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Podróż nr 1

liSt do Panny młodej
Przed Tobą ważna podróż – wspólna wyprawa, w którą wyruszysz z ukochanym mężczyzną. A wszystko rozpocznie się w dniu

darmowy dodatek
w środku magazynu

ślubu. Ponieważ będzie to jeden z najważniejszych dni w Twoim
życiu, warto dobrze go zaplanować.
Nasze pismo kierujemy do Ciebie – przyszłej Panny Młodej.
Podpowiemy, jak zadbać o najdrobniejsze szczegóły dotyczące
zarówno Twoich przygotowań do tego wyjątkowego dnia, jak
również spraw organizacyjnych, których trzeba dopilnować, aby
uroczystość przebiegła sprawnie i miała wyjątkowy charakter.

Spis treści

Z naszą pomocą zaoszczędzisz czas, ograniczysz stres towarzyszący załatwieniom, zatroszczysz się o siebie i wszystkie detale.
Wyruszamy wraz z Tobą – w naszym piśmie chcemy przedstawić

3 Piękna pasja

holistyczne podejście do kobiet, które propaguje właścicielka

Inspirujący projekt

Studia Paula Body & Soul. W pierwszym numerze zapraszamy
Cię do zapoznania się z metamorfozą Klaudii w Pannę Młodą:
romantyczną, klasyczną, retro, zmysłową i naturalną. Pięć różnych odsłon jednej Panny Młodej niech stanie się dla Ciebie inspiracją do odkrycia własnego stylu. Jeśli zechcesz, pomożemy
w wyborze.
Z myślą o Tobie przygotowaliśmy też poradnik „Rok do ślubu”,

4 Zostań idealną
Panną Młodą
Metamorfozy Klaudii. Ta sama
Panna Młoda w pięciu odsłonach

w którym znajdziesz liczne wskazówki, jak krok po kroku przygotować się do uroczystości. Chcemy, abyś w tym dniu czuła się
jak prawdziwa królowa balu – piękna, radosna, z głową wolną od
drobiazgów (bo o wszystkim pomyślałaś zawczasu!), spokojna
mimo wielkich emocji, skupiona na tym, co najważniejsze.

16 Twój Wielki Dzień
Zostały tylko dwa dni do ślubu

18 Tylko spokój
Cię uratuje
Jak uniknąć podstawowych błędów
paulina matuszewska
Właścicielka Studia Paula
Pomysłodawczyni magazynu

20 Najpiękniejszy ślub
Tylko w Szczyrku

KaSia KuKla-Puzoń
Realizuje pomysły.
ubiera je kreatywnie.

Studio Paula – Body & Soul
ul. zielona 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 604 355 641
e-mail: kosmetyka@studiopaula.pl
www.studiopaula.pl

Rita loRenc
Fotograf bardzo kreatywny.

Szukaj kolejnego numeru!
A w nim? Nowe inspiracje,
porady, metamorfozy...
Pokażemy Ci ciekawe miejsca
i nietuzinkowe rozwiązania.
Ślub zbliża się wielkimi krokami?
Otwórz się na nowe pomysły!

insPiraCje ślubne
www.inspiracjeslubne.com

Piękna

pasja

Karierę makijażystki-stylistyki rozpoczęłam 15 lat temu. Niewiele krótszy
jest mój staż kosmetologa. Przez długie lata pracowałam jako wizażystka
marki L’Oréal Paris.

STUDIO

PAULA
dla Panny Młodej

wizaż, porady, stylizacje i inspiracje ślubne

Panna Młoda romantyczna, retro, naturalna...

A Ty? Jaki styl wybierzesz?

