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Organizacja ślubu i wesela wymaga od narzeczonych podjęcia
wielu ważnych decyzji. Zarówno ślub, jak i późniejsze przyjęcie to najważniejsze chwile w naszym życiu. Dlatego, jeśli chcemy, aby były one mile
wspominane, istotne jest dopracowanie poszczególnych elementów.
Dzięki temu zorganizujemy przepiękną uroczystość ślubną połączoną z
urokliwym przyjęciem weselnym. W sytuacji, gdy termin ślubu jest jeszcze
odległy musimy skupić się na tym, by zaplanować wszystko tak, aby przed
samą uroczystością mieć jak najmniej pracy.
Jedną z najistotniejszych czynności, którą w czasie organizacji
ślubu i wesela narzeczeni opanują do perfekcji, jest skrupulatne planowanie. Dobrze jest poświęcić kilka, a nawet i kilkadziesiąt godzin na dopracowanie poszczególnych aspektów uroczystości. Wiadomym jest, że na
każdym etapie naszych przygotowań znaleźć się mogą „doradcy”, którzy
wszystko wiedzą lepiej i będą starali się wyperswadować nasze plany,
marzenia na rzecz czegoś innego. My możemy jedynie dodać, że nie watro
ulegać wszystkim propozycjom. Wszak ta uroczystość ma być waszym
spełnieniem marzeń, ukoronowaniem miłości.
W celu uniknięcia kłótni, niespodziewanego rozwoju wydarzeń,
warto jest wszystko skrupulatnie notować. Najlepiej w tym celu założyć
specjalny organizer, czy to w wersji multimedialnej, czy też zwykłej, papierowej, dzięki któremu będziecie mogli spisać wasze pomysły, zanotować
ważne daty, ustalić harmonogram uroczystości. Mamy nadzieję, że nasz
poradnik pomoże w lepszym planowaniu dnia ślubu/uroczystości weselnej.
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Przełamanie lodów – czyli spotkanie rodziców i narzeczonych.
Jak sprawić, by było udane?
Przed rozpoczęciem planowania ślubu pierwszym krokiem powinno
być zorganizowanie spotkania, na którym Wasi rodzice będą mogli porozmawiać ze sobą, omówić pierwsze plany związane ze ślubem i weselem.
W tym miejscu nie można wyznaczyć konkretnej daty, jednakże my w
naszym poradniku będziemy trzymać się zasady, w myśl której podstawowe założenia dotyczące uroczystości ślubno-weselnej zostaną opracowane na dwanaście miesięcy przed ustaloną datą ślubu. Mając rok w zapasie
możemy skorzystać z wielu udogodnień, jakie niesie ze sobą większa ilość
czasu, ale o tym w dalszej części poradnika. Oczywiście jeśli postanowiliście zorganizować wszystko samodzielnie i pokryć wszystkie koszty, takie
spotkanie może mieć typowo towarzyski charakter – wszak ważne jest, by
rodzice jednej i drugiej strony spotkali się, a być może i na tym etapie już
zaprzyjaźnili.
Pamiętajmy o tym, aby względnie szybko ustalić wstępną datę ślubu.
Oczywiście wtedy nie należy dobierać konkretnych terminów, gdyż te ustalone zostaną podczas wizyty w kancelarii paraﬁalne j / Urzędzie Sanu
Cywilnego. Wtedy możemy co najwyżej określić miesiąc, porę roku, dzięki
czemu będzie można wstępnie ustalić charakter przyjęcia weselnego (czy
przyjęcie będzie zamknięte w sali weselnej, czy też na zewnątrz, itd.). To
także dobry czas na to, by przygotować wstępną liczbę gości. Dlaczego
jest to takie istotne? Bowiem czasami wydaje się, że przygotujemy kameralne przyjęcie na pięćdziesiąt osób, jednak gdy zaczynamy wymieniać
kolejnych gości, okazuje się, iż jest ich dwa razy więcej.
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Budżet weselny, czyli ile co kosztuje?
