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KULTURA  
MOBILE

Kultura mobile – pod takim hasłem 8 października 2019 roku odbyło się, 
już po raz czwarty, organizowane przez Fundację Culture Shock FAM –  
Forum Aplikacji i Gier Mobilnych. To cykliczne wydarzenie skierowane 
jest do wszystkich zainteresowanych tematyką rozwiązań mobilnych 
w sztuce, kulturze i edukacji. Program FAM obejmuje serie warszta-
tów, prezentacji, wykładów i paneli dyskusyjnych.

Kulturę mobile rozumiemy szeroko, jako zestaw zagadnień na styku kultury i rozwiązań 
mobilnych, zwracając szczególną uwagę na: 

1. dostęp do kultury za pomocą urządzeń mobilnych i technologii cyfrowych,  
takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz sztuczna inteligencja;

2. projektowanie na urządzenia mobilne – trendy, narzędzia, ciekawe praktyki  
i studia przypadków sukcesu (case studies);

3. rozwój z mądrym wsparciem technologii mobilnych – osobisty i zawodowy;

4. wzrost świadomości co do ingerencji mobilnych technologii w wielu obszarach ży-
cia, zwiększenie kontroli nad tym zjawiskiem, kwestię prywatności naszych  
danych. 
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MOBILNA EDUKACJA
Pierwszy panel zaczęłyśmy od podstaw, czyli od przyczyn sięgania po nowe technologie, 
oraz tego, w jaki sposób jesteśmy uczeni korzystać z nich w trakcie edukacji formalnej.

Powinniśmy przywrócić uczniom, uczennicom, studentom i studentkom status odkrywców 
– osób, które chcą wyjść poza horyzont, zobaczyć coś nowego i opowiedzieć o tym nowym 
innym osobom. W naszym systemie edukacyjnym zgasiliśmy ciekawość, zabiliśmy ducha 
takiej dziecięcej eksploracj – mówił edukator medialny, dr Grzegorz D. Stunża, podczas 
pierwszego wystąpienia na FAM.

Stunża zauważył, że w dobie rewolucji technologicznej powinniśmy większą uwagę zwrócić 
na kompetencje i wartości, które pozwolą nam pozostać ludźmi.

Grzegorz Stunża: potrzebujemy współpracy i dialogu, potrzebujemy 
uczyć się podejmowania decyzji, dzielenia się obowiązkami, wyszu-
kiwania i oceny informacji, samodoskonalenia i rozumienia działania 
technologii. Krótko mówiąc – potrzebujemy technologii mobilnych 
dlatego, że one pozwalają nam eksplorować rzeczywistość, wycho-
dzić poza schematy.

Nasi prelegenci zaobserwowali, że edukacja formalna nie przekazuje umiejętności, jak uczyć 
się wykorzystując technologie mobilne. W proces ten trzeba natomiast włożyć dużo wysił-
ku. Dlatego tak ważne są pytania: czego chcę się nauczyć; co będzie dla mnie przydatne? 
Noemi Gryczko, ekspertka od technologii mobilnych, podczas swojego wystąpienia przed-
stawiła platformy edukacyjne, gry i aplikacje służące do rozwijania i pogłębiania wiedzy. 
Pierwszy raz w historii ludzkości możemy, już jako osoby dorosłe, uczyć się czego chcemy, 
kiedy chcemy i jak chcemy. Mamy dostęp do całej wiedzy świata we własnej kieszeni, 
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za darmo – mówiła. Najważniejsze platformy edukacyjne, o jakich wspominała Gryczko to: 
Coursera, Udemy oraz Skillshare, przeznaczone dla osób chcących zdobyć nową wiedzę 
lub konkretne umiejętności.
 
Noemi Gryczko: Jesteśmy na 23. miejscu w rankingu krajów europejskich, jeśli chodzi o ko-
rzystanie z kursów online (wg badania DESI, które wykonała Komisja Europejska na grupie 
ludzi w wieku 16-74 lata, którzy przez ostatnie 3 miesiące mieli dostęp do internetu). Jest 
to 5% naszej populacji, moda na kursy online dopiero się u nas zaczyna. 
 
Panel zakończyło wystąpienie Iwony Brzózki-Złotnickiej z firmy Samsung, która dzieliła się 
swoimi doświadczeniami z pracy z przedszkolakami. Zauważyła, że dzieci są bardzo twór-
cze, pomysłowe, ale także naturalnie podejmują mądre decyzje – smartfonów najbardziej 
potrzebują do komunikacji. Brzózka-Złotnicka zastanawiała się, jak kształtować zdrowe 
nawyki i dbać o balans w korzystaniu z technologii mobilnych w późniejszych latach życia. 
 

Iwona Brzózka-Złotnicka: Gdy mówimy o balansie cyfrowym, dobro-
stanie cyfrowym, to przede wszystkim skupiamy się na czasie, który 
spędzamy w sieci, przed komputerem, przed smartfonem, przed ta-
bletem. Wydaje mi się, że to jest niepełna narracja. Dlatego staramy 
się szukać innych punktów zaczepienia i innych sposobów na za-
dbanie o swój cyfrowy dobrostan niż tylko ograniczanie czasu, który 
spędzamy online. 
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W tym samym czasie odbyły się trzy warsztaty: Co wie smartfon? Kamila Śliwowskiego 
(otwartezasoby.pl), poruszający aspekty śledzenia nas przez aplikacje i udostępniania na-
szych danych. Projektujemy bota! dr Ewy Drygalskiej (PJATK) dotyczący tego, jak dzięki 
botom i sztucznej inteligencji (AI) zaangażować odbiorców i zachęcić ich do poznawania 
zbiorów i zasobów instytucji kultury. Dagmara Dziedzic – Lead Designer w Gerere Fun For 
Good poprowadziła warsztat: Stwórz grywalizację, która zadziała, o tym jak mądrze pro-
jektować angażującą grę edukacyjną.

KULTURA MOBILE
 
Podczas tegorocznego FAM szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytanie, jak rozwijać się,  
jednocześnie ulepszając swoje otoczenie za pomocą dostępnych aplikacji. Zastanawialiśmy 
się, ile można oddać ze swojej prywatności i poczucia bezpieczeństwa na rzecz wygody. 
Podobnych pytań nie zadaje już sobie jakoby pokolenie C, czyli always connected. FAM było 
też przestrzenią dyskusji o tym, jak korzystać z urządzeń mobilnych z szacunkiem dla siebie, 
swojego zdrowia i szanując potrzeby innych. O jakich zasadach MOBIkiety – savoir-vivre’u ze 
smartfonem – pamiętać. 

Innym ważnym zagadnieniem, jakiemu przyglądaliśmy się w tym roku wspólnie z uczest-
nikami FAM, był temat cyfrowego minimalizmu oraz ruchu #lesswaste. Chcieliśmy się 
dowiedzieć, jak za pomocą aplikacji i urządzeń mobilnych można być bardziej eko, lepiej 
segregować odpady, a także dbać o swój dobrostan i nie zatracić się w swoim smartfonie.

Podczas drugiego interaktywnego panelu dyskusyjnego dr Natalia Juchniewicz (UW), filo-
zofka i socjolożka, zauważyła, że w przeszłości postrzegano technologie komunikacyjne, 
jako narzędzia otwierające ludzi na to, co nowe, inne i globalne. Wkrótce jednak okazało się, 
że zwykle korzystamy z nich głównie w naszym bliskim otoczeniu. Funkcjonalność instant 
messaging (rozmowy na czatach i komunikatorach społecznościowych) używana jest przede 
wszystkim, aby komunikować się z najbliższymi, najczęściej członkami rodziny i przyjaciółmi. 
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Smartfon pozwala nam określać to, jak chcemy się komunikować z innymi i jak do ludzi 
docierać. Smartfony wymusiły na nas potrzebę permanentnego kontaktu – oczekujemy, 
że inni będą ciągle dostępni – mówiła dr Juchniewicz.

Karolina Iwańska z Panoptykonu w swoim wystąpieniu przyglądała się temu, na czym 
zarabiają darmowe aplikacje mobilne. Odpowiedź na to pytanie dostarcza wiedzy o nas, 
o naszym zachowaniu w sieci, tworząc nasze cyfrowe profile. 

