FOT. MAT. PRASOWE ROSENTHAL

Dawniej chłopi wręczali szlacheckiej parze

mieszkają już ze sobą, czy też są na etapie

my się, czy inne zaproszone osoby nie wpadły

nujące większymi zasobami mogą pokusić się

garnek z miodem i pszenny kołacz, co miało

urządzania swojego gniazdka. W pierwszym

na ten sam pomysł. Jeżeli często gościmy

o zakup biokominka, który umili wieczory za-

zapewnić szczęście. Najkosztowniejsze i naj-

przypadku sprzęty domowego użytku nie bę-

w domu Młodej Pary, sprawdźmy dyskretnie,

kochanym. W dobrym tonie jest również za-

ważniejsze prezenty pochodziły od rodziców,

dą mile widziane, ponieważ w okresie kilku

jakich sprzętów lub elementów wystroju bra-

pytać samych zainteresowanych, czego pra-

a goście weselni obdarowywali Młodych

lat wspólnego mieszkania Narzeczeni naj-

kuje ich pomieszczeniom. Nie zapominajmy,

gną lub jakie sprzęty są im potrzebne. Pań-

przedmiotami

prawdopodobniej zdążyli zaopatrzyć się

że do mieszkania urządzonego w stylu nowo-

stwo Młodzi z pewnością docenią ten gest

wnętrz. W wieku XIX popularnością cieszyły

w niezbędne akcesoria. Praktyczne prezenty

czesnym pasować będą inne dodatki niż do

i udzielą podpowiedzi.

się bogato zdobione lustra oraz obrazy przed-

ucieszą zakochanych, którzy planują prze-

pomieszczeń w stylu klasycznym. W przeciw-

stawiające martwą naturę lub sceny z mitolo-

prowadzkę dopiero po ślubie. W tym wypad-

nym wypadku narazimy się na wymuszone

Z fantazją

gii. Panna Młoda otrzymywała klejnoty sym-

ku nawet trzy komplety pościeli okażą się

uśmiechy i nieszczere podziękowania w dniu

Prezent, jaki wręczymy, powinien odzwiercie-

bolizujące zdrowie i pomyślność. W XXI wie-

przydatnym podarkiem, pod warunkiem że

ślubu. Narzeczonym, którzy zamieszkają

dlać stopień zażyłości z Młodą Parą. Jeżeli

ku zwyczaje związane z podarkami ślubnymi

znamy wymiary. Młodzi mał-

zmieniły się. Dzisiaj nie wszystkich ucieszy

żonkowie potrzebować będą

zestaw garnków lub filiżanki do kawy.

również kompletów sztućców,

wyposażenia

i

wystroju

garnków lub na przykład na-

Prezent na miarę Młodej Pary

Praktycznie i funkcjonalnie

czyń żaroodpornych. Jednym

Wybór odpowiedniego prezentu uzależniony

słowem – standardowego wy-

jest od wielu czynników, dlatego warto wcze-

posażenia mieszkania. Za-

śniej uzyskać wiedzę, która ułatwi nam pod-

dbajmy, aby nasz prezent nie

jęcie właściwej decyzji. Stosowne będzie roz-

dublował

poczęcie poszukiwań już w momencie otrzy-

przecież opowieści o tym, jak

innych.

Znamy

Co zrobić, żeby sprawić Nowożeńcom oryginalną
niespodziankę? Wybór sklepu, który w swojej ofercie
posiada artykuły wyposażenia i wystroju wnętrz znanych
na świecie producentów, gwarantuje uśmiech
zadowolenia na ich twarzach. Prezenty sygnowane znaną
marką z pewnością nie zostaną schowane jako niechciane,
nie tylko dzięki funkcjonalności, ale także ze względu na
niespotykaną estetykę.

jest to daleka rodzina, nie
należy ryzykować z upominkami w rodzaju karykatury
Państwa Młodych lub egzemplarzem

Kamasutry

z imionami nowożeńców. Na
taki podarek mogą pozwolić
sobie osoby, które przyjaźnią
się z Narzeczonymi. Inspiracji w poszukiwaniu nietu-

złowiek od wieków pragnie dzielić się

rialnymi. Następstwem tej chęci jest potrze-

mania zaproszenia. Istotną wskazówką oka-

para otrzymała trzy ekspresy do kawy. Po-

w domu, przyda się komplet narzędzi komin-

zinkowego daru poszukajmy we wszechobec-

swoim szczęściem oraz dobrami mate-

ba obdarowywania bliskich prezentami.

