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WSTĘP :

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, wywróciła życie wielu osób do góry nogami.
Wprowadzenie obostrzeń, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu, a także obawa przed
zakażeniem sprawiły, że Polacy zaczęli inaczej podchodzić do kwestii własnego zdrowia. Zmiany w stylu życia zauważa
się w uroczystościach ślubnych. Wprowadzono zalecenia dotyczące dystansu społecznego. Nakaz samoizolacji, praca
zdalna, brak zajęć w szkołach, ograniczenie wydarzeń publicznych, zakaz przemieszczania się, konieczność poddania się
kwarantannie oraz inne obostrzenia wprowadzone na czas pandemii koronowirusa spowodowały, że zmieniły się codzienne
nawyki wielu osób, a także życie rodzinne i zawodowe.
Sporo osób zaczęło spędzać więcej czasu na łonie natury, zwłaszcza w parkach i lasach.

Przedstawiam Państwu zarys kilku pomysłów jak zorganizować
ze względu na COVID-19 przyjęcie weselne w przydomowym ogrodzie lub parku. 

W tradycyjnej obyczajowości ceremonie ślubne odgrywały ważną rolę w podtrzymywaniu i okazywaniu więzi rodzinnych oraz 
społecznych, łączyły elementy wartości i zasad wyznawanych przez społeczność lokalną. Wydarzenia towarzyszące weselu są
zaakcentowane i otoczone różnymi aktami i rytuałami podkreślającymi rangę uroczystości. Przyjęcie weselne jest formą zabawy, 
biesiadowania, świętowania, w której uczestniczą zaproszeni goście. 



Podczas wesela szczególną rolę odgrywają świadkowe, rodzice oraz chrzestni. Weselu towarzyszą liczne 

typowe elementy, jak odpowiednie miejsce i oprawa, specjalnie zaplanowane menu, spożywanie alkoholu, 

taniec, zabawy, podarunki dla nowożeńców. Prestiż ceremonii podkreśla się odpowiednimi 

przedmiotami, stołami, krzesłami, dekoracjami, oświetleniem, muzyką.

Ślub we własnym ogrodzie? Albo na działce? Albo na przydomowym placu? Dlaczego nie?

Coraz więcej par w Polsce, nie tylko rozważa takie rozwiązania, ale z powodzeniem wciela je w życie. 

Niektórzy Młodzi nie chcą zmieniać planów związanych z poślubieniem ukochanej osoby.

W wielu przypadkach sytuacja ta niejako wymusiła przeanalizowanie swojej hierarchii wartości. Wesela z 

weselnych sal, restauracji, klubów przeniosły się na wolne powietrze. Są wprowadzone ograniczenia co do 

liczby zaproszonych weselnych gości. Używanie maseczek, płynów dezynfekcyjnych. Zachowanie odległości 

pomiędzy osobami dlatego nawet odpowiednie ustawienie stołów jest spowodowane obecnością wirusa.

Ślub i wesele we własnym ogrodzie mogą wydawać się na luzie, z samymi pozytywnymi wibracjami, ale w 

rzeczywistości, samodzielna organizacja ślubu to spore wyzwanie, sporo planowania i nieco koordynacji. 

Dlatego Państwu podaję kilka pomysłów na zorganizowanie takiej uroczystości we własnym zakresie lub przy 

pomocy koordynatora. 



Koordynatora można wynająć wyłącznie na dzień ślubu, ale niezbędne jest wcześniejsze omówienie z nim Waszej wizji ślubu, 
planowany przebieg itd. Doświadczeni 
konsultanci ślubni dysponują wiedzą, która może okazać się zbawienna! Dlatego zdecydowanie polecamy takie rozwiązanie!
Chcecie czuć się komfortowo na swoim weselu… 
dlatego wybraliście swoje podwórko. 
Upewnijcie się, więc że stylizacja, którą
wybraliście jest tym, czego szukaliście!

Zastanów się nad nastrojem, stylizacją i motywem przewodnim swojego ślubu, a następni zacznij łączyć wszystkie te elementy w 
spójną całość. Skup się na określeniu stylistyki, bo od tego powinny wyjść wszystkie kolejne elementy aranżacji. Poniżej 
przykładowe stylizacje na przyjęcia ogrodowe, które następnie należy rozwinąć o określenie kolorystyki, wybór kwiatów i kilku 
charakterystycznych elementów, które zdefiniują cały klimat wesela.