Organizacja weselnego przyjęcia zawsze wiąże się z naprawdę
sporymi nakładami ﬁnansowymi. Oczywiście jeśli planujecie skromną
ceremonię i kameralne spotkanie po jej zakończeniu, budżet nie będzie aż
tak wysoki. Jednak kiedy Waszym marzeniem jest ślub z pompa i huczne
weselisk, liczcie się z wydatkami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Przed rozpoczęciem rezerwacji terminów, ustalania szczegółów, warto jest
przyjąć określony budżet weselny. Podczas szczerej rozmowy przedstawcie Wasze obecne możliwości ﬁnansowe. W następnej kolejności skonfrontujcie je z przewidywaną ilością gości, a także ogólnym charakterem
imprezy. Dobrze jest wtedy podjąć decyzję odnośnie tego, w jaki sposób
podzielicie się wydatkami (chyba, że na etapie bycia narzeczonymi dysponujecie już wspólnym budżetem, wtedy po prostu sięgnięcie do po te
środki ﬁnansowe). Dzięki temu unikniecie problemów i nieporozumień w
późniejszym czasie. Podczas ustalania budżetu istotne jest skonstruowanie wstępnej listy gości. Układanie takowej najlepiej jest rozpocząć od
najbliższych Wam osób, tych ,bez których nie wyobrażacie sobie przeżywania tego najważniejszego dla Was dnia. W przypadku konstruowania
budżetu weselnego to liczba gości jest podstawą do określenia przypuszczalnego kosztu wesela i ślubu. To wtedy należy również rozpatrzyć
kwestie dotyczące miejsca przyjęcia, transportu do ślubu, a także kosztu
dekoracji, kwiatów, dodatkowych atrakcji, zespołu muzycznego etc. Ostatnim elementem, który powinien zawierać budżet, są wydatki nieprzewidzianie.
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W tym celu najlepiej jest do sumy, która została określona, dodać jeszcze
około 10% tej kwoty. Być może nie będziecie mieć zbyt wielu extra wydatków, lepiej jednak się na nie przygotować.
Niezwykle przydatnym i często stosowanym narzędziem jest tu
http://www.kalkulatorslubny.pl/. Dzięki niemu bowiem można w prosty i
wygodny sposób wyliczyć przybliżoną wartość zorganizowania pięknej
ceremonii ślubnej i perfekcyjnego przyjęcia weselnego. Zdecydowanie
warto z owej możliwości skorzystać!
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Rezerwacja terminu
Wybór daty ślubu, a w konsekwencji i wesela jest niezmiernie ważny.
Istotne jest to, aby data ślubu odpowiadała przede wszystkim Wam. W
przypadku, kiedy planowanie ślubu zostało znacznie rozłożone w czasie,
można z powodzeniem zarezerwować termin w sali weselnej/restauracji/hotelu. Następnie w kościele bądź urzędzie stanu cywilnego. Rezerwując z dużym wyprzedzeniem nie powinniście natraﬁć na większe problemy
z przeforsowaniem konkretnej daty w kościele . Kiedy jednak będziecie
czekali z tymi kwestiami do ostatniej chwili, może się okazać, że będzie to
trudne.
W tym miejscu należy wspomnieć o istocie wyboru miejsca, w którym
odbędzie się przyjęcie weselne. Nie warto korzystać z pierwszej lepszej
oferty, najlepiej wybrać w tym celu lokal polecony przez znajomych lub też
taki, w którym mieliśmy okazję już bawić się na weselu. Na szczęście dziś
każdy z nich możecie „podejrzeć” nieco na Facebooku, zapoznać się z
opiniami na jego temat – potem zaś przychodzi pora na obejrzenie go na
żywo. Warto jest wyselekcjonować kilka propozycji, a następnie zdecydować się na jeden (chyba, że macie wymarzone miejsce, które w stu procentach i pod każdym względem Wam odpowiada). W trackie wyboru nie
warto jest kierować się jedynie ceną (choć wiadomo, że jest to istotna
kwestia). Należy jednak wziąć pod uwagę lokalizację, standard, elementy
dodatkowe takie jak oświetlenie, klimatyzację, chłodnie, zaplecze gastronomiczne, itd. Ważna jest też kwestia noclegów dla gości, którzy przybyli z
daleka. Dobrze byłoby (jest to istotne zwłaszcza w przypadku letnich
wesel), gdyby otoczenie sali dobrze się prezentował, by pojawiło się tam
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tam dużo zieleni, krzesełka i stoliki dla gości. Przeprowadzając rozmowę z
właścicielem sali postarajcie się zadać mu jak najwięcej pytań. Istotny jest
w tym przypadku catering – czy będzie on już wliczony w cenę wynajmu,
czy jest dodatkowo płatny (jeśli tak, to w jakiej cenie?). Koniecznie zadajcie
pytania o wystrój sali weselnej, czy musicie korzystać ze standardowego
rozwiązania, czy też można zamówić własną dekoratorkę. Na koniec warto
jest dokładnie wyjaśnić kwestie związane z ciastami, tortem i alkoholem.