że się informacja, czy przyszli małżonkowie

dobnych sytuacji unikniemy, jeśli zorientuje-

kowych lub mebli ogrodowych. Osoby dyspo-

nym Internecie. Po wpisaniu w wyszukiwar-
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ne, aby książka tematycznie związana była

staną schowane jako niechciane, nie tylko

z pomysłami, które usatysfakcjonują najbar-

z zainteresowaniami Państwa Młodych lub

dzięki funkcjonalności, ale także ze względu

dziej wymagających ofiarodawców. Miłym za-

na przykład traktowała o specyfice związków

na niespotykaną estetykę. Srebrna cukierni-

skoczeniem dla Nowożeńców będzie przygo-

damsko-męskich.

ca zdobiona bursztynem lub posrebrzana pa-

kę odpowiedniej frazy uzyskamy listę stron

tera z kryształem będą się szlachetnie pre-

towanie specjalnego wydania gazety, w którym opiszecie ich ślub. W długie zimowe wie-

Powiew luksusu lub nowoczesny design

zentować w czasie spotkań towarzyskich,

czory przyda się przenośny minibarek marti-

Każdy chce, aby jego prezent był wyjątkowy,

a także jako element dekoracji. Zaintereso-

ni, stojak na butelkę wina lub korkociąg

dobrze służył obdarowanym, a ponadto przy-

wanie Państwa Młodych wzbudzi również

w kształcie anioła. Prezent może wręczać kil-

pominał o ofiarodawcach. Co zrobić, żeby

prezent, który wyróżniać będzie ciekawy de-

ka osób. Bon turystyczny na określoną kwo-

sprawić oryginalną niespodziankę Młodym?

sign. Kubistyczna salaterka z ceramiki,

tę, talony do wykorzystania w wybranym

Wybór sklepu, który w swojej ofercie posiada

szklana patera w kolorach zachodzącego
słońca lub szklana karafka w przenikających

Zadbajmy, aby nasz prezent nie dublował innych. Znamy przecież opowieści o
tym, jak para otrzymała trzy ekspresy do kawy. Podobnych sytuacji unikniemy, jeśli
zorientujemy się, czy inne zaproszone osoby nie wpadły na ten sam pomysł.

się odcieniach błękitu i zieleni nadadzą wnętrzu niespotykanego kolorytu.
Jakikolwiek prezent wybierzemy – praktyczny, luksusowy czy oryginalny – musimy zapo-

sklepie meblowym lub z firanami umożliwią

artykuły wyposażenia i wystroju wnętrz zna-

mnieć o własnych przekonaniach i upodoba-

Młodej Parze właściwy wybór. Kiedy nie zna-

nych na świecie producentów, gwarantuje

niach. Pamiętajmy, że podarunek najbardziej

my dobrze przyszłych małżonków i krępuje-

uśmiech zadowolenia na twarzach Nowożeń-

powinien uradować obdarowanych. Korzy-

my się zapytać wprost o wymarzony prezent,

ców. Sprzedawcy w takim miejscu będą po-

stajmy z rad i wskazówek Narzeczonych, po-

zawsze pozostaje inne, najbardziej właściwe

trafili doradzić nam odpowiedni zakup po-

nieważ to najprostszy sposób, aby sprawić im

w tej sytuacji rozwiązanie. Pieniądze, pienią-

przez umiejętne zadawanie pytań. Prezenty

przyjemność.

dze, pieniądze… Na forach internetowych po-

sygnowane znaną marką z pewnością nie zo-

ANNA SAK

święconych tematyce ślubów i wesel aż roi się
od podobnych wpisów. Nowożeńcy sami najlepiej znają swoje potrzeby i z pewnością rozsądnie wydadzą ofiarowaną kwotę. Mile widziane jest dołączenie do gotówki skromnego
upominku. Nietuzinkowa kartka z życzeniami własnego autorstwa, dwa kryształowe
kielichy z wygrawerowanymi imionami małżonków, książka z wpisaną dedykacją z pew-
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nością pozostawią dobre wspomnienia. Waż-

• Praktyczne prezenty, takie jak garnki czy naczynia żaroodporne, ucieszą
zakochanych, którzy wprowadzają się do swojego gniazdka dopiero po ślubie.
• Zadbajmy, aby nasz dar nie dublował innych upominków.
• Karykaturę Państwa Młodych, Kamasutrę z ich imionami, specjalne wydanie
gazety możemy wręczyć tylko zaprzyjaźnionej Parze, nie dalekiej rodzinie.
• Do koperty z pieniędzmi dołączmy skromny upominek, który pozostawi po
nas miłe wspomnienia.
• Prezent zakupiony w sklepie z produktami znanych marek z pewnością
wywoła uśmiech zadowolenia.
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