Pogoda w Polsce jest wbrew pozorom dość nieprzewidywalna. Dlatego, jeśli planujesz plenerowe wesele we własnym ogrodzie, 
powinnaś wziąć pod uwagę kapryśność i zmienność aury. Warto także mieć plan B na wypadek totalnego załamania 
pogody. Zatem rozważ czy nie potrzebny będzie ogrzewacz gazowy lub duże wiatraki? Pomyśl o przygotowaniu zadaszonej wiaty 
z przezroczystej pleksi (do wynajęcia w firmie zajmującej się obsługą eventów) lub namiocie imprezowym (również do 
wynajęcia). Pamiętaj, że w lecie uciążliwością będzie niewątpliwie towarzystwo komarów. Zabezpiecz się na tę okoliczność! 
Pochodnie lub cytrynowe świece powinny odstraszyć natrętne owady. Może być chłodniejszy wieczór dlatego przygotuj kosz z 
kocami. Na wypadek deszczu, przydadzą się parasolki.



Gdzie odbędzie się ceremonia i gdzie usiądą goście? Czy jest może duże drzewo, które będzie punktem centralnym podwórka, 
fajne ogrodzenie, czy też jest to otwarta trawiasta przestrzeń? Aby stworzyć przytulne i intymne miejsce zaślubin w plenerze, 
warto wykorzystać małą architekturę ogrodową, czyli np. altana, trejaż lub pergola. Jeśli przestrzeń, w której ma się odbyć
ślub nie ma tego typu zabudowy, idealnym rozwiązaniem będzie ustawienie w dowolnym miejscu łuku ozdobionego kwiatami, 
tkaninami, balonami lub światłami (skonsultuj je z fotografem, który podpowie Wam, jak najlepiej ustawić łuk, aby był dobrze 
oświetlony). Ciekawym rozwiązaniem jest ustawienie starych drzwi lub wrót od stodoły, ozdobione girlandami z liśćmi i 
kwiatów.

Kwiaty to jeden z naszych ulubionych tematów związanych ze ślubem. Jeśli nie planujesz widowiskowych dekoracji, ogromnych 
pergoli uginających się od kwiatów, do których niezbędne jest zatrudnienie profesjonalnego florysty, możecie sami  zrobić całą
dekorację kwiatową na swoim ślubie! Kwiaty ustaw luźno w wazonach lub słoikach. Zapleć obręcze w kwiatowe girlandy! To 
naprawdę nie jest trudne.

Aby przyjęcie w ogrodzie było niezapomniane, sam ogród musi być wyjątkowo przygotowany i zadbany! Jeśli przyjęcie ma się
odbyć w ogrodzie, który jest stale użytkowany i pielęgnowany na co dzień, konieczne będą tylko kosmetyczne zabiegi, jak 
skoszenie trawy, przycięcie drzew i krzewów, dosadzenie kwiatów. Natomiast, jeśli teren, na którym planujecie wesele jest 
zdziczały i rzadko użytkowany, to prace porządkowe i pielęgnacyjne musza być przeprowadzone od odchwaszczania. 



Gdy brakuje Ci stylistycznych mebli np. stołów i krzeseł również możesz wynająć. Obecnie firmy 
wypożyczające  dysponują bardzo szerokim asortymentem. 

Świetnym miejscem na przyjęcie weselne wiosną i jesienią są… szklarnie!
Można je spotkać w wielu 
miejscach i naprawdę są one zjawiskowe, ale można z nich skorzystać
wyłącznie wczesną wiosną i późną jesienią, z powodu temperatury, 
jaka może powstać w szklarni.

Nagłośnienie i oświetlenie oraz urządzenia kuchenne mają duży pobór mocy, dlatego jeśli działka nie 
dysponuje tzw. siłą, niezbędne będzie dodatkowe źródło zasilania w postaci agregatu (generatora) 
prądotwórczego. Nie próbujcie podłączać wszystkich urządzeń do zwykłej sieci domowej, bo grozi to nie tylko 
wyłączeniem prądu i przerwą w zasilaniu, ale może mieć znacznie poważniejsze i niebezpieczne konsekwencje.

Przyjęcie w ogrodzie daje szanse na wykorzystanie takich elementów gastronomicznych, które są niemożliwe 
do aranżacji w wielu innych miejscach. To podczas przyjęcia w ogrodzie możecie zaplanować fantastyczne 
przyjęcie przy profesjonalnych grillach! I jest to opcja, którą zdecydowanie polecam! 



