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Lokal na przyjęcie weselne
Poznaj swój lokal: dowiedz się, na co 

zwracać uwagę, naucz się rozmawiać 
z menadżerem i zdecyduj o usadzeniu 

gości przy stole

Określenie budżetu otwiera przed tobą możliwość po-
dejmowania kolejnych decyzji – zacznijmy od lokalu weselnego. 
Z  jednej strony dlatego, że jest to spora sprawa, która pozwoli ci 
poczuć, że planowanie idzie pełną parą. Z drugiej, ze względu na 
rezerwacje robione kilka lat do przodu, im szybciej załatwisz tę 
kwestię, tym większa jest szansa, że trafisz na coś w  swoim wy-
marzonym terminie. Daj się wciągnąć w ślubne szaleństwo walki 
o terminy! Albo nie dawaj – zależy, ile masz energii.

Wiesz już, kiedy chcesz wziąć ślub, ile osób zaprosić i ile pienię-
dzy wydać. Jeśli do tego masz upatrzoną salę weselną, zamiast szu-
kać kolejnych miejsc i spędzać przed komputerem niezliczone popo-
łudnia, po prostu skontaktuj się ze swoim faworytem i sprawdź, czy 
do siebie pasujecie. Możliwe, że wszystko to, na co liczyłaś i o czym 
marzyłaś, znajdziesz właśnie w tym jednym, jedynym wyśnionym 
miejscu. Nie trać więc czasu i łap za słuchawkę!

A co jeśli wcale nie masz nic na oku i absolutnie nie wiesz, od 
czego zaczęć? Bierz komputer i zanurz się w świecie stron interne-
towych lokali weselnych. Część swoich oczekiwań określiłaś przy 
okazji robienia listy z  narzeczonym, jednak dopóki nie poznasz 
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możliwości i różnorodności sal weselnych, nie będziesz wiedziała, 
na czym tak naprawdę ci zależy.

Czasem lokal, który z pozoru wydaje się idealny, traci przy bliż-
szym poznaniu – przypomnij sobie rady mamy udzielane jeszcze 
przy okazji gimnazjalnych miłostek i  zamiast się go kurczowo 
trzymać, jak najszybciej poszukaj  innego. Powodów może być ty-
siąc, począwszy od ceny, na rozplanowaniu pomieszczeń kończąc. 
Z  kolei sala, która początkowo niczym cię nie zachwyciła, może 
mieć dużo większy potencjał, niż sądzisz – dekoracje, rozstawie-
nie stołów i  oświetlenie zmieniają bardzo wiele. Zwykle to głów-
nie za ich pomocą sala przybiera wymarzone kolory lub zmienia 
styl na niemalże dowolnie wybrany. Nie popadaj więc w  rozpacz 
przy pierwszych niepowodzeniach ani nie rezygnuj ze względu na 
nie do końca pasujące detale. Najlepsza rada, jakiej mogę ci udzie-
lić, to właśnie kontakt osobisty. Pojedź na miejsce, obejrzyj teren, 
sprawdź, jak wyglądają łazienki i czy czerwień krzeseł faktycznie 
jest tak odblaskowa jak na zdjęciach. A potem pytaj, pytaj i jeszcze 
raz pytaj. Nie bój się „głupich” pytań i „oczywistych odpowiedzi” – 
wiadomo, że w kwestiach organizacji wesela nie masz długoletniego 
doświadczenia. A  celne pytania mogą szybko rozwiązać niejeden 
problem, jak choćby wspomniany kolor krzeseł, który momental-
nie zniknie przed wzrokiem ciekawskich dzięki kremowym po-
krowcom. Zawsze jest jakieś wyjście! Przeczytaj poniższe pytania 
i sprawdź, czy wybrana przez ciebie sala spełnia wszystkie warunki.