Nasz cyfrowy profil, czyli suma informacji na nasz temat, wykorzystywana do tego, aby 
dopasowywać do nas reklamy, składa się z trzech warstw. Pierwsza warstwa to informacje, 
które sami o sobie udostępniamy (np. posty na portalach społecznościowych). Druga war-
stwa zawiera tzw. metadane, czyli informacje o naszym zachowaniu i naszym urządzeniu, 
np. gdzie w danym momencie jesteśmy. Skuteczna kontrola nad tymi informacjami jest 
bardzo trudna. Trzecia warstwa naszego profilu to informacje, które algorytm wywniosko-
wał na podstawie naszych zachowań i aktywności w sieci, np. informacje o naszych rela-
cjach zawodowych lub osobistych, afiliacjach politycznych, poglądach religijnych itp. Tej 
warstwy nie jesteśmy w stanie kontrolować, nie mamy do niej dostępu. Ta wiedza właśnie 
jest najbardziej cenna dla reklamodawców – mówiła Karolina Iwańska.

Prezentacja Tomasza Ostrowskiego z firmy technologicznej Amistad dotyczyła walorów 
kulturowych w sferze mobile. Prelegent opowiedział, jak poprzez zabawę wprowadzać 
odbiorców w świat kultury ludowej, oraz jak ciekawie zwizualizować przeszłość, pokazać 
obiekty i budowle wzniesione przed dziesięcioleciami. Na przykładzie modelingu 3D, fo-
toretrospekcji (rekonstrukcji wizualnej miejsc z przeszłości) i mobilnych gier terenowych 
(w formie questów) pokazywał, jak zaangażować odbiorców w odkrywanie historii i kultury 
naszego kraju.
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Jednocześnie odbyły się warsztaty: Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość edukacyjna, 
dr. Grzegorza D. Stunży, podczas których uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się nad 
przyszłością wskazanej technologii i sposobami jej wykorzystywania. Projektant Michał 
Kwasieborski poprowadził warsztat: Jaką usługę pokochają nasi odbiorcy? Propozycja 
wartości, czyli klucz do sukcesu, podczas którego uczestnicy i uczestniczki poznali metody 
i narzędzia potrzebne, aby projektować atrakcyjne usługi, produkty i aplikacje dla różnych 
grup odbiorców. 

Spotkanie Mikołaja Rotnickiego i Piotra Witka ze spółki Utilitia: Mów do mnie jeszcze, czyli 
głosowy interfejs urządzeń mobilnych poświęcono wygodnej obsłudze urządzeń w przy-
szłości. Można było się dowiedzieć, jak wykorzystać możliwości głosowego interfejsu do 
rozszerzenia oferty instytucji kultury, firmy lub NGO, także z myślą o osobach niewidomych 
i niedowidzących.

LUDZIE I INTERFEJSY
 
Trzeci panel dotyczył różnego typu interfejsów, które umożliwiają nam kontakt z urządze-
niami, grami i aplikacjami. W interfejsach, jak w lustrze odbijają się nasze potrzeby, ocze-
kiwania, relacje i emocje, a także aktualne trendy technologiczne. W swoim wystąpieniu 
dr Ewa Drygalska (PJATK) przybliżyła temat interfejsów opartych na sztucznej inteligencji, 
które ułatwiają wyszukiwanie i prezentowanie zbiorów muzealnych w Polsce i na świecie.

Dr Ewa Drygalska: Chatboty są kolejną propozycją i pomysłem na wykorzystanie lub udo-
stępnienie zbiorów instytucji kultury nowym odbiorcom, z pomocą sztucznej inteligencji. 
Bardzo wiele instytucji kultury zaczyna tworzyć chatboty będące przewodnikami po mu-
zeach czy kolekcjach.

Z kolei dr Iwo Zmyślony (umiemy.com) podczas swojego wystąpienia zarysował wizję 
świata bez znanych nam tak dobrze interfejsów graficznych. Podpowiedział słuchaczom, 
jakie cechy powinien posiadać naturalny i intuicyjny interfejs: prawdopodobnie nie będzie 
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on w ogóle widoczny, oparty zostanie na geście i ruchu. Zmyślony podkreślił również wagę 
odbywającej się na naszych oczach rewolucji – przejścia z interfejsów wizualno-dotykowych 
na interfejsy haptyczne i głosowe. Ponad połowa amerykańskich nastolatków nie używa 
klawiatur, tylko rozmawia z urządzeniami – zauważył – jednak wciąż nie do końca wiemy, 
jakie konsekwencje dla psychiki mają interfejsy konwersacyjne.

Natomiast Igor Sawczuk z firmy Wandlee przybliżył możliwości interfejsów audio, czyli 
opartych na komunikacji głosowej i sztucznej inteligencji. Nakreślił przyszłość komunika-
cji człowiek – maszyna, odwołując się do tekstów kultury takich jak popularny serial Black 
Mirror oraz własnych długoletnich doświadczeń w produkcji voicebotów.

Równolegle odbyły się trzy 90-minutowe warsztaty: Zadbaj o siebie i swoje otoczenie, 
prowadzony przez Noemi Gryczko, Instytucja kultury produkuje aplikację mobilną – jak 
współpracować, żeby się udało? (Małgorzata Rycharska) oraz warsztat tworzenia aplika-
cji mobilnych z Katarzyną Dziekońską (Codehub.jr), podczas którego uczestnicy uczyli się 
programowania aplikacji w prostym programie App Inventor.

 
PROJEKTOWANIE APLIKACJI
FAM od lat odwiedzane jest przez wielu pracowników instytucji kultury i organizacji poza-
rządowych, którzy poszukują informacji na temat tworzenia aplikacji mobilnych w obszarze 
kultury. Specjalnie dla nich stworzyłyśmy przestrzeń do dzielenia się wiedzą i dobrymi prak-
tykami w zakresie projektowania, realizacji i promocji aplikacji i gier mobilnych, ponieważ 
współpraca na linii instytucja – firma deweloperska nie jest wcale łatwa. Wspólnie z zapro-
szonymi ekspertami i ekspertkami zastanawialiśmy się jak robić to efektywnie, zwinnie 
i zgodnie z dobrymi praktykami, nie marnując publicznych pieniędzy.
 
Magda Biernat z Centrum Cyfrowego opowiedziała, dlaczego warto tworzyć wolne i otwar-
te oprogramowanie, oraz jak skonstruować umowę, która ułatwi, a nie utrudni wdrożenie 
aplikacji. Umowa ta powinna m.in. pozostawić kod pod kontrolą instytucji, najlepiej udo-
stępniony na wolnej licencji oraz zapewnić transparentność tworzonych rozwiązań.

10

Magda Biernat / fot. K. Szuba

https://www.youtube.com/watch?v=OigqCFR9piA&list=PLw9OsF0L7BDSVOpDCW14ezQvXD51qK3Z9&index=9
http://www.noemigryczko.com
https://junior.codehub.edu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=yEHoC7xLjQg&list=PLw9OsF0L7BDSVOpDCW14ezQvXD51qK3Z9&index=10


Magda Biernat: Termin open source odnosi się do czegoś, co ludzie 
mogą modyfikować, ulepszać i udostępniać, ponieważ dany projekt 
lub jego kod źródłowy są publicznie dostępne. 

Najczęściej spotykane błędy w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji oraz porady dotyczące 
tego, jak ich uniknąć przedstawił w swoim wystąpieniu Jacek Siadkowski, prezes agencji 
Gerere Fun For Good. Z pełną listą opisanych przez prelegenta błędów można zapoznać 
się tutaj. Jak planować skuteczne działania marketingowe dla aplikacji lub gry mobilnej, 
doradzał z kolei Tomasz Starzyński z agencji Up&More.

Tomasz Starzyński: Najważniejszym w tej chwili powodem usuwania 
aplikacji mobilnych przez użytkowników są notyfikacje, które są nie-
dostosowane do użytkownika i jego potrzeb.

Ostatnie warsztaty przebiegające równolegle z panelem Projektowanie aplikacji dotyczyły: 
digital storytellingu na tablecie (prowadzenie: Alicja Szulc), trendów UX w projektowaniu 
gier i aplikacji mobilnych (Małgorzata Rycharska) oraz tworzenia angażujących opowieści 
za pomocą aplikacji Instagram (prowadzony przez Mateusza Wyszyńskiego z Facebooka).

