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Tę książkę dedykuję wszystkim, którzy nie boją
się spełniać swoich marzeń. Trzymacie w rękach
dowód na to, że i ja się odważyłam.
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WSTĘP
Pozwól, że zabawię się we wróżkę.
Skoro sięgnęłaś po tę książkę… hm, czyżbyś planowała ślub? Masz
chłopaka… nie, czekaj – narzeczonego! I zupełnie nie wiesz, od czego
zacząć? Świetnie trafiłaś!
Nie ty pierwsza denerwujesz się zawarciem małżeństwa. I nie dla ciebie
jednej instynktownym skojarzeniem ze ślubem jest biała sukienka, a nie
doniosła życiowa zmiana czy zobowiązanie się do dzielenia reszty życia
z drugą osobą. Z pozoru dla wielu młodych par rola zaślubin w umocnieniu miłości stoi zwykle gdzieś na końcu, po znalezieniu lokalu,
wyznaczeniu daty i wyborze menu. Wydaje się, że narzeczeni pomijają
duchowe i emocjonalne znaczenie tej ceremonii i skupiają się na warstwie
wizualnej. Ile razy słyszałaś od koleżanek szukających ze łzami w oczach
w ósmym sklepie butów w kolorze écru (écru, nie beżowym!), że wszystko
musi być doskonałe. Najwyraźniej uważały, że jeden detal jest w stanie
zniweczyć całe przygotowania i nieodwołalnie pogrążyć ich ślub w bezdennej otchłani uwłaczających, „nieidealnych” imprez.
Trudno się dziwić, że przyszli małżonkowie bardzo przeżywają ten
dzień. Na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie na
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swój własny sposób ogromnej imprezy, a także zadbanie o dobry nastrój
każdego z kilkudziesięciu (kilkuset!) gości. Dla wielu jest to pierwsza
tego rodzaju sytuacja w życiu. W dodatku o tyle niezwykła, że wynika
z potrzeby podzielenia się z bliskimi swoim szczęściem i zamanifestowania dozgonnej miłości, jaką czują do drugiej osoby. Stąd też presja osiągnięcia perfekcji – narzeczeni wiedzą, że ich miłość i wzajemne oddanie
będzie oceniane przez pryzmat doboru kolorów i jakości przystawek.
Tego dnia prezentują wszystkim swoje uczucie: czują, że skoro jest ono
upragnionym przez wielu spełnieniem marzeń, także sama impreza
powinna mu dorównać. Bo każdy przecież zasługuje na idealny ślub.
A czy zastanawiałaś się kiedyś, co dla ciebie oznacza ten ideał? Możliwe, że znasz już jego niektóre detale. Potrafisz wymienić zaplanowane
przystawki i wybrane piosenki. Dekorację stołów i dokładną długość
welonu. Krój garnituru pana młodego i liczbę bukietów na ołtarzu. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na te rzeczy, a nie na inne?
Wybór konkretnych akcesoriów i kolorów, miejsca ślubu, a potem
wesela – wszystko to tworzy razem specyficzny nastrój. Wymyślony właśnie przez was, a przez to unikalny i niepodrabialny. To własna wizja
i osobiste upodobania sprawiają, że parom tak zależy na realizacji określonych pomysłów – są siłą, która umożliwia podjęcie najtrudniejszych
decyzji. Z tego samego powodu każda bliska ci osoba – czy to z rodziny,
czy z przyjaciół – nagle okazuje się skarbnicą rad związanych z wyborem zespołu muzycznego i wzorka na krawacie twojego narzeczonego.
Wszystko to w pogoni za jednym, uniwersalnym ideałem.
Nieistniejącym ideałem.
Słyszałaś pewnie powiedzenie, że ideałów nie ma. Sprawdza się ono
także w przypadku wesel. Nie ma uniwersalnie idealnego wesela. Istnieją
pewne wzorce, istnieją inspiracje. Nie istnieje ideał.
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Zastanów się chwilę nad idealnym weselem, na które ostatnio się
wybrałaś. Czy na pewno było absolutną perfekcją? Czy wiernie odwzorowałabyś je w dniu swojego ślubu? Czy zupełnie, absolutnie, całkowicie
nic a nic byś nie zmieniła? Wiedziałam! Oczywiście, że byś zmieniła!
Jeśli nie lokalizację, to chociaż krój sukni. Albo liczbę gości. Albo lokal.
No, zlituj się, przynajmniej pana młodego!
Nie istnieje określony wzorzec wesela, które każda para uzna za perfekcyjne. Dla narzeczonego to ty jesteś idealna i żaden ślub nie byłby tym
wyśnionym, gdyby nie było na nim ciebie. Wystarczy zmienić ten jeden
