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WstępWstęp

Wesele, ślub. 

Marzysz o pięknym, niepowtarzalnym dniu. 

Czas odliczany do wesela powoli mija, a rzeczy do zrobienia jest całe 

mnóstwo. Jaki jest przebieg wesela, kiedy i co organizować? O co py-

tać  w  restauracji?  Jakie  menu  przygotować?  Co  zrobić  z  dziećmi 

w czasie przyjęcia? 

Jest tak wiele pytań związanych z organizacją tego jedynego dnia. 

Odpowiedzi na nie najdziesz w tym ebooku. 

Całe weselne przygotowania rób w myśl zasady: 

To, co masz zrobić jutro, zrób już dziś. 

Przed weselem prawie zawsze wypada coś nieoczekiwanego, warto 

mieć więc rezerwę czasu. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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Najważniejsze rzeczy do przemyśleniaNajważniejsze rzeczy do przemyślenia

Planowanie wesela musisz zacząć od zastanowienia się nad kilkoma 

bardzo ważnymi kwestiami. Ich spis znajduje się poniżej: 

 

✔ Ślub konkordatowy czy tylko cywilny? 

✔ Na ile osób ma być przyjęcie? 

✔ Czy ma być tradycyjnie, czy nowocześnie? 

✔ Dla jakiego wiekowo grona ma być przeznaczone? 

✔ Skąd są goście i jak są majętni? – ważne przy wyborze miejsca, 

zorganizowaniu dojazdu i noclegu 
 

Kogo zapraszać?

Jest to niezwykle ważna kwestia. Każdy, kto robi wesele i zaprasza 

gości, chce, aby przyszli oni na niemal 99%. Zaproszone osoby z ro-

dziny rzadko odmawiają przybycia na wesele. Jeżeli nie przychodzi 

rodzina, to albo nie jest w stanie – choroba, wyjazd, poród itd. – albo 

istnieją w rodzinie niewyjaśnione spory. 

W przypadku osób z dużymi rodzinami problem polega na wybraniu 

tych członków rodziny, których chce się mieć u siebie na weselu. Pro-

blem też jest czasem o tyle trudny, że objętość portfela nie pozwala 

na zaproszenie wszystkich krewnych. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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Mając dużą rodzinę, zastanówcie się, kto jest dla was ważny, u kogo 

byliście na weselu, jaki jest stopień pokrewieństwa. 

Jeżeli macie małą rodzinę, a pomimo to chcecie mieć w miarę duże 

wesele i decydujecie się na znajomych, wybierajcie ich mądrze. Mąd-

rze – tzn. spodziewajcie się obecności długoletnich znajomych. Ta-

kich, z którymi przeżyliście już coś wspólnie. Jeśli położy się nacisk 

na osoby, które zna się krótko, może się okazać, że przy weselnym 

stole krzesła będą świecić pustkami. 

Decyzja  odnośnie  zapraszanych  osób  wymaga  chłodnej  kalkulacji. 

Lepiej włożyć w nią więcej czasu. Możecie podzielić sobie gości na 

tych z potencjałem (tych, którzy prawdopodobnie przyjdą) i tych bez 

potencjału. Dopiero na podstawie takiej listy osób rezerwujcie salę, 

zamawiajcie zaproszenia. 

Podpowiedź ☺

Jeżeli  daliście  gościom określony czas  na zastanowienie się,  a  oni 

ciągle zwlekają z odpowiedzią – może to znaczyć, że odpowiedź bę-

dzie  negatywna.  Osoby,  które  chcą  iść  na  wesele,  mówią  o  tym 

w miarę szybko. 

W  każdym  przypadku  zwłoki  spróbujcie  się  skontaktować  z  daną 

osobą i potwierdzić jej przybycie bądź nie. 

Jeżeli zapraszacie gości przez dłuższy czas, nie zostawiajcie wszyst-

kich na sam koniec – macie szanse w razie odmowy zaprosić na ich 

miejsce inne osoby. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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W  przypadku  zapraszania  gości  warto  przedyskutować  tę  kwestię 

z rodzicami. Nie chodzi tu o to, aby całą listę gości robili rodzice – to 

jest wasze wesele.  Rodzice mogą służyć wam radą,  pomocą. Jeżeli 

macie kłopot z wyborem osób z rodziny, rodzice wam na pewno po-

mogą. 