Dzień zakończył się krótkim podsumowaniem, w kuluarach dobiegały końca ostatnie roz-
mowy, następowała wymiana wizytówek. Uczestnicy zgodnie umawiali się na spotkanie 
przy okazji kolejnego naszego wydarzenia.
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FAM PO RAZ CZWARTY
Głównym celem FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych jest popularyzacja wiedzy na temat 
aplikacji mobilnych, szczególnie tych związanych z kulturą, sztuką i edukacją. Aplikacji tych 
– jak pokazują statystyki – ciągle przybywa, podobnie jak użytkowników, którzy chcą z nich 
korzystać. Pokazując inspirujące przykłady, ciekawe prezentacje i możliwości zastosowa-
nia aplikacji, chcemy zachęcić do częstszego i bardziej świadomego korzystania z aplikacji 
mobilnych. Co roku zapraszamy również twórców najbardziej popularnych i wartościowych 
polskich aplikacji, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z publicznością, biorąc udział 
w Strefie Partnera oraz w dyskusjach panelowych i warsztatach.

W imieniu Fundacji Culture Shock pragniemy podziękować za obecność uczestnikom 
i uczestniczkom wydarzenia, których liczba z roku na rok rośnie, wspaniałym wolontariu-
szom, ekspertom, cyfrowym animatorom prowadzącym warsztaty oraz naszym partnerom, 
którzy dzielili się efektami swojej pracy, będąc dla nas niewyczerpanym źródłem inspiracji.
 
Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia za rok!

Paulina Jędrzejewska, Sylwia Żółkiewska  
– kuratorki i producentki FAM

Jeśli  chcesz wspó ł tworzyć z  nami FAM: poprowadzić  
warsztat lub wykład, a może dołączyć do Strefy Partnera, daj nam 
znać. Zapraszamy do współpracy!
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10.00 - 10.15
Rozpoczęcie FAM  
- Kultura mobile. Konteksty
kuratorki i producentki FAM:  
Paulina Jędrzejewska i Sylwia Żółkiewska

10.15 - 11.30
PANEL DYSKUSYJNY
 Mobilna edukacja 
Grzegorz D. Stunża, Noemi Gryczko,  
Iwona Brzózka-Złotnicka

WARSZTAT
 Co wie smartfon? 
Kamil Śliwowski
 
WARSZTAT
 Projektujemy bota! 
Ewa Drygalska
 
WARSZTAT SALA MIĄŻSZ 
 Stwórz grywalizację,  
 która zadziała 
Dagmara Dziedzic

11.45 - 13.00
PANEL DYSKUSYJNY SALA ŹDŹBŁO
 Kultura mobile 
Natalia Juchniewicz,  
Karolina Iwańska, Tomasz Ostrowski

WARSZTAT
 Wirtualna i rozszerzona  
 rzeczywistość edukacyjna 
dr Grzegorz D. Stunża
 
WARSZTAT
 Jaką usługę pokochają  
 nasi odbiorcy? 
Michał Kwasieborski
 
WARSZTAT
 Mów do mnie jeszcze 
Mikołaj Rotnicki, Piotr Witek

13.15 - 14.30
PANEL DYSKUSYJNY
 Ludzie i interfejsy 
Ewa Drygalska, Iwo Zmyślony,  
Igor Sawczuk

WARSZTAT
 Zadbaj o siebie i swoje otoczenie 
Noemi Gryczko

WARSZTAT
 Tworzenie aplikacji mobilnych 
Katarzyna Dziekońska

WARSZTAT 
 Instytucja kultury  
 produkuje aplikację mobilną 
Małgorzata Rycharska

14.45 - 16.00
PANEL DYSKUSYJNY
 Projektowanie aplikacji 
Magdalena Biernat,  
Jacek Siadkowski, Tomasz Starzyński

WARSZTAT
 ArchiwumStory – jak  
 twórczo pracować z historią 
Alicja Szulc
 
WARSZTAT
 Trendy UX w projektowaniu 
Małgorzata Rycharska
 
WARSZTAT 
 Instagram – jak tworzyć  
 angażujące opowieści 
Mateusz Wyszyński

 Kultura mobile   Ludzie i interfejsy   Mobilna edukacja   Projektowanie aplikacji            

PROGRAM 4FAM
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FAM W LICZBACH

DO TEJ PORY FAM  
ODWIEDZIŁO  

BLISKO  

570 OSÓB

POLECIŁYŚMY  
I OPISAŁYŚMY PONAD 

280 
WARTOŚCIOWYCH  

APLIKACJI MOBILNYCH

WSPARŁO NAS 

69 PARTNERÓW 

I 34 PATRONÓW  

MEDIALNYCH



POLECANE APLIKACJE  
I GRY MOBILNE
W sklepach App Store i Google Play Store dostępnych jest ponad pięć milionów aplikacji 
i gier mobilnych. Wybranie tych najlepszych – takich, które umożliwią kontakt z kulturą, 
zdobycie nowej wiedzy, będą przydatne w życiu codziennym, a także zachęcą odbiorców 
do rozwoju twórczego i lepszego zarządzania czasem – stanowiło nie lada wyzwanie.

Jak co roku kuratorki FAM – Paulina Jędrzejewska i Sylwia Żółkiewska – wytypowały i przete-
stowały kilkaset aplikacji i gier mobilnych. Następnie wybrały kilkadziesiąt najciekawszych, 
uwzględniając przy tym takie kryteria, jak: bezpłatność, wysoka jakość wykonania, wartość 
edukacyjna i dostępność na co najmniej dwóch platformach. Szczególną uwagą obdarzone 
zostały gry i aplikacje autorstwa polskich twórców.

Polecane aplikacje przedstawiono w pięciu sekcjach tematycznych:

1. Kultura mobile – gry i aplikacje ułatwiające kontakt ze sztuką i kulturą 

2. Mobilna edukacja – gry i aplikacje umożliwiające zdobycie nowej wiedzy lub dzielenie się 
nią z innymi

3. Multimedia w działaniu – aplikacje przydatne w projektowaniu i tworzeniu multimediów

4. Produktywność – aplikacje pomagające lepiej planować i wykonywać swoją pracę

5. Styl życia  – gry i aplikacje zachęcające do wypoczynku, promujące postawę less waste

15
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OPIS APLIKACJI 

Concepts
Przestrzeń do myślenia, planowania i tworzenia
Paulina Jędrzejewska

Aplikacja Concepts służy do wizualizowania pomysłów, szkicowania, edycji i udostępniania 
grafiki. Po uruchomieniu apki widzimy nasze dotychczasowe prace, możemy też stworzyć 
coś nowego lub przerobić zaimportowane obrazy.

Edycję obrazu ułatwia system pięciu warstw (w wersji bezpłatnej) z regulowaną przezroczy-
stością oraz koło kolorów i narzędzi. Rysować możemy palcami lub wykorzystując narzędzia 
przeznaczone dla urządzenia mobilnego. Realistyczne ołówki, markery, długopisy i pędzle 
reagują na nacisk, pochylenie i prędkość twórcy. Większą precyzję rysunku osiągniemy 
dzięki kilku rodzajom siatek tła.

W aplikacji można robić notatki, tworzyć storyboardy lub szkice produktów, aby następnie 
wyeksportować je w formacie JPG i wygodnie wysłać do przyjaciół i klientów. 

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

dzieci i młodzieży – do rysowania

edukatorów i nauczycieli, którzy korzy-
stają z nowych technologii, wspierając 
kreatywność i twórczą ekspresję mło-
dzieży i dorosłych

instytucji kultury, jako narzędzie do two-
rzenia multimediów używanych  
w promocji, materiałów promocyjnych

projektantów – do tworzenia koncepcji 
produktów lub storyboardów

O aplikacji:

bezpłatna (lub w płatnej subskrypcji 
miesięcznej lub rocznej)

dostępna w języku angielskim

dostępna na platformach Android i iOS

Pobierz:
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https://apps.apple.com/app/concepts/id560586497#?platform=ipad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tophatch.concepts&referrer=utm_source%3Dconcepts_www&utm_medium%3Dwebsite


OPIS APLIKACJI 

Videoshop – Video Editor
Kreatywność w pracy z obrazem, montaż i postprodukcja filmów
Paulina Jędrzejewska

Bogate i intuicyjne narzędzie do edycji materiałów wizualnych – filmów lub zdjęć. Aplikacja 
ma wiele funkcji niezbędnych do wszechstronnego montażu, takich jak: przycinanie mate-
riału, łączenie wielu klipów w jeden, dodawanie muzyki własnej lub z biblioteki programu, 
a także zmianę prędkości odtwarzania pliku. Dostępne opcje regulacji obrazu to m.in. zmiana 
jasności, kontrastu, nasycenia, rodzaju przejść pomiędzy ujęciami oraz szeroki wybór filtrów.

