
m o d a s l u b . p l

79

p o r a d y
78

Ślub
za granicą
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Współpraca: www.slubzagranica.info
Źródło: modaslub.pl
www.facebook.com/modaslub 

W polskim kalendarzu połowa miesięcy 
nie nadaje się na ślub... bo nie ma „R”. 
Gdyby jednak wypowiedzieć ich nazwy
 w języku angielskim lub hiszpańskim 
– styczeń, luty,  kwiecień, stają się nagle 
miesiącami z wymaganą literą. Wtedy też 
szansę na niezwykły ślub mają ci, którzy 
wybiorą się za granicę...

Fot. Barteczko Pracownia Fotografii www.barteczko.pl
Organizacja ślubu: 5 Events www.slubzagranica.info
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Ślub za granicą

Biała suknia, samochód, wynajem 
sali, zaproszenia, oprawa uroczy-
stości i masa emocji… to oznacza 
Wielkie Wydatki.  Czy jest sposób, 
by ograniczyć przedślubną nerwów-
kę?  Jak sprawić, by uroczystość była 
niezwykła, a przy tym tańsza?  Odpo-
wiedzią są ankiety internetowe, które 
wskazują,  że prawie 20-proc. kobiet 
marzy o ślubie egzotycznym, z dala 
od znajomych, rodziny i wszystkich 
przygotowań. Możliwości zawarcia 
związku małżeńskiego poza Polską 
jest bardzo wiele i nie ma par, które 
nie byłyby z tego wyboru zadowolo-
ne. Nie ma też środowisk, w których 
takie wydarzenie nie wywoła zazdro-
ści i komentarzy...
Ale niech gadają... Bo jest o czym!

Ślub cywilny za granicą  
przed Konsulem 

Zdecydowanie najprostszym, najtań-
szym, najszybszym i bez problemu 
akceptowanym przez polskie pra-
wo sposobem na zawarcie związku 
małżeńskiego za granicą jest ślub 
w polskiej placówce dyplomatycznej. 
Narzeczeni składają oświadczenie 
o wstąpieniu w związek małżeński 
publicznie, w obecności dwóch peł-
noletnich świadków. Ślubu udziela 
konsul, dokumenty trzeba miesiąc 
wcześniej przesłać do wybranej 
Ambasady RP pocztą kurierską, do-
jechać lub dolecieć na miejsce, a po 
samej uroczystości i powrocie do kra-
ju przygotować na ok. 3-miesięczne 
oczekiwanie na dokumenty poświad-
czające zawarcie związku małżeń-
skiego przysyłane pocztą
dyplomatyczną. Miejsce można wy-
brać dowolne. Jeśli np. podczas space-
ru po praskich Hradczanach natknie-
my się na wyjątkowo
ładny gmach polskiej Ambasady, 
można pomyśleć o ślubie tam, jeśli 
marzy się nam podróż poślubna ka-
nałami Amsterdamu albo uczestnic-
two w karnawale w podmadryckim 
Toledo najlepiej jeszcze w strojach 
ślubnych, warto zapytać pracow-
ników tamtejszych Ambasad RP 
o możliwość zawarcia tam związku 
małżeńskiego.

Pytanie można zadać e-mailem. Spis 
wszystkich placówek dyplomatycz-
nych RP znajduje się na stronie MSZ: 
msz.gov.pl. Kontakt z konsulami 
i pracownikami Ambasad potwier-
dza zasadę, o której można usłyszeć 
na zajęciach z protokołu dyploma-
tycznego na SGH: są tylko dwa kra-
je na świecie – Polska i USA, które 
naprawdę dbają o swoich obywateli. 
Na zapytanie e-mailowe, odpowiedź 
rzadko kiedy nie przychodzi, nawet 
gdy jest odmowna. Można się więc 
dowiedzieć, że np. ani w Kambodży, 
ani w Wietnamie nie można wziąć 
ślubu, gdyż są to za małe placówki, 
natomiast już w sąsiedniej Tajlandii, 
w Bangkoku, nie powinno być z tym 
problemu. Atmosfera w tego typu 
miejscach jest bardzo przyjazna, same 
wnętrza Ambasad czy to w Meksyku, 
czy to w Chinach przypominają pol-
skie urzędy, tyle tylko, że za drzwia-
mi nie stoi kolejna para czekająca na 
wejście i powiedzenie sobie: „tak”. Po 

samej uroczystości można się wybrać 
do lokalnej (może nawet wcześniej 
zarezerwowanej?) przytulnej restau-
racji i tam spędzić resztę wieczoru po 
ekscytującym dniu.

Jak załagodzić sytuację po po-
wrocie, jeśli TO już się stało?

Jeżeli klamka zapadła i jest już 100% 
decyzja, że jeśli ślub to tylko za gra-
nicą i najlepiej tylko we dwoje, może 
się zdarzyć że narzeczonych ogarną 
wątpliwości co potem? Co po powro-
cie do kraju, jak powiedzieć o tym 
rodzinie, znajomym (przy czym naj-
większe obawy budzą na ogół osoby 
starszych pokoleń)? Być może w fer-
worze zamieszania i natłoku emocji 
to pytanie pojawi się dopiero na ko-
lacji przy gitarowych brzdękach mek-
sykańskiego mariachi i pyszne danie 
stanie okoniem w gardle?