My możemy jedynie nadmienić, że niektóre lokale proponują narzeczonym
możliwość ich wliczenie w opłaty za jednego gościa (tak zwany talerzyk) –
toteż warto pytać.
Jeżeli wybieracie salę weselną mającą do dyspozycji pokoje noclegowe, to
warto je zarezerwować. Weźcie pod uwagę zarówno samych siebie, jak
również świadków i osoby, które dojeżdżają ze znacznie oddalonych miejscowości, a niekiedy są zza granicy. Rezerwując noclegi dla gości, warto
jest również zostawić na wszelki wypadek 2 lub 3 pokoje, które będą do
Waszej dyspozycji. Na pewno trzymacie spory rabat na ów wynajem.
W przypadku rezerwacji terminów ślubnych nie można zapomnieć o wyborze i ustalenia zasad współpracy z zespołem muzycznym bądź DJ’em.
Dobre zespoły mają znacznie wcześniej ustalony terminarz występów
(nawet na rok czy dwa do przodu), co powoduje, że w niektórych przypadkach mogą nie mieć czasu na to, by zagrać na Waszym weselu. W trakcie
rozmowy warto jest wypytać o warunki współpracy. Należy dokładnie
określić utwory (można skorzystać z własnej listy), a także przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami przyjęcia weselnego. Na tym etapie przygotowań do ślubu z powodzeniem można już ustalić termin z kamerzystą
i fotografem.
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Warto również odbyć spotkanie z organistą, bądź też chórem, czy solistą,
który uświetni oprawą muzyczną uroczystość w kościele. Pamiętajcie o
tym, jak istotna jest oprawa muzyczna – warto o nią zadbać.
Jeżeli wynajmowana przez Was sala weselna nie oferuje cateringu, w arto
jest także przyjrzeć się ogłoszeniom profesjonalnych ﬁrm trudniących się
dostarczaniem jedzenia na wesela. Możecie również wynająć profesjonalną kucharkę, która przygotuje wcześniej ustalone potrawy, a także zadba o
to, by wszystko w kuchni było przygotowane na czas i odpowiednio rozdane przez kelnerów. W tym przypadku warto kierować się poleceniem znajomych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie współpracy warto
wypróbować dania, które przygotuje dla Was ﬁrma cateringowa, bądź
kucharka. Jednak z doświadczeń Par Młodych wynika, że dziś zdecydowana większość sal weselnych oferuje im także catering na przyjęcie, zatem
nieczęsto muszą się one tym dodatkowo kłopotać.
Im wcześniej rozpoczniecie rezerwacje terminów ślubnych, tym zyskacie
większą możliwość wyboru wśród ﬁrm współpracujących przy organizacji
ślubu i wesela. To także szansa na zaoszczędzenie pewnej sumy pieniędzy. Mając więcej czasu możecie szukać rabatów, upustów, dzięki czemu
ogólny koszt przygotowań może być znacznie niższy.
