
Walentynki - krótka  
historia Święta  
Zakochanych  

Walentynki obchodzone są każdego roku 14  

lutego. Nazwa święta pochodzi od św.  

Walentego, który na Zachodzie, głównie w  

Wielkiej Brytanii i USA czczony był jako  

patron zakochanych.  

 

W południowej i zachodniej Europie  

Walentynki znane są już od średniowiecza, w  

Polsce popularność zdobyły dopiero w latach  

90 XX wieku, jednak tradycja ich obchodów  

szybko się rozprzestrzeniła. 

 

Najważniejszą tradycją Walentynek jest  

wysyłanie kartek z wyznaniem miłosnym  

oraz obdarowywanie prezentami ukochanej  

osoby.  

"Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w  

tym samym kierunku." 

                               Antoine de Saint-Exupéry  

To właśnie dla wszystkich zakochanych przygotowaliśmy  
ciekawy pomysł na prezent dla drugiej połówki. 
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Na pewno warto zwrócić uwage ̨na papier  
błyszczac̨y Activejet AP4-200G20 o wysokiej  
gramaturze, bo aż 200g/m2.  
 
Mocna struktura papieru sprawi, że nasz obraz  
bed̨zie wytrzymały, a grafika na nim  
wydrukowana wyraźna i mocna. Jeżeli chcemy  
wykonać obrazek w ramce mniejszej niż A4,  
proponujemy papier błyszczac̨y Activejet AP6- 
260GR100 w formacie A6 i o gramaturze 230 g/m2.  
 
A być może interesuje nas papier matowy?  
Activejet AP4-125M100 na pewno spełni nasze  
wymagania.  
 
Nastep̨nie wystarczy dobrać ozdobna ̨ramke ̨i  
prezent dla Walentynki gotowy! 

Prezent od serca

Pierwszym punktem jest wybór inspirujac̨ego  
hasła.  
 
Sa ̨na to cztery sposoby w zależności od tego, co  
chcemy naszej Walentynce przekazać.  
 
Może to być: 
- coś wzruszajac̨ego np. „Kocha sie ̨za nic, nie  
istnieje żaden powód do miłości”; 
- coś zabawnego np. „Na górze róże na dole fiołki,  
a my sie ̨kochamy jak dwa aniołki”; 
- coś własnego: hasło pochodzac̨e prosto z serca; 
- coś klasycznego np. „Kocham Cie”̨. 
 
Jeżeli hasło mamy już przygotowane, musimy  
ubrać je w odpowiednia ̨czcionke ̨na komputerze,  
dobrać delikatna ̨grafike ̨i tło, a nastep̨nie  
wydrukować. A jaki papier fotograficzny najlepiej  
sprawdzi sie ̨do tego zadania?  

Udany prezent walentynkowy nie musi być drogi, ważne, aby na długo zapadł w pamięć.  

Osobiście dobrany cytat miłosny, wydrukowany na specjalnym papierze i oprawiony w  

ramkę stworzy plakat, który dla każdej Walentynki będzie czymś szczególnym. Poniżej  

przedstawiamy pomysł na to, jak je wykonać. 

Chcesz podarować prezent  
od serca? Zrób go sam! 



Zadbaj o oprawę!

Poza tym przygotuj na wpół przezroczysta ̨ 
wstaż̨ke ̨w kolorze czerwonym lub różowym.  
Musi mieć ona taka ̨szerokość, aby po zwiniec̨iu  
osłonić światełka. Dobrym pomysłem jest  
wstaż̨ka, która na brzegach ma wszyty cienki  
drucik, wówczas łatwiej jest ja ̨formować do  
określonego kształtu. 
 
Wstaż̨ke ̨owijaj wokół pojedynczej lampki,  
tworzac̨ wzór przypominajac̨y róże.̨ Najlepiej  
sprawdza sie ̨trzykrotne owiniec̨ie. Nastep̨nie dół  
zabezpiecz taśma ̨w kolorze na przykład czarnym  
lub ciemnozielonym, co bed̨zie wyglad̨ało jak  
fragment łodyżki. Pamiet̨aj, że musisz całość  
zwinać̨ dosyć mocno. Wykorzystujac̨ drucik,  
delikatnie wywiń górne „płatki”. Gotowe – tak  
przygotowana ̨dekoracje ̨powieś na przykład na  
lustrze, owiń nia ̨oparcie łóżka albo przyczep do  
regału na ksiaż̨ke.̨  
 