Idealna sala weselna powinna mieć:
◆ Sympatyczną obsługę – nie musicie się od razu zaprzyjaźniać, 

ale jeśli od tygodnia nie możesz namierzyć osoby odpowiedzialnej 
za twoją imprezę lub jej zachowanie onieśmiela cię na tyle, że boisz 
się zakwestionować oczywiste sprawy, powinno ci to dać do my-
ślenia. Menadżer sali jest twoją wtyką i pierwszym kontaktem, od 
niego zależy, jak zostaną rozwiązane wszelkie kryzysowe sytuacje 
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•  D l a c z e g o  t o  t a k i e  t r u d n e ?  •

USADZENIE GOŚCI PRZY STOLE

Z  jednej strony na wesele zapraszasz tylko najbliż-
szych, z  drugiej, podczas rozpisywania usadzenia przy 
stole uświadomisz sobie, jak wielu z  nich nie ma ze sobą 
nic wspólnego. Twoi znajomi ze szkoły i  kumple narze-
czonego ze studiów nigdy nawet nie widzieli się na oczy, 
a nagle mają traktować się jak najlepsi przyjaciele. Do tego 
dochodzą też wszelkiego rodzaju współpracownicy, no 
i oczywiście rodzina. Trudność polega jednak nie tylko na 
tym, aby siedzieli w odpowiedniej konfiguracji w stosunku 
do siebie nawzajem, ale też do młodej pary. Podstawowym 
kryterium rozmieszczania miejsc jest odległość stolika od 
nowożeńców – im bliżej, tym lepsze miejsce. Im dalej, tym 
łatwiej kogoś urazić, szczególnie jeśli jest to przedstawiciel 
starszego pokolenia. Choć w  sumie to nikt nie chce być 
upchnięty gdzieś w kącie.

Do złamania tajemniczego kodu, który pozwoli wam 
stworzyć podobną rozpiskę potrzeba udziału was obojga 
– sama nie domyślisz się, która ciotka narzeczonego śmier-
telnie obraziła się na którego wujka i na sto procent posa-
dzisz ich obok siebie. Przede wszystkim trzymajcie się za-
sady mieszania płci, czyli sadzajcie wszystkich gości wdług 
wzoru kobieta-mężczyzna-kobieta (wyjątkiem może być 
stół pary młodej). Zastanówcie się dobrze, kto NIE może 
siedzieć obok siebie i zwróćcie uwagę na wszystkie ewen-
tualne konflikty. Rozwiedzeni rodzice ramię w  ramię? 
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A może wszyscy dziadkowie przy jednym stole, choć poza 
wiekiem nic ich nie łączy? Istnieje wiele nietrafionych po-
mysłów, więc zanim podejmiesz ostateczną decyzję, do-
brze rozważ każdy z nich. A najlepiej poproś o pomoc ro-
dziców – mogą lepiej wyczuwać, czy babcia obrazi się za 
miejsce z dala od młodej pary, czy wykorzysta okazję do 
odnowienia rodzinnych kontaktów i  nawiązania nowych 
z  młodszym pokoleniem. Swoich rówieśników powin-
naś obdarzyć odrobiną zaufania i  spodziewać się, że naj-
bliższa paczka znajomych będzie się dobrze bawić w swo-
im towarzystwie. W tej sytuacji mogą siedzieć nieco dalej 
od głównego stołu, a w niczym nie będzie im to przeszka-
dzać. Za to najbliższą przyjaciółkę jeszcze z  przedszkola 
zdecydowanie lepiej posadzić bliżej centrum wydarzeń, bo 
jeśli nikogo nie zna, warto, żeby chociaż z wami mogła za-
mienić dwa słowa, a nie czuła się pod każdym względem 
odsunięta na bok.

