienkami.
– Drugi popularny styl w ślubnym
bukieciarstwie to vintage. To zwarte
kompozycje, w których najważniejsze są kwiaty. W takich bukietach
wykorzystuje się też różnego rodzaju świecące ozdoby – zaznacza
florystyka z leszczyńskiej kwiaciarni
„Milaszewscy”.
Bukiety w stylu vintage pasują
VV REKLAMA

do sukienek glamour i ślubnych
przyjęć dobywających się w pałacowych wnętrzach.
– Chcąc być pewnym, że dostaniemy bukiet ślubny naszych marzeń
panna młoda powinna zgłosić się
do kwiaciarni dwa lub trzy tygodnie
przed ślubem. Takie wyprzedzenie
daje nam czas na sprowadzenie nawet tych rzadko spotykanych, kwiatów – dodaje A. Bergmann.
Warto dodać, że nie ma dziś kwiatów, których nie stosuje się w ślubnych bukietach. Nawet kalie uważane dość długo za pogrzebowe rośliny
mogą świetnie się sprawdzić. mach

FOT. (2x) KWIACIARNIA „MALISZEWSCY” W LESZNIE

A
9