 

Pierwszą propozycją własnoręcznie wykonanych dekoracji walentynkowych są lampki –  

różyczki. W celu ich zrobienia przede wszystkim przygotuj lampki choinkowe, najlepiej  

energooszczędne lampki LED o przyjemnej, ciepłej barwie 

Walentynkowy wieczór jest tylko raz do roku. To wyjątkowy moment,  
w którego trakcie wspólnie powinniście świętować łączące was  
uczucie. Co najlepiej to podkreśli? Samodzielnie wykonane dekoracje,  
intrygująca gra i gadżety, które są sprytnymi projektami DIY. 

Inspiracja: http://diy-crafts-interior-decor-design.blogspot.com



Możecie samodzielnie wymyślać pytania do  
zabawy (jeżeli grono gości bed̨zie wiek̨sze) albo po  
prostu skorzystać z gotowych, do pobrania w  
Internecie. Zaprojektuj ich estetyczny wyglad̨ i  
wydrukuj je dwustronnie, wykorzystujac̨ w tym  
celu na przykład nieco grubszy papier. 
 
 

Musi się dziać!

Podaj każdemu gościowi karte ̨do gry wraz z  
przyborami do pisania. Poproś wszystkich, aby  
odpowiedzieli na pytania indywidualnie i nie  
pozwól, aby pary widziały lub rozmawiały o tym,  
co zapisały (wkrótce zobacza ̨wyniki!). 
 
Gdy tylko para skończy, bed̨a ̨przeglad̨ać swoje  
karty, aby porównać odpowiedzi. Tu zaczyna sie ̨ 
zabawa. Dowiecie sie,̨ jak naprawde ̨sie ̨znacie i  
jak postrzegacie różne aspekty swojego zwiaz̨ku.  
Za każde pytanie, na które odpowiedzieliście tak  
samo, dostajecie jeden punkt. Podsumuj  
całkowita ̨liczbe ̨punktów, para z najwiek̨sza ̨ich  
liczba ̨wygrywa. 

Do przygotowania walentynkowej gry dla dwojga nie potrzebujesz wiele, zaledwie karty,  

które z łatwością wydrukujesz. Przy tej zabawie będzie wiele śmiechu. Tym bardziej że  

można do niej zaprosić więcej par.  

Gra dla dwojga wprawi Was w dobry nastrój i pozwoli  
celebrować Wasze  prywatne rytuały. 
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Jednocześnie kochać i zachować  
rozsądek, to nie jest dane nawet  

Jowiszowi. 
                    Owidiusz 

 
Miłość jest wtedy prawdziwa,  

gdy nie wiemy dlaczego.  
                    Lew Tołstoj 

 
 
 
  



Dobrym pomysłem DIY jest wykorzystanie takich  
naklejek do stworzenia prezentu dla swojej drugiej  
połówki. Może to być na przykład notes, którego  
okładke ̨udekorujesz serduszkami i wyznaniami  
miłosnymi. Łatwo przygotować również album na  
zdjec̨ia. Tym bardziej, jeżeli mocniej sie ̨wysilisz i  
wydrukujesz również wasze wspólne fotografie. 
 
 W tym celu wystarczy tylko tusz do drukarki  
dobrej jakości i oczywiście papier fotograficzny  
marki Activejet. Mina osoby, która otrzyma taki  
podarunek – bezcenna. 

Zadbaj o szczegóły!

Do czego możesz wykorzystać takie naklejki?  
Możliwości jest naprawde ̨wiele! Po pierwsze, jeżeli  
prowadzisz własny bullet journal (albo po prostu masz  
ładnie prowadzony, estetyczny kalendarz) możesz je  
wykorzystać to oznaczenia tego wyjat̨kowego dnia  
labo wszystkich randek i miłych spotkań.  
 
Inna ̨propozycja ̨jest wykorzystanie naklejek do  
ozdobienia na przykład lustra, mebli, lodówki.  
Ozdobisz nimi także zwykła ̨drewniana ̨albo biała ̨ 
ramke ̨na zdjec̨ia. Warstwa kleju jest łatwa do  
późniejszego usuniec̨ia, z pewnościa ̨nie pozostanie  
na powierzchni ślad, kiedy zechcesz zmienić  
dekoracje we wnet̨rzu. 