Presja związana z  idealnym rozplanowaniem usadze-
nia gości wynika oczywiście głównie z tego, że chcesz, aby 
każdy czuł się swobodnie i dobrze się bawił, a miłe towa-
rzystwo to przecież połowa sukcesu. Na humor i  nasta-
wienie gości nie wpłyniesz w stu procentach, a w pewnych 
sytuacjach nie możesz zrobić nic ponad przygotowanie 
najlepszej rozpiski z możliwych. Pod żadnym pozorem nie 
rezygnuj z tego punktu – sama widzisz, że nie jest to proste 
zadanie, ale pozostawienie go gościom na dzień wesela to 
gwarancja katastrofy. Otworzy furtkę nieporozumieniom 
i spięciom, na które na twoim ślubie absolutnie nie może 
być miejsca.
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weselne i jaki nastrój będzie towarzyszył przygotowaniom. I czy jest 
szansa na negocjacje finansowe…

◆ Wystarczająco dużo miejsca – jeśli zapraszasz pięćdziesiąt 
osób, szukaj sali na pięćdziesiąt osób, jeśli dwieście – szukaj sali na 
dwieście. Zbyt mała sala ci nie wystarczy, ale za duża też nie spełni 
swojej roli. Zarówno ze względów wizualnych, jak i finansowych.

◆ Możliwość noclegu – może się okazać, że go nie potrzebujesz, 
jeśli jednak krewni oczekują miejsca do spania, dobrze, aby sala ta-
kowym dysponowała. Albo menadżer znał pobliski hotel, który bez 
problemu przygarnie setkę gości.

◆ Przestrzeń dla muzyków – didżej jest dość „kompaktowy”, ale 
zespół muzyczny potrzebuje miejsca. Zwróć uwagę na to, czy prze-
strzeń do grania nie znajduje się za blisko lub zbyt daleko od stołów 
i czy pozostawia miejsce do tańczenia.

◆ Elastyczność cenową – może specjalne menu dla dzieci, może 
przecenione posiłki dla fotografa, muzyków i  kamerzysty, może 
niższe ceny poza sezonem, a może bonusy dla par, które przekro-
czą pewną kwotę. Idealna sala jest elastyczna i chętna do rozmów, 
zwłaszcza jeśli ze swojej strony też jesteście skłonni im coś zapropo-
nować (np. organizację poprawin w tym samym miejscu, wykupie-
nie 30 pokojów dla nocujących gości lub zapłatę całej kwoty z góry 
6 miesięcy przed weselem).

◆ Jasne zasady – czy możesz zabrać pozostałe po weselu jedzenie? 
Czy na sali da się włączyć ogrzewanie? Czy przewidziane są miejsca 
parkingowe dla gości? Jak podchodzi się do przynoszenia własnego 
alkoholu? Czy kelnerzy zechcą podać przygotowane przez kocha-
ną ciocię ciastka? Jakie są konsekwencje zrezygnowania z umowy? 
Panny młode mają miliony pytań, a zadaniem menadżera sali jest 
rozwianie wszelkich wątpliwości. Przygotowujesz wesele pierwszy 
raz w  życiu, a  twoja dociekliwość nie powinna go ani bawić, ani 
irytować. Skoro żyją z  wesel, przeprowadzają kilkadziesiąt takich 
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rozmów tygodniowo i  żadne pytanie nie powinno pozostać bez 
odpowiedzi.

◆ Klarowną umowę – możesz od razu poprosić o wzór umowy; 
naprawdę nie mają nic do ukrycia i chętnie ci go zaprezentują. Do-
pytaj o kwotę zaliczki oraz datę zapłaty całej sumy. Sprawdź do-
kładnie wszystkie paragrafy, które ewentualnie mogą przerzucać 
na ciebie odpowiedzialność za rozwiązanie umowy przy jednocze-
snym zdejmowaniu jej z menadżera lokalu. I zastanów się, czy na 
pewno rozumiesz konsekwencje wszelkich zapisów. Niedopowie-
dzenia wyjaśnijcie przy następnym spotkaniu.

Sala weselna odpowiedzialna jest też za podawane gościom je-
dzenie. Gratuluję, w tej kwestii już na wstępie dostałaś fory! Dlacze-
go? Bo sale weselne w swojej ofercie nie mają każdego możliwego 
dania świata, tylko podają określoną selekcję potraw. Twoim za-
daniem jest wybór tych najlepszych. Bułka z masłem! Albo gorąca 
włoska ciabatta z oliwą ziołową. Zależy, jak na to patrzeć.

