
WESELNA CHECK-LIST: 

 

Komponując tę listę spraw związanych z weselem, kierowałam się tym, że para 

młoda ma w rezerwie około pół roku, aby etapowo oraz bez żadnego pośpiechu 

przygotować się do ważnego wydarzenia. 

 

NA POCZĄTEK: 

o Ustalcie, jak chcecie spędzić swój dzień. Czy to będzie uroczysty ślub, czy 

też po prostu rejestracja małżeństwa w Urzędzie. Może się zdecydujecie 

na rejestrację wyjazdową.  Czy będziecie zapraszać dużo gości, czy też 

będziecie mieli kameralne rodzinne przyjęcie.  

o Drugie niemałoważne pytanie – ile pieniędzy Wy możecie wydać na swoje 

wesele. Ustalcie swój budżet. 

o Ustalcie termin Waszego wesela. Oraz gdzie (państwo, miasto) ono się 

będzie odbywało. 

o Złóżcie wniosek o zawarcie aktu małżeństwa. Jeżeli będziecie mieli ślub 

kościelny, to obowiązkowo należy zadbać o kurs małżeński w kościele. 

o Znajdźcie „Wasze” miejsce dla przeprowadzenia wesela, może to być miła 

restauracyjka, która spokojnie pomieści wszystkich Waszych gości, lub 

miejsce dla przeprowadzenia wesela na świeżym powietrzu. Wtedy nie 

zapomnijcie od razu zadbać o dobry catering. Postarajcie się jak 

najwcześniej zarezerwować miejsce.  

o Rozpoczynajcie poszukiwania strojów weselnych. Panna młoda czasami 

jest w stanie zmienić kilka strojów podczas jednego wieczoru. Jeśli chodzi 

o pana młodego, to tu znacznie łatwiej. 

o Od razu ustalcie styl i kolorystykę Waszego wesela. 

o Nie zostawiajcie poszukiwania dobrego didżeja, muzyków oraz prezentera 

na ostatni moment, znajdźcie go od razu, ustalcie występ na Waszym 

weselu. 



o Zacznijcie planować swoją podróż poślubną. Należy już teraz zająć się 

rezerwacją biletów lotniczych. Za pół roku przed podróżą będą tańsze. 

 

5 MIESIĘCY DO WESELA: 

o Jeżeli już ogarnęliście didżeja i prezentera, dowiedźcie się, czy dodatkowo 

oferują nagłośnienie i oświetlenie. Jeśli nie, to należy znaleźć taką firmę, 

która Wam to załatwi. Pamiętajcie, że bez dobrego nagłośnienia i 

oświetlenia wesele będzie ponure. 

o Ostatecznie zdecydujcie o „Waszych” strojach weselnych.  

o Ułóżcie listę prezentów  i wskażcie miejsca, gdzie je można nabyć. Tę listę 

przedstawcie gościom. To im ułatwi zadanie na Waszym weselu, a Wy 

pozbędziecie się rozczarowań i niepotrzebnych rzeczy. 

o Panny młode, zacznijcie wybierać swoją fryzurę na wesele. Panowie – 

zastanówcie się nad swoją postacią weselną, jakie szczegóły będą obecne w 

Waszym looku. 

o Znajdźcie i dogadajcie się z dobrym fotografem i kamerzystą. 

Profesjonaliści w swoim zawodzie szybko są rezerwowani. Na tych 

osobach raczej nie należy oszczędzać, przecież to oni tworzą „pamiątkę” o 

Waszym wydarzeniu. Im bardziej utalentowany fotograf i kamerzysta, 

tym wspanialsze momenty, które zostaną z Wami na długie lata życia 

małżeńskiego.   

o Jeżeli u Panny Młodej i Pana Młodego będą „koleżanki panny młodej” i 

„koledzy pana młodego”, to najwyższy moment określić się z ludźmi i 

powiadomić ich o tej misji, która im będzie powierzona. Również należy 

omówić z koleżankami ich sukienki, styl i materiał. A z kolegami – ich 

postacie. Jakie szczegóły będą wspólne? 

o Wybierzcie dekoratora i florystę na Wasze wesele. Ustalcie i omówcie z 

nimi wszystkie drobne szczegóły, aby oni już zaczęli działać. 



o Zacznijcie się zastanawiać, jaki weselny tort będzie na Waszym weselu, 

kto będzie Waszym cukiernikiem.  

o Pomyślcie, jakie byście chcieli ślubne pierścionki. Czy uda Wam się 

znaleźć odpowiednie z oferowanego asortymentu w sklepach jubilerskich, 

czy też na indywidualne zamówienie. 

o Ustalcie, kto będzie pomagał Wam w przygotowaniu wesela, powierzcie 

zadania odpowiednim osobom. Może jest sens skorzystać z usług dobrego 

organizatora wesel. Organizator wesel – to cały zawód, ci ludzie na pewno 

wiedzą wszystko o weselach. 