Dodatkowo podczas edycji filmu można wprowadzić własny tekst, korzystając z różnych 
kolorów i fontów, a także zrobić animację tytułu. Warto też wypróbować możliwość nagrania 
głosu – komentarza z offu. Ciekawostką są efekty dźwiękowe. Film można wzbogacić od-
głosami zwierząt, eksplozji lub śmiechu. Aplikacja przyda się również do tworzenia pokazu 
slajdów oraz do nagrania animacji poklatkowej. 

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

instytucji kultury, jako narzędzie do two-
rzenia promocyjnych materiałów multi-
medialnych 

edukatorów i nauczycieli, którzy korzy-
stają z nowych technologii wspierając 
kreatywność i twórczą ekspresję mło-
dzieży i dorosłych

wszystkich chcących tworzyć multime-
dialne historie wykorzystując zdjęcia 
i filmy własne lub pobrane z sieci, np. 
z wolnych zasobów, repozytoriów i archi-
wów cyfrowych

O aplikacji:

bezpłatna

zawiera reklamy, umożliwia  
robienie zakupów

dostępna w języku angielskim

dostępna na platformach Android i iOS

Pobierz:
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https://apps.apple.com/us/app/videoshop-video-editor/id615563599
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videoshop.app&hl=pl


OPIS APLIKACJI 

Woebot:  
Your Self-Care Expert
Sztuczna inteligencja w trosce o zdrowie psychiczne
Paulina Jędrzejewska

Wykorzystująca sztuczną inteligencję w obszarze zdrowia psychicznego aplikacja stwo-
rzona została przez zespół naukowców i naukowczyń (psychologów, inżynierów, projek-
tantów, badaczy i twórców) z Uniwersytetu Stanforda. Woebot: Your Self-Care Expert 
to wyspecjalizowany, spersonalizowany chatbot, czyli program komputerowy, który roz-
mawia z użytkownikiem przy użyciu interfejsu tekstowego, jednocześnie czuwając nad 
jego nastrojem. Aplikacja pomaga łagodzić codzienny stres i stawiać czoła wyzwaniom, 
takim jak: nastroje depresyjne i lęki, problemy w relacjach, samotność, uzależnienia.  

Badania prowadzone w grupie wiekowej 18-28 lat wykazały, że w ciągu zaledwie dwóch 
tygodni korzystanie z aplikacji znacząco wpłynęło na zmniejszenie lęków i nastrojów de-
presyjnych w odniesieniu do grupy porównawczej. Więcej informacji na temat wyników 
badań nad skutecznością chatbota: woebot.io/the-science/.

Aplikacja wykorzystuje praktyczne techniki oparte na sprawdzonych podejściach, takich jak: 
terapia poznawczo-behawioralna (CBT), uważność i dialektyczna terapia zachowań (DBT). 

Twórcy zapewniają, że informacje udostępniane aplikacji pozostaną prywatne i poufne. 

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

osób, które chcą lepiej radzić sobie ze 
stresem, mieć większą świadomość 
zmian nastroju 

osób, które chcą samodzielnie pracować 
nad swoimi lękami lub stanami depresyj-
nymi

wszystkich zainteresowanych tematyką 
sztucznej inteligencji i jej wykorzystania 
w obszarze zdrowia psychicznego

O aplikacji:

bezpłatna

dostępna w języku angielskim

dostępna na platformach Android i iOS

zwyciężczyni Google Play Award For 
Standout Well-being App 2019

Pobierz:
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woebot.io/the-science/
https://apps.apple.com/us/app/woebot-your-self-care-expert/id1305375832
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woebot&hl=pl


OPIS APLIKACJI 

Acute Art
Sztuka współczesna w kieszeni
Sylwia Żółkiewska

Aplikacja dla fanów sztuki współczesnej. Zawiera interaktywne instalacje jedenastu znanych 
i podziwianych na całym świecie artystów, takich jak: Marina Abramović, Olafur Eliasson, 
Anish Kapoor czy Jeff Koons. Instalacje te przygotowane zostały specjalnie na potrzeby apli-
kacji. Zaproszeni artyści starali się wykorzystać nowe medium, jakim jest aplikacja mobilna, 
aby stworzyć niepowtarzalne dzieła oraz dotrzeć ze swoją sztuką do wciąż rosnącej rzeszy 
użytkowników urządzeń mobilnych. 

Instalacji możemy doświadczać w formie VR, przy użyciu kartonowych gogli typu Google 
Cardboard lub jako wideo 360 ,̊ gdy poruszymy swoim smartfonem dookoła własnej osi. 
Wizji towarzyszą dobrze przemyślane przez autorów efekty dźwiękowe, muzyka i elementy 
interaktywne. W aplikacji dostępne są też dodatkowe materiały – opisy instalacji i wywiady 
z artystami.

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

znawców i miłośników sztuki  
współczesnej

studentów historii sztuki i kierunków 
artystycznych 

kuratorów i animatorów kultury 

artystów, którzy myślą o wykorzystaniu 
medium, jakim jest aplikacja mobilna  
w swojej twórczości

O aplikacji:

bezpłatna

dostępna w języku angielskim

dostępna na platformach Android i iOS

Pobierz:
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https://apps.apple.com/tt/app/acute-art/id1387459938
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acuteart.museum&hl=pl


OPIS APLIKACJI 

Louvre Chatbot Guide
Tajemnice Luwru
Sylwia Żółkiewska

W minionym roku pojawiło się wiele gier i aplikacji mobilnych wykorzystujących algorytmy 
sztucznej inteligencji. Były to w szczególności uczące się chatboty, zabawną konwersacją 
zachęcające użytkowników do poznawania zasobów słynnych muzeów. Jedną z takich apli-
kacji jest Louvre Chatbot Guide. Dzięki niej możemy zgłębić tajemnice najbardziej znanych 
dzieł Luwru. 

Jak to działa? Po wybraniu jednego z piętnastu dzieł sztuki (do wyboru rzeźby i obrazy wy-
bitnych artystów, m.in. Eugène’a Delacroix, Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Johannesa 
Vermeera) możemy porozmawiać z sympatycznych chatbotem, który podzieli się z nami 
ciekawostkami na temat dzieła, przedstawi kontekst historyczny i społeczny jego powstania 
oraz sylwetkę twórcy. Uwaga: chatbot bywa niesforny, a jego komentarze są zaskakujące 
i zabawne!

Chatbot zna wszystkie tajemnice dzieł Luwru, potrafi również wskazać do nich drogę. Chęt-
nie też przybliży niezwykłą historię samego budynku, powstania w nim muzeum.

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

miłośników sztuki, którym posłuży do 
pogłębienia wiedzy na temat sztuki eu-
ropejskiej

uczniów i studentów, którym pomoże 
w nauce wybranego języka obcego: an-
gielskiego, francuskiego, hiszpańskiego 
lub chińskiego

nauczycieli i edukatorów, jako narzędzie 
podczas lekcji i zajęć językowych

O aplikacji:

bezpłatna

dostępna w czterech językach:  
angielskim, francuskim,  
hiszpańskim, chińskim

dostępna na platformach Android i iOS

Pobierz:
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https://apps.apple.com/us/app/louvre-chatbot-guide/id1433580907
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavemining.louvre&hl=pl


OPIS APLIKACJI 

Smiling Mind
Uważność w szkole, w domu i w pracy
Noemi Gryczko

Aplikacja Smiling Mind powstała w odpowiedzi na współczesne wyzwania dotyczące ochrony 
zdrowia psychicznego młodych mieszkańców Australii, tj. rosnącą zapadalność na depre-
sję, nieradzenie sobie ze stresem i nerwice. Oferuje bezpłatne zestawy sesji o charakterze 
medytacyjnym wraz z ćwiczeniami. Sesje opierają się na założeniu, że uważność pomaga 
w regulacji emocji i lepszej samoświadomości. 