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Pierwsze formalności
Praktycznie każdy moment po ustaleniu daty ślubu jest dobry na to,
aby odwiedzić urząd stanu cywilnego i/lub kancelarię paraﬁalną celem
uzyskania pierwszych, podstawowych informacji dotyczących ceremonii
ślubu. Będąc w wyżej wymienionych miejscach uzyskacie szczegółowe
informacje odnośnie tego, w jaki sposób przeprowadzić ślub konkordatowy lub cywilny.
Będąc pierwszy raz w kancelarii paraﬁalnej, na kilka miesięcy przed datą
planowanego ślubu, warto jest zadać kapłanowi pytania odnośnie potrzebnych dokumentów i przede wszystkim ustalić z nim datę ślubu. Innych
formalności z pewnością nie dopełnicie, gdyż na te przyjdzie jeszcze czas,
jednakże wizyta pomoże Wam potwierdzić termin i w konsekwencji mieć
100% pewność, że będzie on dla Was dostępny.
uroczystości. Wypytajcie, czy w Waszych rodzinach panują jakieś tradycje,
zwyczaje, zastanówcie się nad przypuszczalną liczbą gości.
Kancelarię paraﬁalną musicie ponownie odpowiedzieć około 3 miesiące
przed datą ślubu. Pamiętajcie, aby mieć wtedy ze sobą:
dowody Osobiste lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
(o dokumenty ubiegamy się w paraﬁi, w jakiej miał miejsce chrzest),
świadectwa potwierdzające uczęszczanie na lekcje religii
(mogą być ze szkoły podstawowej lub szkół średnich/zawodowych).
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To właśnie w tym dniu spiszecie również protokół przedmałżeński.
To może potrwać kilkanaście minut, a nawet i godzinę, co w dużej mierze
zależy od paraﬁi. Następnie otrzymacie karteczki do spowiedzi. Pierwszą
odbywacie po spisaniu protokołu, natomiast drugą w dzień lub na dwa dani
przed ślubem kościelnym. W trakcie tej wizyty otrzymacie również formularz dotyczący wygłoszenia zapowiedzi. Dokument ten przekazany musi
zostać przekazany do paraﬁi każdego z narzeczonych (koszt wygłoszenia
zapowiedzi to kwota rzędu 30-100 zł w zależności od paraﬁi). Po wygłoszeniu zapowiedzi pamiętajcie o tym, by od księdza z Waszej paraﬁi
odebrać stosowne zaświadczenie.
Ponownie odwiedzacie kancelarię paraﬁalną wtedy, gdy skompletujecie
wszystkie dokumenty, czyli:
Zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich;
Zaświadczenia o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej;
3 zaświadczenia z USC;
Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi;
Dane świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
Opłatę za mszę ślubną („co łaska”, czyli ok. 100-800 zł).

Pamiętajcie, aby w dniu ślubu dostarczyć również zaświadczenie
o odbytych spowiedziach.
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Kurs przedmałżeński
W trakcie pierwszej wizyty w kancelarii paraﬁalnej każda para jest
informowana o konieczności odbycia kursu przedmałżeńskiego. W przypadku, gdy narzeczeni pochodzą z dużego miasta, nie ma żadnego problemu ze znalezieniem aktualnie trwającego kursu w jednej z pobliskich paraﬁi. Kurs przedmałżeński nie musi być zrealizowany w paraﬁi, z której
pochodzi narzeczony lub narzeczona. Jeżeli nie chcecie być zobowiązani
do kilkutygodniowego uczęszczania na spotkania związane z realizacją
kursu przedmałżeńskiego, warto jest skorzystać z bardzo popularnych
kursów weekendowych. W Polsce znajduje się wiele miejsc, w których
takowe kursy są organizowane. Odbywa się to na ogół w formie weekendowych zjazdów, gdzie pierwsze spotkanie ma miejsce w piątek, natomiast
ostatnie, kończące kurs, w niedzielę. Jest to skondensowana forma kursu
przedmałżeńskiego. Wymaga jednak od narzeczonych dużej dozy cierpliwości, gdyż wykłady trwają po kilka godzin dziennie. Należy również
dodać, że tego typu kursy są płatne (koszt 50 – 250 zł od osoby) . Jednakże dla narzeczonych, którzy pracują, mają mało czasu, jest to wspaniałe
rozwiązanie – na miarę naszych czasów.
