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GDAŃSKA PRACOWNIA ŚLUBÓW 
 

Pani Doroto!!! 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Pani pomoc w organizacji naszego ślubu i wesela. 

W dzień taki jak TEN ciężko jest pamiętać o czymkolwiek, nieważne jak bardzo by się wszystko 

planowało i układało to i tak stres i chaos biorą górę i wtedy usłyszeć: „proszę się zająć sobą i się nie 

martwić ja się wszystkim zajmę” jest na wagę złota. 

Poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś „kto wie co robi i robi to profesjonalnie” jest luksusem. 

Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy na nic nie mamy czasu. 

Dzięki Pani wszystko się udało zgodnie z planem a nawet nieplanowane sytuacje udało się elegancko 

opanować!:) 

Podpięcie sukienki na ostatnią chwilę w bankietowej toalecie przed pierwszym tańcem i co najlepsze 

wyglądało jakby była to zaplanowana stylizacja, ale się zapędziłam.. pozwoli Pani, że zacznę od 

początku: 

- harmonogram i plan akcji na ten dzień 6+  

- DJ, kamerzysta, ustalenia z obsługą Sali bankietowej 6+ 

https://gdanskapracowniaslubow.wordpress.com/
https://gdanskapracowniaslubow.wordpress.com/


 

 

- kościół – goście pod wielkim wrażeniem miłego powitania, wskazania kto, jak, gdzie, którędy 😊 

dzięki temu przyjezdni nie czuli się zagubieni a i lokalni goście poczuli się jak na uroczystości 

Prezydenckiej 😊  

- pomysł Animatorki dla dzieci 😊 – mega super pomysł i świetne dziewczyny, dzieciaki 

zaopiekowane i zadowolone 6+  

- zaplanowanie i podpowiedzi dot. Błogosławieństwa i toastu, dzięki Pani Tata się przygotował i 

zabłysnął 6+ 

- zaplanowanie wystroju Sali, kompozycje kwiatowe, bukiet Panny Młodej, świadkowej 6+ 

- i prowadzenie całego wesela do ostatniego gościa – najwyższej jakości kultura osobista i wyczucie 

czasu, dobór słów, gestów, pogodny uśmiech na twarzy przy informowaniu i zapraszaniu 

biesiadujących do stołu na kolejne danie, które były serwowane wg założonej kolejności a wiadomo 

gdzie tyle gości, rodzina, znajomi, emocje  + alkohol = nikt o niczym nie myśli i nie pamięta, a tyle 

starań i finansów na piękne dania, że szkoda by było, gdyby niezauważone stały i stygły na stole, 

kiedy wszyscy po toastach, weseli w tańcu lub na „dymku” (dzięki Pani sami coś zjedliśmy inaczej 

zakręceni nie ogarnęlibyśmy tego wszystkiego😊) 6+ 

- wszyscy goście czuli się ważni, zaopiekowani i dopieszczeni! Nam było ciężko sprawiedliwie 

podzielić czas, aby z każdym porozmawiać a dzięki Pani, nikt nie czuł się pominięty czy 

zapomniany😊 6+ 

- mogłabym tak wymieniać i wymieniać dziękując za Pani zasługi bez końca, aż by kartki zabrakło, 

tak więc zbliżę się już do końca: 

- kiedy usiedliśmy w końcu już z mężem razem w ogrodzie z garstką pozostałych gości, kiedy emocje 

i zaczęły opadać, zmęczenie zaczęło dawać się we znaki i jedynym marzenie zostało pojechać już do 

domu do łóżka… mogliśmy po prostu wstać i wyjść jak goście nie martwiąc się o nic!!!!! O to co 

zostało, co z tym zrobić, czym to zawieźć, po prostu całkowity luz jak prawdziwi goście, korzystający 

z tego dnia a nie martwiący się wszystko organizatorzy! 6+ 

To było piękne!! Kiedy taki ważny dzień, w którym łączą się dwa serca w jedno już na całe życie i 

chcąc podzielić się tą chwilą z najbliższymi organizują wesele  i wtedy są dwa scenariusze : 

1. Robią to sami i w między czasie dochodzi do rozwodu jeszcze przed ślubem, ze względu na 

presję, stres, brak doświadczenia w organizowaniu takich uroczystości, gdzie trzeba pomyśleć 

o każdym gościu i o wszystkim do tego praca, dom i kiedy nadchodzi ten dzień to nie ma 

nawet sił na uśmiech 

Lub 

2. Powierzając te wszystkie troski, zmartwienia i stres w ręce profesjonalistów, można się cieszyć 

nadchodzącym dniem, przygotować się do tego duchowo i korzystać z okazji, aby choć raz w 

życiu poczuć się jak celebryta, dla którego wszystko jest przygotowywane i można po prostu 

wybierać i decydować z propozycji rozwiązań a nie samemu w pocie czoła ganiać a i tak by się 

okazało, że o połowie rzeczy się zapomniało😉 

Pani Doroto składamy ogromne DZIĘKI Pani oraz Pani Mężowi, wraz waszym zespołem 

kamerzystą Panem Przemkiem, z którym udało się „po Waszej protekcji” wynegocjować dobrą cenę 

za świetny serwis, Animatorkami, które odpowiedzialnie i ciekawie zajęły się dziećmi, kwiaciarni 



 

 

i w ogóle, w ogóle ZA WSZYSTKO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!! NO I ZA DUCHOWE 

WSPARCIE 😊😊😊 

 

Kinga i Łukasz Rublewscy 

………………………………………………………………………………………………………  