Po uruchomieniu Smiling Mind określa się przedział wiekowy, stan emocjonalny i potrzebę, 
a program dobiera odpowiednią sesję. Można również samodzielnie przeszukiwać katalog 
dostępnych programów. Aplikacja jest szeroko wykorzystywana przez edukatorów, została 
pobrana ponad 4 mln razy.

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

rodziców i nauczycieli pragnących za-
dbać o dobrostan psychiczny podopiecz-
nych, m.in. poprzez rozmowę o uczu-
ciach

wszystkich chcących przyswoić zdrowe 
nawyki (nie) korzystania z technologii 
(sesja digital detox)

cierpiących na bezsenność

par, które chcą polepszyć swoje relacje

uczniów i studentów, którzy chcą po-
prawić koncentrację i zmniejszyć stres 
związany z nauką

O aplikacji:

bezpłatna

dostępna w języku angielskim, dosto-
sowanym do możliwości różnych grup 
wiekowych

dostępna na platformach Android, iOS

uzupełnieniem aplikacji jest strona in-
ternetowa What is Mindfulness? – Smi-
ling Mind

Pobierz:
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https://www.smilingmind.com.au/mindfulness
https://www.smilingmind.com.au/mindfulness
https://apps.apple.com/au/app/smiling-mind/id560442518
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smilingmind.app&hl=en_AU


OPIS APLIKACJI 

Todoist
Życie pod kontrolą
Noemi Gryczko

Aplikacja Todoist to narzędzie służące do zapisywania i planowania zadań. Ma postać notat-
nika, do którego dodaje się listy rzeczy do zrobienia. Przydatnym sposobem organizowania 
zadań jest przypisywanie ich do projektów i kategorii (np. uczelnia, dom, sport). Zadaniom 
nadaje się daty realizacji – znajdą się albo w katalogu dzisiaj, albo w katalogu następne 7 
dni. Na pierwszy rzut oka widać, co nas czeka.

Aplikacja zawiera system grywalizacji nazwany Karmą, który pozwala zbierać punkty 
za realizację postawionych sobie celów i passę tygodniową, czyli niepomijanie zadań.  
Funkcję Karmy warto połączyć z osobistą motywacją. Jeśli naszym celem jest realizacja 
trzech najważniejszych celów w tygodniu, to właśnie za to system przyzna nam punkty. 
Osoby żyjące w pośpiechu docenią synchronizację aplikacji między urządzeniami, odpo-
wiednio dostosowane przypomnienia oraz rozpoznawanie przez Todoist języka naturalnego 
(frazę co tydzień aplikacja przełoży na konkretne, powtarzalne terminy).

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

nastolatków i studentów – do organizacji 
nauki i przygotowań do egzaminów, jako 
lista sprawdzająca lub lista książek do 
przeczytania

freelancerów – do pilnowania terminów 
realizacji zleceń

zespołów projektowych, jako narzędzie 
współpracy przy realizacji projektu

wszystkich chcących nauczyć się lepsze-
go planowania, dzielenia długofalowych 
celów na kolejne etapy 

O aplikacji:

bezpłatna; korzystanie z zaawansowa-
nych funkcji wymaga wykupienia wersji 
premium

dostępna w kilkunastu językach, w tym 
po polsku

dostępna na platformach Android, iOS 
i online (https://todoist.com)

Pobierz:
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https://apps.apple.com/pl/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.todoist


OPIS APLIKACJI 

Tower of London (XVI w.) VR
Wirtualny spacer po Londyńskiej Tower
Sylwia Żółkiewska

Tower of London to interaktywna, angażująca i intuicyjna aplikacja 3D VR od Mozaik Educa-
tion. Dzięki niej można wybrać się na wirtualną wycieczkę do jednego z najbardziej znanych 
historycznych miejsc Londynu – otoczonej wodą Twierdzy Tower, uznawanej za więzienie, 
z którego nie było ucieczki. W wieży więzieni byli m.in. Thomas Moore, Thomas Cromwell, Jane 
Grey i Rudolf Hesse. Jest ona także miejscem akcji sztuki Williama Szekspira pt. Ryszard III.

Tej niesamowitej budowli, powstałej w XI wieku, można przyjrzeć się bliżej, dzięki dostępne-
mu w aplikacji trybowi wirtualnej rzeczywistości. Po włożeniu smartfona do kartonowych 
gogli typu Google Cardboard możemy nie tylko przyjrzeć się murom i budynkom Tower of 
London, ale również spotkać się z królem Henrykiem VIII, który w Tower więził swoją żonę 
Anne Boleyn. Twierdzę możemy także zwiedzać bez użycia okularów, korzystając z trybu 
3D – opcja space pozwoli swobodnie nawigować pomiędzy budynkami. Na koniec aplikacja 
zaproponuje nam quiz sprawdzający nabytą wiedzę. 

Godne polecenia są również inne edukacyjne aplikacje od Mozaik Education: Akropol  
Interaktywna Edukacja VR oraz Tyrannosaurus Rex Edukacja VR 3D. Wszystkie aplikacje 
dostępne są w języku polskim.

Aplikacja przeznaczona 
jest dla:

miłośników sztuki, historii i architektury, 
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę

uczniów i studentów, którzy chcą dowie-
dzieć się więcej o historii Anglii

nauczycieli i edukatorów, jako narzędzie 
do wykorzystania podczas lekcji o histo-
rii i literaturze Anglii, a także podczas 
zajęć językowych 

O aplikacji:

bezpłatna

dostępna w 20 językach (m.in. po pol-
sku, angielsku, niemiecku, francusku)  

dostępna na platformach Android i iOS

Pobierz:
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https://apps.apple.com/pl/app/tower-of-london-3d/id1376466075?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.londontower&hl=pl


Google Arts & Culture

Aplikacja pozwala na odwiedzanie wystaw, oglądanie dzieł sztuki z bliska w oszałamiają-
cych szczegółach. Dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy można odna-
leźć portret podobny do swojego selfie (j. polski i inne języki).

  

Louvre Chatbot Guide

W aplikacji możemy porozmawiać z sympatycznym chatbotem, który ujawni tajemnice 
największych dzieł z paryskiego muzeum (j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. chiński).

  

Cube Escape: Arles

Gra mobilna typu escape room, w której scenografię stanowią przestrzenie i przedmioty 
z obrazów Vincenta van Gogha (j. angielski).

  

Acute Art

Aplikacja dla fanów sztuki współczesnej. Zawiera interaktywne instalacje artystów, takich 
jak: Marina Abramovic, Olafur Eliasson, Anish Kapoor czy Jeff Koons, stworzone specjalnie 
na potrzeby aplikacji (j. angielski).

  

Instagram/Sufferosa

Eksperymentalna gra wykorzystuje możliwości Instagrama do stworzenia interaktywnej, 
nielinearnej, mobilnej rozgrywki. Autorami gry są artyści z duetu Kissinger Twins. Gra do-
stępna jest w aplikacji Instagram (www.instagram.com/sufferosa) w języku angielskim.

  

LISTA APLIKACJI

Kultura mobile
Gry i aplikacje mobilne, które ułatwiają kontakt z kulturą, zachęcają do odkrywania dzieł 
sztuki.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/google-arts-culture/id1050970557
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavemining.louvre&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/louvre-chatbot-guide/id1433580907
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.RustyLake.CubeEscapeArles&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/cube-escape-arles/id997113457?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acuteart.museum&hl=pl
https://apps.apple.com/tt/app/acute-art/id1387459938
http://www.instagram.com/sufferosa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/instagram/id389801252


Wasza Warszawa

Aplikacja zawiera interaktywne mapy z lat 1918 i 2018. Trasy spacerowe, ciekawostki histo-
ryczne pozwolą na nowo odkryć zapomnianą codzienność dawnych mieszkańców stolicy 
oraz społeczne i kulturowe realia odradzającej się Polski (j. polski).

  

Daily Art – Twoja dzienna dawka sztuki

Polska aplikacja, która zdobyła uznanie anglojęzycznych użytkowników, ponownie do-
stępna w języku polskim. Codziennie otrzymujemy inspirujący obraz ze zbiorów najwięk-
szych muzeów świata, wraz z opisem (j. polski, j. angielski i inne języki).

  

ArtPassport

Aplikacja do wizualizowania pomysłów, szkicowania, edycji i udostępniania grafiki  
( j. angielski).