W 2006 roku rozpoczął się nowy

Od początku kariery stawiam na cią-

coś zupełnie nowego. Czy się uda?

etap mojego życia – w Bielsku-Białej,

gły rozwój. To podejście sprawia, że

Doświadczenie i wrodzony optymizm

mieście, z którym jestem związana

przez kilkanaście lat pracy w zawo-

każą mi wierzyć, że tak. Ocenę po-

od zawsze, postanowiłam założyć

dzie nie utraciłam pasji, a dzięki temu

zostawiam Państwu. Zapraszam do

własny salon kosmetyczny.

uniknęłam wpadnięcia w zawodową

pierwszej podróży po ślubnych styli-

Dziś Studio Paula Body & Soul jest już

rutynę. Ciągła nauka i podejmowa-

zacjach mojego autorstwa.

wyróżniającym się w regionie kom-

nie kolejnych szkoleń sprawiają, że

Pragnę podziękować dwóm osobom,

pleksowym salonem urody, ale także

rozwijam się jako fachowiec w swojej

bez których ta podróż nie mogłaby

i zdrowia – praca na ludzkiej skórze

dziedzinie, a oferta mojego studia

sie odbyć. Katarzynie Kukli-Puzoń-

i współpraca między innymi z mar-

z roku na rok staje się bogatsza.

(Kwadrat Multimedia) za opracowa-

ką Biologique Recherche nauczyły

Moja praca to również kontakt z czło-

nie koncepcji magazynu, sesji, ko-

mnie, że jedno i drugie jest ze sobą

wiekiem, a co za tym idzie również

ordynację projektu oraz produkcję.

ściśle związane. W moim studiu ofe-

i rozwój mojej osobowości. To z po-

Ricie Lorenc – fotografowi, za piękne

ruję obok usług kosmetycznych i sty-

łączenia tych wszystkich czynników

obrazy, które mówią same za siebie.

lizacyjnych m.in. zabiegi z zakresu

narodził się pomysł na niniejszy ma-

medycyny estetycznej i naturalnej.

gazyn – kolejny etap mojej wędrówki,

Paulina Matuszewska

Dla niezdecydowanej Panny Młodej mamy wiele cennych podpowiedzi...
Spotkajmy się. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

www.studiopaula.pl tel.: 604 355 641 Bielsko-Biała, ul. Zielona 6
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W przepięknie odrestaurowanym bielskim Dworku New Restaurant została przeprowadzona sesja zdjęciowa Klaudii. Na początku pracy ustaliłyśmy, jakie metamorfozy chcemy pokazać przyszłym Pannom Młodym. Zobacz, jak zmienia się
kobieta, gdy zmieni się jej makijaż, uczesanie, suknię i dodatki. Na zdjęciach zobaczysz Pannę Młodą w pięciu odsłonach: romantyczną, retro, zmysłową, klasyczną
i naturalną. We wszystkich stylizacjach wystąpiła ta sama Klaudia!

stylizacja
romantyczna

stylizacja
retro

stylizacja
zmysłowa

stylizacja
klasyczna

stylizacja
naturalna

PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO ROLI PANNY MŁODEJ? JAKI STYL WYBIERASZ?

Zostań idealną

PANNĄ MŁODĄ
Metamorfozy Klaudii
TA SAMA PANNA MŁODA W PIĘCIU ODSŁONACH. ZAINSPIRUJ SIĘ I ZNAJDŹ SWÓJ STYL!
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Tuż po zaręczynach rozpoczyna się

przyszłej Panny Młodej. Ciebie też

Na początek chcemy zaprosić Cię do

czas gorących przygotowań i waż-

dręczą wątpliwości? Zastanawiasz

obejrzenia zdjęć Klaudii, poddanej

nych decyzji. W gąszczu spraw do za-

się czy to, w czym dobrze wygląda

metamorfozom. Jej ślubne stylizacje

łatwienia jedną z ważniejszych jest

modelka, posłuży Tobie? I kiedy po-

są efektem naszej pracy. Naszej, czyli

wybór ślubnej stylizacji. Na co się

służy, pod jakim warunkiem? Regu-

Pauliny Matuszewskiej, właścicielki

zdecydować? Od czego zacząć? Jak

ła jest prosta: stylizacja ślubna ma

Studia Paula Body & Soul, wizażystki

odnaleźć własny styl, stworzyć wła-

podkreślić Twoje walory, pasować

i stylistki, oraz Beaty Woźniakowskiej,

ściwą koncepcję? Niektóre kobiety

zarówno do typu urody, wzrostu, ﬁ-

właścicielki studia fryzur Hairpark.

od razu wiedzą, inne błądzą w po-

gury, jak również do temperamentu

Po co ta sesja? Aby pokazać pięć

szukiwaniu inspiracji – przeglądają

i upodobań. Ma sprawić, że poczu-

głównych kierunków poszukiwań.

