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Celem kart jest: 
 

1. wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 szczęścia oraz relacji międzyludzkich 

2.  nauka kreatywnego myślenia

3. edukacja artystyczna





52 
KARTY

DO ZABAWY
DO ROZMOWY

DO WZMOCNIENIA

Karty WZMACNIACZ
mają format 10,5 x 14,8 cm

Karty to zachęta do mówienia i działania. 
Dzięki nim grający wzmocnią poczucie własnej wartości, 

sprawczości, szczęścia, bliskości i w dużej mierze kreatywności.



WZMACNIACZ to zbiór tematów i pytań, 
na które trzeba sobie odpowiedzieć, 

aby zbudować mocne fundamenty własnej osobowości. 
Tematy prowokują do myślenia i wyrażania swojego zdania, 

dzielenia się doświadczeniami z własnego życia.

DO KAŻDEGO TEMATU OPRACOWANE ZOSTAŁO ZADANIE KREATYWNE, 

Dodatkowo zawarte
są tu wskazówki 
jak zacząć działać, 
jak myśleć, aby być 
szczęśliwym 
oraz jak radzić sobie 
z wyzwaniami i blokadami.

PRZYKŁADOWA KARTA Z PYTANIAMI I ZADANIEM KREATYWNYM



Gra polega na tym, że jedna osoba losuje kartę lub wybiera konkretną ilustra-

cję. 

Każda karta zawiera rysunek dotyczący wyzwań, marzeń lub metafor 

NIE MASZ POMYSŁU NA TEMAT ROZMOWY?
WZMACNIACZ to zbiór zagadnień i pytań. Są inspracją do podejmowania rozmów

z rodziną, przyjaciółmi, podczas indywidualnych spotkań lub podczas lekcji.



WZMACNIACZ
 może być zastosowany podczas:

- wspólnych rozmów w domu
- lekcji wychowawczych

- warsztatów kreatywnych
- spotkań terapeutycznych

- indywidualnych rozmyślań
- lekcji plastyki

- ćwiczeń twórczych
- wystaw

- czekania na autobus

Dla kogo jest WZMACNIACZ?

1. Dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26+ 
poszukujących własnego głosu, własnej indywidualności. 

2. Rodziców, opiekunów, babć i dziadków
którzy chcą rozmawiać z dziećmi/ wchowankami. 

3. Kobiet, dziewczyn, osób z niską samooceną i tych, 
którym trudno rozmawiać o problemach - dorośli, młodzież, dzieci. 

4. Osób kreatywnych i tych, którzy chcą być kreatywni
w różnych dziedzinach życia.

6. Wychowawców, edukatorów, pedagogów, nauczycieli plastyki,
aby łatwiej nawiązać kontakt i zachęcić do działania.

  
7. Psychologów, psychoterapeutów,

 którzy pomogą pokonać blokady wspierając się kreatywnymi zadaniami.

8. Osób chcących zmienić nawyki, uwolnić się od uzależnień.

9. Wszystkich, którzy lubią ilustracje i wesołe kolory.



WZMACNIACZ JAKO 

PLAKATY WZMACNIAJĄCO - RELAKSUJĄCE

WZMACNIACZ to również plakaty, dzięki którym można zapamiętać 
nowy sposób myślenia i świadomego zachowania.

Dla kogo jest WZMACNIACZ?

1. Dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26+ 
poszukujących własnego głosu, własnej indywidualności. 

2. Rodziców, opiekunów, babć i dziadków
którzy chcą rozmawiać z dziećmi/ wchowankami. 

3. Kobiet, dziewczyn, osób z niską samooceną i tych, 
którym trudno rozmawiać o problemach - dorośli, młodzież, dzieci. 

4. Osób kreatywnych i tych, którzy chcą być kreatywni
w różnych dziedzinach życia.

6. Wychowawców, edukatorów, pedagogów, nauczycieli plastyki,
aby łatwiej nawiązać kontakt i zachęcić do działania.

  
7. Psychologów, psychoterapeutów,

 którzy pomogą pokonać blokady wspierając się kreatywnymi zadaniami.

8. Osób chcących zmienić nawyki, uwolnić się od uzależnień.

9. Wszystkich, którzy lubią ilustracje i wesołe kolory.



STREET ART 

PLAKATY WZMACNIAJĄCO - RELAKSUJĄCE

Plakaty, dzięki którym można wyrobić sobie nowy sposób myślenia i świadomego zachowania.
Mogą pojawiać się również na ulicach, wyeksponowane w miejscach do tego przeznaczonych.

