
TYDZIEŃ WESELNY
SOBOTA (28.04)
17:00 PANIEŃSKI 
Zielona 46 (dom rodzinny Izy)
—> szczegóły: Zuza Żbik, Pierwsza Druhna

wieczorem KAWALERSKI 
Kraków
—> szczegóły: Tom Westgate, Pierwszy Drużba 

NIEDZIELA (29.04)
Dzień leczenia kaca. Brak wydarzeń. 

PONIEDZIAŁEK (30.04)
Iza odbiera suknię ślubną. 
Lewis i chłopaki mają wolne! Czas na odkrywanie Zielonej, lub Krakowa, Wasz wybór 
kochani! 

WTOREK (1.05)

WYCIECZKA! Każdy może dołączyć. 
Zaplanowane atrakcje: 
-  Złap swój obiad: idziemy na ryby!
Miejscowość Żmiąca, k. Laskowej. Szczegóły:
—> http:/ /www.visi tmalopolska.pl/Agroturystyka/Strony/stawy-przy-mlynie-w-
zmiacej-133.aspx
- Najlepsze lody w Polsce, Żegocina. Spróbowaliśmy. Pokochaliśmy. Na zawsze! 

ŚRODA (2.05)
Iza i Zuza robią się na bóstwo w Krakowie. Nie ma nas do wieczora. 
Lewis będzie w Krakowie od południa, można się z nim kontaktować i umawiać na kawkę. 
Kraków jest superowy! 

19:00 KOLACJA&DRINKI, Kraków
Tak jest, będziemy pić piwko, ludzie! Dobre jedzenie, w dobrym towarzystwie, czego chcieć 
więcej?
—> zainteresowanych proszę o potwierdzenie obecności, zarezerwuję stolik w restauracji. 
Dzięki!

http://www.visitmalopolska.pl/Agroturystyka/Strony/stawy-przy-mlynie-w-zmiacej-133.aspx
http://www.visitmalopolska.pl/Agroturystyka/Strony/stawy-przy-mlynie-w-zmiacej-133.aspx


CZWARTEK (3.05)
Iza i Lewis poza zasięgiem. Przyjeżdża rodzina Lewisa! 

PIĄTEK (4.05)

15:30 POLSKA - ANGLIA, czas na mecz!
Orlik, Mikluszowice. 

Tak właśnie! Dzięki mojemu wujkowi Wiesławowi, który sam jest zapalonym piłkarzem oraz 
trenerem, mamy przyjemność rozegrania meczu towarzyskiego. Ludziska, przygotujcie się! 
Nie ma żartów! Podsłuchałam jak mój tata mówił, że jest gotowy bronić polskiego honoru! A i 
Anglicy (których większość, warto wspomnieć, gra w nogę co tydzień) są gotowi na zaciekłą 
walkę
—> Wszystkich chętnych do uczestnictwa zapraszam do uformowania drużyn między sobą. 
Potrzebujemy po 6 zawodników do każdej drużyny. Jeśli drużyny dadzą mi do tygodnia 
znać, kto gra, postaram się zamówić koszulki na mecz. 

18:30 BRAMA&GRILL
Dom rodzinny Izy, Zielona. 

Zgodnie z tradycją, panna młoda powinna być odprawiona w małżeńskie życie z pompą. W 
związku z czym, budujemy bramę! A właściwie chłopaki budują, a dziewczyny grillują! 
Gotowi? 
Każdy jest mile widziany na tzw. bramie! Będzie jedzenie, będzie picie, przybywajcie! 
——> szczegóły: Iza lub Lewis. 

SOBOTA (5.05) WIELKI DZIEŃ!

14:00 Dom rodzinny Izy, Zielona. Wszyscy są mile widziani. Pan Młody wraz z Pierwszym 
Drużbą przybywają o tej porze. 

14:30 ZWIĄZEK i Błogosławieństwo Rodziców i Najbliższych dla Młodej Pary. 
Zapowiada się dużo wzruszeń, zaopatrzcie się w chusteczki! 

15:00 NASZ ŚLUB! 
Msza w Kościele Parafialnym w Drwini.
 
Po mszy, zdjęcie grupowe przed kościołem (dzięki Sambit!), po czym kierujemy się do 
Folwarku Wiązy (ok. 30min jazdy) na przyjęcie weselne. 



16:30 POWITANIE GOŚCI I ŻYCZENIA NA SALI
Folwark Wiązy, Marszowice

Zgodnie z tradycją, Młodzi witani są chlebem i solą, “Coby im chleba i soli nigdy nie 
zabrakło”, które symbolizują dobrobyt, mądrość i szczęście. Po chlebie, czas na lampkę 
bąbelków. Po wypiciu szampana, Młodzi rzucają za siebie kieliszki, z nadzieją, że te rozbiją 
się na drobny mak. Rozbicie kieliszków to dobry znak, kieliszki się przecie tłucze “na 
szczęście”! Młodzi razem sprzątają potłuczone szkło, co ma symbolizować harmonijne życie 
w związku małżeńskim, oparte na ideach partnerstwa i kooperacji. 

Gdy tradycji stanie się zadość, następują życzenia na sali. Tradycyjne, polskie mokre buziaki 
w policzki, albo uścisk dłoni, wybór należy do Ciebie! 

17:00 OBIAD 

18:30 ZDJĘCIA GRUPOWE W PLENERZE 
Jeśli chcesz znaleźć się na zdjęciu z Parą Młodą, bądź dostępny w tym czasie. Dzięki! 