Pomelody

Stworzona przez polski startup aplikacja dla dzieci i rodziców rozwija potencjał muzycz-
ny. W wersji bezpłatnej wybrane piosenki dla różnych grup wiekowych są dostępne po 
rejestracji (j. angielski).

  

Guides4Art

Polska aplikacja umożliwiająca zwiedzanie ponad 1400 obiektów muzealnych w kraju i na 
świecie, bez konieczności wypożyczania audioprzewodników (j. polski, j. angielski,  
j. białoruski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.moveapp.stolicawolnosci&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/wasza-warszawa/id1377651475
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/artpassport/id1220878305
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pomelody&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/pomelody-family-music-fun/id1477213016
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guides4art.app&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/guides4art/id1234094962


Hist.ly

Aplikacja codziennie dostarcza informację o jednym wydarzeniu z historii Polski. Opis ilu-
strowany jest obrazami, zdjęciami i materiałami archiwalnymi. Dostępna audiodeskrypcja 
tekstu (j. polski).

  

Canadian Museum of History

Aplikacja umożliwiająca zwiedzanie Muzeum Historii Kanady w formie spacerów wideo 
360° (j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. japoński, j. chiński, j. koreański).

  

Going.

Codzienny kalendarz kulturalny. Gromadzi informacje o wszelkich atrakcjach artystycz-
nych (m.in. muzycznych, teatralnych) z kilkunastu miast w Polsce (j. polski).

  

SMARTIFY: Scan & Discover Art

Baza ponad 2 milionów dzieł sztuki. Aplikacja rozpoznaje dzieło i przybliża jego historię 
(j. angielski).

  

Third Coast Percussion: the Music of Steve Reich

Aplikacja pozwala na modyfikację utworów jednego z największych współczesnych kom-
pozytorów – Steve’a Reicha. Możliwość nagrywania dźwięków, zmiany formy, prędkości 
odtwarzania i tworzenia własnych dzieł na bazie oryginałów (j. angielski). 

26

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.fundacjawizja.histly&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=cmh.app.mmg&hl=pl
https://apps.apple.com/ca/app/museum-guide/id1437958455
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.goingapp&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/going/id704764616
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobgen.smartify&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/smartify-scan-discover-art/id1102736524
https://apps.apple.com/us/app/third-coast-percussion-the-music-of-steve-reich/id1076070361


LISTA APLIKACJI

Mobilna edukacja
Gry i aplikacje mobilne umożliwiające zdobycie nowej wiedzy i przekazanie jej innym.

edX

Założona przez Uniwersytet Harvarda i MIT platforma edukacji i uczenia się online, teraz 
w formie aplikacji mobilnej (j. angielski).

  

Orphic

Aplikacja codziennie przedstawia jedno zaskakujące i rzadko używane angielskie słowo. 
Dzięki niej można się dowiedzieć, co oznaczają i jak wymawia się cudgel, rubiginosus czy 
babirusa ( j. angielski).

The History of Everything

Aplikacja w syntetyczny sposób pokazuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia z historii 
Ziemi i ludzkości (j. angielski).

  

3D Bear AR

Aplikacja umożliwia zabawę w rozszerzonej rzeczywistości. Przyda się też do prototypo-
wania i wizualizowania. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i krytyczne my-
ślenie (j. angielski, j. fiński, j. szwedzki).

  

Tower of London VR 3D

Aplikacja 3D VR, dzięki której można wybrać się na wirtualną wycieczkę do jednego z naj-
bardziej znanych historycznych miejsc Londynu (j. polski, j. angielski i inne języki).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.edx.mobile
https://apps.apple.com/us/app/edx/id945480667
https://play.google.com/store/apps/details?id=orphic.eclectik.com.orphic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodimensions.timeline
https://apps.apple.com/us/app/the-history-of-everything/id1441257460
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ThreeDBear.ThreeDBearAR
https://apps.apple.com/fi/app/3dbear/id1234975406
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.londontower&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/tower-of-london-3d/id1376466075?l=pl


Perfect Ear – trener słuchu

Intuicyjna aplikacja do nauki muzyki. Zawiera szereg angażujących zadań rozwijających 
słuch, wyczucie rytmu i umiejętność solfeżu (j. angielski, j. polski).

   

Tyrranosaurus Rex Educational VR 3D

Aplikacja edukacyjna wykorzystująca technologię VR. Po włożeniu kartonowych gogli 
możemy stanąć oko w oko z najniebezpieczniejszym drapieżnikiem, jaki kiedykolwiek 
chodził po ziemi – tyranozaurem (j. polski, j. angielski i inne języki).

MEL Chemistry

Aplikacja zawiera filmiki prezentujące proste eksperymenty fizyczne i chemiczne, możli-
we do wykonania w domu (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. chiński).

  

Energy 

Minimalistyczna gra logiczna, która pozwoli się zrelaksować, ale też pomoże zrozumieć, 
jak działa sieć energetyczna (j. angielski).

  

Rullo

Matematyczna gra logiczna w orientalnym otoczeniu. Wiersz i kolumna liczb muszą od-
powiadać liczbom umieszczonym obok, a więc część liczb należy wykluczyć z równania 
(j. polski, j. angielski i inne języki).

  

Morse Mania

Prosta i bezpłatna gra, dzięki której można nauczyć się alfabetu Morse’a! Kto wie, kiedy 
przyda nam się ta umiejętność.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evilduck.musiciankit&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/perfect-ear-ear-trainer/id1440768353
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.tyrannosaurus&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melscience.melchemistry&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/mel-chemistry/id988394506
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infinitygames.loopenergy&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.akkad.rullo&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/rullo/id1200714079
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.countrymania.morse&hl=pl


Quiver – 3D Coloring App

Gratka dla starszych i młodszych dzieci. Edukacyjne kolorowanki ożyją w technologii 
rozszerzonej rzeczywistości, gdy najedziemy na nie okiem kamery smartfona lub tabletu. 
Bezpłatne materiały dostępne są na stronie www.quivervision.com ( j. angielski).

  

Słownik angielskiego Diki

Wygodny słownik języka angielskiego, zawierający ponad 400 tys. haseł. Prezentuje 
konteksty znaczeniowe słów, umożliwia odsłuchanie nagrań audio z wymową brytyjską 
i amerykańską (tłumaczenie słów na j. polski).

  

WordUp Vocabulary

Aplikacja sprawdza aktualny zasób słownictwa z j. angielskiego. Pomaga w nauce słówek 
– w formie quizów i fiszek prezentowane są definicje słów do zapamiętania. Tłumaczenia 
z j. angielskiego można wyświetlać w różnych językach.

   

Edmodo

Bezpłatna platforma edukacyjna. Daje możliwość dzielenia się materiałami edukacyjny-
mi, co pozwala skorzystać z materiałów opracowanych przez nauczycieli z całego świata 
(j. angielski i inne języki).

  

Big Brain – Functional Brain Training

Kompilacja 25 gier inspirowanych życiem codziennym, które – w zabawnej formie – umoż-
liwiają rozwój kompetencji poznawczych (j. angielski).
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http://www.quivervision.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.diki&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/słownik-angielskiego-diki/id448207507?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.wordupapp.app&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/wordup-smarter-vocabulary/id1365078730
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/edmodo/id378352300
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leodesol.games.big.brain.training.puzzle


Marvel 

Aplikacja, która umożliwia tworzenie interaktywnych makiet: prototypów gier, aplikacji, 
serwisów www (j. angielski).

  

EyeJack

Aplikacja i platforma wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości. Ułatwia 
oglądanie, a w opcji płatnej tworzenie wystaw (j. angielski).

  

HP Reveal

Aplikacja umożliwia tworzenie rozszerzonej rzeczywistości w formie filmów, grafik 
i zdjęć. Dostępna po rejestracji (j. angielski).

  

Sculpt+

Prosta aplikacja dla osób, które chciałaby spróbować swoich sił w modelowaniu 3D  
(j. angielski).

 

LISTA APLIKACJI

Multimedia w działaniu
Aplikacje do tworzenia multimediów, obróbki fotografii i projektowania treści wizualnych.