Kiedy wiesz, w jakiej formie zawierać będziesz związek małżeński, ile 

osób przewidujesz – możesz zabrać się za organizację wesela. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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NajważnieNajważniejsze rzeczy do zorganizowaniajsze rzeczy do zorganizowania

Najważniejszymi rzeczami do zarezerwowania są: 

 

✔ sala weselna; 

✔ zespół muzyczny; 

✔ fotograf; 

✔ kamerzysta; 

✔ dobra kucharka; 

✔ ustalenie miejsca, daty i godziny mszy świętej; 

✔ załatwienie formalności w USC i kościele; 

✔ wybór świadków. 
 

Sala na weselne przyjęcie

Najważniejsze w organizacji wesela jest znalezienie lokalizacji i szyb-

kie zarezerwowanie lokalu. W miesiącach bądź miejscach cieszących 

się  wyjątkową  popularnością  mogą  być  po  dwa  wesela  dziennie. 

W takim przypadku miejsce przyjęcia weselnego wybrać należy rok, 

półtora roku  przed weselem. W moim wypadku rok przed weselem 

był minimum. 

Zastanawiasz się, gdzie możesz zorganizować przyjęcie? Masz wiele 

możliwości, niektóre z nich to: 

✔ restauracja wolno stojąca; 

✔ restauracja w hotelu – od razu jest miejsce noclegowe, ważne, 

jeżeli masz gości z daleka; 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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✔ restauracja  w  zamku  –  kilka  ślicznych  zakątków  znajdziesz 

w części  III  Ciekawostki,  informacje: Wesele  jak 

z bajki – wybór lokalizacji; 

✔ park  obok  zamku bądź  dziedziniec  zamkowy  – jeżeli  chcesz 

mieć wesele w plenerze; 

✔ tzw. remiza lub dom ludowy, jeżeli jesteś z małej miejscowości. 

Wybór lokalizacji – uwagi

Przy wyborze lokalizacji ważne jest, aby wiedzieć, skąd są goście i jak 

są sytuowani. Inaczej wygląda wesele, jeżeli gośćmi są biznesmeni, 

a inaczej, jeżeli pochodzisz z małej miejscowości, gdzie wszyscy goś-

cie mieszkają blisko. W drugim wypadku wybór lokalizacji w domu 

ludowym albo w lokalnej restauracji jest jak najbardziej trafny.

Jeżeli masz znajomych i rodzinę na kilku kontynentach lub w kilku 

krajach i czeka ich długa podróż – wybierz miejsce bardziej eksklu-

zywne, atrakcyjne, z noclegiem. W tym przypadku wesele za granicą 

też jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli jest to miejsce, gdzie łatwo jest 

dotrzeć samolotem. 

Przy decydowaniu się na lokalizację poza miejscem zamieszkania pa-

na młodego i  panny młodej istnieje ryzyko, że część zaproszonych 

osób nie przybędzie. Będą na pewno obecne na weselu te osoby, dla 

których podróżowanie  nie  jest  czymś nowym.  Dla  starszych osób, 

które przebywają tylko w swojej miejscowości, wyjazd do miejscowo-

ści położonej  np.  100 km dalej może być zbyt męczący. Warto więc 

przed wyborem takiej lokalizacji zastanowić się, ile  osób w rodzinie 

jest mobilnych, aby uniknąć późniejszego rozczarowania. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin
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Przy wyborze miejsca na przyjęcie weselne warto wziąć pod uwagę 

to, jaki będzie koszt wesela w danym miejscu oraz jaki będzie po-

trzebny udział naszego czasu w przygotowaniach. 

Warto porównać dwa podstawowe warianty. Pod spodem zamieści-

łam listę rzeczy, o jakie trzeba się martwić w tzw. domu ludowym 

oraz w restauracji. Podaną listę utworzyłam na podstawie własnych 

doświadczeń oraz doświadczeń znajomych. 