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Świadkowie

Po ustaleniu listy gości powinniście przystąpić do wyboru świadków.
Im wcześniej tym lepiej, ponieważ może zdarzyć się tak, że wybrane przez
nas osoby nie będą mogły, bądź też nie zechcą pełnić tej zaszczytnej funkcji. Tradycja mówi o tym, że świadkowie często powinni uczestniczyć w
przygotowaniach ślubnych, służyć narzeczonym zarówno radą, jak
i pomocą. Świadkowie są również dużym oparciem dla narzeczonych w
dniu ślubu, wesela. Warto jest pomyśleć o osobach, które albo są nam
bliskie, albo podejść do całej rzeczy bardziej praktycznie – są zaradne.
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Suknia ślubna

Na około 6 miesięcy przed ślubem panna młoda powinna zainteresować się poszukiwaniem wymarzonej sukni ślubnej. Nie kazda kobieta,
na początku poszukiwań, nie ma spójnej wizji co do kroju sukni. Aby
takową wypracować, warto jest przejrzeć różne projekty, które dostępne
są zarówno w czasopismach, jak i w ogromnej ilości w sieci.
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Drugim krokiem w poszukiwaniu wymarzonej sukni ślubnej powinno
być odwiedzenie lokalnych salonów mody ślubnej. Warto jest przymierzyć
kilka różnych modeli po to, by zobaczyć, które najlepiej współgrają z karnacją, ﬁgurą. Na pierwsze przymiarki najlepiej jest zabrać ze sobą obiektywnych obserwatorów. Może to być matka, przyszła teściowa, a najlepiej
koleżanki. Niekiedy zdarza się, że kobieta wymarzyła sobie konkretny krój,
zaś podczas przymiarek okazuje się, że w zupełnie innym wygląda ona
niczym przysłowiowy milion dolarów.
Odwiedzając salony mody ślubnej należy pamiętać o tym, że suknię można
kupić, ale równie dobrze wypożyczyć. Jeżeli nie znajdzie się wymarzonego
modelu, który sprosta wszelkim oczekiwaniom, najlepiej jest zlecić uszycie
sukni krawcowej bądź projektantce. Pamiętajmy jednak, że szycie pochłania dużo czasu, dlatego my w naszym poradniku poszukiwania rozpoczynamy już 6 miesięcy przed ślubem. Jeśli ma się krótki termin do dyspozycji, to trudno będzie uszyć wymarzoną suknię na czas lub będzie się to
wiązać z dużo większymi kosztami.
Gdy podczas wędrówki po salonach ślubnych narzeczona natknie się na
wymarzony model, może skorzystać z dwóch opcji, a mianowicie kupić go
lub zarezerwować. Najlepiej wtedy już ustalić w salonie możliwość wprowadzenia ewentualnych poprawek, a następnie ustalić termin ostatecznej
przymiarki sukni po wprowadzeniu poprawek. Kiedy suknia będzie już
wybrana, można rozpocząć poszukiwania dodatków. Na ogół buty, welon,
a obecnie coraz częściej bieliznę i biżuterię da się w tym salonie, w którym
kupiło się suknię. Nie trzeba jednak z tego korzystać, bardzo często zatem
przyszłe Panny Młode każdy z elementów kupują w innym sklepie.