element i wszystko traci jakikolwiek sens. Na pewno jesteś w stanie zrozumieć, że każdy ma swoje weselne plany i swoje wyobrażenia, a różnią
się one między sobą jak noc i dzień. Może ty nie próbowałabyś narzucić
innym swoich pomysłów, ale nie wszyscy twoi bliscy myślą podobnie
– na pewno będziesz miała szansę skonfrontować wasze wyobrażenia
dotyczące tej wyjątkowej uroczystości.
To oczywiste, że każdy chętnie wyrazi swoje zdanie na temat twojego
wesela i podjętych decyzji – niekoniecznie w uprzejmy sposób. Wiem,
że pierwszą reakcją może być złość i frustracja. A przecież oni chcą
tylko pomóc! Także mają swoje ideały i z troski o twoje szczęście starają
się doradzić, jak wprowadzić je w życie. W końcu nie chodzi o kolejną
imprezę urodzinową. Chodzi o ślub: najważniejszy i najpiękniejszy dzień
w twoim życiu. Ciekawe, ile jeszcze razy to usłyszysz.
Aby ten dzień faktycznie taki był, musisz podejmować niezależne
decyzje i pozwolić wybrzmieć swojemu zdaniu. Opinia gości nie jest
aż tak ważna, chyba że swoimi komentarzami sprawiają ci bezustanną
przykrość. Największe znaczenie mają wybory twoje i twojego narzeczonego, bo to wy wiecie, jaki efekt chcecie osiągnąć i jaki nastrój ma
wam towarzyszyć przy składaniu sobie przysięgi miłości na całe życie.
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To właśnie nastrój jest w tym wszystkim bardzo ważny. Dekoracje, jedzenie i lokale mają jedynie pomóc wam go uchwycić. Marzysz
o sukience z długim ponad wszelką logikę trenem, bo chcesz poczuć się
jak księżniczka. Zapraszacie trzysta osób, bo zależy wam na atmosferze,
którą tworzy obecność bliskich osób. A narzeczony zgadza się na kolejną
przymiarkę weselnego smokingu, bo cieszy go twój uśmiech, który pojawia się, gdy widzisz go w ślubnym stroju.
Bo o to właśnie chodzi – o uczucia.
Nie o wygląd kościoła ani o liczbę róż użytych do dekoracji urzędu
stanu cywilnego. Tyko o rozczulenie twojego ojca, kiedy pierwszy raz
zobaczy cię w tej białej sukience. O wzruszenie dziadków, gdy wreszcie
będziesz rzucać własnym bukietem, zamiast stale łapać cudze. I o emocje,
które będą wam towarzyszyć podczas pierwszego tańca jako młoda para.
Zewnętrzna otoczka ma jedynie zbudować nastrój. Dlatego dokładne
zaplanowanie tego dnia jest niezwykle istotne. Nie pozwól jednak, by
spędzało ci sen z powiek na rok przed ślubem. Jest to ważna ceremonia
i nic dziwnego, że chcesz, aby wszystko poszło gładko, ale nie przypłacaj
spełnienia swojej wizji bezsennymi nocami czy napiętymi stosunkami
z każdym członkiem rodziny. O ile odrobina stresu podziała na ciebie
motywująco, ciągłe nerwy w niczym nie pomogą. A uwierz mi, że w dniu
ślubu przełożą się na twoje zachowanie względem narzeczonego i niezbyt
dobrą zabawę zaproszonych gości. A przecież ich samopoczucie to także
element idealnego wesela – takiego, podczas którego jesteś otoczona
kochającą rodziną i uśmiechniętymi przyjaciółmi, zebranymi w jednym
miejscu dla uczczenia waszej miłości.
Dzięki odpowiednim decyzjom i wyborom, będziecie w stanie zorganizować przyjęcie idealne – bez względu na to, czy dla was ideał oznacza
przyjazd pod kościół dorożką, czy zawarcie małżeństwa na Seszelach.
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Chcę pomóc ci w sprecyzowaniu twoich oczekiwań i wskazać różne sposoby rozwiązania sytuacji, które zdarzają się podczas przygotowań do
niemalże każdego wesela. Dowiesz się, jak walczyć z narzucaną przez
krewnych tradycją i spojrzysz inaczej na ogólnie przyjęte, a tak strasznie
oklepane elementy ślubu.
Zaczynamy od razu, bo przygotowania zajmą ci wystarczająco dużo
czasu i uwagi. Przygotuj się na podejmowanie jednej decyzji za drugą.
Wiem, że bliskie osoby chętnie zrobią to za ciebie, ale uwierz mi, że
o ile nie są to profesjonalni konsultanci ślubni – nie chcesz tego. Nikt
nie odgadnie twoich życzeń, jeżeli najpierw samej nie uda ci się ich sprecyzować. Masz już narzeczonego – super. Masz pierścionek – gratuluję!
Masz datę ślubu – idzie nam coraz… Nie masz? Widzę, że faktycznie
musimy zacząć od podstaw.

