Jak wybrać swoje kwiaty
Wybór kwiatów powinien się oprzeć na następujących kryteriach:
1. Formalny charakter waszego ślubu. Im bardziej formalny charakter ma wasz ślub, tym
bardziej formalne będą kwiaty, takie jak formalne bukiety, które tradycyjnie są wyłącznie białe i zazwyczaj z jednego typu kwiatów.
2. Pora dnia. Przykładowo, na ślubie wieczornym wyróżniać się będą kwiaty białe lub
w jasnych barwach, zwłaszcza jeśli ceremonia odbywa się w świetle świec.
3. Barwy, jakie będzie mieć na sobie panna młoda i jej druhny oraz kolor obrusów. Niektóre panny młode planują barwy ślubnego orszaku według kwiatów, które kochają.
4. Pora roku. Kwiaty w sezonie będą nie tylko świeższe, ale też trwalsze i tańsze, bo nie
będzie trzeba sprowadzać ich z daleka.
5. Wystrój wnętrza w miejscu ślubu i wesela. Przykładowo, kościół z wysokim sklepieniem będzie wymagać wyższych dekoracji roślinnych.
6. Ograniczenia waszego budżetu. Jest wiele sposobów, by zmniejszyć koszty kwiatów,
np. dzielenie tych samych dekoracji z inną młodą parą, pomoc przyjaciół w wykonaniu
własnych aranżacji kwiatowych, pożyczenie roślin doniczkowych, wykorzystanie dekoracji ślubnych na weselu czy wypożyczenie roślin.
7. Miejsce ceremonii i wesela — na zewnątrz czy wewnątrz. Jeśli pobieracie się na zewnątrz, możecie tylko uzupełnić kwitnący wiosenny lub letni ogród paroma aranżacjami kwiatowymi tu i tam, a oprócz tego jedynie dodać bukiety, kwiaty do butonierek i do
sukni.
8. Tematyczny motyw waszego ślubu. Czy planujecie wiejski ślub z koszami przepełnionymi polnymi kwiatami i prostymi bukietami? Czy też wolicie tradycyjną, formalną
uroczystość i doceniacie subtelną elegancję w każdym aspekcie, od stroju po dekoracje?
Myślicie o konkretnym zestawie kolorów? Rozważacie tylko biel w kwiatach i dekoracjach? Będziecie mieć dekoracyjne motywy? Wybieracie kwiaty na podstawie zapachu,
a nie tylko barwy i struktury? Jeżeli wasze wesele jest n a p r a w d ę tematyczne (np.
wiktoriański romantyzm, hawajskie luau, styl lat pięćdziesiątych), potrzebne będą kwiaty i dekoracje pasujące do tego motywu.
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Pyta pierwsza druhna:
co mam robi, jeli kwiaty
sprawiaj, e kicham?
Pytanie: Kwiaty wywołują u mnie kichanie
i narzeczona wspaniałomyślnie zgodziła się na
nietypowy bukiet. Czy istnieją tradycyjne alternatywy dla kwiatów?
Odpowiedź: Oczywiście. Wiele panien młodych i druhen, które mają alergię na prawdziwe kwiaty, właśnie tak robi. Mogą mieć
piękną wiązankę kwiatów jedwabnych, wachlarz z satynowymi wstążkami i rozetami w stylu wiktoriańskim lub modlitewnik
z pojedynczym kwiatem (panna młoda może
mieć jedną jedwabną orchideę — symbol
rzadkiego piękna lub różę — symbol miłości). Być może winny jest tylko zapach, ﬂorysta może wówczas polecić kwiaty, które nie
będą drażniące.

Ślubna lista kwiatowych potrzeb
Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest sporządzenie listy wszystkich potrzeb kwiatowych. Egzemplarz tej listy trzeba wręczyć ﬂoryście na pierwszym spotkaniu.
Ustalcie, które z następujących rzeczy
chcielibyście mieć: wstążki, zieleń, świece, wazony, donice, inne pojemniki. Zakres kwiatowych dekoracji może wykraczać daleko poza
bukiety druhen i dekorację ołtarza. Możecie
zażyczyć sobie roślinę przy każdym wejściu,
kwiaty do dekoracji półmisków oraz przy
świecach, bukiety dla wszystkich ślubnych
pomocników i dla waszych dziadków, a nawet
wstążkę z kwiatem owiniętą wokół noża do
krojenia tortu. Dla ogólnego rozeznania, poniżej znajduje się lista kwiatowych potrzeb. Nie
musicie kierować się nią w każdym szczególe:
są to po prostu wskazówki, od których można
zacząć, niezależnie od tego, czy współpracujecie z kwiaciarnią, ﬂorystą czy też planujecie
przygotować dekoracje sami.