Należy robić zdjęcia które będą uwieczniały całe przyjęcie. Zdjęcia są najpiękniejszą pamiątką ze ślubu i nie warto z niej 

rezygnować, choćby kosztem innych ekstrawagancji (np. sukni ślubnej). Jeśli chcecie mieć piękne, intymne portrety trzeba 

zatrudnić profesjonalnego fotografa.

Bezwzględnie należy poinformować sąsiadów o planowanym przyjęciu w ogrodzie! Podaj sąsiadom orientacyjny czas trwania 

imprezy, podaj imię i numer telefonu osoby, z którą sąsiedzi mogą się skontaktować w przypadku, jeśli impreza stanie się

uciążliwa. To może być świadek, świadkowa, siostra. Przeproś z góry za ewentualne niedogodność i hałas. Uśmiech zawsze 

pomaga w takich sytuacjach! Po weselu, ładnym gestem będzie podziękowanie sąsiadom za przychylność i podarowanie np. 

słodkości.

Do zapamiętania

1. Ustal stylizację, dekoracje i klimat, jaki chcesz, aby zapanował na Waszym weselu
2. Pamiętaj o pogodzie i miej plan B na wypadek niespodziewanej zmiany aury
3. Ustal przestrzeń na ceremonię zaślubin i wesele
4. Wypożyczalnie i florystyka
5. Zadbaj o ogród
6. Zastanów się nad parkingiem i toaletami
7. Porozmawiaj ze swoimi sąsiadami
8. Zaplanuj dodatkowe źródło zasilania
9. Ustal odpowiednie menu weselne
10. Zatrudnij koordynatora



Szkoda, że nie mogę cofnąć zegara,
znalazłbym cię szybciej i dłużej kochał…

…dla tych co kochali, kochają i będą kochać….



Pandemia zmienia wiele obszarów życia – oddziałuje zarówno na sprawy życia codziennego, 

jak i te związane z pracą i planami na przyszłość. 

Przed wyjątkowym wyzwaniem stoją obecni narzeczeni, 

którzy od dawna planowali dzień swojego ślubu. Jedni decydują się przełożyć go na 
późniejsze miesiące lub następny 
rok, inni odwołują go i czekają z 
ogłoszeniem terminu do czasu, aż
wszystko wróci do normalności. 

Ci młodzi, którzy jednak 
zdecydowali się zorganizować ślub 
i wesele w czasie epidemii, muszą
pamiętać o zachowaniu 
szczególnych zasad 
bezpieczeństwa. 

Dotyczy to również organizacji 
wesel, na których warto 
zastosować rozwiązania 
maksymalizujące bezpieczeństwo 
gości. 



 Wychodząc naprzeciw Pannom Młodym, które mimo obecnej napiętej sytuacji planują w tym roku stanąć na ślubnym 
kobiercu maseczki ochronne dopasowane do wymarzonej sukni ślubnej.                                                                  

 W zależności od preferencji przyszła Panna Młoda będzie mogła wybrać maseczkę idealnie dopasowaną do karnacji, 
makijażu, fryzury i oczywiście sukni ślubnej mogą być one także wyszywane kryształami Swarovskiego  lub zdobione 
koronkami.

 W kwestii zachowania czystości rąk warto pomyśleć o zapewnieniu środków do dezynfekcji rozmieszczonych w
ogólnodostępnych miejscach.

 Rękawiczki jednorazowe nie sprawdzą się z racji niepraktyczności podczas spożywania posiłków czy tańca na parkiecie. 

 Ważnym aspektem jest również ochrona twarzy, z racji kropelkowej drogi  rozprzestrzeniania się wirusa – w tym celu 
warto zaopatrzyć gości w maseczki ochronne.



Ślub to jest jedna z ważniejszych chwil w życiu i tak z powodu ograniczeń nie może być tylu gości, ilu się pragnie.

Dlatego zasugeruję kilka pomysłów na zorganizowanie ślubu w przydomowym ogrodzie lub na plaży. 



 Pełzająca po piasku biała sukienka, szum fal 

zastępujących marsz weselny i fotografia osadzona na 

błękitnej butelce o zachodzie słońca 

to idealne miejsce na najbardziej 

romantyczny moment w życiu. 

 A dla nadmorskich przedsiębiorców 

to szansa biznesowa z utrzymaniem rygorów 

związanych z pandemią. 



 Wybrałam kilka ujęć z najważniejszymi pomysłami, które kluby plażowe mogły by wziąć pod uwagę, jeśli 
młodzi chcą sobie powiedzieć „tak”. 

