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Kwiaty na ¶lubie
Kwiaty s± nieod³±cznym elementem ka¿dego ¶lubu. Przyci±gaj± uwagê piêknem, oryginaln± kompozycj± kszta³tÃ³w i
barw. Tradycja wi±zanki ¶lubnej siêga pocz±tkÃ³w naszej ery. Niegdy¶ zio³a i kwiaty przynoszone na ¶lub mia³y swoje
magiczne znaczenie - odpêdza³y z³e duchy i zapewnia³y wieczne szczê¶cie. Dzi¶ ¶lubny bukiet jest ozdob± i
uzupe³nieniem wystroju.
WybÃ³r ¶lubnego bukietu i dekoracji z kwiatÃ³w nie jest, wbrew pozorom, spraw± ³atw±. Wymaga bowiem wziêcia pod
uwagê kilku istotnych czynnikÃ³w, takich jak forma i kszta³t bukietu, rodzaj kwiatÃ³w, w³a¶ciwy dobÃ³r dodatkÃ³w, kolor
i rodzaj sukni, wzrost i wymiary, a nawet osobowo¶æ Panny M³odej. Kwiaty i ozdoby pojawiaj±ce siê w bukiecie ¶lubnym
powinny komponowaæ siê z innymi elementami dekoracji jak np: dekoracja samochodu, ko¶cio³a czy sali weselnej.
Kwiaciarnie nie zawsze potrafi± w tej kwestii dobrze doradziæ. Z regu³y robienie wi±zanki powierza siê zaufanym
florystom . Dlatego warto osobi¶cie odwiedziæ dobre kwiaciarnie.Bardzo oryginalne zamÃ³wienia trzeba z³o¿yæ nawet na 2
miesi±ce wcze¶niej. W dobrej kwiaciarni mo¿na obejrzeæ katalogi, zasiêgn±æ niezbêdnych informacji, wys³uchaæ
porad.Czêsto jednak zdani jeste¶my wy³±cznie na w³asn± intuicjê i gust.
Prezentujemy kilka wskazÃ³wek pomocnych w podjêciu najw³a¶ciwszej decyzji.

Bukiet ¶lubny
Wi±zank± ¶lubn± nie mo¿e byæ przypadkowym bukietem. Wa¿na jest jego forma i styl, a tak¿edobÃ³r kwiatÃ³w i kolorÃ³w.
Dwie najczê¶ciej wybierane formy bukietÃ³w ¶lubnych to wi±zanka kulista, tzw. biedermeierowska oraz fantazyjna
(sp³ywaj±ca). Coraz popularniejsze staj± siê te¿ inne formy: wi±zanki graficzne, asymetryczne, w kszta³cie
pÃ³³ksiê¿yca, broszy, torebki, serca lub nieco zapomniane wi±zanki kameliowe (tj. uformowane z samych p³atkÃ³w
rÃ³¿, mieczykÃ³w lub innych kwiatÃ³w). Preferowane kwiaty to rÃ³¿e i kalie - kolorowe lub bia³e. Obecnie kszta³ty s±
coraz wymy¶lniejsze. Ostatnio zrobi³y siê modne tzw. "ber³a". S± one robione z rÃ³¿norodnego materia³u, wa¿ne by
by³a d³uga ozdobna r±czka, najlepiej z sizalu lub faszyny oraz by by³y kolorowe. Chocia¿ s± te¿ i style preferuj±ce
ponuro¶æ. NiektÃ³rzy flory¶ci, id±c zapewne z duchem czasu, owijaj± wi±zankê welonem, ktÃ³ry kiedy¶ przys³ania³ lico
panny m³odej. Wi±zanka ¶lubna powinna M³odych ³±czyæ, a jednocze¶nie nie wyrÃ³¿niaæ siê za bardzo. Nale¿y j±
starannie dobraæ do stroju nowo¿eñcÃ³w. Jest ona jakby wypadkow± wygl±du ich obojga. W jej wyborze warto kierowaæ
siê okre¶lonymi zasadami. Pamiêtajmy, ¿e wi±zanka ¶lubna, podobnie jak suknia, fryzura i makija¿ musz± pasowaæ tak
do siebie jak i do charakteru urody.
Przy wyborze wi±zanki nale¿y wzi±æ pod uwagê nastêpuj±ce elementy:
Rodzaj sukni:
Do prostych, eleganckich sukienek znakomicie nadaj± siê wi±zanki fantazyjne, sp³ywaj±ce, np. z modnych cantedeskii
lub storczykÃ³w. Przy prostej sukni mo¿na pozwoliæ sobie na odrobinê szaleñstwa, przystrajaj±c nasz bukiet koralikami,
pere³kami, piÃ³rkami, itp. Z kolei, gdy do ¶lubu pÃ³jdziemy w krynolinie lub gdy nasza sukienka jest bogato zdobiona, np.
koronkami, falbankami, gipiur± powinny¶my wybraæ raczej bukiet nieco skromniejszy, np. biedermeier. RÃ³wnie wa¿ny
jest styl Panny m³odej: do sukni koronkowej raczej nie wybierajmy rustykalnego bukietu ze s³onecznikÃ³w, rumiankÃ³w
czy makÃ³w, taki bukiet pasuje raczej do stylizacji wiejskiej.