ślubne magazyny i strony interneto-

jesz się najlepszą wersją siebie na

Który z nich pociąga Cię najbardziej?

we poświęcone stylizacjom. Czasem

ten dzień. A że nie wszystko łatwo

Może dwa, a nawet trzy? A teraz wy-

bywa tak, że im więcej obejrzanych

ocenić samej, nie przejmuj się – do-

obraź sobie siebie w wybranej styli-

propozycji, tym większe zagubienie

radzimy, od tego jesteśmy.

zacji? Zobacz i poczuj. Jesteś sobą?

Szukasz pomocy i inspiracji? Zapraszam!
Pomogę Ci odnaleźć bądź doprecyzować własny styl. Zajmę się Twoim ciałem i...
całą resztą! Opracujemy plan, który pomoże Ci przetrwać do dnia ślubu. Nie tylko
przetrwać – spać spokojnie i cieszyć się życiem. Dzięki naszej współpracy, będziesz
się czuła doskonale – nie tylko w dniu ślubu, ale i przez wiele tygodni przygotowań!

PAULINA MATUSZEWSKA
Właścicielka Studia Paula
Body & Soul.
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STYLIZACJA KLASYCZNA
Klasyka to szyk, stylowość, dystynkcja
i elegancja. Za klasyczne uważa się
suknie ślubne o prostych liniach. Bukiety
stosowne przy stylizacji klasycznej cechuje
regularny kształt, a kwiaty mają przeważnie
jeden kolor (mogą być różne odcienie).
Klasycznym Pannom Młodym polecana
jest szlachetna, wyszukana biżuteria,
np. perły (o ile nie kierujemy się
przesądami). Makijaż w zdecydowanej
gamie kolorystycznej podkreśla
atuty urody.

PODPOWIEDŹ

KLA
SY
CZNA
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Jaki kolor biżuterii wybrać,
dowiesz się w naszym poradniku
dla Panny Młodej.
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STYLIZACJA ZMYSŁOWA
Stylizację zmysłową kobiety
wybierają najczęściej. Panna Młoda
kojarzy się w niej z księżniczką.
Aby osiągnąć bajkowy efekt, sięga
się po tiul, brylanty, gorset, szerokie
spódnice szyte z koła, koronki...
We włosach umieszcza się ozdobne
spinki, tiarę, welon. Dominują
pastele. Makijaż jest delikatny,
często z elementem różu i mocnego
rozświetlenia, z włosów tworzy się
loki i półupięcia. Polecane bukiety

PODPOWIEDŹ

są jasne, ze zdobieniami.
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Trwałość szminki na ustach zależy od jej
jakości i przygotowania ust. Odradzamy
szminki trwałe, ponieważ wysuszają
usta. Użyj peelingu na usta, następnie
nałóż szminkę i przypudruj je.
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STYLIZACJA ROMANTYCZNA
Lekka suknia, rozpuszczone włosy
– tak możemy sobie wyobrażać romantyczną Pannę Młodą. Charakteryzuje ją dziewczęcy urok. Kobiety
wybierające tę stylizację lubują się
w niezobowiązującym stylu boho.
Chętnie sięgają po kolory natury,
pióra, srebro, złoto, falbany, tiule...
Decydują się na delikatny makijaż,
często z elementem różu i mocnego rozświetlenia. Panna Młoda
może odsłonić ramiona, wyeksponować podczas tańca sandałki na

PODPOWIEDŹ

obcasie, a nawet bose stopy...
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Pamiętaj, że makijaż ślubny powinien
pełnić funkcję makijażu dziennego,
wieczorowego i fotograﬁcznego.
Wybierając produkty makijażowe,
szczególnie podkład i puder, sięgaj po
kosmetyki z wyższej półki.
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PODPOWIEDŹ

r
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Jeżeli Twoja skóra ma skłonności
do wybłyszczania się w streﬁe T,
koniecznie zaopatrz się w jedwabne
bibułki matujące.