 Krzesła Białe, schludne i ściśle małe: krzesła do ślubu na plaży muszą być ustawione na dwóch kolumnach, 
aby nowożeńcy przechodzili pośrodku, tak jak w kościele, i nie mogą wyróżniać się w sugestywnym naturalnym 
otoczeniu plaży. 



 Warto zdecydować się na bardziej neutralny
kolor (również ten tradycyjnie kojarzony 
z suknią panny młodej).

 Podczas wesela na plaży ważne jest, 
aby wybrać meble, które nie kolidują z naturalnym 
otoczeniem plaży, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się
podawać dania gościom siedzącym boso na piasku.

 Zatem zakaz używania designerskich 

krzeseł: naturalne drewno jest lepsze, 
aby nadać egzotyczny i elegancki akcent.

 Donice z drewna niczym kwiatowe 
kielichy owinięte białym 
delikatnym materiałem „łopocący” 
na wietrze niczym rozwinięty żagiel ….. 



Piękny pomarańczowy zachód słońca odbijający się od piaszczystej skarpy… biała suknia i niebieski 
garnitur nawiązujący do koloru wody….

różowe goździki i wiatr….piasek i ona o on….



Śluby poza urzędową salą ślubów można zawierać od 2015 roku. 
Wcześniej urzędnicy tylko w wyjątkowych wypadkach godzili się na takie rozwiązania np. z powodu choroby. 
Nowa ustawa pozwala na zawieranie ślubów w plenerze. 
Od początku 2018 roku w Świnoujściu zawarto 88 ślubów cywilnych, z czego 3 były zorganizowane w plenerze. 
Młode pary na tło uroczystości najchętniej wybierają świnoujską plażę.

Sakramentalne „tak” po raz kolejny padło 

na świnoujskiej plaży. 

Tym razem wierność i miłość ślubowali sobie 

Justyna i Karol. 

Zamiast sali Urzędu Stanu Cywilnego, uroczystość zorganizowali nad brzegiem morza – takie było ich marzenie. 

Ceremonię poprowadził prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz



….. płatki czerwonych róż kontrastujące na 
białym dywanie…krzesła otulone białymi pokryciami nawiązującymi

do koloru „dachu” z chmur… 

....piasek….biel sukni….baldachim chroniący 

od promieni słońca….koronkowe kokardy 

otulające biało zielone weselne bukiety…



.…białe drewniane krzesła przepasane szyfonową kokardą z 
kontrastującymi zielonymi palmami skierowanymi w kierunku ołtarza…

….. Młoda Para zatrzymuje się

na dywanie przed szmaragdowym 

morzem a drewniana brama jest 

pierwszą strona otwartej powieści ich 

życia….

bliscy zasiadają na pluszowych 

siedziskach słuchając przysięgi 

Ich Miłości…. 

Trzy szorstkie drewniane słupy, owinięte białym welonem, 

wystarczą, aby stworzyć sugestywny ołtarz, naturalnie do ustawienia na 

linii brzegowej. 

O resztę zadba morze, stanowiąc naturalne i niepowtarzalne tło do ślubu na plaży.



Minimalny ślub na plaży. 

 Dodatkową zaletą tego wyboru jest to, że nie jest

on zbyt biurokratyczny. 

 Tym, którzy chcą urządzić wesele na plaży, 

stawiając na styl minimalistyczny, polecamy zainspirowanie się

scenografią nadbrzeżnych traw „wyrastających”  

z zieleni ruskusu ….

 Mając niewiele środków ekonomicznych można 

zorganizować wesele na plaży w minimalistycznym i 

sugestywnym stylu, pozostawiając morze jako tło drugoplanowych „bohaterów”  i 

oczywiście Parę Młodą w ich najpiękniejszym dniu. 



Zaletą ślubów na plaży jest to, że nie ma potrzeby kupowania i instalowania 

zbyt wymagających konstrukcji mogą być to kosze, donice z drewna, dywanu z juty, 

naturalne materiały, które  oprawiają pastelową scenografię, która miesza się z błękitem wody.



Miłość nie zna przeszkód, dlatego środki zapobiegawcze nie będą stanowić wielkiego ograniczenia. 

Paris Khachi i Emily Manashi z San Francisco zaręczyli się w ubiegłym roku. Z niecierpliwością czekali na 
dzień ślubu.
Po wybuchu pandemii koronawirusa zastanawiali się nad przełożeniem go na inny, odleglejszy termin.
cyt. „….. Długo myśleliśmy nad tym, co mamy zrobić. W końcu uznaliśmy, że nie ma sensu przekładać ślubu. 