Wesele w domu ludowym

Rzeczy, które trzeba samemu zorganizowań, dodatkowo opłacić: 

✔ wynajęcie sali; 

✔ wynajęcie kucharki; 

✔ zrobienie zakupów (jedzenie + napoje bezalkoholowe, składni-

ki do pieczonych ciast) + koszty dojazdów (paliwo); 

✔ kupno alkoholu; 

✔ wynajęcie kelnerek/kelnerów; 

✔ sprzątanie po imprezie; 

✔ wypożyczenie krzeseł, stolików, naczyń; 

✔ wypożyczenie chłodni; 

✔ zamówienie i dowiezienie tortu; 

✔ zrobienie dekoracji; 

✔ znalezienie i opłacenie noclegów dla przyjezdnych gości; 

✔ zakup chleba i kieliszków do przywitania; 

✔ zakup serwetek. 

Zamiast kucharki i zakupów może być liczony tylko catering. 
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Wesele w restauracji

Rzeczy, które trzeba samemu zorganizowań, dodatkowo opłacić: 

✔ koszt menu (często jedzenie, owoce, ciepłe i zimne napoje);

✔ tort weselny (często robiony w tejże restauracji);

✔ ciasta (często zamawiane mogą być w tej samej restauracji); 

✔ alkohol – zakup, dowiezienie (można kupić poprzez restaurac-

ję). 

Rzeczy, które są wliczone w cenę menu: 

✔ wynajem sali; 

✔ dekoracja; 

✔ chleb, kieliszki do przywitania; 

✔ chłodnia; 

✔ parking strzeżony; 

✔ nocleg dla pary młodej i kilka pokoi dla gości (bądź obniżona 

cena noclegu); 

✔ obsługa kelnerska; 

✔ sprzątaczki; 

✔ dekoracja sali; 

✔ krzesła, stoliki, naczynia, serwetki, serwety. 

Wybór wariantu zależy od Ciebie, od tego, ile masz wolnego czasu na 

przygotowania, co jesteś w stanie sama zrobić.
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Weselna strona internetowaWeselna strona internetowa

Możesz zrobić stronę weselną  za darmo, wystarczy zarejestrować się 

w portalu oferującym darmowe strony. Jeżeli nigdy wcześniej nie ro-

biłeś strony internetowej, skorzystaj z darmowego dostępnego sza-

blonu. 

Na zrobienie strony internetowej powinniście zdecydować się jeszcze 

przed wydrukowaniem i wysłaniem zaproszeń. Dołączając jej adres 

do tekstu zaproszenia, będziecie pewni, że każdy otrzyma o niej in-

formację.

Płatny serwer, na którym założyć można 
weselną stronę internetową

http://www.weselny.pl/rejestracja

Serwer ten ma przygotowanych kilka szablonów stron – tzn.  użyt-

kownik dostaje do swojej dyspozycji gotową, zaprojektowaną stronę, 

do  której  dodaje  treść,  zdjęcia.  Na  tym serwerze  można  zobaczyć 

przykładowe strony, szablony, dema pokazujące, jak wygląda robie-

nie strony.
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Bezpłatną możliwość założenia strony 
masz tutaj

http://www.wyjdzzamnie.pl/web-wasze-strony.htm

Aby tworzyć swoją stronę, należy najpierw w portalu Wyjdź za mnie 

założyć notatnik – miejsce na wpisywanie:

 

● notatek z każdej czynności; 

● rozwiązywanie quizów premiowanych nagrodami; 

● tworzenie listy osób (gości, świadków).
 

Po założeniu notatnika można przejść do zakładania strony weselnej.

Kolejne miejsce do umieszczenia zdjęć 
i informacji ze ślubu

http://www.wesele.com.pl/stronaind.htm

Twoim  zadaniem  jest  wysłanie  informacji,  zdjęć.  To  redakcja  tej 

strony umieszcza tam wasze zdjęcia, informacje.