STYLIZACJA RETRO
Panna Młoda w stylu retro to
kobieta przeniesiona w czasie.
Ma wyraziste usta podkreślone
karminową szminką i mocno
wytuszowane rzęsy. Dłuższe włosy
nosi upięte w mocny kok, przy
krótszych decyduje się na fryzurę
mocno wystylizowaną. Jej głowę
zdobi toczek bądź opaska kojarząca
się z latami 20. XX wieku.
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STYLIZACJA NATURALNA
Panna Młoda naturalna –

naturalna

cóż to znaczy?
Jeśli nie masz w 100%
zdeﬁniowanego stylu,
chcesz w dniu ślubu czuć
się wyjątkowo, ale daleka
jesteś od eksperymentów
i obawiasz się efektu
zbytniej ekstrawagancji,
ta stylizacja jest dla Ciebie.
Pomożemy Ci odnaleźć
elementy, które podkreślą
Twoją urodę i Twój
indywidualizm. Wspólnie
wybierzemy stylizację,
w której poczujesz się

PODPOWIEDŹ

najlepiej.
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Złota zasada przy modelowaniu
twarzy: ciemnych kolorów
używamy, gdy chcemy coś ukryć,
jasnych i świetlistych – gdy chcemy
coś wyeksponować.
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DZIEŃ PRZED:
To odpowiedni czas na ostatnią wizytę
w studiu kosmetycznym – nawilżający zabieg
na twarz dobrze przygotuje skórę do makijażu,
a relaksujący masaż ciała wyciszy emocje.
Wszystkie poważniejsze zabiegi masz już za sobą
(depilacja, oczyszczanie, makijaż próbny itd.).
Wieczorem polecamy lekką kolację z lampką
relaksującego napoju i kąpiel z olejkami
aromatycznymi (jakie wybrać, doradzamy
w poradniku). Po kąpieli natrzyj ciało balsamem
nawilżającym. Na umytą twarz nałóż preparat
silnie nawilżający i wyrównujący koloryt skóry;
wmasuj go delikatnie, ale dokładnie (uwaga! użyj
tylko sprawdzonego kremu). Po kąpieli spokojniej
zaśniesz i obudzisz się wypoczęta. Pamiętaj,
że zdrowy sen jest Twoim sprzymierzeńcem
i najlepszym eliksirem młodości.
Przed Tobą wyjątkowy, ale i trudny dzień.
DZIEŃ SLUBU
Weź odświeżający prysznic. Zrób wszystko
jak co dzień, dodaj jedynie peeling na usta.
Użyj rozświetlającego balsamu do ciała
o neutralnym zapachu, chyba że posiadasz
balsam o takim samym zapachu jak Twoje
perfumy (o perfumach więcej w poradniku).
W dniu ślubu używaj tylko sprawdzonych
preparatów – nie eksperymentuj z nowościami.
Spokojnie zjedz lekkostrawne śniadanie.
Absolutnie nie wychodź z domu na czczo!
Nie nakładaj na twarz kosmetyków kolorowych
i nie maluj rzęs (oczy będą zaczerwienione).

TWÓJ

Jeżeli źle się czujesz bez makijażu, załóż

DZIEŃ

16

delikatnym owocowym błyszczykiem.
Zabierz ze sobą naładowany telefon, nasz
poradnik dla Panny Młodej i udaj się do
fryzjera (nie zapomnij ubrać rozpinanej bluzki).
Następnie odwiedź makijażystkę (chyba
że wybrałaś wersję z dojazdem do domu).

ZOSTAŁY TYLKO DWA DNI.
ZA TOBĄ 12 MIESIĘCY PRZYGOTOWAŃ DO ŚLUBU.
JEŚLI KIEROWAŁAŚ SIĘ NASZYMI WSKAZÓWKAMI,
ZAMIESZCZONYMI W PORADNIKU „ROK DO ŚLUBU”,
MOŻESZ CZUĆ SIĘ SPOKOJNA.
PRZED TOBĄ WIELKI DZIEŃ!

