Opisy tyflografik
Description of tactile graphics

Brakteat
Moneta przedstawia dwie postacie z mieczem i okrągłym przedmiotem w rękach.
Scena ta odwołuje się do epizodu z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 21, 2-10),
w którym kapłan Achimelek daje Dawidowi chleb i miecz Goliata. Z boku widnieje
napis [ משmsz] – Msz[ko], który wiązać należy z imieniem księcia
Mieszka III Starego.
Monety z hebrajskimi napisami bito w końcu XII i pierwszej połowie XIII wieku
w Gnieźnie, Kaliszu i Krakowie, a prawdopodobnie również w Głogowie i Kruszwicy.
Pełniły one rolę oficjalnej monety książęcej. Ich wytwórcami byli Żydzi.
Na wielu monetach znajdujemy imię władcy, Mieszka III Starego, zapisane
alfabetem hebrajskim, na innych żydowskie błogosławieństwa takie jak: ברכה
(błogosławieństwo), ( טוב מזלna szczęście) czy ( ברכה והצלחbłogosławieństwo
i powodzenie), a także imiona żydowskich mincerzy (np. Jakub, Menachem).
Oryginalny obiekt znajduje się w przestrzeni drugiej galerii wystawy stałej – Pierwsze
spotkania (960-1500).
Tyflografika wykonana w technologii odlewu kompozytowego (mosiądz) została
wykonana w skali zbliżonej do formatu A3, pozwalającej osobie niewidomej
rozpoznać elementy oryginału. Odwzorowano dokładnie nierówności oryginalnego
brakteatu oraz poszczególne elementy tłoczeń mincerskich. Zawiera opisy w piśmie
brajla oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Bracteate
The coin depicts two figures with a sword and
a round object in their hands. This scene refers to an
episode from the First Book of Samuel
(1 Sam 21:2–10), where the priest Ahimelech gives
David the bread and the sword of Goliath. On the
side is an inscription [ משmsh] – Msh[ko], which
should be associated with the name of Prince
Mieszko III the Old.

Coins with Hebrew inscriptions were beaten at the end of the 12th and the first half
of the 13th century in Gniezno, Kalisz and Cracow, and probably also in Głogów and
Kruszwica. They played the role of the official coins of princes. They were produced
by Jews.
On many coins we find the name of the ruler, Mieszko III the Old, written in the
Hebrew alphabet. Other coins contain Jewish blessings such as: ( ברכהblessing),
( טוב מזלfor good luck) or ( ברכה והצלחblessing and prosperity), as well as names of
Jewish minters (e.g. Jacob, Menachem).
The original artefact is located in the second gallery of the Core Exhibition called
First Encounters (960-1500).
This tactile graphic was made using the technology of cast composite (brass) in
a scale similar to the A3 format that allows people with visual impairments to
explore elements of the original. This tactile graphic exactly reproduces the uneven
surface of the original bracteate and individual elements of mint-pressed elements.
It contains descriptions in the Braille alphabet and in large print for visually impaired
visitors.

Plan Krakowa i Kazimierza
Plan przedstawia Kraków i pobliski Kazimierz według stanu na połowę XVII wieku.
Po lewej stronie makiety znajduje się Kraków z Zamkiem Królewskim na Wawelu,
po prawej, u dołu – Kazimierz, wówczas osobne miasto, a dziś krakowska dzielnica.
Pod koniec XV wieku król Jan Olbracht przeniósł gminę żydowską z Krakowa do
Kazimierza. Król zrobił to prawdopodobnie na wniosek chrześcijańskich kupców
i rady miejskiej Krakowa, chcących wyeliminować żydowską konkurencję handlową.
Żydzi krakowscy musieli dołączyć do już funkcjonującej gminy żydowskiej
w Kazimierzu. W ciągu XVI i XVII wieku społeczność ta rozwinęła się w jedną
z najludniejszych i najbardziej wpływowych gmin żydowskich w tej części Europy.
Na niewielkim obszarze swojej dzielnicy Żydzi budowali domy, synagogi, mykwy,
czyli rytualne łaźnie, a także szkoły, sklepy, kramy, warsztaty rzemieślnicze, szpital,
cmentarz. Jednak prężne życie gminy żydowskiej w Kazimierzu nie zamykało się
w małej dzielnicy. Część Żydów nadal prowadziła interesy w Krakowie, a niektórzy
służyli na dworze królewskim na przykład jako medycy i bankierzy.
Odwzorowaniem planu w trójwymiarze i dużo większej skali jest model Krakowa
i Kazimierza, znajdujący się w trzeciej galerii wystawy stałej – Paradisus Iudaeorum
(1569-1648).
Tyflografika wykonana w formacie A2 pozwala osobom z dysfunkcjami wzroku
zapoznać się ze strukturą przestrzeni Krakowa i Kazimierza. Wykonana została
w technologii termoformowania próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem.
Zawiera opisy w piśmie brajla oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