Walentynki na dłużej rozgościć się mogą nie tylko w twoim sercu, ale także w domu, a  

nawet w twoim kalendarzu. W tym celu samodzielnie zaprojektuj, a następnie wydrukuj  

specjalne naklejki. Wystarczy kupić papier do robienia etykiet z warstwą samoprzylepną.  

Tak przygotowane naklejki mają ten atut, że są dokładnie takie, jak chcesz. Kolorystyka,  

wzory, wielkość, wszystkie te parametry dobierzesz do swoich preferencji. 



Zbuduj nastrój!
Walentynki to przede wszystkim romantyczna kolacja. Liczy się zaś nie tylko to, co  
znajdzie się na talerzu, lecz cała oprawa miłosnej uczty. Jeśli chcesz zachwycić drugą  
Połówkę - skorzystaj z naszych inspiracji. Są bardzo efektowne i niezwykle proste do  
wykonania - potrzebujesz jedynie lampek choinkowych! 



Zbuduj nastrój!
Dopełnieniem nastrojowej  walentynkowej kolacji będą świece. Nie tylko zapewnią  
ciepłe, romantyczne światło, ale również urzekną swoim aromatem. Wybierając świece  
na taką okazję - postawmy na zapachy  uwodzicielskie i nastrojowe. Najlepiej siegnąć po  
gotowe "miłosne" kompozycje, które znajdziemy m.in. w ofercie marki Bolsius. Nie tylko  
pięknie pachną, lecz również mają ozdobne opakowania idealnie pasujące do  
walentynkowego wieczoru. 



Przez żołądek do serca

Pamiętajmy, że walentynkowa uczta powinna być przede wszystkim lekka! Jeśli chcesz  

podać coś finezyjnego, a jednocześnie prostego i naprawdę pysznego - spróbuj tej sałatki. 

 

 

Co będzie Ci potrzebne? 

 

Dojrzały arbuz, kilka liści świeżej mięty, sok z połowy limonki i ser feta. 

 

Arbuza pokrój na drobne kawałki, posyp serem feta, dopraw sokiem z limonki i udekoruj  

listkami świeżej mięty. Gotowe! 

 

 

 

 
Życzymy Wam wspaniałego i  

nastrojowego wieczoru  
walentynkowego! 



Activejet -  numer 1 wśród marek materiałów  
eksploatacyjnych na rynku Europy Środkowo- 

Wschodniej. Istnieje od 2002r.  
 

Swoja ̨renome ̨produkty zawdziec̨zaja ̨wysokiej  
dbałości o sposób produkcji, która przekłada  

sie ̨na parametry wydruku: JAKOŚĆ,  
WYDAJNOŚĆ, ODZWOROWANIE KOLORÓW.  

Produkty marki Activejet zwycież̨yły w wielu  
testach jakości przeprowadzanych przez  

niezależne laboratoria oraz uzyskały liczne  
certyfikaty, m.in. GRCI, IPL RIT (Imaging  

Products Laboratory), a także prestiżowy tytuł  
Lidera Marki i tytuł Jakość Roku przyznawany  

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  
(PCBC) oraz redakcje ̨Dziennika Gazety  

Prawnej,  otrzymujac̨ tym samym tytuł Złotej  
Jakości Roku. Od lat zdobywa nagrody za  

najwyższa ̨jakość. 
 

Activejet to również producent szerokiej gamy  
innowacyjnych produktów oświetleniowych.  

W ofercie marki dostep̨ne sa ̨m.in. źródła  
światła LED w barwie ciepłej, zimnej i  

neutralnej, produkty designerskie takie, jak  
dekoracyjne taśmy LED, kinkiety, lampki  

nabiurkowe, lampy wiszac̨e czy dekoracyjne  
oprawy LED, a także energooszczed̨ne  

świetlówki kompaktowe oraz nowoczesne  
oświetlenie podszafkowe. 

 
Produkty oświetleniowe marki Activejet  

docenione zostały w najważniejszych  
konkursach wnet̨rzarskich zdobywajac̨  

statuetki „Złota VILLA” i „Meble Plus” oraz  
nominacje ̨w konkursie Design Dla Konesera. 

 
Marka należy do notowanej od 2006 r. na  

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  
spółki ACTION S.A. - jednego z najwiek̨szych  

dystrybutorów sprzet̨u IT i RTV/AGD w Polsce,  
obecnego na rynku od 1991 roku. 

 
 
 www.activejet.pl 