Z tego wzglêdu id±c do kwiaciarni warto zabraæ ze sob± skrawki materia³u z sukni, garnituru i kamizelki, krawat lub
muszkê. U³atwi to flory¶cie dobÃ³r odpowiedniej wi±zanki.
Sylwetka
Dziewczyny wysokie mog± pozwoliæ sobie na formy bardziej okaza³e i wiêksze, z kolei niskie powinny unikaæ wi±zanek
zbyt du¿ych, ktÃ³re mog± je przyt³aczaæ lub nawet odci±gaæ uwagê od samej Panny M³odej. Kwiatami mo¿emy zdzia³aæ
bardzo wiele w³a¶ciwie dobrana wi±zanka mo¿e nawet optycznie wyd³u¿yæ i wyszczupliæ sylwetkê (do tego znakomicie
nadaj± siê formy wyd³u¿one, sp³ywaj±ce, lecz jednocze¶nie lekkie). Niskie dziewczyny w sukniach rozszerzanych u
do³u powinny wybraæ bukiety niewielkie, mog± to byæ wi±zanki okr±g³e lub delikatnie wyd³u¿one, dziêki temu panna
m³oda sprawi wra¿enie wy¿szej. Dziewczyny przy tuszy wybieraj±ce sukniê prost±, rozszerzan± ku do³owi mog±
pozwoliæ sobie na bukiety mocniej wyd³u¿one, co pozwoli wysmukliæ sylwetkê. Paniom tym proponujemy rÃ³wnie¿ kilka
d³u¿szych kwiatÃ³w, upiêtych w narêcze b±d¼ ber³o.
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Kolor:
Wybieraj±c kolorystykê naszego bukietu powinni¶my zwrÃ³ciæ uwagê na kolor sukni. Sukienki s± co prawda najczê¶ciej
w kolorze bia³ym lub ecru, ale je¿eli pojawia siê na nich jaki¶ inny motyw kolorystyczny (np. b³êkitne lub czerwone
kwiatuszki), powinien byæ on powtÃ³rzony w naszym bukiecie. Bukiet powinien te¿ pasowaæ do naszego koloru w³osÃ³w, a
nawet temperamentu (do ognistych brunetek znakomicie pasuj± ciemnoczerwone rÃ³¿e, dziewczyny delikatne i
romantyczne z wybior± raczej pachn±ce kremowe frezje lub bia³e konwalie). Pamiêtajmy, ¿e kolor kwiatÃ³w powinien
harmonizowaæ rÃ³wnie¿ z wybranymi przez nas dodatkami , makija¿em, charakterem i stylem ca³ej uroczysto¶ci.
Pora roku:
Pamiêtajmy, ¿e czê¶æ kwiatÃ³w wystêpuje sezonowo ( z wyj±tkiem oczywi¶cie najpopularniejszych kwiatÃ³w ¶lubnych:
rÃ³¿, a tak¿e gerber, frezji, storczykÃ³w czy margerytek). Nie planujmy wiêc bukietu z konwalii czy tulipanÃ³w w ¶rodku
lata lub fio³kÃ³w czy peonii w zimie. Mo¿e siê to okazaæ bardzo trudne, a czêsto niemo¿liwe do zrealizowania.
Przechowywanie bukietu:
Przy zamawianiu i odbiorze wi±zanki warto wzi±æ pod uwagê zasady jej przechowywania. Je¿eli uroczysto¶æ odbywa siê
tego samego dnia wystarczy umie¶ci æ je w ch³odnym miejscu i od czasu do czasu delikatnie spryskaæ mgie³k± wodn±.
Je¿eli jest gor±co, najlepiej przykryæ je wilgotnym papierem i co kilka godzin wietrzyæ. Wiele Panien M³odych pragnie jak
najd³u¿ej zachowaæ w pamiêci niepowtarzalne chwile, zasuszaj±c swÃ³j bukiet ¶lubny. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e nie
wszystkie kwiaty siê do tego nadaj±. Inn± spraw± jest to, ¿e bukiety ¶lubne s± wykonywane zupe³nie inn± technik± ni¿
tradycyjne wi±zanki kupowane z rÃ³¿nych okazji w kwiaciarni. Kwiaty s± nawijane na drut, krÃ³tko przycinane,
watowane,owijane specjaln± ta¶m± itp., Trudno wiêc wymagaæ, aby taki bukiet by³ bardzo trwa³y (powinien jednak w
nienaruszonym stanie przetrwaæ ca³y ¶lub i wesele). Je¿eli nie bêdziemy rzucaæ naszego bukietu (ta tradycja jest mniej
lub bardziej znana w rÃ³¿nych regionach Polski) i chcieliby¶my cieszyæ siê nim jak
najd³u¿ej wybierajmy kwiaty, ktÃ³re daj± siê zasuszyæ (najlepiej nadaj± siê do tego oczywi¶cie rÃ³¿e). Do zasuszania
nie nadaj± siê natomiast cantedeskie, storczyki, tulipany.