Wizualizacja na bazie zdjęć ams i własnych. 



SKĄD TEN POMYSŁ?

Nazywam się AGA PIETRZYKOWSKA. Jestem mamą, ilustratorką i trenerką kreatywności.
Jako ILUSTRATORKA I MALARKA chciałam zaciekawić i zachęcić  do analizy dzieła plastycznego 

i odczytywania jego przekazu. 
Uważam, że poza ładunkiem estetycznym i artystycznym, ilustracja pełni rolę edukacyjną. 

Ukończyłam ASP i Studium Pedagogiczne na ASP w Warszawie. Moim tematem była  „Rola ilustracji 
w książkach dla dzieci”. Mam wypracowany warsztat i styl, dzięki czemu nie mam problemu 

z ilustrowaniem tematów trudnych. Posługuję się metaforą i jasnym przekazem treści.  
Moje podejście do tematu ilustracji zostało wyróżnione w albumie THE BEST POLISH ILLUSTRATORS.

Jako MAMA, OPIEKUNKA I WYCHOWAWCA szukałam pomysłu na wzmocnienie więzi w rodzinie. 
Brakowało mi narzędzia, dzięki któremu będę mogła swobodnie porozmawiać z moimi córkami

 także na trudne tematy. Podczas rozmów z nimi często wykorzystywałam moje ilustracje 
jako zachętę do wymiany myśli. I z tego doświadczenia zrodził się pomysł na stworzenie 

kart artystyczno-edukacyjnych.  

Moje doświadczenie w roli TRENERKI KREATYWNOŚCI podsunęło mi pomysł na umieszczenie 
tematycznych zadań kreatywnych. W 2018 moja drużyna kreatywna zdobyła 

III miejsce w ogólnoświatowym finale konkursu kreatywnego Odyseja Umysłu. 
*

Do projektu jako pierwsza dołączyła ULA RUSZCZYŃSKA, 
PEDAGOŻKA z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi;  Wspólnie opracowałyśmy 

zagadnienia do tematów na miarę młodszych i starszych odbiorców;
Absolwentka filologii słowiańskiej UW;  Ma na swoim koncie również podyplomowe studia 
logopedyczne UW;  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze złożoną niepełnosprawnością 

i ich rodzin na APS w Warszawie.  Prywatnie mama trójki: od przedszkolaka do nastolatki.
*

ANIA ZACHEL-STANISZEWSKA wsparła projekt od strony merytorycznej. 
ABSOLWENTKA PSYCHOLOGII, założycielka grupy wsparcia dla Matek, psycholożka w trakcie specjalizacji. 

Szczególnie interesuję ją komunikacja rodzic – dziecko i dziecko – rodzic, bo wierzy, że relacja oparta 
na empatycznej komunikacji stanowi filar satysfakcjonującego życia. Prywatnie jest mamą dwóch córek.

Czerpie z nurtu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy (NVC). 
W swoim dążeniu do poczucia dobrostanu rozwija się w obszarze mindfullness, praktykuje jogę i medytację.

*
MONIKA BUCZKOWSKA - kobieta torpeda, która od początku czuwa, aby wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Od 1999 roku związana z Grupą Komputronik na stanowiskach menadżerskich m.in. dyrektor 
marketingu. Obecnie Prezeska Fundacji Komputronik, która to wspiera walkę z wykluczeniem cyfrowym, 

daje szansę na rozwój ludziom ambitnym, którzy z powodów ekonomicznych lub społecznych 
nie są w stanie pokonać barier oddzielających ich od świata wielkich możliwości. 

Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Art Foundation sp. z.o.o., platformy internetowej
 Gallerystore.pl promującej polskich, młodych artystów. 

Prywatnie mama dwóch nastolatek. Uwielbia wyprawy w wyjątkowe miejsca, w najdziksze zakątki świata. 

Ćwiczy ashtanga yogę i pasjonuje się psychologią pozytywną.

*
Nasze wspólne doświadczenie daje szansę poprawę umiejętnoścu komunikacyjnych, 

wzmocnienia poczucia własnej wartości i kreatywności. 

Aga Pietrzykowska
www.agapietrzykowska.com


