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Wielkanoc to święto wiosenne. Klasyczne ozdoby do  

domu wykorzystywane w tym okresie, to baranki,  

kurczaki, ale także dużo świeżej zieleni, na przykład  

w formie kwiatów. Ten specjalny czas można jeszcze  

bardziej podkreślić za sprawą dobrze dobranego  

oświetlenia stołu.  

 

Kto powiedział, że sznury LED są odpowiednie tylko  

na Boże Narodzenie? Z powodzeniem można je  

wykorzystać również na Wielkanoc, tym bardziej,  

że spotkania w gronie rodziny i przyjaciół mogą się  

przeciągnąć także do godzin wieczornych.  

Delikatne światło idealnie podkreśli świąteczny klimat  

i pięknie będzie się prezentowało w połączeniu  

z wiosennymi aranżacjami stołu. W najprostszej wersji,  

lampki LED można po prostu ułożyć na stole,  

by nadawały one wiele nastroju wnętrzu. 

 

A może Wielkanoc zaplanujecie na świeżym powietrzu?  

Jeżeli posiadasz taras albo nawet spory balkon, część  

wspólnej uczty możecie przenieść na zewnątrz.  

W okolicach Wielkanocy niejednokrotnie jest już  

naprawdę ciepło, więc wspólne napawanie się urokiem  

odradzającej się do życia przyrody jest przyjemnym  

doświadczeniem. 

lifeisaparty.ca gardeners.com



Doskonałym pomysłem jest wykorzystanie lampek  
LED do stworzenia ręcznie wykonanych dekoracji.  

Najprościej jest światełka LED ubrać w papierowe  

lampiony dowolnie udekorowane. Ruszcie głową  

i stwórzcie kolorowe pisanki, kurczaczki, kwiatki i inne  

ozdoby, które przepowiadają wiosnę. 

 

Ponieważ diody LED nie nagrzewają się, tego typu  

ozdoba jest bezpieczna także dla małych dzieci, które  

są bardzo ciekawe otaczającego ich świata.  

Na podobnej zasadzie żarówki LED wykorzystać  

można na przykład do podświetlenia wazonu  

z kwiatową dekoracją lub szklanej misy wypełnionej  

kolorowym żwirkiem. Świecące elementy dodadzą  

całości elegancji.  

 

Wielkanocny stół to kolejny pretekst do spędzenia  

czasu w gronie rodzinnym. Wystarczy kilka ciekawych  

pomysłów, by urozmaicić jego wygląd.  

 

Do pomocy warto zaangażować także dzieci, które będą  

miały dużo frajdy ze stworzenia swoich świetlnych  

dekoracji. Nawet najprostsza lampa wisząca nad stołem,  

na czas Wielkanocy może zyskać dodatkową oprawę,  

poprzez dodanie do niej kolorowych elementów  

florystycznych albo tradycyjnych, ludowych wycinanek  

z kolorowego papieru. 

craftaholique.com pier1.com



Potrzebujesz pomysłu na wielkanocne dekoracje? 
Wykorzystaj nasze gotowe naklejki! 

Naklejki wystarczy wydrukować, posmarować klejem i gotowe! 

 

Można ozdobić nimi dom, wykorzystać do wielkanocnych  

zaproszeń czy udekorować nimi naczynia na wielkanocne śniadanie. 

 

Możliwości jest wiele - a jaki jest Twój pomysł? 



 
Do wydruków zdjęć i naklejek w domowych  

warunkach warto wybrać tusze marki Activejet. 
 

W naszej ofercie znajdziecie nową linię tuszów  
supreme dedykowanych do urządzeń marki Epson. 

 
Aby poznać pełną linię nowych produktów, przejdź  

tu: 
 
 
 
 

http://bit.ly/nowosciaj



Wiosenne przebudzenie  -  
łap chwile z Activejet 

Wiosną świat budzi się do życia, a my z chęcią  

wychodzimy w plener, aby odpocząć, zrelaksować się  

i oczywiście udokumentować wszystko na zdjęciach. 