Przed makijażem ponownie umyj twarz (po
wizycie u fryzjera pewnie będziesz mieć na
twarzy resztki lakieru do włosów). Pamiętaj
o skompletowaniu swojej kosmetyczki, którą
przygotowałaś wspólnie z makijażystką przy
okazji makijażu próbnego (więcej na temat
zawartości kosmetyczki w poradniku). Jeżeli
makijażystka przychodzi do Ciebie do domu,
jesteś w komfortowej sytuacji i masz jeszcze
czas na ciepły, lekkostrawny posiłek.
Perfum użyj przed ubraniem sukni,
aby uniknąć ewentualnych plam.
Pozostaje ubranie Twojej wymarzonej

PODPOWIEDŹ

WIELKI

okulary słoneczne, a usta posmaruj

Pomyśl o najbliższych – dobrym
pomysłem jest wykupienie karty
podarunkowej dla mamy i przyszłej
teściowej na odprężający zabieg
i makijaż w dniu ślubu.

sukni ślubnej.
I to już wszystko. Przygotowania do ślubu
dobiegają końca, jesteś Panną Młodą,
w Twoim życiu rozpoczyna się nowy rozdział...
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tylko
spokój
Cię
uratuje

IDEALNA SUKNIA

BUTY PIĘKNE I WYGODNE

Wyobrażasz sobie siebie w pięknej sukni z trenem i opiętym gorsetem? Chcemy

W kościele czy urzędzie, podczas pierwszych godzin

spełnić Twoje marzenia, to oczywiste. Jednak przypominamy także o wygodzie.

uroczystości – w butach na wysokim obcasie zapew-

Krój, zdobienia i ewentualne usztywnienia nie powinny krępować ruchów. Nie

ne będziesz prezentować się dostojnie. Może się

dziw się więc, jeśli odradzimy Ci jakiś pomysł. Chcemy, abyś mogła się swobodnie

jednak okazać, że godzina tańca w tym szykownym

bawić przez całą noc.

obuwiu graniczy z cudem. A co dopiero następne
godziny – do rana... Pamiętaj, aby dopasować buty
do własnych przyzwyczajeń i możliwości. Dotyczy to
zwłaszcza kobiet preferujących sportowy styl i płaskie obuwie. Ale nawet jeśli na co dzień chodzisz
w szpilkach, pomyśl o butach na zmianę – pięknych
balerinach lub profesjonalnym obuwiu do tańca.

ZABIEGI KOSMETYCZNE. TAK,
ALE NIGDY NA OSTATNIĄ CHWILĘ...
Do wesela kilka dni, a Ty w panice spoglądasz w lustro i szukasz w nerwach studia
kosmetycznego...

Oczyszczanie,

głęboki

peeling, solarium, a może samoopalacz?
Skutki wykonywania tego typu zabiegów na
kilka dni przed ślubem mogą być opłakane
(uczulenia, uszkodzenia skóry, przesadna
czy nierównomierna opalenizna itp.).
Zachęcamy do umówienia się z dużym
wyprzedzeniem na konsultację i ustalenie
z kosmetyczką planu działania. Właściwa
diagnoza i systematyczność przyszłych Panien Młodych dają niesamowite efekty poprawy jakości skóry twarzy i ciała. Chcesz
zachwycać i sama być zachwycona – troskę
o swój wygląd w dniu ślubu zacznij z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
Więcej w naszym poradniku.

JAK UNIKNĄĆ
PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW

MAKIJAŻ ŚLUBNY
Z DOJAZDEM DO KLIENTA
CZY W STUDIU?
Nie ma większego znaczenia, czy makijaż
zrobisz w gabinecie czy w domu. Ważne,
aby to, co znajdzie się na Twojej twarzy
w dniu ślubu, było wcześniej sprawdzone.
Jeżeli wybierzesz makijażystkę, która
od lat zajmuje się Twoją skórą, możesz
być spokojna i zrezygnować z makijażu
próbnego na rzecz np. masażu lub zaku-

PRÓBNA FRYZURA ŚLUBNA – KONIECZNIE!
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pienia dodatkowych produktów do kosmetyczki ślubnej (więcej w poradniku).