Panna młoda i jej orszak
 bukiet panny młodej

 dziewczynka z bukiecikiem lub koszyczkiem

 pierwsza druhna

 rzucanie bukietu

 pozostałe druhny

 kwiatowe przybrania włosów
Pan młody i jego orszak

 butonierka pana młodego

 pozostali drużbowie

 pierwszy drużba

 drużbowie-pomocnicy gości
 chłopiec niosący poduszkę z obrączkami
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Kwiaty dla rodziny
 rodzice i rodzice przyrodni panny
młodej

 babcie i dziadkowie

 rodzice i rodzice przyrodni pana młodego

 inni specjalni goście, np. rodzice chrzestni,
lektorzy

Na ceremonię
 wejście

 świece

 ołtarz

 róże dla rodziców, jeśli trzeba

 chupa

 kwiaty dla Matki Boskiej

 ławki

 ślubny kobierzec do głównej nawy

Na wesele
 dekoracje na stoły

 stolik z winietkami stołowymi

 stoły bufetowe

 dekoracje półmisków

 dekoracja tortu i noża do jego krojenia

 dekoracje w toaletach

 stolik z tortem

 płatki kwiatów do rzucania

 gzyms kominka, schody, wejścia

Jako podarunki
 dla gospodarzy wesela

 dla gospodarzy weekendu weselnego

 dla gości przyjezdnych

 podziękowania dla przyjaciół i pomocników
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Kwiaty sezonowe
Mimo że postęp techniczny umożliwił całoroczną dostępność kwiatów, można wciąż zredukować koszty, wybierając kwiaty sezonowe, które kwitną po prostu obok. Nie trzeba ich
transportować, można je ściąć przed samym ślubem i są zwykle bardziej wytrzymałe od roślin
zmuszonych do kwitnienia w cieplarniach, poza sezonem. Oto lista kwiatów sezonowych:
Kwiaty wiosenne

kwiaty jabłoni
kwiaty wiśni
narcyzy
dereń
forsycja

ostróżka
piwonie
groszek pachnący
tulipany
ﬁołki

irysy
bez
lilie
konwalie
żonkile

Kwiaty letnie

astry
kalie
dalie
stokrotki

pelargonie
hortensje
ostróżka
róże

lewkonie
kwiatostany dzikiej
marchwi

Kwiaty jesienne

astry
chryzantemy

dalie
nagietki

złocienie
cynie

Kwiaty łatwo dostpne przez cały rok

gipsówka
bławatki
goździki
ostróżki

stokrotki
gardenie
bluszcz
lilie

orchidee
róże
stefanotis
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Motywy kwiatowe
Kwiaty można wykorzystać na wiele sposobów, by uroczystość miała indywidualny charakter.
Poniższe pomysły mogą nadać waszej uroczystości szczególną wymowę:
MOWA KWIATÓW
Zastanawiając się nad kwiatami, możecie wybrać te, które mają szczególne tradycyjne znaczenie. Na początku XX wieku romantyczne uczucia często wyrażano kwiatami. Młody mężczyzna oﬁarowywał dziewczynie czerwoną różę, symbolizującą miłość. Ona odwzajemniała
to ﬁoletowym bratkiem, który oznaczał: „Jesteś w moich myślach”. Tradycyjnie, w trakcie
tych zalotów nie wypowiadano żadnych słów, które mogłyby zobowiązywać do czegoś którąkolwiek ze stron, znajomość mowy kwiatów miała więc kluczową wagę dla osiągnięcia porozumienia. Dziś wybór kwiatów, które komunikują szczególne treści między panną młodą
a panem młodym, jest uroczym pomysłem.
akacja — przyjaźń
ambrozja — miłość odwzajemniona
kwiaty jabłoni — nadzieja
azalia — powściągliwość
wawrzyn szlachetny — chwała
kamelia — powab
chryzantema — obﬁtość
stokrotka — łagodność
frezja — niewinność
wrzos — przyszłe powodzenie
bluszcz — wierność
laur — pokój
lilia — majestat
mirt — pamięć
orchidea — rzadkie piękno
piwonia — nieśmiałość
róża — miłość
szałwia — nieśmiertelność
tymianek — odwaga
ﬁołek — skromność