 

Jedni z nas wybierają aparat fotograficzny, inni wolą  

smartfona - każdy natomiast szuka wyjątkowych ujęć. 

 

Jeśli lubisz robisz zdjęcia i możesz pochwalić się  

ciekawymi ujęciami - weź udział w naszej akcji "Łap  

chwile z Activejet". 

 

Akcja skierowana jest do wszystkich, którzy lubią  

zachować wyjątkowe momenty na dłużej.  

 

Nieważne, czy są to egzotyczne wakacje, ślub, czy  

zdjęcia z własnego podwórka, każda chwila jest równie  

wartościowa. Pokaż co dla Ciebie jest ważne i wygraj  

plakat ze zrobioną przez siebie fotografią, wyjątkową  

pamiątkę i piękną dekorację wnętrza. 

 

Jeśli chcesz robić zdjęcia wyjątkowe - skorzystaj  

z naszych podpowiedzi na kolejnej stronie. 



Sztuka fotografii -  
zdjęcia, które są ozdobą 

W swoich wnętrzach często decydujemy się pokazać  

coś więcej niż tylko przestrzeń wypełnioną meblami.  

Rodzinne zdjęcia w ozdobnych ramach to częsty  

widok. Nadają one przytulności oraz przywołują ciepłe  

wspomnienia, do których lubimy wracać. Uwieczniony  

na papierze kawałek naszego życia potrafi poprawić  

nastrój, niezależnie od tego czy ozdabia nasz dom  

rodzinny, czy miejsce pracy.  

 

A co z osobami, które lubią unowocześniać klasykę? 

Plakat w mieszkaniu 

To nowy sposób na aranżację zimnych, straszących  

pustką ścian. Choć zazwyczaj plakat budzi skojarzenia  

z dużym formatem i przekazywaniem informacji, to  

jego ozdobna forma fenomenalnie sprawdza się  

w mieszkaniach, przyciągając wzrok i skupiając na sobie  

uwagę. Nie wymaga żadnego obramowania, choć  

zastosowanie antyramy pozwoli ochronić go przed  

działaniem upływającego czasu, a sam tusz, którym  

drukuje się plakaty w zakładach poligraficznych,  

gwarantuje świeżość koloru na długie lata. 



Chcesz być oryginalny? Postaw na  
zdjęcia własnego autorstwa! 

Wybór fotografii 

W sklepach znajdziemy wiele gotowych wzorów, które  

w kilka chwil możemy powiesić na swojej ścianie. Choć  

jest to proste rozwiązanie, to jednak posiada kilka  

poważnych wad.  

 

Brak unikalności to pierwszy problem, z jakim  

spotykamy się wybierając gotowy obrazek, w końcu  

liczy on tysiące kopii i w tylu domach stanowi  

dekorację. Trudno również aby sklepowy wyrób  

określał nas jako osobę, ponieważ jest to tylko produkt,  

który naszym zdaniem wyróżniał się na tle widzianego  

przez nas asortymentu.  

Dla osób sentymentalnych brak emocjonalnej więzi  

z ogromnym zdjęciem lub grafiką, którą codziennie  

omiatamy wzrokiem, także może nie przyciągać. 

 

Własne zdjęcie zapewnia unikalność naszemu wnętrzu  

i pokazuje jak na dłoni to, co jest dla nas najcenniejsze.  

Plakat z samodzielnie wykonaną fotografią to również  

wyjątkowy prezent, który z pewnością wywoła wiele  

emocji.  

Robiąc idealne zdjęcie powinniśmy postawić  

na prostotę i naturalność, ponieważ to one gwarantują  

najlepsze efekty.  



Rodzina? To zawsze sprawdza się na  
zdjęciach! 
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Wiele fotografii, w które włożono całe serce, zniszczyła  

zbyt bogata lub niezrozumiała scenografia  

przepełniona gadżetami. Dodatki nigdy nie powinny  

odciągać oczu od naszego głównego tematu.  