Jeżeli zdecydujesz się na stworzenie profesjonalnej stylizacji ślubnej, w ramach pa-

Jeśli zamierzasz zrobić makijaż w niezna-

kietu specjalista pomoże Ci także w doborze fryzury. W Studiu Paula współpracuje-

nym sobie miejscu, pamiętaj że kosme-

my z wysokiej klasy fachowcami. Dowiesz się, czy wymarzona fryzura rzeczywiście do

tyki powinny być dobrane indywidualnie

Ciebie pasuje. Być może specjalista zaleci terapię dla włosów, zachęci Cię do zmiany

do rodzaju skóry i typu kolorystycznego,

koloru lub przekona do cięcia. Na wszelkie zabiegi i zmiany zdecyduj się odpowiednio

jaki reprezentujesz. W takim wypadku

wcześnie. I nie wahaj się przed wykonaniem fryzury próbnej!

lepiej zainwestować w makijaż próbny.
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Podróż nr 1

liSt do Panny młodej
Przed Tobą ważna podróż – wspólna wyprawa, w którą wyru-

Najpiękniejszy

szysz z ukochanym mężczyzną. A wszystko rozpocznie się w dniu
ślubu. Ponieważ będzie to jeden z najważniejszych dni w Twoim
życiu, warto dobrze go zaplanować.

ślub

Nasze pismo kierujemy do Ciebie – przyszłej Panny Młodej.
Podpowiemy, jak zadbać o najdrobniejsze szczegóły dotyczące
zarówno Twoich przygotowań do tego wyjątkowego dnia, jak
również spraw organizacyjnych, których trzeba dopilnować, aby
uroczystość przebiegła sprawnie i miała wyjątkowy charakter.

TYLKO W SZCZYRKU

Z naszą pomocą zaoszczędzisz czas, ograniczysz stres towarzyszący załatwieniom, zatroszczysz się o siebie i wszystkie detale.
Wyruszamy wraz z Tobą – w naszym piśmie chcemy przedstawić
holistyczne podejście do kobiet, które propaguje właścicielka
Studia Paula Body
& Soul. W pierwszym
numerze
zapraszamy
Szukasz oryginalnego miejsca na ślub lub zaręczyny?
Mieszkańcy
Szczyrku
zapraCię do zapoznania się z metamorfozą Klaudii w Pannę Młodą:
szają! Puść wodze wyobraźni, zobacz siebie i Pana Młodego w niecodziennej scenerii!
romantyczną, klasyczną, retro, zmysłową i naturalną. Pięć róż-

Co powiesz na szczyt Skrzycznego, schronisko górskie,
200-letni zabytkowy kościółek u podnóża skoczni narciarskich albo klimatyczne Sanktuarium na Górce, sprzed
którego rozciąga się niezwykła panorama Beskidów?

nych odsłon jednej Panny Młodej niech stanie się dla Ciebie inPomysłów na organizację ślubu i wesela albo choćby
spiracją do odkrycia własnego stylu. Jeśli zechcesz, pomożemy
tylko zaręczyn czy ślubnej sesji zdjęciowej w Szczyrku
wmoże
wyborze.
być mnóstwo. Zrealizujemy je – w końcu nie bez

A może wybrany plener w dolinie Żylicy, a Ty z Panem

powodu Szczyrk od 10 lat pretenduje do miana ślubnej
Zstolicy
myśląPolski.
o Tobie
przygotowaliśmy
też poradnik
„Rok
do ślubu”,
Nasze
kreatywne w turystyce
ślubnej
mia-

Młodym w pięknie przystrojonym wozie drabiniastym,

wsto
którym
liczne
wskazówki, produktem
jak krok po„Najkroku przyszczyciznajdziesz
się świetnie
funkcjonującym

w tradycyjnych saniach albo w góralskiej bryczce czy też

piękniejszy
tylko w Szczyrku”,
opracowanym
przezczuła się
gotować
się ślub
do uroczystości.
Chcemy,
abyś w tym dniu

– bardziej nowocześnie: w quadzie albo na skuterze?

