20 pomysłów na nazwy stołów
To prosty i elegancki sposób, aby podkreślić niepowtarzalny styl
waszego wesela. Opisując stoły, możecie powiedzieć gościom coś
ważnego o sobie.
Przygotowując wizytówki na stół, opis stołów i tablice z informacjami o rozsadzeniu gości, pamiętajcie, by były spójne graficznie
i kolorystycznie z waszą ślubną papeterią. Takie szczegóły są piękną
ozdobą przyjęcia i świadczą o waszej klasie.
Dlaczego numeracja to zły pomysł?
Najprościej byłoby ponumerować stoły, zawsze jednak przy takim
wyborze zasiadający przy stole numer dziesięć mogą się poczuć mniej
ważni niż ci przy stole pierwszym czy drugim. Być może wśród waszych
gości są osoby, które zwracają uwagę na takie szczegóły. Taktownym
rozwiązaniem będzie zastosowanie zamiast cyfr oznaczeń spójnych
ze stylem przyjęcia.
Oto przykładowe oznaczenia stołów:
• 	Ważne lata – na każdym stole stawiacie jedno wasze wspólne
zdjęcie z datą roczną i krótkim opisem, np. „2012 – koniec studiów”,
„2015 – zaręczyny”.
• 	Ważne momenty z czasów, zanim się poznaliście – każdy stół
symbolizuje inny rok; umieszczacie tu dwa wasze zdjęcia w jednej
ramce, ale z czasów, zanim się poznaliście, np. kiedy byliście dziećmi.
• 	Miasta lub państwa – nazwy tych miast lub państw, do których
wspólnie podróżowaliście albo w których mieszkaliście.
• 	Wasze miejsca w mieście – nazwy ulic, przy których mieszkacie,
restauracji, do której chodzicie na randki, ulubionego kina,
nazwa stadionu drużyny, której kibicujecie…
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• 	Wasza muzyka – tytuły waszych ulubionych utworów,
które oczywiście zabrzmią też na weselu lub ich fragmenty
umieszczone np. na małych płytach winylowych.
• 	Wasze filmy – tytuły waszych ukochanych filmów.
• 	Wasze książki – jeśli słyniecie z tego, że czytacie mnóstwo
książek, to postawcie na każdym stole po jednym egzemplarzu
waszych ukochanych książek.
• 	Wasze tańce – jeśli jesteście znani z tego, że uwielbiacie tańczyć,
to oznaczcie stoły nazwami tańców – samba, rumba, walc itd.
• 	Wasze wiersze – tytuły wierszy, które są wam bliskie (jeśli nie są
zbyt długie, możecie zamieścić utwory w całości).
• 	Ulubione cytaty – motywujące was krótkie cytaty.
• 	Wasze smaki – jeśli jesteście smakoszami, nadajcie stołom nazwy
waszych ulubionych deserów, smaków, dań.
• 	Zioła – mają nie tylko proste nazwy, ale i są smaczne; na dodatek
goście mogą nimi doprawiać dania.
• 	Kwiaty – wykorzystajcie nazwy tych, które są wam bliskie,
towarzyszyły wam w związku.
• 	Kolory – pięknie brzmiące i zmysłowe nazwy kolorów
(wrzosowy, liliowy, perłowy, cytrynowy).
• 	Wasze wartości – czyli to wszystko, co jest dla was w życiu
najważniejsze, np. rodzina, małżeństwo, praca, przyjaciele,
pasje, wiara, miłość…
• 	Kamienie szlachetne – do każdej nazwy dopiszcie jej znaczenia, np.
„Turkus – pełen energii talizman wybierany przez wojowników”.
• 	Nazwiska – waszych autorytetów, bohaterów, ważnych dla was
postaci…
• 	Wasze pasje – czytelnicy, amatorzy wspinaczki, rowerzyści,
rolkarze, biegacze… o ile macie tyle pasji, ile będzie stołów na
waszym przyjęciu.
• 	A jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na numery, niech będzie
to coś innego niż standardowa kolejność; takim oznaczeniom
powinien towarzyszyć opis, np. „925 dni już się znamy”, „12 państw
odwiedziliśmy razem”, „2 lata mieszkamy w Krakowie” itd.
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