 

4 MIESIĄCE DO WESELA: 

o Potwierdźcie listę gości i jak najszybciej skontaktujcie się z nimi, aby się 

upewnić, że będą mogli uczestniczyć na Waszym weselu. Obecnie na czasie 

jest wysyłka kartek (również w formie elektronicznej) Save the date, gdy 

zaproszenie jeszcze nie jest gotowe, a data jest już znana.   

o Określcie się  co do wyglądu zaproszenia i treści. Kto przygotuje dla Was 

zaproszenia? Zamówcie je już teraz. 

 

3 MIESIĄCE DO WESELA: 

o Jeżeli jeszcze nie podpisaliście umów z ludźmi, którzy będą 

przygotowywali i obsługiwali Wasze wesele, to umówcie się na spotkania z 

didżejem i prezenterem, fotografem i kamerzystą, dekoratorami i in. 

Podpiszcie umowy, opłaćcie zaliczki.   

o Ułóżcie listę drobiazgów na wesele, o których wcześniej nie pamiętaliście. 

Zadbajcie o to, aby zebrać wszystkie niezbędne szczegóły już teraz. 

o Zadbajcie o takie szczegóły, jak figurka do tortu i prezenty dla gości. 

o Wyślijcie wszystkim swoim gościom zaproszenia. 

o Zarezerwujcie pokoje w hotelu dla gości z innych miast i państw. 

Zadbajcie o pokój dla nowożeńców. 



o Powróćcie do kwestii miesiąca miodowego. Sprawdźcie, czy wszystkie 

dokumenty są w porządku dla podróży. Czy ważny jest paszport, czy 

potrzebna jest wiza? Zarezerwujcie hotel i bilety na samolot, jeżeli nie 

zrobiliście tego wcześniej.  

 

2 MIESIĄCE DO WESELA: 

o Jeżeli jeszcze stroje weselne nie są kupione, zróbcie to jak najszybciej. 

Może trzeba będzie skorzystać z usług krawcowej w celu dopasowania 

stroju do figury. Zróbcie to natychmiast.  

o Załatwcie samochód dla nowożeńców oraz transport dla gości.  

o Kupcie pierścionki, zróbcie grawerkę, jeżeli to zaplanowaliście.  

o Sprawdźcie, czy wszystkie formalności są dotrzymane w celu zawarcia 

związku małżeńskiego.  

o Jeżeli jeszcze nie są gotowe jakieś drobiazgi na wesele, na przykład, 

prezenty dla gości, to najwyższy moment zadbać o te sprawy. 

o Dowiedźcie się, czy są potrzebne specjalne pozwolenia na wjazd i parking 

przed Pałacem ślubów, Kościołem. Zamówcie pozwolenie, jeśli jest 

niezbędne. 

 

MIESIĄC DO WESELA 

o Sprawdźcie rezerwacje w hotelach, a także rezerwację na bilety lotnicze. 

o Zweryfikujcie, czy wszyscy zaproszeni gości będą mogli uczestniczyć w 

weselu. 

o Zamówcie menu w restauracji lub firmie cateringowej, w zależności od 

tego, co wybraliście. 

o Upewnijcie się, że macie weselne akcesoria dla Waszej postaci i nie trzeba 

nic dokupować. 

o Przeprowadźcie próbę Waszej przysięgi małżeńskiej, jeśli czujecie, że to 

jest potrzebne. 



o Panna młoda powinna umówić się na próbny makijaż i fryzurę, aby w 

dzień wesela nie było niespodzianek oraz nieporozumień. 

o Zdecydujcie siȩ na bukiet weselnym oraz kwiaty na przyjęciu weselnym. 