Fot. Hanna & Marek Majchrzak, www.fotoimpress.pl
Organizacja ślubu: 5 Events www.slubzagranica.info
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Jak załagodzić sytuację po 
powrocie?

Większość par, które wzięły za gra-
nicą ślub cywilny zaczyna po po-
wrocie do Polski przygotowania do 
ślubu kościelnego. Być może mija to 
się z celem oszczędnościowym całej 
imprezy, ale zdecydowanie uzdra-
wia atmosferę. Jeszcze inni obiecują 
zawrzeć ślub kościelny i po prostu 
odwlekają decyzję do momentu, aż 
środowisko
o wszystkim zapomni i ktoś inny 
wytnie jakiś zaprzątający głowy „nu-
mer”...  Jeszcze inni robią po powrocie 
duże przyjęcie, nazywają je weselem 
i to też działa. Czasami na horyzoncie 
młodych małżonków pojawia się inna 
okoliczność: np. chrzciny, przepro-
wadzka do nowego domu i spotkanie 
rodzinne jest przesuwane na kolejną 
okazję, przemianowywane i „odświę-
towywanie”. Spotkanie ze znajomy-
mi można urządzić w formie relacji 
z podróży. Pokaz slajdów (zdjęć cy-
frowych z rzutnika), ciekawy wykład 
gospodarzy o wyprawie, dużo orygi-

nalnego jedzenia z danego kraju (nie 
ma znaczenia czy to knedle, i piwo, 
pikantny gulasz z winem czy ryżowe 
przysmaki jedzone pałeczkami) oraz 
mini-upominki dla gości.
Prezenty zresztą są doskonałe w każ-
dej sytuacji. Nie muszą być drogie, 
ale warto pamiętać o jak największej 
ilości potencjalnych obdarowanych 
(i to tych z rodziny i tych z kręgu 
znajomych). Coś typowego dla danej 
kultury (mile widziane rękodzieło 
ludowe) warto opatrzyć dodatkową 
karteczką-wizytówką z imionami 
młodych
oraz datą ich ślubu (na awersie). Eki-
pę z pracy można uraczyć jednym 
wspólnym prezentem. Zdecydowanie 
najmniej konfliktowe i najłatwiejsze 
do podzielenia są rzeczy do zjedze-
nia. Czyli np. oryginalne wiedeńskie 
pralinki mozartowskie, jeśli ślub był
w Austrii, prawdziwą cejlońską her-
batę – najlepszą na świecie – ze Sri 
Lanki (przy okazji warto pamiętać, 
że rząd lankijski pozwala wywieźć 
tylko 3 kg tego przysmaku) albo idąc 
tym samym tropem: najlepszą kawę 

na świecie, jeśli ślub był w Kolumbii 
albo w innym pobliskim
kraju w Ameryce Południowej.

Który by wariant nie wybrać, można 
ten problem rozwiązać. Zawsze jest 
co prawda ryzyko, że pozostaną oso-
by niezadowolone, ale z pewnością 
jest to ta sama grupa malkontentów, 
która narzekałaby po ślubie, że tort 
był zdecydowanie za słodki...

Plusy i minusy 
ślubu za granicą

Jednak ślub za granicą ma też minu-
sy, np. koszty, które jeśli zostaniemy 
w kraju, na ogół ponoszą rodzice. czy 
też brak osławionych zdobyczy we-
selnych, czyli kopert), ale ma bardzo 
dużo plusów. Zawsze można przygo-
towania do samego ślubu utrzymać 
w tajemnicy (tak zresztą robi więk-
szość par) i po powrocie postawić
wszystkich przed faktem dokonanym 
– zwalić całą przygodę na impuls 
chwili i liczyć na zrozumienie błę-
dów młodości.

Fot. Barteczko Pracownia Fotografii www.barteczko.pl
Organizacja ślubu: 5 Events www.slubzagranica.info



Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.affezione.eu oraz nasz 
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www.sebastians.eu