Nikt przecież nie wie, jak sytuacja się rozwinie. Zdecydowaliśmy się, choć wiedzieliśmy, że w tej ważnej dla 

nas chwili towarzyszyć będzie nam wyłącznie kilka osób z najbliższej rodziny Ksiądz zgodził się na transmisję

z uroczystości przez Internet, z czego bardzo się ucieszyliśmy….” 



W kościele na parę czekała niespodzianka. 
Ławki oklejone były zdjęciami rodziny i znajomych. 

„…To było naprawdę piękne.
Dzięki temu nie czuło się takiej pustki w kościele  

– przyznała panna młoda.”  

Ślub w Internecie na żywo oglądało 200 osób.



Kolejną propozycją miejsca uroczystości mogą być ogrody przydomowe 
Tego lata były trzecim najpopularniejszym miejscem ślubu.

To modne obecnie miejsce. 

Taka uroczystość zyskuje popularność nawet wśród celebrytów. 

Aktorki Hilary Duff  i Giny Rodriguez powiedziały sakramentalne „tak” 

na przydomowym  podwórku.



W 2020 roku wesela przydomowe stały się szczególnie popularne ze względu na pandemię.

W czasie trwania wirusa i porządku społecznego, zdystansowania, przyszli małżonkowie

przeobrazili swoje pierwotne plany na miejsca na wolnym powietrzu. 

Zobacz kilka pomysłów na ślub w ogrodzie lub w parku. 



Jeśli twoje podwórko jest już pełne bujnej zieleni, zastanów się nad dodaniem niepowtarzalnego akcentu  

do wystroju trawą pampasową.

Łodygi trawy pampasowej w glinianych donicach.



Podnieść komfort swojego domu na zewnątrz dzięki takiemu trikowi dekoracyjnemu – aksamit lub plusz.
Można się skontaktować z wypożyczalnią, aby uzyskać pluszowe meble, które stworzą ciepłą i zachęcającą atmosferę.

Poduszki ubrane w aksamitne poszewki aż zachęcają

do spoczynku.



Niezależnie od tego, czy wypełnisz te tace kwiatami, 
sezonowymi owocami i warzywami, 
utrzymają wszystko na swoim miejscu, 
aby goście mieli miejsce na postawienie napojów na stołach.

Zachęć swoich gości do przechadzania się po Twoim ogrodzie 

dzięki interaktywnym doświadczeniom.

Można zrobić duży wyświetlacz z drewna na zdjęcia 

wówczas bliscy mogą podziwiać zdjęcia Młodych.

Zrób krok dalej, dołączając odręczne notatki na temat zdjęć i ich znaczenia dla Ciebie.

Twoi goście od razu poczują się bliżej Ciebie.



Kontrastuj miękki krajobraz na swoim podwórku z dramatycznym 

kształtem geometrycznym, takim jak ten sześciokąt.

Wprowadzi nowoczesny klimat do każdej aranżacji ślubnej na podwórku.

Jeśli młodzi lubią grilla można go postawić w dniu ślubu 

pasuje do ogrodu i jest łatwo dostosować ślubne menu np. 

krewetki, szaszłyki pieczone ziemianki, papryki itd....

To będzie zabawny i pyszny sposób świętowanie dnia ślubu.



Można rozłożyć dywanik, który natychmiast doda ciepła                         
ogólnej atmosfery boho do zaślubin.

Ten produkt ma neutralne kolory i subtelny design.

To świetna opcja dla tych, którzy chcą

klasycznego stylu ślubnego.



Suszone dekoracje kwiatowe wspaniale komponują się
same lub ze świecami naturalnego bądź szarego koloru



Kolejnym przykładem są foto budki. To okazja, aby spersonalizować swój ślub w ogrodzie.



Regały trójkątne to także wyjątkowe ekspozytory deserowe  
Oddziel różne słodycze w tej eleganckiej strukturze. 
Trójkątna półka z litego drewna.                                                                               

Zainwestuj w drewnianą tacę z metalicznymi akcentami.

Nie tylko będzie służyć jako wspaniała taca na przyjęciu weselnym,

ale będzie służyć przez wiele lat.



Pomysł wykorzystania szklanych terrariów do serwowania potraw.
Wypełnij swoje słodyczami, aby uzyskać nieoczekiwanie elegancki akcent.

Geometryczne szklane terrarium.

Światła łańcuchowe



Nie mogę nie wspomnieć o lampkach sznurkowych.
Będą nie tylko służyć do oświetlenia Twojej przestrzeni, ale te romantyczne dodatki zapewnią również
natychmiastowe ciepło na Twoim podwórku.