18:30 MALOWANIE TWARZY. Wszystkie dzieci (i dorośli, jeśli maja ochotę!) zaproszone są 
na malowanie twarzy, przygotowane przez Joannę Żak, naszą kreatywną i utalentowaną 
makijażystkę. 
Strona Asi na Facebooku: https://www.facebook.com/Wiza%C5%BC-Charakteryzacja-
Joanna-%C5%BBak-111306412357693/

20:30 GORĄCE DANIE nr. 1

22:00 TORT WESELNY. Tak, tak, będziemy razem z Lewisem kroić. 

22:30 DZIĘKUJEMY, RODZICE! Lewis i ja podziękujemy naszym rodzicom za wszystko, co 
zrobili dla nas (i wciąż robią). Kolejny wzruszający moment, przygotujcie chusteczki!

23:30 GORĄCE DANIE nr. 2 

PÓŁNOC: czas na zabawę, ludzie! Panna Młoda będzie rzucać bukietem, Pan Młody 
krawatem. Wszystkich singli zapraszamy do zabawy, to Wasza szansa na zabezpieczenie 
matrymonialnej przyszłości (jeśli o takiej właśnie marzycie). Zgodnie z tradycją, kobieta, 
która złapie bukiet oraz mężczyzna, który złapie krawat, będą pierwszymi do ślubu! 
(niekoniecznie ze sobą, warto wspomnieć!)

2:00 GORĄCE DANIE nr. 3

SMAKOWITE ATRAKCJE

LOKALNA DESKA SERÓW, dostępna po obiedzie 
Wybór lokalnych serów, zakupionych bezpośrednio od producentów. Wszystkie ekologiczne, 
wszystkie pyszne. Polska być może nie jest (jeszcze!) krajem znanym ze wspaniałych 
serów, ale moim zdaniem polskie sery są zdecydowanie warte uwagi. 

DLA SPRAGNIONYCH
Napoje bez limitu, ludziska. 

https://www.facebook.com/Wiza%C5%BC-Charakteryzacja-Joanna-%C5%BBak-111306412357693/
https://www.facebook.com/Wiza%C5%BC-Charakteryzacja-Joanna-%C5%BBak-111306412357693/


Dostępne trunki: wódka, piwo lane, wino, soki owocowe, napoje gazowane, woda, kompot, 
herbata, kawa. 

WIEJSKI STÓŁ
Dzięki szczodrości Dziadzia Andrzeja, który hojnie zaoferował nam całego świniaka, którego 
doglądał od zeszłego roku. Z farmy na stół! 
Moi rodzice dopilnują robienia kiełbasek, szynek, kaszanek i innych, żeby na wesele 
wszystko było świeże i pyszne. 
Dostępne dodatki: chleb na zakwasie, smalec z cebulką, ogórki kiszone. Skosztujcie, 
spróbujcie! 

NALEWKI
Domowe nalewki zrobione przez mojego Tatę, i zapewniam Was - ambrozja! Wszystkie 
zrobione z owocami z domowego ogródka, od roku dojrzewają w tacinej piwniczce. 
Dostępne smaki: malina, jeżyna, czarna porzeczka, agrest. 
Artykuł o polskich nalewkach niedługo na ahohomemadefood.com. Dla dociekliwych. 

STÓŁ KRAKOWSKI
Obwarzanki to rodzaj pieczywa, które związane jest z Krakowem od co najmniej XIV wieku. 
Są ulubionym przysmakiem studentów, ludzi w drodze do pracy, przechodniów, ludzi 
czekających na autobus czy tramwaj, i wreszcie - turystów, którzy często przyjeżdżają do 
Krakowa z zamiarem spróbowania obwarzanka. 
Dostarczone z Krakowa w sobotę rano, świeżo upieczone obwarzanki będą dostępne dla 
Gości do spróbowania z pysznym, domowym dżemem zrobionym przez moją Mamę, z 
masłem, serkiem kremowym i lokalnym, ekologicznym miodem. Skosztuj kawałka historii! 
—> artykuł o słynnych krakowskich obwarzankach wkrótce na ahohomemadefood.com! 

COŚ NA SŁODKO
6 rodzajów ciasta (w tym pyszny polski sernik), owoce, kawa oraz herbata. Nakarm swoje 
wewnętrzne dziecko! 

COŚ NA SŁONO
Wszelkiego rodzaju szynki, boczki, pasztety i inne mięsa. Jajka faszerowane. Śledzik. 
Domowy pasztet ze śliwką. Sałatka z kurczakiem i makaronem. Sałatka z porami. I, 
oczywiście, galareta mięsna. Nie ma wesela bez galarety! 

NIEDZIELA (6.05) 

14:00 POPRAWINY! 
Folwark Wiązy, Marszowice

Serdecznie zapraszamy wszystkich Gości na kolejny dzień zabawy, jedzenia i picia! 
Będzie grill, ludziska! I wódeczka, dla tych, którzy ciutkę za dużo wypili dzień wcześniej. Jak 
to się w Polsce mówi: Klina klinem! 
—> bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa. Dzięki!



Miejsce zaczaruje cudowna Małgosia z Projekt Nakryty Stół, we współpracy z Karoliną z 
Tne i Gne. Dwie utalentowane i niezwykle kreatywne kobiety, zamienią weselną stodołę w 
magiczne miejsce, pełne kwiatów, ziół i innych niespodzianek. 
Polecam zapoznać się z ich pracą na Facebooku. Jest co podziwiać! 
Projekt Nakryty Stół https://www.facebook.com/projektnakrytystol/
Tne i Gne https://www.facebook.com/tneigne/

Fotografia ślubna: jedyny w swoim rodzaju, mój niesamowicie utalentowany kolega Sambit 
Dattachaudhuri. 
Poniżej link do Instagrama Sambita, jego forografie są cudowne!
 https://www.instagram.com/sambitdc/

https://www.facebook.com/projektnakrytystol/
https://www.facebook.com/tneigne/
https://www.instagram.com/sambitdc/