www.affezione.eu

Swoją przygodę już jako małżeństwo 
Karolina i Waldek zaczęli pod grec-
kim niebem, w lipcu 2014 roku. Dziś 
miałam przyjemność zobaczyć jeszcze 
więcej zdjęć z ich magicznego ślubu na 
piaszczystej plaży. Wiele par marzy o 
wyjątkowym ślubie na plaży. My poma-
gam zrealizować te ślubne marzenia. Są 
jednak historie zaskakujące,  które do-
dają jeszcze większej magii temu prze-
pięknemu wydarzeniu. Takie  historie 
pisze samo życie. Czytając emalia po-
płakałam się ze wzruszenia, za zgodą 
Pary pozwalam sobie zacytować:
"W ogóle muszę jeszcze opowiedzieć 
niesamowitą historię, która ma dla nas 
szczególne znaczenie w tym samym 
samolocie lecieli.....w tym samym hote-
lu mieszkali....tylko z nimi się zakum-
plowaliśmy mimo, że było dużo Pola-
ków....otóż będąc na Krecie poznaliśmy 
parę, która.....25 lat temu brała tam 
ślub i przylecieli właśnie świętować 
swoją rocznicę wraz ze znajomymi!!!! 
nie mogłam w to uwierzyć jak mi po-
wiedzieli!!!! od razu zaprosiliśmy ich 
na nasz ślub przyszli razem wszyscy, 
przynieśli kwiaty i prezent Tak więc 
mieliśmy całkiem przypadkiem wyjąt-
kowych gości, którzy stanęli na naszej 
drodze w tym właśnie czasie wierzę, 
że nic nie dzieje się bez przyczyny....
że ich obecność, właśnie tych, którzy 
zrobili to samo co my, musi coś znaczyć 
tak naprawdę nawet w Polsce mieszka-
ją całkiem blisko życzyli nam abyśmy 
za 25 lat też przylecieli tam na Kretę 
świętować rocznicę :)"
Tak zapewne się stanie i życzę im tego 
z całego serca. Kto wie może za 25 lat  
to Nasza Para będzie świadkiem ko-
lejnego fantastycznego ślubu, a może 
będzie to na przykład ślub ich dziecka. 
Pamięcią wrócą do tych lat, a przez 25 
lat będą oglądać swoje zdjęcia i cią-
gle wracać do początku ich podróży... 
wspólnej już jako mąż i żona.
Niesamowita podróż na ślub czyli waż-
ne z kim i ważne gdzie!
Miesiąc temu miałam przyjemność or-
ganizować ślub tylko dla dwojga. Tak 
mówi się o ślubach, gdzie klienci wy-
bierają się tylko sami a świadków orga-
nizuje nasze biuro.  Było to niezwykle 
wzruszające przeżycie. Po krótkiej, cy-
wilnej ceremonii, którą tłumaczyłam  
wraz z fotograf składaliśmy Parze ży-
czenia.  Była to Para  około czterdziest-

ROMANTYCZNY ŚLUB ZA GRANICĄ
Oczami Eksperta  
w dziedzinie  romantycznych 
ślubów za granicą. Lidia Wandas, 
właścicielka  firmy 5 Events - 
Kreatywny ślub   
w Polsce i za granicą (www.
slubzagranica.info). Jej biuro 
do dnia  dzisiejszego spełniło 
marzenia  blisko 200 - stu 
Parom o ich wyjątkowym  oraz 
romantycznym  ślubie za 
granicą. Śluby w większości 
zorganizowane  w plenerze   
z cudownymi widokami, jak  
z pocztówek.

ki i był to ich pierwszy ślub. Pamiętam 
moje słowa kiedy dodałam "... bo czuje, 
że tak długo czekaliście na ten moment". 
Był to moment kiedy  wszyscy  popła-
kaliśmy się ze wzruszenia. To było jak 
domino. Pani Młoda  tylko  była w sta-
nie kiwać głową.  Oni wiedzieli, że  tak 
długo czekali na siebie i na ten moment 
aż w końcu stało się! Warto było czekać 
tak długo  by w tym, miejscu, czasie i 
z tą właśnie osobą wyruszyć w  nową, 
wspólną podróż życia. Zapragnęli być 
tylko razem we dwoje. Są również Pary, 
któe  pierwsze małeńskie kroki stawiają 
w otoczeniu najbliższych osób. Zabie-
rają przyjaciół oraz najbliższą rodzinę. 
Wieczorem zasiadają do uroczystej ko-
lacji, często połączonej z nauką lokal-
nego tańca i  występami. 
Wymarzone miejsce
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i prze-
nieś się  w przyszłość.  Jest to Wasz 
dzień Twój i Twojego narzeczonego. 
Zamknij oczy i wyobraź sobie scene-
rię na ten wspaniały dzień.  Zacznij 
od nieba , zobacz Was w wymarzonym 
miejscu. Jakie są Wasze marzenia? Czy 
jesteście  na plaży, czy na tarasie a może 
w  kameralnym białym miejscu pełnym 
łuków a  za łukami widać morze, ka-
pliczka, port a może wysoko, wysoko  
na klifie? Może jakaś palma, drzewka 
oliwne, gaj? Co macie pod stopami, pia-
sek, trawę czy piękną podłogę? Przed 
Wami, za Wami?
 A ten zapach? Czy czujesz... czy to bry-
za morska czy tylko drzewa szumią i 
nucą romantyczną melodię do Waszych 
słów?  Za chwilę przecież powiecie so-
bie  "TAK, TAK"

                                   
             Ciąg dalszy nastąpi...

Tutaj zaczynamy naszą 
podróż po ślubach marzeń. 
Będziemy  podróżować z Wami 
dookoła świata. Pokażemy 
zrealizowane  marzenia ślub-
ne Par, które kiedyś też tak 
jak Wy miały marzenie o  ich 
wyjątkowym ślubie. Marzenia 
się spełniają!  Do zobaczenia  
w kolejnym numerze:)
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Foto: Marta Piskorek 
www.martapiskorek.com
Organizacja ślubu: 
5 Events www.slubzagranica.info

Lidia Wandas
5 Events www.slubzagranica.info