Ponadto sprawiają, że każde zdjęcie wygląda absolutnie epicko.

Te wytrzymałe żarówki w stylu Edisona 

rzucą ciepły blask na twoje wesele na oświetlonym podwórku.



Zmień swoje podwórko w najlepsze przyjęcie, wręczając gościom konfetti.
Wskazówka dla profesjonalistów: upewnij się, że jest biodegradowalny, aby ślub był jakby 
najbardziej  przyjazny dla środowiska.

Ten złoty papier konfetti będzie wyglądał 

oszałamiająco na zdjęciach.

Złote konfetti z tartego papieru.



Jeśli błyszczące konfetti nie są w klimacie Młodych 

można rozważyć użycie suszonych dzikich kwiatów. 

Konfetti ślubne z płatków kwiatów.

Jeśli nie chcesz spędzać czasu na pakowaniu konfetti z 

płatków kwiatów dla swoich gości, rozważ zainwestowanie 

w fabrycznie napełnione poppersy konfetti.    



Pomysły na ślub w ogrodzie mogą być

ozdabiane przez duże litery 

– inicjały Młodych.

Dodaj dodatkowe ozdoby do swojego ogrodu za 

pomocą większych.

Dodadzą przestrzeni odrobinę luksusu i 

stworzą idealne tło do zdjęć.



Wesele na podwórku może urozmaicić szarfa materiału 
to - kreatywny pomysł.

Zamiast strukturalnego łuku można materiał niby zarzucić,  

aby uzyskać naturalne, przewiewne miejsce na ceremonię. 



Można zaplanować ślub w wiejskim lub 

rustykalnym ogrodzie i użyć bel siana jako 

dodatkowego  miejsca do siedzenia.

To uroczy sposób, aby pokazać swój osobisty styl, 

zapewniając jednocześnie wygodę gościom.

Tylko trzeba pamiętaj, aby je czymś przykryć, aby 

stroje ślubne Twoich gości nie zostały wybrudzone i 

mieli oni wygodę.



Klimat robią poduszki. 

 Dodając je po kilka przestrzeń jest bardziej zachęcająca do spoczynku poszewki  

mogą być w rustykalnej kolorystyce. 

 Można kupić prawdziwe bele siana… na swój ślub.

 Należy przygotować koce z klasycznym nadrukiem, tak aby 

Twoi goście mogli wygodnie usiąść lub się okryć, gdy wiatr zawieje. 



Jeśli szuka się pomysłów na ślub w ogrodzie na jesień, 
można …..

rozważyć pomysł z drzwiami. 

To uroczy pomysł na przyjęcie.

Będą one oddzielać trawnik i mogą być ozdobionymi 

pięknymi jesiennymi wieńcami.

Stworzy to efekt oddzielnych przestrzeni, co może być miłe, 

jeśli chcesz się zaplanować bardziej formalne wydarzenie lub 

ma się dużą przestrzeń, którą trzeba oddzielić.



Podkreślić je można aranżacją florystyczną np.  ładnym wieńcem.
Ten jest szczególnie idealny na jesienne wesele na podwórku.

Białe drzwi mogą służyć za bramę ślubną, ponieważ będą pasować do każdego stylu ślubnego:                                                                  

rustykalnego, boho, plażowego lub klasycznego.



Jeśli ma być minimalistycznym lub 

naturalnym wyglądzie, 

należy rozważyć proste drewniane drzwi.



Naturalne akcenty podkreślą piękno 

podwórka, a makrama to wszechstronny 

wybór do dekoracji.

Mogą być na niej zawieszone różne 

informacje i doda ona tekstury, i wymiaru do 

przestrzeni w elegancki sposób.

Możesz także wybrać bieżniki z makrami lub 

dekoracje na krzesła, aby dopełnić
wygląd.



Nie każde przyjęcie ślubne na podwórku musi być
przypadkowe.

Powieszone ładnego żyrandole na drzewach poprawiają

estetykę miejsca. 

Można opleść drzewa błyszczącą girlandą,

aby uzyskać magiczny akcent, który sprawi, 

że Twój ogródek będzie wyglądał jak w bajce.

Aby zrealizować ten pomysł można skontaktować się z 

wypożyczalniami lub powiesić papierowe lampiony.



Zwykłe kryształowe girlandy będą pasować do każdej kolorystyki lub stylu ślubnego.

Połączone z metalami nabierają

modnego wygląd oraz uzyskuje się

nowoczesny styl,

który będzie lśnił na zdjęciach ślubnych.



