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O!, nareszcie nadszedł ten dzień! Właśnie Twój chłopak Ci się oświadczył. Tak długo na 

to czekałaś.   

Jednak po wielkiej euforii zaczyna ogarniać Cię lekka panika… Nie wiesz, jak zabrać się 

za organizowanie tego jedynego dnia w życiu. Od czego zacząć? Jak poinformować o tym 

najbliższych? Czy zacząć od wyboru Kościoła, czy od znalezienia sali weselnej, czy może 

najpierw sporządzić listę Gości? Aż chce się krzyczeć!!!! A wydawało Ci się, że masz już 

wszystko zaplanowane, że zorganizowałaś ten dzień już dawno temu… Wtedy, kiedy jako 

mała dziewczynka marzyłaś o tym, że w białej sukni poślubisz tego jedynego.  

Doskonale rozumiem, co czujesz. Ja też niedawno byłam w tej sytuacji… Zupełnie nie 

wiedziałam, jak zabrać się za przygotowywanie swojego ślubu i wesela.  

Nauczona własnym doświadczeniem postanowiłam napisać ten poradnik. Stworzyłam go 

z myślą o wszystkich kobietach, które czują się przytłoczone natłokiem obowiązków 

związanych z przyszłą uroczystością. Dzięki temu poradnikowi będziecie mogły 

spokojnie i bez nerwów zaplanować i zorganizować ten jedyny dzień w życiu. Poradnik 

ten pomoże wam przygotować ślub i wesele, tak, aby spełniły się wszystkie Wasze 

marzenia.  

Poradnik ten nie odnosi się do kwestii formalnych związanych z czynnościami, jakie 

należy podjąć w Kościele oraz Urzędzie Stanu cywilnego.  

Życzę miłej lektury i trzymam kciuki za ten dzień!!  

Oby był on początkiem pięknej drogi!! 
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Zaraz po zaręczynach jesteśmy tak szczęśliwe, że 

dzwonimy albo wysyłamy esemesy do najbliższych, 

żeby pochwalić się, że właśnie się zaręczyłyśmy. To 

samo dotyczy mężczyzn. Oni też chcą pochwalić się 

rodzinie oraz kolegom, że właśnie podjęli jedną 

z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Oczywiście 

telefoniczny oraz esemesowy sposób powiadamiania 

jest bardzo naturalny oraz spontaniczny i jest 

najszybszym sposobem na przekazanie tej informacji rodzinie oraz najbliższym 

znajomym. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się powstrzymać przed 

wykonaniem kilku telefonów i przesłaniem kilkunastu esemesów.  

 

Przyjęcie zaręczynowe 

 

Po takim powiadomieniu można jednak zorganizować oficjalne przyjęcie zaręczynowe, 

które w Polsce nie jest jeszcze tak popularne. Przyjęcie takie umożliwia poinformowanie 

najbliższej rodziny oraz przyjaciół o zaręczynach w zabawny sposób. Dzięki niemu 

Wasze rodziny oraz znajomi będą mogli się lepiej poznać. Co więcej zaręczyny są 

świetnym pretekstem do zorganizowanie imprezy. Przygotowanie przyjęcia 

zaręczynowego zmusi was do wcześniejszego zaplanowania listy gości, ponieważ na takie 

przyjęcie nie powinno zapraszać się osób, których nie chcemy zapraszać na wesele, 
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jednak na taką uroczystość nie zaprasza się osób, które musiałyby dojeżdżać. 

Można również zorganizować dwa różne przyjęcia tzn. jedno dla rodziny, a drugie dla 

znajomych. 

Tradycyjnie przyjęcie zaręczynowe powinni organizować rodzice Panny Młodej, ale 

obecnie nie ma żadnych sztywnych reguł, dlatego jego przygotowaniem mogą zająć się 

Państwo Młodzi, a nawet ich znajomi. 

Nie ma również ograniczeń, co do tego, jak ma wyglądać takie przyjęcie. Może to być 

uroczysta kolacja, eleganckie przyjęcie, bądź po prostu grill. 

Przy długich zaręczynach przyjęcie takie organizuje się po trzech, czterech miesiącach od 

zaręczyn, a do roku przed ślubem. W innych przypadkach termin jest w zasadzie 

dowolny, byle przypadał on na więcej niż 6 miesięcy przed ślubem.  

 

Spotkanie rodziców Pary Młodej  

 

Po zaręczynach rodzice Pary Młodej powinni się koniecznie spotkać, oczywiście najlepiej, 

jeśli Para Młoda będzie uczestniczyła w takim spotkaniu. Z inicjatywą mogą wystąpić 

sami narzeczeni, bądź rodzice Panny Młodej. Może to być kolacja w knajpie, bądź 

spotkanie w domu, mieszkaniu narzeczonych lub rodziców Panny Młodej. Celem takiego 

spotkania jest po pierwsze uczczenie zaręczyn, a ponadto omówienie najpilniejszych 

spraw związanych z organizacją ślubu, w tym np. wstępne ustalenie terminu oraz 

budżetu. Bardzo ważne jest, żeby od razu dać znać rodzicom, że zarówno ślub i wesele 

jest Waszym świętem i nawet, jeśli rodzice mają ponosić większość kosztów to, to Wy 

decydujecie o tym, jak ten dzień ma wyglądać. Nie możecie bowiem realizować wizji 

rodziców przy jednoczesnym porzucaniu własnych marzeń co do tego, jak ma wyglądać 

ten dzień. Jeśli pozwolicie, żeby rodzice podejmowali decyzje, to może się okazać, że ślub 

i wesele będą zupełnie nie takie, jakbyście chcieli. Zadaniem rodziców jest Wam pomóc, 

a nie organizować wszystko za Was.                                                 

Pamiętajcie: to Wasz dzień i ma on wyglądać i przebiegać tak, jak Wy chcecie. 
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Jeśli w trakcie ślubu lub wesela coś nie będzie szło zgodnie z planem, to nie przejmujcie 

się tym, bo naprawdę nie warto. Nawet przy najbardziej precyzyjnym planie i najlepszej 

organizacji mogą zdarzyć się wpadki, to naturalne i w pełni normalne. Dzień ten jest zbyt 

krótki i zbyt ważny, aby tracić czas na martwienie i złoszczenie się! No i koniecznie 

pamiętajcie o tym, aby nie wyżywać się na Panu Młodym. Szkoda psuć ten romantyczny 

dzień i emocjonalne chwile przyziemnymi sprawami 

Trzeba dołożyć jak najlepszych starań do tego, żeby wszystko się udało, a jeśli coś nie 

wyjdzie, to przynajmniej będzie, co wspominać. 

 

Pamiętajcie, czasu nie da się cofnąć i tego dnia nie da się przeżyć po raz 

drugi więc cieszcie się nim i nie marnujcie go na nerwy i fochy !!!! 
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1. Wypisz swoje oczekiwania: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

2. Na ile osób ma być sala: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

3. Lista miejsc, które chcesz obejrzeć: 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

4) _________________ 
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Nazwa: Nazwa: 

Data spotkania: Data  spotkania: 

Adres: Adres: 

Telefon: Telefon: 

E-mail: E-mail: 

www www 

Max. Liczba osób: Max. Liczba osób: 

Proponowana cena: Proponowana cena: 

Uwagi: Uwagi: 

  

  

  

 

 

Pamiętaj o podpisaniu umowy. 

 

 

 

 

 