I jeszcze jedno. Z wi±zank± powinni¶my czuæ siê dobrze. Nie zamawiajmy wi±zanki, ktÃ³ra nie jest w naszym stylu,
bêdzie niewygodna lub bêdzie zbytnio absorbowa³a nasza uwagê.
Przypinka
Dla pana m³odego tworzy siê przypinkê. Jest to mi³y akcent, teraz, podobnie jak kiedy¶, chêtnie noszony w
butonierce. Z regu³y przypinka jest mniej lub bardziej misternym dzie³em skomponowanym z tych samych kwiatÃ³w co
wi±zanka ¶lubna.
Kwiaty we w³osach
Je¿eli planujemy wpi±æ we w³osy ¿ywe kwiaty pamiêtajmy, ¿e powinny byæ one odpowiednio
zabezpieczone przed wiêdniêciem, aby w pe³nej krasie przetrwa³y do koñca wesela. Najczê¶ciej
pojedyncze kwiaty s± poddawane zabiegowi tzw. watowania, a koñcÃ³wki pêdÃ³w zabezpieczone
specjaln± ta¶m±. Flory¶ci u¿ywaj± te¿ w tym celu specjalnego sprayu, ktÃ³ry ogranicza transpiracjê i
opÃ³¼nia proces wiêdniêcia (niektÃ³re trwa³e gatunki kwiatÃ³w nie wymagaj± takich zabiegÃ³w).
Orszak weselny
Do o³tarza z par± m³od± id± ich ¶wiadkowie. Zwyk³o siê zamawiaæ kwiaty dla ¶wiadkÃ³w -ma³a wi±zankê dla druhny i
przypinkê dla dru¿by, oczywi¶cie rÃ³wnie¿ zharmonizowane z ich strojem. Pozosta³e druhny i dru¿bowie we w³asnym
zakresie.
W wielu kwiaciarniach do wi±zanki dostaniemy gratis przypinkê dla pana m³odego, je¶li nie - koniecznie j± zamÃ³wmy.
Mi³o, gdy pomy¶limy o przypinkach tak¿e dla najbli¿szych cz³onkÃ³w rodziny. Mo¿e to jedyny raz wepn± kwiat do
butonierki, ktÃ³ra po to jest. Mo¿emy pomy¶leæ o innym kolorze przypinek dla rodziny panny m³odej i pana m³odego. W
ten sposÃ³b bêd± rozpoznawalni.
Kwiaty mog± wyra¿aæ rÃ³¿ne uczucia. I tak:
aster bia³y - cieszy mnie, ¿e czujesz siê kochana,
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aster czerwony - moja mi³o¶æ jest wiêksza od twojej,
bez bia³y - kochajmy siê,
bez fioletowy - moje serce jest twoje,
bratek - jeste¶ krÃ³lowa moich my¶li,
chaber - nie mam ¶mia³o¶ci, by wyznaæ ci uczucie,
fio³ek - nasza mi³o¶æ dla innych jest tajemnic± ,
groszek - nie wierzê w twoje uczucia,
go¼dzik - moja mi³o¶æ do ciebie jest gor±ca,
hiacynt fioletowy - b±d¼ dla mnie bardziej czu³a,
hiacynt ¿Ã³³ty - jestem szczê¶liwy, ¿e mnie kochasz,
kaczeniec - jestem smutny gdy ciê nie ma przy mnie,
konwalia - twoja uroda jest twoj± najwiêksz± ozdob±,
krokus ¿Ã³³ty - czy twoja mi³o¶æ jest prawdziwa ?,
kwiat jab³oni - darzê ciê szczegÃ³lnymi wzglêdami,
kwiat ¶liwy - dotrzymaj obietnic,
lwia paszcza - przyb±d¼ do mnie jak najszybciej,
margeretka - jeste¶ najpiêkniejsza,
miêta - zachowam nadziejê i wspomnienie,
narcyz - jeste¶ bez serca,
nasturcja - p³onê z mi³o¶ci,
paproæ - jestem szczery i proszê o to samo,
pierwiosnek - moje uczucia s± coraz gorêtsze,
rÃ³¿a bia³a - wzdycham do ciebie,
rÃ³¿a czerwona - kocham,
rÃ³¿a herbaciana - podobasz mi siê,
rÃ³¿a rÃ³¿owa - przysiêgam mi³o¶æ,
rumianek - jestem ci szczerze oddany,
stokrotka - cieszy mnie twoja obecno¶æ,
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