Nie muszę ci przypominać, żebyś wzięła pod uwagę wszystkie 
dietetyczne wymagania swoich gości. Bez glutenu? Bez mięsa? Bez 
smaku… przepraszam, wegańskie? Dopytaj koniecznie gości o naj-
nowsze diety i  upewnij się, że od ich preferencji nie ma żadnych 
odstępstw. Dla osoby, która na diecie bezglutenowej jest z powodu 
chwilowego kaprysu, nie ma sensu zmieniać całego menu. Co in-

Najgorsze rozwiązanie z możliwych
Rezygnacja z winietek i pozostawienie gościom mi-

sji znalezienia sobie miejsca. Z lekkiego zamieszania 
przy znajdowaniu swoich nazwisk na liście, wejście 
na salę zamieni się w wyścig rodem z Igrzysk Śmierci. 
Twoi dziadkowie nie mają żadnych szans. 
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nego dla koleżanki chorej na celiakię, której gluten naprawdę może 
zaszkodzić – bez jedzenia nie będzie się za dobrze bawić na wie-
logodzinnej imprezie. Zapytaj nie tylko o  możliwość otrzymania 
specjalnego posiłku, ale też o to, co dokładnie się na niego składa. 
Różnego rodzaju wymogi dietetyczne są u nas w tej chwili normą 
i każda sala powinna być mniej więcej na nie przygotowana. Jed-
nak na wszelki wypadek sprawdź, czy „bezmięsny” nie oznacza 
dania „bez mięsa”, czyli ziemniaki i surówkę, za to bez kotleta ani 
żadnego innego zamiennika. Z  doświadczenia niżej podpisanej. 
Policz też, ilu dań tak naprawdę potrzebujesz. Jeśli wesele zaczyna 
się o 15.00 i planujecie całonocną zabawę, 5 dań ciepłych (zwykle 
proponowanych przez salę weselną jako standard) cię nie ominie. 
Jeśli jednak sam ślub jest o  18.00, biesiada nie zacznie się przed 
20:00. W tej sytuacji trzy dania w zupełności wystarczą – większa 
ilość byłaby po prostu zbędnym wydatkiem i niepotrzebną przerwą 
w szalonych tańcach. 

Resztę menu dobierz jak starannie układane puzzle, ale nie kie-
ruj się zasadą podobieństwa. Połączenie kremu z brokułów z piersią 
indyka zapiekaną z brokułami nie jest dobrym pomysłem – zapro-
siłaś gości na wesele, nie na brokułowe party. Najlepiej kierować 
się po prostu zdrowym rozsądkiem i na spokojnie rozważyć wszyst-
kie opcje. Nadal masz wątpliwości? Podpytaj menadżera sali! Zna 
menu na wylot i przygotował niejedną imprezę, jeśli więc nie jesteś 
czegoś pewna, poproś go o  pomoc. Twoje zdanie oczywiście jest 
ostateczne, ale jeśli jakieś zestawienie sprawia, że zaczynają nerwo-
wo trząść mu się ręce, warto pomyśleć nad alternatywą. 

Przy okazji rozmów o menu, powinnaś też zwrócić uwagę na oso-
by, które będą wam serwowały dania. Najlepiej, aby lokal miał pro-
fesjonalną obsługę kelnerską, nie tylko obytą z ustawieniem stołów 

→ Więcej w Dodatkach: Goście przy stole Pary Młodej



i rozkładem sali (biesiadnicy pytania o łazienkę, parking, palarnię, 
wejście na piętro i godziny wymeldowania zwykle kierują właśnie 
do kelnerów), ale najzwyczajniej w świecie znającą swój fach. Tak, 
tak, kelnerowanie to też sztuka. Nie wystarczy podać zupy na czas, 
liczy się sposób – uwierz mi, że wpływa to i na ogólny efekt, i na 
samopoczucie gości. Aby każdy miał na czas podany posiłek, na sto 
osób powinno przypadać nie mniej niż pięciu kelnerów. Dwóch nie 
da rady obsłużyć całej sali i jeden rozbity przypadkiem talerz po-
ciągnie za sobą pełen jęków i narzekań wygłodzonych weselników 
efekt domina.
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