A map of Cracow and Kazimierz
The map presents Cracow and the nearby Kazimierz as at mid-17th century. On the
left side of the mock-up there is Cracow with the Wawel Royal Castle whereas on
the bottom right part shows Kazimierz, then a separate town, and today
a district of Cracow. Towards the end of the 15th century King John I Albert moved
the Jewish commune from Cracow to Kazimierz. The king did so probably at the
request of Christian merchants and the city council of Cracow, who wanted to
eliminate competition from Jewish traders. The Jews of Cracow had to join the
already functioning Jewish commune of Kazimierz. During the 16th and 17th century
this community evolved into one of the most populous and most influential Jewish
communes in this part of Europe. In the small area of their quarter Jews would
build houses, synagogues, mikvahs (ritual baths), as well as schools, shops, stalls,
craftsmen’s workshops, a hospital and a cemetery. However, the vibrant life of the
Jewish community in Kazimierz was not confined to this small quarter. Some Jews
continued to do business in Cracow, and some others served at the royal court, for
instance as doctors and bankers.
The map is also reproduced in three dimensions and a much larger scale
in the model of Cracow and Kazimierz located in the third gallery of the Core
Exhibition entitled Paradisus Iudaeorum (1569-1648).
The tactile graphic, made in the A2 format, allows people with visual impairments
to explore the structure of space of Cracow and Kazimierz. It was made using
the vacuum thermoforming technology with full colour underprint. It contains
descriptions in the Braille alphabet and in large print for visually impaired visitors.

Strona tytułowa ze starodruku z XVI wieku
Jest to karta tytułowa z księgi Szulchan aruch (po hebrajsku „Nakryty stół”). To
wydanie ukazało się w 1594 roku w Krakowie nakładem oficyny rodziny Prosticów,
żydowskich drukarzy. Księga zawiera zbiór praw żydowskich dotyczących religii,
obyczajów i codziennego życia. Autorem Szulchan aruch jest Josef Karo, rabin
pochodzący z Hiszpanii. Ze względu na to, że warunki życia i niektóre obyczaje
z południa Europy różnią się od tych panujących w Europie Środkowej, Mojżesz
Isserles, rabin z podkrakowskiego Kazimierza, dostosował Szulchan aruch do potrzeb
polskich Żydów. I właśnie jego komentarze zawiera to wydanie księgi. Na karcie
tytułowej widnieje brama z biblijną sceną ofiary Abrahama, gotowego poświęcić
swego syna Izaaka. Scena ta symbolizuje wierność Bogu. Nawiązuje też do imienia
Icchaka ben Aarona Prostica, który wydał książkę.
Strona tytułowa z księgi Szulchan
aruch znajduje się w trzeciej
galerii wystawy stałej – Paradisus
Iudaeorum (1569-1648).
Tyflografika została wykonana
w formacie A3, w technologii
termoformowania próżniowego
z pełnokolorowym poddrukiem.
Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na
materiale podkładowym typu
preszpan.

Title page of a book from the
16th century
It is a title page from the book Shulchan Aruch (in Hebrew „Laid table”). The book
was published in 1594 in Krakow by the Prostic Family printing house. The Prostics
were Jewish printers. The book contains a set of Jewish laws concerning religion,
customs and everyday life. The author of the Shulchan Aruch is Josef Karo, a rabbi
from Spain. Since living conditions and some customs from the south of Europe
differ from those of Central Europe, Mojżesz Isseles, a rabbi from Kazimierz near
Krakow has adapted Shulchan Aruch to the needs of Polish Jews, and the book
contains his commentaries. The title page depicts an arch with the biblical scene
of Abraham’s offering, ready to sacrifice his son Isaac. The scene symbolizes
faithfulness to God. It also refers to Icchak ben Aaron Prostic’s name who was the
publisher of the book.
The title page from the book Shulchan Aruch is located in the third gallery of the Core
Exhibition, Paradisus Iudaeorum (1569-1648).
The tactile graphic was made in A3 format, using the vacuum thermoforming
process with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined
and set on the pressboard background material.

Mapa: Rozmieszczenie ludności żydowskiej
w I Rzeczypospolitej 1764-1766
Ta mapa pokazuje zasięg osadnictwa żydowskiego w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów ok. 1765 roku. Żydzi zamieszkiwali wówczas w blisko 1200
miejscowościach w całym państwie (ich liczebność wynosiła nawet 800 tysięcy).
Polscy Żydzi byli wtedy największą społecznością żydowską na świecie. Tymczasem
dwa stulecia wcześniej polskie ziemie zamieszkiwało 30 razy mniej Żydów.
Tak znaczny wzrost populacji zawdzięczali głównie wysokiemu przyrostowi
naturalnemu i niskiemu współczynnikowi umieralności dzieci.
Mapa znajduje się w trzeciej galerii wystawy stałej – Paradisus Iudaeorum
(1569-1648).
Tyflografika została wykonana w formacie A2 w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.