DODATKI I INSPIRACJE W WEDDING TEAM
Jako czytelniczka tej książki, otrzymujesz dostęp do zamkniętej sekcji
Wedding Team. Znajdziesz tam dodatkowe artykuły, które poszerzą twoją wiedzę, pliki do pobrania (np. wzory umów i zaproszeń),
a nawet specjalne zniżki od partnerów. Gdy zobaczysz w książce
ten znak, oznacza to, że dodatkowa zawartość czeka na ciebie pod
tym adresem:
http://jakzorganizowacwesele.com/weddingteam
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OKIEM EKSPERTA

A MOŻE SŁODKI BUFET?
NATALIA KOZŁOWSKA
właścicielka Insomnia cafe & restaurant
(www.insomnia-restauracja.pl)

Podczas organizacji przyjęcia weselnego możemy wybrać jedną z dwóch
opcji: konsekwentnie stawiać na klasykę lub nadążać za ślubnymi trendami.
Warto się zastanowić nad modą, która ewoluowała na Zachodzie, a w Polsce
ciągle jeszcze nie jest częstym elementem atrakcji weselnych – tak zwanym
Candy Barem. Wraz z upływem czasu zmienił nieco swoje oblicze i obecnie
można spotkać się z jego najróżniejszymi odmianami:
SŁODKI STÓŁ – w jego centrum znajdują się wszelkiego rodzaju ciasta, pojawiają się też muffinki albo ciasteczka. Głównym elementem dekoracyjnym są
ozdobne patery (otwarte są praktyczniejsze, jednak te z kloszem mają swój
unikalny urok) oraz piętrowe instalacje.
KLASYCZNY CANDY BAR – dominują tu głównie żelki w każdej postaci,
cukierki i praliny oraz inne drobne słodycze. Ciasta pełnią drugorzędną rolę.
Warto wyeksponować niektóre elementy i umieścić muffinki albo makaroniki
w ozdobnych naczyniach. Głównym elementem dekoracyjnym są nietypowe
słoje, słoiki oraz stojaki z dziurkami do wtykania patyczków z łakociami.
COOKIE TABLE – moim zdaniem, to jeden z najgorętszych trendów. Tutaj
rządzą ciastka i ciasteczka pieczone przez pannę młodą i jej rodzinę. Są one
wyjątkowym akcentem i osobistym wkładem w przygotowanie uroczystości.

S’MORES BAR – inspiracja amerykańską tradycją pieczenia pianek marshmallows nad ogniskiem i wkładania ich jak kanapkę między dwa herbatniki.
Na weselu pianki można upiec nad minipalnikami, a potem wybrać spośród
kilku rodzajów herbatników (owsiane, słodkie, krakersy, biszkopty), by stworzyć swojego s’more (w Polsce nazywamy go ogniskowym deserem). Dodatkowo polecam dipy do moczenia tych słodkości, np. gorącą czekoladę lub
karmel.
POPCORN BAR – popcorn może być podawany na słono, ale też na słodko
z karmelem. Zaproszeni goście sami wybierają i tworzą własne kompozycje.
APPLE BAR – tutaj zapraszamy gości do przygotowania własnego karmelizowanego jabłka. Ta odmiana stołu świetnie pasuje do jesiennych wesel. Dla
uczestników przyjęcia maczanie jabłek w czekoladzie lub karmelu stanowi
dodatkową atrakcję.
BUFET LODOWO-JOGURTOWY – najtrudniejsza ze wszystkich odmian
candy baru, ponieważ należy zadbać o odpowiednią temperaturę lodów
lub mrożonego jogurtu. Ta niewygoda jednak się opłaca, ponieważ jest to
najzdrowsza ze wszystkich propozycji. Wystarczy dodać pokrojone owoce,
posypki, drobne słodycze i zaprosić gości do tworzenia własnych przepysznych
kompozycji smakowych.

SPIS TREŚCI
Wstęp
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SPRAW, ABY TEN DZIEŃ BYŁ NIEZAPOMNIANY
KOMPLETNY PRZEWODNIK PO ORGANIZACJI ŚLUBU I WESELA
JUSTYNA KOŚCIELSKA
Mistrzyni organizacji z wieloletnim doświadczeniem: od kameralnych
wesel po międzynarodowe konferencje. Tłumaczka i orientalistka.
Zawsze otwarta na nowe pomysły, inspiracje i wyzwania.

KROK PO KROKU
Masz wszystko pod kontrolą. Książka
sprawnie poprowadzi cię przez każdy
etap ślubnych przygotowań.

MIEJ WIĘCEJ ZA MNIEJ
Zapanuj nad weselnym budżetem!
Dowiesz się, jak planować wydatki,
zmniejszyć koszty i negocjować.

NAJNOWSZE TRENDY I POMYSŁY
Poradź się specjalisty! Znajdziesz tu
wskazówki od ekspertów z wielu dziedzin: od zaproszeń ślubnych, przez stroje
pary młodej, po weselny catering.

DOGADAJ SIĘ Z RODZINĄ
Odkryj skuteczne metody na radzenie
sobie z presją otoczenia i sposoby na
owocne dyskusje z rodziną – dzięki nim
nie stracisz czasu na zbędne kłótnie.

PRZYDATNE DODATKI
Plan budżetu, harmonogram ustaleń
z salą weselną, wzór listy gości, szablon
zaproszeń – i znacznie więcej.

WEDDING TEAM
Otrzymasz dostęp do zamkniętej sekcji
on-line, gdzie znajdziesz ekskluzywne
teksty, zniżki i materiały do pobrania.
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