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Garnitur ślubny

Kiedy przyszła Panna Młoda jest już ubrana bądź też prace nad
suknią zmierzają już ku końcowi, czas pomyśleć o tym, jak ubrać jej
wybranka. Garnitur najlepiej jest wybierać dopiero po wybraniu koloru
sukni ślubnej, w jaką będzie ubrana Panna Młoda. Wszak te stroje muszą
tworzyć wspólną kompozycję, idealną całość, przepiękny mariaż piękna i
najlepszego gustu. W celu zakupu garnituru wystarczy udać się w tym celu
do salonu mody męskiej. W tym miejscu najlepiej oddać się w ręce
fachowców, którzy dobiorą najlepszy garnitur do męskiej sylwetki, sprawdzą odpowiednio krój i fason, a dodatkowo wprowadzą ewentualne
poprawki. Kiedy garnitur zostanie już nabyty lub wybrany, koniecznym jest
dobranie do niego odpowiedniej koszuli, kamizelki, paska, butów i także
bielizny. Mężczyzna kupując kamizelkę najczęściej wtedy powinien
również dobrać do niej odpowiedni krawat, fular lub muszkę. Ostatnim
dodatkiem, który uzupełni całość, są spinki do mankietów i krawata. I tak
oto nasz przyszły Pan Młody ma już cały ślubno – weselny outﬁt.
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Obrączki ślubne
NNa rozpoczęcie doboru odpowiednich obrączek ślubnych nigdy
nie jest za wcześnie. Wszak nikt nie broni Wam przejrzeć różnego rodzaju
ofert, wzorów, które są dostępne w internecie, jak i też odwiedzić pobliskie
salony jubilerskie. W przypadku zakupu biżuterii ślubnej najlepiej sprawdza się ta druga opcja. Nic nie zastąpi momentu, w trakcie którego będziecie mogli przymierzyć dany model obrączek, sprawdzić ich teksturę,
ogólną prezencję. Wiele par decyduje się także na zamówienie obrączek
poprzez internet. Wystarczy tylko w tym celu sprawdzić rozmiar palców, a
następnie dobrać odpowiedni model. W przypadku korzystania z internetu
warto jest dać sobie czas na ewentualne poprawki bądź zwrot towaru.
Po wyborze obrączek możecie również zdecydować się na grawerunek.
Jest to obecnie bardzo popularne. Pomyślcie znacznie wcześniej, co
powinno znajdować się na wewnętrznej stronie Waszej obrączki. Pola
manewru nie ma za dużo, dlatego pary często ograniczają się jedynie do
swych imion i daty ślubu. Może to być również króciutka dedykacja. Oczywiście w grę wchodzi także wyznanie miłości – sami wybierzcie! Nierzadko przyszła Panna Młoda pragnie, by jej egzemplarz był bardziej kobiecy,
prosi zatem o umieszczenie w egzemplarzy uroczego diamentu bądź
innego kamienia szlachetnego.

Makijaż i fryzura

Na kilka miesięcy przed ceremonią ślubną panna młoda powinna
(jeżeli chce w tym dniu wyglądać nieskazitelnie pięknie) rozpocząć regularne wizyt y u kosmetyczki. W trakcie pierwszej rozmowy warto jest przedyskutować z nią różne aspekty cery, dowiedzieć się, jakie zabiegi będą najlepsze po to, aby usunąć niedoskonałości lub uchronić ją od powstania takowych, a także zaplanować datę próbnego makijażu ślubnego.
Podobnie sytuacja ma się w przypadku fryzjera i wizażystki. Lepiej wcześniej omówić z nim wizję fryzury ślubnej po to, by wszystkie elementy ze
sobą współgrały. Oczywiście na jakiś czas przed dniem ślubu kobieta
umawia się z nimi, by wykonać próbną fryzurę i makijaż (to niezwykle istotne).
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Pierwszy taniec weselny
Gdy wybrany zostanie już zespół lub DJ, należy przeprowadzić
rozmowę z artystami na temat pierwszego tańca. Najlepiej to zrobić na
około 3 miesiące przed ślubem, gdyż jeśli nie czujecie się pewnie w tańcu,
wskazane jest wybrać się na profesjonalny kurs tańca. W rozmowie z
przedstawicielem zespołu musicie wybrać utwór na pierwszy taniec. To w
tym momencie należy również podjąć decyzję, czy będzie to prosty,
klasyczny taniec, czy zdecydujecie się na wymyślenie i opracowanie
układu tanecznego.
