
Dekoracje ślubne 

 

W życiu każdej kobiety, prędzej czy później, przychodzi ten jeden, jedyny, wyjątkowy 

dzień. Na który, prawie każda z nas, z niecierpliwością czeka już od najmłodszych lat. 

Wielokrotnie wyobrażamy sobie jak może on wyglądać i jakbyśmy chcieli, aby się 

potoczył. To oczywiście dzień naszego ślubu. Oprócz wyboru sukni, listy gości czy 

pozycji w menu, zostaje jeszcze jedna zagwozdka. Jakie dekoracje wybrać? Jakie będą 

pasować na sale weselną, a jakie na ślubną? 

 

Mimo, że nie wszyscy zwracają uwagę na dekoracje na weselach i ślubach, jednak jest 

to nieodłączny element tego wydarzenia. Z pewnością, wyjątkowo udekorowana sala i 

dobrze dobrane drobiazgi, zasługują na pochwałę i mogą przykuć uwagę nijednej 

zgromadzonej tam osoby. Także para młoda chce się czuć wyjątkowo i aby wszystko 

dopięte było na ostatni guzik. Dlatego musimy zwracać uwagę na to, aby dekoracje 

były przede wszytskim spójne i pasowały do siebie. Ważne jest to już na etapie 

zaproszeń. Jeśli decydujemy się na dany typ przyjęcia, trzeba pamiętać, aby zgrywało 

się to i na ślubie i na weselu.  
 

Dekoracje, które z pewnością warto zakupić przed ślubem to poduszka na obrączki, 

pudełko na prezenty oraz tuby strzelające albo płatki róż. Panna młoda nie powinna 

zapomnieć o podwiązce, najlepiej zgodnie z tradycją, niebieskiej. Zabawnym 

pomysłem są naklejki na buty państwa młodych, które są widoczne w niektórych 

sytuacjach, np. gdy klęczą w kościele. 

 

Dekoracja sali weselnej powinna obejmować pokrowce i dodatki na krzesła, toppery 

na tort, czy dekoracje wiszące, takie jak girlandy. Obowiązkowym elementem są 

balony, które ucieszą nie tylko najmłodszych. Warto także zakupić księgę gości, która 

będzie zdecydowanie miłą pamiątką. Goście weselni na pewno będą mile zaskoczeni, 

gdy przy wyjściu do domu, otrzymają od nowożeńców drobny upominek jako 

podziękowanie za obecność na uroczystości, np. migdały zapakowane w woreczek z 

organzy. 

Warto także dodać, że dekoracje nie muszą być wcale z ‘najwyższej półki’. Nie trzeba 

wydawać fortuny, by wesele dobrze wyglądało. Najważniejsze to dobre przeżycie tego 

wyjątkowego dnia.  

 

https://congee.pl/pol_n_WESELE-i-SLUB_DEKORACJE-SALI-8628.html


PS. Szczęścia na nowej drodze życia dla przyszłych i obecnych nowożeńców!  

 

 