Brainly

Platforma, która pomaga w nauce i zadaniach domowych. Zgromadzona wokół aplikacji 
społeczność oferuje pomoc w szukaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Nad popraw-
nością rozwiązań czuwa grupa moderatorów (j. polski, j. angielski i inne języki).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marvelapp&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/marvel-design-and-prototype/id765801658
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyejackapp&hl=en_AU
https://apps.apple.com/au/app/eyejack/id1163248223
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodimensions.timeline
https://apps.apple.com/us/app/the-history-of-everything/id1441257460
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Endvoid.SculptPlus&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.brainly&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/brainly-pomoc-ekspert%C3%B3w/id745089947?l=pl


Adobe Spark Post: Graphic Design Made Easy

Aplikacja do tworzenia kolaży, postów, instastories, plakatów, zaproszeń, memów czy  
prezentacji (j. angielski)

  

Logo Maker Plus – Kreator Logotypów i Designów

Aplikacja, która ułatwi tworzenie estetycznych logotypów. Nawet dla najbardziej począt-
kujących (j. angielski).

Concepts

Aplikacja do wizualizowania pomysłów, szkicowania, edycji i udostępniania grafiki  
( j. angielski).

  

Videoshop – Video Editor

Aplikacja do edycji, montażu i postprodukcji filmów (j. angielski).

  

Paper Camera

Kolekcja efektów wizualnych takich, jak: komiks, szkic, neon, czarno-biała fotografia,  
film noir. Przekształcone w ten sposób filmy i obrazy wyświetlane są bezpośrednio w apa-
racie w czasie rzeczywistym (j. angielski).

  

1 Second Everyday: Video Diary

Dziennik wideo, który ułatwia uchwycenie codziennych chwil i stworzenie filmu z życia.
Podwójny zwycięzca “Best Use of a Mobile Camera” WEBBY Award ( j. angielski).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.spark.post&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-spark-post/id1051937863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logopit.logoplus&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tophatch.concepts&referrer=utm_source%3Dconcepts_www&utm_medium%3Dwebsite
https://apps.apple.com/app/concepts/id560586497#?platform=ipad
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videoshop.app&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/videoshop-video-editor/id615563599
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dama.papercamera&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/paper-camera/id443802549
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.onese.android&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/1-second-everyday-video-diary/id587823548


Glimpse – Video Storytelling

Aplikacja do rejestrowania wspomnień. Glimpse sprawia, że   kręcenie i edytowanie historii 
wideo jest szybkie i łatwe (j. angielski).

Vaporgram: Vaporwave, VHS & Glitch Photo Editor

Aplikacja dla miłośników stylu Vaporwave oferuje wiele narzędzi do edycji obrazu. Inter-
fejs nawiązuje do starych komputerów (j. angielski).

 

Anchor

Aplikacja do tworzenia podcastów. Pozwala nagrywać wysokiej jakości podcasty (w tym 
Google i Apple) i je rozpowszechniać (j. angielski).

  

Auphonic

Prosty program do nagrywania i edycji dźwięku (j. angielski).

  

Otter Voice Meeting Notes (for English)

Aplikacja nagrywa spotkania i robi z nich notatki w czasie rzeczywistym (j. angielski).
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https://apps.apple.com/us/app/glimpse-video-storytelling/id969793701
https://play.google.com/store/apps/details?id=maa.vaporwave_editor_glitch_vhs_trippy&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/anchor/id1056182234
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auphonic.auphonicrecorder&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/auphonic-recorder/id1081792712
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aisense.otter&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/otter-voice-meeting-notes/id1276437113


Forest: Stay Focused

Aplikacja, dzięki której można podnieść produktywność, zyskać większą kontrolę nad 
smartfonem, a także... posadzić prawdziwe drzewo we współpracy z organizacją Trees for 
the Future (j. angielski).

  

Stay Focused – App Block & Tracker, Limit Phone

Monitoruje używanie innych aplikacji lub blokuje je całkowicie. Przypomina o odpoczyn-
ku (j. angielski).

  

Obiektyw Google

Dzięki zastosowaniu technologii rozpoznawania obrazu aplikacja pozwala wejść w inte-
rakcje z otoczeniem, odnaleźć dodatkowe informacje, dodać je do swojego kalendarza 
lub notatek i zaoszczędzić czas (j. angielski, j. polski i inne języki).

  

Todoist

Aplikacja przydatna do planowania zadań. Zawiera system grywalizacji zwany Karmą, 
który pozwala zbierać punkty za realizację postawionych sobie celów (j. polski i inne  
języki). 

  

Eventory 

Aplikacja, która pomaga organizować eventy. Uczestnicy mogą bez rejestracji zajrzeć do 
agendy wydarzenia, a po rejestracji wyrażać swoje opinie, dopasowywać harmonogram, 
kontaktować się z innymi uczestnikami i prelegentami (j. polski, j. angielski).

  

LISTA APLIKACJI

Produktywność
Aplikacje, które nauczą, jak sprawnie zarządzać czasem, pomogą lepiej  
zaplanować i wykonać pracę.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/pl/app/forest-stay-focused/id866450515?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stayfocused&hl=pl
https://apps.apple.com/in/app/block-flow-stay-focused/id1018884302
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/google/id284815942
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.todoist
https://apps.apple.com/pl/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.eventory.app&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/eventory/id883207995?l=pl


Pan Paragon

Aplikacja, dzięki której można zeskanować i opisać paragony tak, aby skorzystać z gwa-
rancji lub prawa do reklamacji towaru nawet wtedy, gdy zakupiony produkt był długo 
użytkowany. To także sposób na kontrolę wydatków (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, 
j. ukraiński). 

  

SkyCash

Najpopularniejsza w Polsce aplikacja, dzięki której można zapłacić za parking, kupić bile-
ty komunikacji miejskiej czy kolejowe.

  

Flow by Moleskine

Aplikacja do sporządzania notatek, naszpikowana licznymi użytecznymi rozwiązaniami. 
Do wyboru wiele kolorowych pisaków i rodzajów papieru (j. angielski, j. francuski i inne 
języki). Laureat Apple Design Awards 2019.

  

Pocket: Save. Read. Grow.

Aplikacja i wtyczka do przeglądarki. Umożliwia tagowanie i zapisywanie stron www  
i artykułów do przeczytania na później (j. angielski, j. polski i inne języki).

  

Notion – Notes, Tasks, Wikis

Nowy edytor, który łączy notatki, zadania i strony wiki w jednej aplikacji (j. angielski). 
Zwycięzca Google Play Best of 2018: Daily Helper.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.primesoft.mrreceipt&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/panparagon/id1288538924?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skycash.beta&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.neolab.moleskinenote&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/flow-by-moleskine/id1271361459
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro
https://apps.apple.com/us/app/pocket-save-read-grow/id309601447
https://play.google.com/store/apps/details?id=notion.id&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/notion-notes-tasks-wikis/id1232780281


Bear

Aplikacja do robienia notatek. Pomaga szybko pisać i udostępniać treści w dowolnym 
miejscu oraz zachować prywatność dzięki szyfrowaniu. Przydatna do prowadzenia bloga 
(j. angielski i inne języki).

My Vision Board – Visualize Your Dreams

Tablica wizji w aplikacji jest sposobem na osiągnięcie jasności celów życiowych. Śledze-
nie postępów w ich realizacji na pulpicie nawigacyjnym pomoże użytkownikom szybko 
zidentyfikować mocne i słabe strony życiowych celów i wizji (j. angielski). 

Eye Exercise & Eye Training Plans

Aplikacja, która pomoże utrzymać nasz wzrok w dobrej kondycji (j. angielski).

  

LastPass Password Manager

Aplikacja, która umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł i zapewnia ochronę tożsa-
mości w sieci (j. angielski).
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https://apps.apple.com/us/app/bear-beautiful-writing-app/id1016366447?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mlab.visiongoal&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyeexamtest.eyecareplus&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lastpass.lpandroid&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/lastpass-password-manager/id324613447


Vivino: Buy the Right Wine

Aplikacja ułatwia odkrywanie rodzajów win i własnych preferencji smakowych, a także 
umożliwia kontakt z największą na świecie społecznością winiarską (j. angielski).

  

Less_

Aplikacja dla tych, którzy chcą pozbyć się zbędnych rzeczy z szafy i cieszyć się życiem 
w duchu minimalizmu (j. angielski).

  

Dogo

Aplikacja  dla  miłośników  czworonogów. Przedstawia różnorodne zabawy i aktywności 
połączone z nauką dla szczeniąt i dorosłych psów (j. angielski).