Inną możliwością zrobienia strony jest rejestracja w jednym z porta-

li, takich jak np.: Interia, Republika, Onet. Dostępna jest tam możli-

wość założenia własnej strony. Można wybrać szablon strony. Po je-

go wyborze system sam podpowiada, co gdzie trzeba wpisać lub jak 

dodać zdjęcie. 
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ZaproszeniaZaproszenia, wizytówki, podziękowania, wizytówki, podziękowania

Zaproszenia możesz zrobić samodzielnie. W tej części zamieszczone 

zostały  przykładowe  wzory  dwóch  zaproszeń  wraz  ze  wzorem 

podziękowań po weselu oraz winietek, wizytówek dla gości.

Przykład zaproszeń, podziękowań i winietek 
z różą

Z  zamieszczonych  przykładów  możesz  wykonać  z  powyższym  ele-

mentem zaproszenia, podziękowania po weselu i winietki dla gości 

na stoły.

Zaproszenia należy wydrukować na sztywniejszym papierze – może 

być biały, jasnoróżowy, kremowy – i złożyć je w połowie. W środek 

należy dołożyć kartkę do wpisywania życzeń. Wymiary takiej wkładki 

powinny  być  troszkę  mniejsze  niż  okładki  zewnętrznej,  czyli 

22 x 16 cm. Jeżeli  wkładkę chcesz mieć tylko z pojedynczej  strony, 

wówczas jej wymiary nie powinny przekraczać 11 x 16 cm. Do zapro-

szeń wybierz jeden z tekstów i wierszy z pierwszej części, z działu po-

święconego zaproszeniom.

Gotowe zaproszenia znajdziesz w dołączonym do ebooka pliku  za  -  

proszenie z roza.pdf
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Pasujące do zaproszeń winietki wydrukuj i złóż na pół. Imiona dru-

kuj czcionką o nazwie: Monotype Corsiva. Wydrukowane karteczki 

z imieniem osoby przyklej obok różyczki – tak jak na przykładzie.

Przykład winietki z różą:

Wzór winietki, gotowy do wydrukowania, znajdziesz w załączonym 

do ebooka pliku winietka z roza.pdf

Po weselu możesz wysłać gościom podziękowania. Wzór przykłado-

wych podziękowań został przedstawiony poniżej. Środek zrób w po-

dobny sposób jak w przypadku zaproszeń.

Wzór podziękowania również znajdziesz w dołączonym do ebooka 

pliku podziekowanie z roza.pdf
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Książeczka na mszę ślubnąKsiążeczka na mszę ślubną

Chcesz zrobić gościom dodatkową niespodziankę i przygotować dla 

nich  książeczkę  z  waszą  mszą  ślubną?  Przykład  gotowej  wersji 

znajdziesz poniżej. 

Wejście do kościoła

Marsz weselny – R. Wagner

Skrzypce/Geige:

Anna Kowalska

Wezwanie Chrystusa 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie zmiłuj się nad nami.

Gloria

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.  

Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.  

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie, Boże, 

Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony. 

Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. 

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Który gładzisz grzechy świata przyjm błaganie nasze. 

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. 
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Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś Najwyższy, 

Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Czytanie 

(1 Kor 12, 31-13, 8a)

Hymn o miłości

Śpiew między czytaniami

Ewangelia (Mt 19, 3-6 )

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela 

Kazanie 

Ksiądz: Antoni Nowak

Sakrament małżeństwa

Wyrażenie woli zawarcia związku małżeńskiego

Hymn do Ducha świętego
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O Stworzycielu Duchu przyjdź:

2 .Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twojej.

3. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. 

Podpisanie dokumentów

Ave Maria – F. Schubert

Skrzypce/Geige

Przysięga małżeńska

Błogosławieństwo obrączek

Nałożenie obrączek

Modlitwa powszechna 

Módlmy się za...

Wszyscy: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
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Przygotowanie darów 

Wspaniały Dawco Miłości:

Prefacja

K:  Pan z Wami

W:  I z duchem twoim

K:  W górę serca

W: Wznosimy je do Pana

K:  Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.

W:  Godne to i sprawiedliwe

Święty

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. 

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.  

Błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. 

Hosanna na wysokości.
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Aklamacja po przeistoczeniu 

K:  Oto wielka tajemnica wiary

W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. 

Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Modlitwa Pańska

K:  Wezwani zbawiennym nakazem 

i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, 

przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja 

jako w niebie tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. 

Ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa za nowożeńców

Modlitwa o pokój

K:  Pokój Pański niech zawsze będzie z wami

W: I z duchem twoim

K:  Przekażcie sobie znak pokoju

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin



UDANE WESELE – darmowy fragment - Złote Myśli

Jolanta Valentin ● str. 

27

Baranku Boży

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Komunia

K:  Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. 

Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.

W:  Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 

ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Ubi Caritas

Tam, gdzie miłość jest i dobroć,

 tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.
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Błogosławieństwo wiernych

K:  Pan z wami

W:  I z duchem twoim

K:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 

i Duch święty.

W/A: Amen

K:  Idźcie, ofiara spełniona

W:  Bogu niech będą dzięki.

Wyjście z kościoła

Aria  na strunie G – J.S. Bach

Skrzypce/Geige

Szpaler z róż
W czasie, kiedy będziemy wychodzić z kościoła,  

prosimy o podniesienie róż w szpaler.

Ci, którzy nie trzymają róż, mogą wyjść z kościoła wcześniej.

Na zewnątrz czekają osoby z przygotowanymi 

rzeczami do obsypywania. 

Szpaler może być też uformowany przez osoby bez róż. 

Można klaskać itd.

Dziękujemy Wam wszystkim za przybycie i towarzyszenie nam 

w tym tak uroczystym dla nas dniu.

Mamy nadzieję, że ta książeczka będzie dla Was  miłą pamiątką.

Zapraszamy wszystkich do dalszej zabawy.

Z uwagi na drugą mszę ślubną – gratulacje odbędą się na zamku.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin



UDANE WESELE – darmowy fragment - Złote Myśli

Jolanta Valentin ● str. 

29

Książeczka weselnaKsiążeczka weselna

Chcesz mieć na stołach porozkładane wizytówki, menu. Przydałby Ci 

się  też  plan  wesela.  Zamiast  drukować  samemu  bądź  zamawiać 

wszystkie te śliczne, ale zajmujące mnóstwo miejsca rzeczy, zrób jed-

ną – książeczkę weselną. 

Pod spodem znajdziesz przykład treści weselnej książeczki, przykład 

ten to podstawowy schemat książeczek, jakie znalazły się na moim 

weselu. W naszych książeczkach dodana była informacja o symboli-

ce, jaka towarzyszy weselu, były przyśpiewki.                               

 Spis treści

Krótka informacja dla naszych gości ............................................... 2

Plan wesela ........................................................................................ 3

Menu ..................................................................................................  4

– 1 –
 

Dziękujemy za Wasze przybycie.

Życzymy dobrej zabawy na naszym weselu, 

które zaplanowaliśmy do 5 rano.

W sali kominkowej znajduje się  Księga gości, 

prosimy wszystkich o wpisanie się. 

– 2 –
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Plan wesela

16.00* – Wejście ze mszy do sal zamkowych

– gratulacje

– szampan i toast

– obiad

17.30  – Pierwszy taniec młodej pary – 

    walc „Nad pięknym modrym Dunajem”

– Taniec rodziców i pary młodej

– Początek zabawy tanecznej dla wszystkich gości

19.00 – Zabawa w kółeczku

20.00 – Polonez

21.00 – Pokaz sztucznych ogni

22.00 – Blok zabaw specjalnie dla dzieci

23.00 –  Taniec – Konkurs I

24.00 – Oczepiny 

– Taniec nowej młodej pary

– Pokaz niespodzianka

– Podziękowania dla rodziców 

    (wspólne zdjęcie z rodzicami i rodzeństwem)

1.00 –  Tort weselny

– Zbieranie na  wózek dla dzieci

2.00 – Konkurs II

3.00 – Chusteczka

4.00 – Pociąg 

5.00 – Ostatni taniec

16.00* – Może się okazać, że podany czas będzie nieznacznie przesunięty

– 3 –
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Menu

Obiad:

– Rosół z makaronem

– Polędwiczki wieprzowe, ziemniaki, sałatka

Dania ciepłe:

– Barszcz czerwony z uszkami

– Pieczeń w sosie

– Gołąbki

Dania zimne:

– Schab ze śliwką

– Sałatki

– Wędliny

Tort weselny

Ciasta i ciasteczka

Owoce

Życzymy wszystkim smacznego!!!