Miejski
Ośrodek
Kultury,
Promocji
i Informacji.
Możesz
jak
prawdziwa
królowa
balu
– piękna,
radosna, z głową
wolną od
sięgnąć po sprawdzone
pomysły
albo też zzawczasu!),
naszą pomodrobiazgów
(bo o wszystkim
pomyślałaś
spokojna

Szczyrkowianie chętnie wychodzą naprzeciw potrzebom
i fantazjom nowożeńców. Dotyczy to zarówno szczyrkowskich urzędników, jak i zwykłych mieszkańców, którzy

cą opracować
własną, skupiona
zupełnie nową
wizję
wydarzenia.
mimo
wielkich emocji,
na tym,
co najważniejsze.
Tym bardziej, że zgodnie z nowymi przepisami, które

z racji wzrastania w góralskiej kulturze i kultywowania lo-

obowiązują od 1 marca 2015 roku, ceremonia ślubna

kalnych zwyczajów, sami w sobie mogą być dla przyjezd-

może odbyć się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilne-

nych niezwykli. Oprawa ślubu i wesela – w tym aranżacja

go lub poza nim bez uzasadniania powodów i specjal-

ołtarza i sali, urozmaicenie ceremonii góralskimi akcen-

nych tłumaczeń. Prawna podstawa daje i nam większe

tami czy udział lokalnej kapeli w wydarzeniu – stworzy

możliwości niż dotychczas, a Ty możesz się oprzeć na na-

niepowtarzalny klimat na tę niepowtarzalną okazję. Czy

szym doświadczeniu i mieć poczucie bezpieczeństwa –

nie kusi Cię wizja ślubu, podczas którego obrączki trzy-

dbając o kreatywną stronę przedsięwzięcia, dopilnujemy

ma para góralskich dzieci? Czy nie chciałabyś wyjść z ko-

wszystkich spraw formalnych.

ścioła przez szpaler górali dzierżących ciupagi? Czy nie

Za zorganizowaniem ślubu w Szczyrku przemawia też do-

warto pomyśleć, by oprócz – a nawet zamiast – rozryw-

skonale rozwinięta sieć hoteli i pensjonatów,
gotowaStudia
przyWłaścicielka
Paula

kowej weselnej muzyki wykorzystać zasoby doświadczo-

jąć Pary Młode tak w weekend, jak i w tygodniu (w wielu

nego zespołu góralskiego? W Szczyrku działa sześć kapel

hotelach śluby odbywają się niemal codziennie, a organi-

– w ich szeregach są dorośli, młodzież i dzieci. Potraﬁą

zacja uroczystości w dni powszednie wiąże się w niektó-

zagrać zarówno lirycznie, nastrojowo (warto przemyśleć

rych obiektach z darmowym noclegiem dla gości).

paulina matuszewska

Pomysłodawczyni magazynu

ich udział we mszy czy też uroczystej cywilnej ceremonii),

KaSia KuKla-Puzoń
Realizuje pomysły.
ubiera jePar
kreatywnie.
marzenia
Mło-

jak i dynamicznie, z przytupem. Mogą zaśpiewać i za-

Jesteśmy po to, by spełniać wszystkie

tańczyć. Mogą urozmaicić wesele góralskimi popisami...

dych. A przyroda, miejsce i ludzie sprzyjają temu.

A tak przy okazji – może pomyślisz o ślubnej stylizacji,

Zapraszamy!

urozmaiconej atrakcyjnymi góralskimi dodatkami? Korale, kolczyki, góralska chusta dopasowane do charakteru
Studio Paula – Body & Soul
ul. zielona 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 604
355 641
w wybranym fragmencie
uroczystości?
e-mail: kosmetyka@studiopaula.pl
www.studiopaula.pl

Twojej sukni? Zdobiące Cię przez cały czas albo tylko
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Rita
loRencBugaj,
Sabina
Fotograf bardzo kreatywny.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,
Promocji i Informacji w Szczyrku

insPiraCje ślubne
www.inspiracjeslubne.com

/ www.studiopaula.pl

/ www.hairpark.pl
/ www.agnesfashiongroup.pl
/ www.dworekbielsko.pl
/ www.emillismart.pl
/ www.lorenc.name
/ www.kwadrat.pl