Wiele osób ma problemy z zatańczeniem pierwszego tańca. Z myślą o tych
powstały profesjonalne szkoły, które udzielają lekcji. Wybierając nauczycieli zwróćcie uwagę na wielkość grupy tanecznej, z jaką będą pobierane
lekcje. Im mniejsza, tym lepiej. Jeżeli grupowa naukowa nie będzie efektywna, to warto pomyśleć o lekcjach indywidualnych. Zobaczycie, że
nawet osoby, które na szkolnych dyskotekach zwykle podpierały ściany,
mogą nauczyć się fantastycznego pląsania po parkiecie w rytm muzyki.

Dekoracje

Każdy chce, aby zarówno kościół, jak i sala weselna czy auto ślubne
były odpowiednio przystrojone. Obecnie znaleźć można wiele ﬁrm, które
oferują profesjonalne przybranie kościoła i sali, oczywiście za dodatkową
opłatą. Dekoracje ślubne możecie również przygotować sami, jednakże to
wiąże się ze znacznym kosztem. My doradzamy, aby zatrudnić profesjonalistę, który ma już w tym spore doświadczenie. W trakcie rozmowy z
dekoratorem starajcie się omówić kwestie wystroju każdego elementu. Po
pierwsze musi on ubrać kościół , po drugie przystroić salę, po trzecie
samochód. Niektórzy narzeczeni decydują się także na zaprojektowanie
przez dekoratora b ramy w domu Panny Młodej (zatem jeśli i Wy decydujecie się na postępowanie wedle tradycji, możecie o tym pomyśleć) Przed
podjęciem decyzji odnośnie współpracy istotne jest sprawdzenie portfolio
dekoratora. Obejrzycie zatem jego zdjęcia z wcześniejszych realizacji – na
pewno znajdują się na jego stronie internetowej.
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Zaproszenia ślubne

Kiedy posiadacie już sporządzoną listę gości, możecie przystąpić
już do zakupu zaproszeń ślubnych. Kupno zaproszeń może odbyć się
różnymi drogami. Obecnie za pośrednictwem internetu możecie dobrać
odpowiedni projekt, przesłać go do ﬁrmy drukarskiej i po kilku dniach
otrzymać gotowe zamówienie. Zaproszenia możecie również kupić w
pierwszym lepszym sklepie z artykułami ślubnymi. Ostatnio w modzie są
także zaproszenia projektowane i wykonywane własnoręcznie. Jednakże
to wymaga znacznych nakładów pracy. Jest to rozwiązanie dla osób, które
mają większą ilość czasu. W trakcie wypełniania zaproszenia najistotniejszą rolę odgrywają poprawnie wpisana data i miejsce ślubu i wesela, a
także kwestionariusz potwierdzenia przybycia. Wskażcie w nim do kiedy
goście muszą dać Wam odpowiedź odnośnie tego, czy przybędą na
wesele, czy też nie.
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Zaproszenia musicie uzupełnić i rozesłać/rozwieść w terminie 2-3
miesięcy przed datą planowanej uroczystości. Rodzinę najbliższą należy
zaprosić osobiście, z kolei znajomych, przyjaciół można listownie.
Po otrzymaniu odpowiedzi od zapraszanych gości na nowo zweryﬁkujcie wcześniej przygotowaną listę gości. To bardzo pomaga przy planowaniu, gdyż możecie ograniczyć koszty, przygotowując wesele na taką
liczbę osób, na jaką otrzymaliście potwierdzenia. Warto jednak mieć pod
ręką kilka wolnych miejsc dla niespodziewanych gości. Pamiętajcie
również o tym, aby podczas rozrachunków brać również pod uwagę zespół
muzyczny, a także fotografa i kamerzystę. Po otrzymaniu potwierdzeń
warto również ustalić konkretną liczbę rezerwacji w hotelu, pensjonacie
dla gości dojeżdżających.
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Menu weselne
Kiedy data ślubu coraz bliżej koniecznym staje się zatroszczenie o
jego „smakowe” aspekty, w tym przypadku mowa o jedzeniu. Już teraz
należy ustalić konkretne menu weselne. W rozmowie z restauratorem, czy
kucharką, bądź ﬁrmą cateringową, należy wybrać, jakie dania mają się
znaleźć na stołach weselnych. W tym miejscu musicie wziąć pod uwagę
posiłki, to jest dania gorące, zimne przekąski, sałatki, a także i wędliny.