– 4 –

Do książeczki weselnej możesz dodać teksty przyśpiewek. Wtedy je-

żeli goście zaczną weselne śpiewy, będziesz mieć pewność, że będą 

śpiewać te same teksty i nie będzie dużego zamieszania na sali.
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Zwyczaje z Zachodu, coraz częściejZwyczaje z Zachodu, coraz częściej  
pojawiające się pojawiające się na weselach w Polscena weselach w Polsce

Panna młoda w czasie wesela powinna mieć ze sobą 4 rzeczy:

 

1. Coś niebieskiego.

2. Coś pożyczonego.

3. Coś starego.

4. Coś nowego.

Rzeczy te mają gwarantować szczęście. Niebieska rzecz często jest to 

podwiązka, pożyczona – mały detal zdobniczy, jak pierścionek. Pier-

ścionek może też być czymś starym. Nową rzeczą  jest sukienka, bu-

ty. 

Pan młody nie może zobaczyć panny młodej wcześniej niż przed oł-

tarzem. Dlatego do ołtarza prowadzi pannę młodą jej tata.

Zamiast krawata rzucana jest podwiązka.

Kilka zabaw i tradycji weselnych z Austrii

Miesiącem wesel jest maj.

Często przebieg wesela i zabaw organizowany jest nie przez rodzi-

ców, a przez przyjaciół pary młodej, świadków.
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Przygotowują oni również gazetki. Jedną na poważnie, drugą na pół-

serio.  Gazetka  weselna  ma  za  zadanie  przedstawić  parę  młodą. 

W części zabawnej wklejane są zdjęcia np. przyszłego potomstwa – 

zrobione na komputerze jako połączenie zdjęć pana młodego i panny 

młodej  z  okresu  niemowlęcego.  Nieodłącznym  elementem  są 

zabawne wierszyki, zdjęcia.

Na Mszę świętą przygotowywane są specjalne książeczki z przebie-

giem nabożeństwa, z podziękowaniami za przybycie oraz z porząd-

kiem po wyjściu z kościoła, dotyczącym gratulacji i Agape.

Agape – to spotkanie po mszy   weselnej. Obok kościoła czekają na 

gości trunki – szampan, wino, woda mineralna, soki i małe przeką-

ski. Podczas gdy jedni goście gratulują parze młodej, inni spożywają 

posiłek. Agape często organizowana jest pod chmurką, chociaż ple-

banie dysponują też odpowiednimi pomieszczeniami.

Po Agape zaczyna się Tafel, czyli właściwe przyjęcie. Pomiędzy Aga-

pe a Tafel może być kilkugodzinna przerwa. 

Austriacy znają również bramy, jednak różnią się one od naszych za-

płatą za przejście. Zamiast wódki i słodyczy para młoda musi wyko-

nać zlecone przez zamykających drogę zadanie. Zadania mają na celu 

wykazanie, że para młoda jest w stanie wykonać rzeczy, jakie czekają 

na nią po weselu, np. zajmowanie się dzieckiem. 
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Uprowadzenie panny młodej

Ma miejsce podczas trwania wesela. Pannę młodą uprowadzają pa-

nowie. Idą wraz z nią do jednego z pobliskich lokali, gdzie zamawiają 

piwo, wino etc. Pan młody ma pozostawione wskazówki, dzięki któ-

rym ma odnaleźć swoją żonę.

Jeżeli panna młoda miała ze sobą bukiet – płacą „porywacze”, jeżeli 

go zapomniała zabrać – za konsumpcję płaci pan młody.

Cięcie belki drewna

Ta czynność  ma pokazać,  na  ile  państwo młodzi  potrafią  ze  sobą 

współpracować. Nowożeńcy dostają rękawice robocze i muszą razem 

przerżnąć belkę drewna. 

W Austrii zamiast welonu rzuca się bukiet. Znam wiele przypadków, 

gdzie bukiet nie trafił do właścicielki, a ma go w domu osoba, która 

go złapała. 