o Jeżeli macie program dnia/wieczoru, pora go ostatecznie skorygować i 

wydrukować. 

o Nauczcie się Waszego tańca weselnego, do tego potrzebujecie zaledwie 

kilka zajęć. Oczywiście, że zdecydujcie się co do „Waszego utworu”. 

o Prześlijcie didżejowi listę utworów, które powinny być zagrane na weselu, 

albo ustalcie muzyczny styl. Przekażcie także didżejowi nazwę utworu i 

wykonawcy dla Waszego pierwszego tańca.  

o Spotkajcie się jeszcze raz ze wszystkimi specjalistami, którzy 

przygotowują Wasze wesele, i jeszcze raz omówcie, co chcecie otrzymać od 

dnia i wieczoru. Aby nie powstały żadne kazusy i wszyscy zostali 

zadowoleni.  

o Oczywiście, zorganizujcie wieczór panieński oraz kawalerski! Nie 

zmarnujcie szansy, aby zabawić się przed nerwowym dniem. Tylko 

zróbcie to wcześniej, aby Wasz wygląd w lustrze nie zepsuł Wam nastroju 

w dzień wesela. 

 

2 TYGODNIE DO WESELA: 

o Jeszcze raz sprawdźcie wszystkie formalności, rezerwacje, obecność 

wszystkich gości. 

o Jeżeli coś nie zdążyliście omówić ze specjalistami, zróbcie to teraz, nie 

zostawiajcie na ostatni tydzień. 

o Potwierdźcie zamówienie tortu, omówcie jego dostarczenie w dzień wesela.  

o Odbierzcie przepustki, powiadomcie restaurację, że rano w dzień wesela 

przyjadą specjaliści, aby udekorować salę oraz rozłożyć niezbędny sprzęt. 

o Zróbcie listę gości za stolikami. 



o Przestańcie się już martwić odnośnie różnych drobnostek. Pora się 

rozluźnić. 

o Panna młoda obowiązkowo powinna odwiedzić SPA-salon. Tylko nie 

przesadzajcie z procedurami. Nie zamawiajcie nic globalnego, co mogło by 

negatywnie wpłynąć na Wasz wygląd. Żadnych chemicznych pilingów  

oraz mechanicznych czyszczeń twarzy. 

 

TYDZIEŃ DO WESELA: 

o Zróbcie manicure/pedicure u dobrego specjalisty. 

o Przygotujcie stroje ślubne. 

o Przygotujcie rzeczy w podróż poślubną, a także rzeczy, które zabierzecie 

ze sobą do pokoju dla nowożeńców.  

o Przygotujcie niedużą torebkę z różnymi drobiazgami, które mogą się 

przydać w nagłych sytuacjach: agrafki, nożyczki, środki uspokajające, 

guma miętowa, kosmetyki, drobne pieniądze, szczoteczka do czyszczenia 

obuwia. 

o W oddzielne koperty włóżcie niezbędne sumy pieniężne, aby opłacić 

specjalistów za ich usługi pod koniec wieczoru. 

 

W DZIEŃ WESELA: 

o W dzień wesela w żadnym wypadku nie denerwujcie się. Nawet jeśli coś 

będzie odbiegało od planu. Nie ma idealnych wesel. 

o Dużo się uśmiechajcie i cieszcie się każdym momentem swojego dnia! 

Wesele jest raz w życiu! W ten dzień nie należy przejmować się 

drobiazgami. 

 

 

 

 



PO WESELU: 

o Podziękujcie gościom za ich obecność. Powiedźcie rodzicom, jak mocno 

ich kochacie, i przede wszystkich podziękujcie im za to, że byli z Wami i 

wspierali Was w ten ważny dzień. 

o Jeżeli nie wnieśliście pozostałe opłaty, to najwyższy czas, aby to zrobić. Nie 

zapomnijcie całkowicie opłacić usługi specjalistów, którzy się starali na 

Waszym weselu. Nie zdajecie sprawy, ile energii i duszy oni włożyli, aby 

Wasze przyjęcie było wyjątkowe. 

o Dowiedźcie się, kiedy otrzymacie zdjęcia oraz wideo z wesela. 

o Ze spokojną duszą i sercem udajcie się w podróż poślubną.  

 

KOCHAJCIE SIĘ NAWZAJEM I DBAJCIE O SIEBIE! 

 

 


