


Zwiedzaj wystawę stałą „Czego nie mogli-
śmy wykrzyczeć światu” w Żydowskim 
Instytucie Historycznym z osobistym  
przewodnikiem Explainit!

Narracja została przygotowana w ramach  
Programu Oneg Szabat.

Visit our permanent exhibition “What we’ve 
been unable to shout out to the world” in 
Jewish Historical Institute with your perso-
nal guide Explainit!

Narrative has been prepared as a part of  
The Oneg Szabat Program.

1. Zainstaluj bezpłatną aplikację Explainit. Jeśli 
masz smartfon z Androidem, znajdziesz ją 
w Google Play, jeśli korzystasz z iOS, pobierzesz 
ją w AppStore.

2. Upewnij się, że masz ze sobą słuchawki, a Twój 
telefon ma aparat fotograficzny umożliwiający 
skanowanie kodów QR i jest podłączony do 
Internetu. Na terenie Żydowskiego Instytutu

 Historycznego można połączyć się z bezpłatnym 
wi-fi dla gości – wystarczy zeskanować ten kod QR.

3. Włącz GPS / usługę lokalizacji w swoim 
smartfonie. W czterech miejscach na terenie 
Instytutu pojawią się dodatkowe nagrania.  
Gdy będą dostępne otrzymasz powiadomienie.

4. Skanuj przy pomocy aplikacji Explainit kody QR 
znajdujące się na wystawie i wysłuchaj opowie-
ści przewodnika. Po zeskanowaniu pierwszego 
kodu, w menu na ekranie Twojego telefonu 
pojawią się nagrania dostępne na wystawie.

1. Install a free app Explainit – available on Google 
Play for Android or on AppStore for iOS.

2. Make sure you have your headset ready, your 
mobile phone is equipped with a camera able 
to scan QR codes and internet connection. 
We have a free Wi-Fi for visitors at Jewish 
Historical Institute, just scan the QR code 
below to access it.

3. Turn your GPS/location services on. 
4. Use the Explainit app to scan the QR codes 

at the exhibition and listen to the audioguide. 
After scanning the first code, all audio recor-
dings available at the exhibition will appear in 
the menu on the screen of your phone.

ONEG SZABAT… ONEG SZABAT…

JAK TO DZIAŁA? HOW DOES IT WORK?