Pan młody rzuca podwiązkę. 

Pokój nowożeńców

Jeżeli znajomi pary młodej wiedzą, gdzie śpią nowożeńcy, mogą od-

powiednio ten pokój przygotować. Zdarza się,  że wypełniają go po 

brzegi  nadmuchanymi  balonami  bądź  innymi  rzeczami.  Może  się 

zdarzyć, że młodzi zamiast iść spać – muszą uporządkować bałagan. 
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Północna niespodzianka

Tradycyjnie po północy pan młody powinien obdarować swoją mał-

żonkę. Podarkiem jest biżuteria. Są pary, gdzie biżuteria zamieniana 

jest na np. dobry aparat fotograficzny. 

Przemowy

W Austrii zawsze wesele rozpoczyna przemowa. Przemowa nie musi 

być zaraz na początku, ale w pierwszej części wesela. Przemowę wy-

głaszają rodzice państwa młodych. 

Pan młody swoją wybrankę w sukni widzi pierwszy raz dopiero przed 

ołtarzem. W Austrii nie ma błogosławieństwa młodych przez ich ro-

dziców, więc ryzyko zobaczenia się wcześniej jest znikome.

Za szczęśliwy omen uważana jest  pogoda zmienna. Jeżeli  w dzień 

ślubu jest słońce i pada deszczyk – Austriacy mają idealny zestaw. 

Taka pogoda ma przynieść szczęście, bo w małżeństwie oprócz dni 

pogodnych są też burzowe.

Austriacy często noszą stroje ludowe. Tutaj, nawet w Wiedniu, strój 

ludowy należy do strojów uroczystych. Są wersje strojów ludowych 

dla panien młodych.  Wówczas całe ubranie jest białe albo czarno-

złote. Czarny jest tylko gorset.
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Informacja do kInformacja do księgi wpisówsięgi wpisów

Jeżeli  macie  wyłożoną  dla  gości  książkę  weselną  i  chcecie  mieć 

określone wpisy – poproście o to. Możecie obok księgi położyć kartkę 

z prośbą na sztaludze. Prośba taka może wyglądać następująco:

Przykład  znajdziesz  w  załączonym  do  ebooka  pliku  do  kisiegi  

wpisow.pdf

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Valentin



Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Jak profesjonalnie i tanio przygotować wesele, które

zachwyci Waszych gości? Wesele, ślub. Marzysz o

pięknym, niepowtarzalnym dniu. Czas odliczany do wesela

powoli mija, a rzeczy do zrobienia jest całe mnóstwo. Jaki

jest przebieg wesela, kiedy i co organizować? O co pytać w

restauracji? Jakie menu przygotować? Co zrobić z dziećmi

w czasie przyjęcia? Jest tak wiele pytań związanych z

organizacją tego jedynego dnia. Odpowiedzi na nie

znajdziesz w tej publikacji. Co takiego szczególnego

znajduje się w tym poradniku? - Najważniejsze rzeczy do

zorganizowania – kamerzysta, fotograf, zespół muzyczny,

lokalizacja oraz świadkowie. - Ustalenie szczegółów

dotyczących menu, muzyki oraz sesji zdjęciowej. - Weselne zakupy, dekoracja,

zaproszenia – dowiedz się, jak nad wszystkim zapanować. - Zdrowie i uroda,

przećwiczenie tańca oraz... zwalczanie stresu przedweselnego – cenne wskazówki. -

W jaki sposób powinno wyglądać przyjęcie weselne? Fajerwerki oraz inne

wspaniałości weselne – prawdziwa magia! - Weselna strona internetowa, etykietki na

alkohol i inne gadżety – to także jest ważne. "Jeśli masz problem, jak zorganizować

swoje wesele, jak wszystko dopiąć na ostatni guzik - sięgnij po tę książkę. Jest

idealna, jeśli chcesz ogarnąć cały "młyn", który towarzyszy organizacji wesela.

Podpowie ci wiele ciekawych rzeczy. Dla mnie osobiście była niezbędna :) Polecam."

K. F.

Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://organizacja-wesel.zlotemysli.pl

Dodaj do koszyka
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