Istotne jest również to, aby omówić kwestie związane z deserami, napojami i innymi smakołykami. To również czas, aby zorganizować alkohol w
zależności od charakteru przygotowywanego przez Was przyjęcia. W
trakcie rozmowy musicie również ustalić godzinę, o jakiej zostaną rozdane
poszczególne potrawy. Jeśli wśród gości są osoby o szczególnych wymaganiach (np.. wegetraianie) należy uwgleniac to w menu

Rozstawienie gości
Kiedy dostaniecie już klucze do sali weselnej, odwiedzicie daną
restaurację, będziecie mogli zaplanować, w jaki sposób usadzicie gości
przy stołach. To również czas na podjęcie decyzji odnośnie tego, gdzie Wy
usiądziecie. Najlepiej jest w takim przypadku wziąć pod uwagę planowany
wystrój sali, a także jej rozmiar. Miejcie na uwadze to, aby Wasz stół
znajdował się w centrum zainteresowania, gdyż to Wy jesteście najważniejszymi osobami w tym dniu. Obecnie stosowane są różne standardy
przy usadzaniu gości – możecie zdecydować się na duże stoły prostokątne bądź też niewielkie, okrągłe. Nie zapomnijcie również o przygotowaniu
stylowych winietek dopasowanych kolorystycznie do barwy przewodniej
Waszego ślubu i wesela.
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Wiązanka ślubna

Po wyborze sukni ślubnej z powodzeniem możecie odwiedzić kwiaciarnię i przejrzeć proponowane przez kwiaciarkę wiązanki ślubne. To
również moment, w którym wraz z wiązanką dobierzecie odpowiedni kwiat
do butonierki Pana Młodego.
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Oprawa muzyczna
Kiedy przygotowania do wesela są już w końcowych fazach, koniecznym staje się spotkanie z DJ’em/zespołem muzycznym w celu omówienia
muzyki jak będzie grana na weselu. To wtedy dokładnie ustalcie playlistę.
Jeśli nie macie własnych preferencji zdajcie się na muzyków. Obecnie
zespoły muzyczne są odpowiedzialne także za organizację oczepin, dlatego omówcie z nimi dokładnie, jakie zabawy będą przeprowadzane.
Sprawdźcie, co obecnie jest w modzie i dokonajcie wyboru. Wszak nie
musicie decydować się na klasyczne rozwiązanie, dziś coraz częściej
podczas weselnych przyjęć widzimy bowiem nowe zabawy czy zwyczaje.
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Pozostałe kwestie
Na kilka dni przez ślubem istotne jest to, aby dopilnować wszystkich
wcześniej omówionych elementów, które będą musiały odpowiednio ze
sobą współgrać w dniu ślubu, wesela. Należy wtedy przeprowadzić ostatnie przymiarki sukni ślubnej z dodatkami. Pan młody powinien sprawdzić
garnitur, również w pełnej krasie ze wszystkimi dodatkami. Kilka dni przed
ślubem jest najbardziej pracochłonnym okresem, dlatego też dobrze jest
znaleźć chwilkę, by rozchodzić buty. To również czas, by wybrać osoby,
które będą odpowiedzialne za pomoc parze młodej. Najlepiej, by była to
dziewczyna z głową na karku i prawem jazdy, która szybko załatwi wszystko to, co będzie potrzebne parze młodej. Powinna ona również pomóc przy
odbieraniu prezentów, a także prowadzić nadzór nad kelnerami, działalnością kuchni, cateringu. To znacznie odciąży młodych.
Zaplanujcie wszystko tak, aby na dzień przed ślubem mogliście
spokojnie wypocząć i zrelaksować się. To bardzo istotne, gdyż w następnym dniu będziecie potrzebować masę energii. Dzięki wypoczynkowi
zregenerujecie siły, które zostały mocno nadszarpnięte w trakcie ostatnich
dni przygotowań.
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