bidens ferulifolia — wdzięczność
zawilec — oczekiwanie
aster — elegancja
gipsówka — niewinność
kalia — piękno
goździk — oddanie
narcyz — szacunek
niezapominajka — pamięć
gardenia — czystość
heliotrop — oddanie
ostróżka — śmiech
bez — pokora
konwalia — szczęście
kwiat pomarańczy — czystość
pietruszka — początki
dzika marchew — zaufanie
rozmaryn — pamięć
stefanotis — szczęście małżeńskie
tulipan — namiętność
cynia — czułość
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MOWA KOLORÓW
W wielu kulturach kolory mają znaczenie. Możecie wybrać barwy przewodnie ze względu na
ich znaczenie symboliczne.
 Czerwień lub amarant. Barwa miłości w Chinach i Indiach.
 Zieleń. Starożytna barwa płodności. Kolor symbolizujący szczęście dla współczesnych Włochów i Irlandczyków.
 Czerwień i żółć. Barwy małżeńskie w Egipcie, Azji i Rosji.
 Błękit/turkus. Związany z ceremoniami ślubnymi w krajach zachodnich (panna
młoda powinna mieć na sobie m.in. coś pożyczonego i coś niebieskiego).
 Fiolet. W starożytnej Grecji symbolizował bogactwo. Barwa tradycyjnie symbolizująca duszę.
 Błękit i złoto. Podkreśla siłę, godność i rangę.

KWIATY ZWIĄZANE Z MIESIĄCEM URODZIN
Wybór kwiatów może mieć jeszcze inną wymowę — można mianowicie połączyć kwiaty
tradycyjnie przypisane miesiącom urodzin młodej pary.
Miesic

Kwiat

Miesic

Kwiat

styczeń

goździk

lipiec

ostróżka

luty

ﬁołek

sierpień

mieczyk

marzec

żonkil

wrzesień

aster

kwiecień

groszek pachnący

październik

nagietek

maj

konwalie

listopad

chryzantema

czerwiec

róża

grudzień

narcyz

WONNE KWIATY I ZIOŁA
Popularnym trendem jest włączanie zapachu w motywy ślubne przy użyciu kwiatów, ziół
i zieleni nie tylko ze względu na ich wygląd, ale i zapach.
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wawrzyn
goździki
frezja
gardenie
hiacynty
jaśmin
lawenda
bez

konwalie
kwiaty magnolii
mięta
narcyzy
róże, zwłaszcza tradycyjne gatunki lub róże herbaciane
stefanotis
ﬁołki
glicynia

Wybór usług ﬂorystycznych
Poszukiwania usług ﬂorystycznych, które będą
wam odpowiadać, rozpocznijcie od poproszenia znajomych, miejscowych ﬁrm cateringowych i gospodarstw szkółkarskich o rekomendacje. Kwiaciarnia, która ściśle współpracuje ze
szkółkami i hurtownikami, będzie prawdopodobnie oferować dobre ceny kwiatów ciętych
i roślin zamawianych w dużych ilościach. Jeżeli wasza uroczystość ma się odbyć w hotelu lub
sali bankietowej, poproście o dane kontaktowe
do ﬂorystów, którzy już dekorowali to miejsce.
Niektóre kwiaciarnie mają stałą umowę o dekorowanie hoteli i sal bankietowych i możecie
na własne oczy zobaczyć ich dokonania. Kiedy
zgromadziliście już adresy i jesteście gotowi do
rozmów, zawsze umówcie się na spotkanie. Rzeczą nierealistyczną i niegrzeczną byłoby sądzić,
że można wejść do kwiaciarni bez zapowiedzi
i zmonopolizować całą uwagę obsługi.
Na pierwszym spotkaniu nie ma nic złego w oświadczeniu, że nie jesteście gotowi do
podpisania umowy, lecz szukacie kogoś, komu
chcecie dać zlecenie. Bardzo ważne jest znalezienie kogoś, z kim będzie się wam dobrze
współpracować. Szukajcie usług ﬂorystycznych według następujących kryteriów:

P Y TA N I E D O P E G G Y:

Kwiaciarnia czy studio
dekoratorskie?
Pytanie: Jaka jest różnica między usługami
ﬂorystycznymi a dekoratorskimi?
Odpowiedź: W ciągu ostatnich paru lat
popularność zdobyły usługi dekoratorskie.
W przeciwieństwie do kwiaciarni, dekoratorzy zazwyczaj nie mają sklepu; specjalizują
się w kreatywnych, nietradycyjnych projektach. Mogą stworzyć jednorodny styl całego ślubu i wesela poprzez wkomponowanie
w wystrój nie tylko kwiatów, ale i oświetlenia
oraz tkanin. Będziecie musieli zdecydować,
czy chcecie skorzystać z usług kwiaciarni,
która sama zatroszczy się o wszystkie wasze
kwiatowe potrzeby, czy też z pomocy pracowni dekoratorskiej, w której tworzy się
projekt, a potem wykonuje go, korzystając
z usług innych ﬁrm. Chociaż wiele pracowni
dekoratorskich nie ma własnego sklepu, często zapewnia pełną obsługę.
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