  

Woebot: Your Self-Care Expert

Aplikacja będąca wyspecjalizowanym, spersonalizowanym chatbotem z AI (sztuczną 
inteligencją), który czuwa nad nastrojem użytkownika, ma znaczący wpływ na ogranicza-
nie lęków i nastrojów depresyjnych (j. angielski).

  

Pixels: Mental Health & Mood Tracker

Aplikacja do śledzenia samopoczucia i obserwowania nastroju (j. angielski)

LISTA APLIKACJI

Styl życia
Gry i aplikacje, które zachęcają do odpoczynku, promują i ułatwiają życie less waste.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=vivino.web.app&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/vivino-buy-the-right-wine/id414461255
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.countme.Less&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/less/id1456763747?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.dogo.com.dogo_android
https://apps.apple.com/us/app/dog-training-clicker-by-dogo/id1153294767
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woebot&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/woebot-your-self-care-expert/id1305375832
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.teovogel.yip&hl=pl


White Noise Lite

Aplikacja udostępnia dźwięki natury i te z otoczenia, które pomogą zrelaksować się 
w ciągu dnia i lepiej spać w nocy (j. angielski).

  

Smiling Mind

Aplikacja oferuje bezpłatne zestawy sesji o charakterze medytacji prowadzonej wraz 
z ćwiczeniami. Sesje opierają się na założeniu, że uważność pomaga w regulacji emocji 
i lepszej samoświadomości (j. angielski).

  

Be My Eyes – Helping the Blind

Aplikacja, która pozwala skontaktować osoby niewidome i niedowidzące z wolontariu-
szami, którzy pomogą w codziennych sprawach, np. w odczytaniu ważnych tekstów czy 
etykiet (j. polski, j. angielski i inne języki).

  

Infinity Loop

Minimalistyczna i relaksacyjna gra mobilna, w której łączymy ze sobą linie, tak aby two-
rzyć niekończące się kształty (j. angielski, j. niemiecki i inne języki).

  

Quit Meat

Aplikacja, która pomaga w zmianie nawyków żywieniowych na bardziej przyjazne dla 
zdrowia, zwierząt i planety (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski).

  

Diabdis – dzienniczek diabetyka

Aplikacja stworzona przez polskich twórców, która ułatwia codzienne monitorowanie 
cukrzycy. Umożliwia robienie zakupów; wymaga rejestracji (j. polski, j. angielski).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmsoft.whitenoise.lite&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/white-noise-lite/id292987597
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smilingmind.app&hl=en_AU
https://apps.apple.com/au/app/smiling-mind/id560442518
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes
https://apps.apple.com/us/app/be-my-eyes-helping-the-blind/id905177575
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.balysv.loop&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/infinity-loop-endless-zen/id977028266
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quitmeat&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/quit-meat-eat-less-meat/id1408841775
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.diabdis.diabdis&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/diabdis-dzienniczek-cukrzyka/id1019209586?l=pl


Happy Rabbit

Polska aplikacja, dzięki której można sprawdzić, czy kosmetyki do makijażu są wegańskie, 
i czy nie były testowane na zwierzętach (j. polski, j. angielski).

  

Bitmoji

Z pomocą aplikacji można stworzyć „osobiste emoji”, wyglądające podobnie do użytkowni-
ka. Bitmoji pomaga lepiej komunikować myśli i uczucia (j. polski, j. angielski i inne języki).

  

Shazam

Jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie, używana do rozpoznawania muzyki  
(j. angielski).

  

Strava: Track Running, Cycling & Swimming

Aplikacja dla biegaczy, kolarzy i pływaków. Rejestruje prędkość, przebyty dystans, czas 
i pokonany kurs. Łączy te dane z tabelami wyników, stawianymi sobie wyzwaniami i osią-
gnięciami innych użytkowników (j. angielski).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyrabbitapp&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/happy-rabbit/id1474949278
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitstrips.imoji&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/bitmoji/id868077558
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=pl
https://apps.apple.com/us/app/shazam/id284993459
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/strava-run-ride-swim/id426826309
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Amistad to firma, która od kilkunastu lat z powodzeniem tworzy aplikacje mobilne, stro-
ny www, mapy i przewodniki. Jej klientami są m.in. samorządy, urzędy, parki narodowe. 

 
Explainit to aplikacja mobilna, która przekazuje informacje o eksponatach w galeriach 
sztuki, muzeach, obiektach turystycznych. Aplikacja wyposażona jest w system optyczne-
go rozpoznawania obrazów i nagrania audio. 

 
Aplikacja Guides4Arts umożliwia zwiedzanie wszystkich muzeów na świecie bez koniecz-
ności wypożyczania audioprzewodników. Wspiera również instytucje kultury. 

W strefie Fundacji ePaństwo prezentowane były historie sukcesów i porażek amatorskich 
projektów cyfrowych, tworzonych w sposób partycypacyjny w programie Koduj dla Pol-
ski. Na gości czekała także garść inspiracji z zagranicy. 

Hist.ly to aplikacja mobilna stanowiąca kompendium historii i kultury Polski. Historyczne 
ciekawostki ilustrowane są obrazami z polskich muzeów.

Chcesz dołączyć do Strefy Partnera w przyszłym roku?  
Napisz do nas już dziś: fam@cultureshock.pl

STREFA PARTNERA
Jak co roku, podczas FAM gościliśmy firmy, instytucje i organizacje, które prezen-
towały swoje usługi i produkty w Strefie Partnera. Oto nasi tegoroczni goście: 
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Dziękujemy Karolinie Kanar-Kossobudzkiej, wraz z zespołem, za goszczenie FAMu  
w Przestrzeni from Facebook – za wsparcie, pomoc na każdym etapie, dużo radości i ciepła.

Dziękujemy naszym Partnerom, którzy również wspierali nas na różne sposoby, i dzięki któ-
rym FAM jest wydarzeniem przyjaznym uczestnikom i uczestniczkom, o wysokiej wartości 
merytorycznej:

Firmie Samsung za użyczenie sprzętu i występ ekspercki Iwony Brzózki-Złotnickiej 
w panelu Mobilna edukacja,

Firmie Gerere Fun For Good – Jackowi Siadkowskiemu za występ ekspercki w panelu 
Projektowanie aplikacji, a Dagmarze Dziedzic za przeprowadzenie warsztatów  
z grywalizacji,

Fundacji Panoptykon, której prawniczka Karolina Iwańska wystąpiła w panelu Kultura 
mobile,

Firmie Amistad i Tomaszowi Ostrowskiemu za występ w panelu Kultura mobile,

Firmie Wandlee i Igorowi Sawczukowi, który podzielił się z nami swoim doświadcze-
niem w panelu Ludzie i interfejsy,

Spółce Utilitia, Piotrowi Witkowi i Mikołajowi Rotnickiemu, za poprowadzenie warszta-
tów dotyczących interfejsów dla osób niewidomych i niedowidzących,

Firmie Codehub.jr oraz jej założycielce Katarzynie Dziekońskiej, która poprowadziła 
warsztaty z programowania,

Fundacji Centrum Cyfrowe i Magdzie Biernat za występ w panelu Projektowanie apli-
kacji,

Agencji Up&More oraz Tomaszowi Starzyńskiemu za występ w panelu Projektowanie 
aplikacji,

Firmie Facebook i Mateuszowi Wyszyńskiemu za poprowadzenie warsztatu o InstaSto-
ries.

Więcej o naszych Partnerach: www.fam.cultureshock.pl

Dziękujemy również firmom i organizacjom, które gościły w Strefie Partnera FAM:  
Explainit, Amistad, Guides4Art, Hist.ly, Koduj dla Polski.

Zachęcamy Państwa, abyście ponownie zostali naszymi partnerami i zaprezentowali 
swoją ofertę uczestnikom, partnerom i gościom kolejnej edycji FAM. To świetna okazja 
do rozpoczęcia współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, które 
licznie nas odwiedzają. Już teraz można zgłaszać chęć udziału, wysyłając e-mail na adres 
fam@cultureshock.pl.

Serdecznie zapraszamy!

PODZIĘKOWANIA
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https://explainitapp.com/
https://amistad.pl/
http://guides4art.pl
https://hist.ly/
https://kodujdlapolski.pl/
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