Stwórz wyjątkowy parkiet taneczny. 
Dawniej potańcówki pod gołym niebem nie były niczym dziwnym.

Jeśli ma się miejsce na cały parkiet taneczny, 

można nadać mu wyrazisty kolor lub 

stosując zabawny wzór np. projekt szachownicy, 

ponieważ tworzy efekt starej szkoły, 

który będzie wyglądał oszałamiająco na zdjęciach.



Dodaj odrobinę nostalgii do swojego 

ślubu na podwórku, 

rozpalając ognisko.

Ogrzeje gości po zachodzie słońca i 

zapewni każdemu nastrój.



Jeśli planuje się ślub w stylu vintage, można 

rozważ pomysł na ślub w ogrodzie np.

napisanie życzeń na maszynie do pisania i 

podpisania się pod nimi już własnoręcznie.

Wpisy mogą się skończyć

elegancką książką w stylu retro, 

pełną słodkich nut.



Oddaj hołd swojemu domowi z dzieciństwa, 

ustawiając urocze stoisko z lemoniadą.

Zaopatrz go w prawdziwą lemoniadę

(lub koktajle inspirowane lemoniadą, 

lub innymi naturalnymi napojami), 

aby goście mogli się cieszyć dodatkową atrakcją.

Ten stojak na lemoniadę jest łatwy w 

montażu i będzie wyglądał 

pozytywnie uroczo, gdy 

zostanie ozdobiony dekoracjami.



Gdy słońce zachodzi, temperatura może się zmieniać.

Aby zapewnić gościom komfort, rozważ

wprowadzenie lamp grzewczych, 

aby mogli cieszyć się świętowaniem do  

późnych godzin nocnych.

Nowoczesnego akcentu do ślubu na podwórku.

Ponadto przydadzą się do                           

wykorzystania w przyszłości, jeśli 

gniazdo nowożeńców ma ogródek.



Niespodziewana pogoda może przynieść

wyjątkowe wyzwania – zwłaszcza na 

przyjęciu weselnym w ogrodzie.

Zawsze planuj najgorsze, upewniając się, 

że goście zostaną osłonięci na 

wypadek nagłego prysznica.

Przeźroczysty, przewiewny namiot ozdobiony 

dyskretnym oświetleniem z wysokim dachem.



Wykorzystaj gałęzie drzew na swoim podwórku, zawieszając na nich dekoracje.
Te naturalne kule tworzą kapryśny, bohemy efekt, 

który jest absolutnie oszałamiający.
Tylko upewnij się, że są mocno przywiązane!

Po prostu dodaj sznurek 

do tej kuli winorośli, 

aby uzyskać swobodną estetykę.



Niech naturalne piękno Twojego podwórka zabłyśnie  okrągłymi stołami.

Możemy dołożyć malutkie białe konfetti, szklane wazony i białe lampiony na stole, 

jeżeli masz potrzebę dodać innych dekoracji i wszelkie drobne akcenty, które sprawiają, że jesteś

szczęśliwszy to zrób to.

Obecnie w pandemii należy unikać stolików imperialnych i kwadratowych, 

przy których goście zwykle siedzą zbyt blisko. To samo dzieje się ze stołami w kształcie litery U

Okrągłe stoły stanowią obecnie idealne rozwiązanie,

ponieważ zapewniają niezbędne odstępy przewidziane do powstrzymania koronawirusa.



Posyp te urocze konfetti kółka wzdłuż stołu, 

aby uzyskać wyjątkowo świąteczny wygląd.

Ustaw swój stół lampionami, 

aby uzyskać piękny blask świec.

Przezroczyste wazony mogą w nich dobrze               

wyglądać aranżacje kwiatowe na stół. 



Sztuczne ognie błyskawicznie rozświetlą noc, a także pomogą Ci zrobić wspaniałe zdjęcie.

Można dodać krateczkę z datą ślubu 

i imionami  Młodych



Domowe wesela pomogą zaoszczędzić pieniądze .

Ograniczenia budżetowe poza  pandemią często 

determinowały decyzję o organizacji wesela w domu.

Chociaż na pierwszy rzut oka tradycyjne miejsca 

mogą wydawać się mniej atrakcyjne warto zbadać, 

ile może kosztować sprowadzenie wszystkiego, 

czego potrzebujesz na wesele na swoim prawdziwym podwórku.



Warto też porozmawiać z sąsiadami o swoim wydarzeniu.

Poinformuj ich o swoich planach ślubnych w domu z wyprzedzeniem.

