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PORADNIK

R zeczy, o których nie możesz zapo-
mnieć
Dodatkowa para pończoch, igła 
z nitką, środki przeciwbólowe, 

bibułki kosmetyczne i akcesoria do poprawy 
makijażu czy buty na przebranie, to rzeczy nie-
zbędne dla Panny Młodej w tym ważnym dniu. 
Także bukiet ślubny i prezenty dla rodziców, 
o których nie można zapomnieć w ferworze 
przygotowań ślubnych. Nie chciałabyś przecież 
w kościele pożyczać bukietu od swojej druhny, 
prawda? Choć wydaje się, że większość przygo-
towań do ślubu zamyka się dzień przed ślubem, 
rzeczywistość jest jednak nieco inna. W tym 
dniu można poprosić o pomoc druhnę, która 
z pewnością wesprze Twoje działania i pomoże 
Ci ogarnąć ślubny chaos. Poniżej lista najważ-
niejszych rzeczy w dniu ślubu.

Obrączki
Choć wydaje się to niemożliwe, zdarzały się 
przypadki, gdzie Para Nowożeńców zapomniała 
o obrączkach. Aby uniknąć tego typu sytuacji, 
warto położyć obrączki w widocznym miejscu. 
Umieszczenie ich w pudełeczku i na widoku lub 

powierzenie druhnie będzie najlepszym rozwią-
zaniem. W końcu obrączki stanowią najważniej-
szy symbol tej pięknej uroczystości oraz Waszej 
miłości.

Bukiet ślubny
Kwiaty ocieplają wizerunek Panny Młodej. 
Oczywiście bez bukietu ceremonia ślubna się 
też odbędzie, ale chyba każda Panna Młoda nie 
może wyobrazić sobie takiej sytuacji. Przecież 
bukiet to dla Panny Młodej ważny ślubny doda-
tek. To także warto powierzyć druhnie. Dobrze, 
jeśli bukiet Panny Młodej pasuje do bukietu 
druhny oraz tych umieszczonych na ławkach 
w kościele, wówczas całość wygląda bardzo ko-
rzystnie. Ważną rolę bukiet ślubny spełnia pod-
czas oczepin, ponieważ wiele Pań Młodych nie 
ma welonu, dlatego rzucają bukietem.

Cukierki i alkohol
Choć wydaje się, że cukierki i alkohol są zbęd-
nymi elementami podczas wesela, prawda jest 
zupełnie inna. Często, w szczególności w mniej-
szych miejscowościach, jest lansowana moda 
na robienie bram, kiedy w orszaku weselnym 
przyjeżdżają Państwo Młodzi. Zgodnie z oby-
czajem są oni zobligowani do poczęstowania 
alkoholem lub słodkim upominkiem, niekie-
dy drobną kwotą, osoby stojące przy bramie. 
Można się spodziewać, że bez tych rzeczy nie 
zostaniemy przepuszczeni, a przecież spóźnienie 
do kościoła jest rzeczą niedopuszczalną. Dlatego 
warto dopilnować każdego szczegółu związane-
go z tą sprawą.

Co do torebki?
Do torebki w dniu ślubu należy schować wszyst-
kie ważne przedmioty, które mogą okazać się 
niezbędne podczas ślubu. Warto, aby taką toreb-
kę miała druhna. Panna Młoda powinna w tym 

dniu czuć się dobrze i wyjątkowo. Najważniejsze 
rzeczy to: błyszczyk, chusteczki matujące oraz 
nawilżające, puder, zapasowe pończochy itp. 
Niektóre rzeczy przydadzą się w miejscu, w któ-
rym odbędzie się wesele, np. w apartamencie dla 
nowożeńców. Nie wszystko bowiem zmieści się 
w torebce świadkowej. Jako dodatek powinny 
znaleźć się jeszcze: agrafka, plastry, wkładki że-
lowe do butów, tabletki przeciwbólowe, środki 
na biegunkę, antyperspirant, perfumy, spinki 
i lakier do włosów. Często miejsca, w których 
organizowane są wesela, mają specjalnie przy-
gotowany koszyczek z tego typu akcesoriami. 
Dzięki temu mogą z nich korzystać także goście, 
nie tylko Panna Młoda. To duże udogodnienie 
dla wszystkich weselników.

Strój na poprawiny
Chodzi oczywiście o sytuację, gdy Państwo Mło-
dzi nocują w miejscu, gdzie odbywa się wesele. 
Muszą oni pamiętać o przygotowaniu i dostar-
czeniu tam strojów na poprawiny! Stroje te po-
winny być kompletne, nie należy zapomnieć 
o butach i dodatkach. Dobrze jest, aby Panna 
Młoda miała nie tylko inną sukienkę, ale także 
dodatki. Natomiast Pan Młody wystarczy, jak po-
każe się w innej koszuli. Dzień poprawin to także 
intensywny czas, dlatego warto, aby strój był wy-
godny i odpowiednio dopasowany, a Para Młoda 
mogła się bawić do późnych godzin wieczornych.
Dzień wesela to wyjątkowy moment dla Panny 
Młodej, która chce poczuć się dobrze i wyjątko-
wo w tym dniu. Należy zatem zadbać o dobre 
samopoczucie, aby dzień ten stał się wyjątkowy 
i niezapomniany. Szkoda, aby cały urok pry-
snął tylko z powodu drobiazgu, który nie zo-
stał wrzucony do torebki. Dlatego ważne, aby 
świadkowa lub druhna czuwała nad całością, 
a wówczas uroczystość okaże się najpiękniej-
szym momentem w życiu Pary Młodej.

Niezbędnik 
Panny Młodej

Co jest niezbędne w Dniu Ślubu? 
O czym nie powinna zapomnieć Pana 

Młoda, aby jej najważniejszy dzień w życiu 
nie okazał się wielką wpadką? Niezbędnik 

Panny Młodej to ważny element, który pomoże 
zorganizować ten niezapomniany dzień.

Bożena Giszter
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