 

Co z tym tematem? 

Naciskając spust migawki skupić możemy się  

dosłownie na wszystkim. Najczęściej wybieranym  

tematem są nasi najbliżsi, w grupie lub samotnie  

zajmujący część kadru. Utworzenie plakatu z ich  

zdjęciem jednoznacznie mówi o naszym przywiązaniu  

i uczuciach jakie do nich żywimy. 

Chcąc odejść od rutyny możemy poeksperymentować  

podczas sesji z udziałem rodziny i przyjaciół.  

 

Fotografujmy ich w ruchu, zaproponujmy aby nie  

myśleli o wycelowanym w nich obiektywie i po prostu  

pozwólmy im zachowywać się tak, jak robią to na co  

dzień. Zamiast ustawiać ich po kolana w morskiej  

wodzie, zaproponujmy aby przeszli się swobodnie  

wzdłuż brzegu, a w ogrodzie czy parku mogą sięgnąć  

ręką w stronę rozkwitających na drzewie kwiatów, chcąc  

je powąchać. Te drobne czynności pomogą zachować  

ruch i emocje na papierze. 



Dzieci. Najbardziej wdzięczni modele.
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Dzieci ze względu na swoją ruchliwość to trudny  

temat, z którym mierzy się każdy rodzic chcący  

uwiecznić pociechę, nawet za pomocą telefonu  

komórkowego. Możemy przebrać je w stroje galowe  

i posadzić na krześle z poleceniem żeby się nie ruszały,  

jednak to prosty sposób na to, aby na zdjęciu  

wyglądały tak, jak się czują, czyli „za karę”.  

 

Kluczem do udanej sesji z udziałem najmłodszych jest  

pozostawienie ich w naturalnym środowisku, danie  

możliwości zabawy i poznawania świata, a efekt  

końcowy odda nie tylko ich wygląd, ale również  

charakter. 

Szukając czegoś innego możemy skupić się na naturze  

lub zwierzętach, wpuszczając do środka odrobinę  

ogrodu lub sielskiego klimatu wsi i pól. Nie bójmy się  

próbować przy wybieraniu odpowiedniego ujęcia,  

przecież nie musimy ukazywać całej sylwetki konia,  

którego spotkaliśmy na swojej drodze, możemy zrobić  

jedynie wycinek jego głowy, skupiając uwagę na jego  

ogromnym oku i ustawiając ostrość właśnie na ten  

jeden element.  

 

Niekoniecznie musimy również trzymać się zasady,  

że horyzont musi znajdować się w poziomie,  

przechylając lekko aparat dodamy dynamiki naszej  

fotografii. 

 



Wspomnienia zaklęte na kliszy.
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Powrót do tradycji 

W wielu domach znaleźć możemy pudełeczko ze  

starymi fotografiami oraz kliszami, które w dalszym  

ciągu możemy wykorzystać. Stare filmy możemy  

przywrócić do życia, skanując je za pomocą  

specjalistycznego skanera i przenieść na postać  

cyfrową o dużej rozdzielczości.  

 

Po lekkim odświeżeniu przygotowany plik możemy  

wydrukowac w domu i wykorzystać jako plakat, który   

doda oldskulowej nuty w naszym wystroju. 

 

  

 

 

Zanim wydrukujemy zdjęcie, możemy popracować nad  

nim na swoim komputerze.  

 

Proste programy graficzne dają możliwość szybkiego  

poprawienia koloru lub światła za pomocą suwaków,  

które jedynie przeciągamy w jedną lub drugą stronę.  

W ten prosty sposób możemy poprawić niemal każde  

zdjęcie, ponieważ nasycone i kontrastowe fotografie  

zawsze robią duże wrażenie. 

 

Do dzieła! Jeszcze dziś weź udział w naszej akcji  

i zobacz, jak pięknie Twoje zdjęcia będa prezentować  

się jako plakaty! 

 