Upewnij się, że znają godzinę ceremonii, aby nikt nie kosił trawnika podczas ślubów na podwórku, 

i zapytaj, czy zaoferowaliby swoje podjazdy na dodatkowe miejsce parkingowe. 



Ponieważ całe podwórko będzie widoczne, 

prawdopodobnie będzie trzeba nadać

przestrzeni bardziej 

wypielęgnowany wygląd.

Niezależnie od tego, czy oznacza to 

wyciągnięcie kosiarki do trawy, 

czy zatrudnienie ogrodnika. 



Ślubne maseczki na twarz

 Pomimo okresu pandemii, z jakim mamy do czynienia w 2020 roku, 

nadszedł czas ślubu, aby móc zrealizować to wielkie marzenie, 

jak zawsze sobie wyobrażałaś – wyobrażałeś , 

miłość nie zna przeszkód, 

dlatego środki zapobiegawcze 
nie będą stanowić wielkiego ograniczenia by zrealizować swoje marzenia.

 A jeśli jeszcze nie wybraliście 
upominków weselnych dla gości, które chcecie
podarować weselnikom na koniec dnia, 

w tym okresie maseczki wielokrotnego użytku 

wykonane z tkaniny i w wybranym przez Ciebie 

w kolorze lub napisem mogą być ciekawym rozwiązaniem!



Jeśli chodzi o odległość stolików, to należy je rozmieścić w taki sposób, 

aby zapewnić co najmniej 1 metr odległości między gośćmi.

Proponuję mieć butelkę żelu wodno-alkoholowego na każdym stoliku.



Zdjęcie : Wesele Katarzyny z d. Tadeusz i Marcina Ratajczaków 22.01.1930, Troszczyn

Jeśli wesele będzie jesienią, 

można wykorzystać otwarte przestrzenie tego miejsca, 

aby zorganizować bankiet ad hoc i cieszyć się dużą swobodą ruchów nawet

podczas tańców i rzucania bukietu kwiatów. 

Cały zespół w wybranej przez Ciebie 

lokalizacji jest do Twojej dyspozycji, 

aby zaplanować rozmieszczenie miejsc dopasowanych do

wszystkich potrzeb i z pełnym 
poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.



Wraz z początkiem fazy 2, sektor ślubny na świecie 

bardzo odczuwa epidemię wiele młodych par jest 

zmuszonych zrezygnować ze ślubu lub 

bardzo ograniczyć liczbę gości by 

spełnić swoje wielkie marzenie i 

poślubić ukochaną osobę. 

W ostatnich godzinach pojawia się wiele pytań i 

wątpliwości ze strony tych, którzy ustalili datę ślubu na najbliższe dni, 

dlatego trzeba na bieżąco śledzić informować o wszystkich nowościach i 

środkach zapobiegawczych w danym momencie obowiązujących.



 W dniu 23 października odnotowano ponad 13,6 tys. nowych zakażeń. 

 Rząd ogłosił szereg zasad bezpieczeństwa, które obowiązują od soboty 24 października.

 Od tego dnia w całym kraju obowiązują zasady dla strefy czerwonej.

 Nie ma możliwości organizacji wesel i innych przyjęć okolicznościowych,

spotkania w przestrzeni publicznej można organizować dla maksymalnie 5 osób 

(spoza wspólnego gospodarstwa domowego) – nie dotyczy spotkań służbowych,

 Zawieszona zostaje działalność stacjonarna lokali gastronomicznych i restauracji (możliwe jest prowadzenie 

działalności w zakresie dowozu lub na wynos).,

 Ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70 roku życia,

 W uroczystościach religijnych obowiązuje limit: 1 osoba na 7 m2.



Mapa koronawirusa w Polsce. 

Liczba potwierdzonych zakażeń w województwach (stan na 13.11.2020)

Pomimo bardzo trudnej sytuacji trzeba mieć nadzieję, że życie wróci do normalności.



Prezentacje zrobiłam jeszcze 
przed dniem całkowitych zakazów dla strefy czerwonej.

Dzisiaj jest 19 listopada 2020 roku pandemia trwa 
jednak trzeba mieć nadzieję, że uroczystości ślubne wrócą,
że Młodzi będą szczęśliwi i dzień ich szczęścia świętować będą
w gronie bliskiej i dalszej rodziny, z przyjaciółmi i kolegami….

Wioletta Gągała

Chciałam podziękować wszystkim autorom artykułów i zdjęć powiązanych tematycznie z weselem 
za inspirację, pomysły i natchnienie…..
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