Map: Distribution of Jewish
population in the First Republic
of Poland 1764-1766
This map depicts the scope of Jewish settlement in the Polish-Lithuanian
Commonwealth around 1765. At that time, Jews lived in nearly 1200 places all over
the country. Their population amounted even to 800,000. Polish Jews were then
the largest Jewish community in the world while two centuries earlier the Jewish
population in Poland was 30 times smaller. Such a great increase in population
resulted mostly from a high demographic growth and low ratio of deaths among
children.
The map is located in the third gallery of the Core Exhibition, Paradisus Iudaeorum
(1569-1648).
The tactile graphic was made in A2 format, using the vacuum thermoforming process
with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined and set on
the pressboard background material.

Synagoga w Gwoźdźcu – front
W 2011 roku Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN oraz Handshouse Studio zainaugurowały projekt
warsztatowo-edukacyjny „Gwoździec: Re!konstrukcja”, polegający na odtworzeniu
więźby dachowej wraz ze sklepieniem nieistniejącej już XVII–wiecznej synagogi
z Gwoźdźca. Podczas warsztatów prowadzonych w ośmiu polskich miastach,
studenci pod okiem międzynarodowego zespołu historyków, architektów oraz
artystów wspólnie stworzyli jeden z głównych obiektów galerii Miasteczko, będącego
częścią wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W 2011 roku
w ramach warsztatów konstrukcyjnych w Sanoku odtworzono więźbę dachową,
a w 7 innych miastach (Rzeszów, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Sejny, Kazimierz
Dolny, Szczebrzeszyn) dekoracyjne sklepienie podczas warsztatów w 2011 i 2012
roku. Każdy warsztat przeprowadzony był w istniejących synagogach murowanych
z zaangażowaniem lokalnej społeczności. Na początku 2013 roku dach wraz ze
sklepieniem został zainstalowany w budynku muzeum.
Reprodukacja tyflograficzna została wykonana na podstawie modelu synagogi
w Gwoźdźcu, który powstał podczas warsztatów zorganizowanych przez
Handshouse Studio dla Massachusets College of Art and Design. Model został
zbudowany na podstawie badań Karola Maszkowskiego, Aloisa Breiera, Marii
i Kazimierza Piechotków oraz Thomasa Hubki.
Replika synagogi w Gwoźdźcu znajduje się w czwartej galerii wystawy stałej –
Miasteczko (1648-1772). Jej więźba dachowa jest widoczna na poziomie 0.
Tyflografika została wykonana w formacie A3, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem.
Obie warstwy tyflografiki zostały połączone i zmontowane na materiale
podkładowym typu preszpan.

Synagogue in Gwoździec - frontage
In 2011, the Association of the Jewish Historical Institute of Poland together with the
POLIN Museum of the History of Polish Jews and Handshouse Studio initiated
a unique hands-on educational project: the reconstruction of the timber roof
structure and polychrome wooden ceiling of the lost 17th-century wooden
synagogue of Gwoździec. The Gwoździec Re!construction project included
construction, painting, and educational workshops in eight Polish cities where
students worked shoulder-to-shoulder with an international team of historians,
architects, artisans, and artists specializing in traditional woodwork and polychrome
painting. They created one of the centerpieces in the Core Exhibition. In 2011 during
the workshop in Sanok, participants reconstructed the timber-framed roof. During
two years, 2011-2012, in 7 cities - Rzeszów, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Sejny,
Kazimierz Dolny, Szczebrzeszyn they completed painted vault. The workshops
took place inside the synagogue in each town. Local residents were invited to
presentations of the project and inspired to learn more about the synagogue and
Jewish past of their own town. At the beginning of 2013 the roof together with the
decorative ceiling were mounted inside the museum’s building.
The tactile graphic was executed on the basis of wooden synagogues’ model
that was created during workshops organized by Handshouse Studio for the
Massachusetts College of Art and Design. The model is based on the research of
Karol Maszkowski, Alois Breier, Maria and Kazimierz Piechotka, and Thomas Hubka.
A replica of the Gwoździec synagogue is located in the fourth gallery of the Core
Exhibition called The Jewish Town (1648-1772). The timber roof truss is visible at
level 0.
The tactile graphic was made in A3 format, using the vacuum thermoforming
process with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined
and set on the pressboard background material.

Przekrój synagogi w Gwoźdźcu
Synagogę sytuowano w kierunku wschodnim, w stronę Jerozolimy. Najistotniejsza
w niej była ściana wschodnia z misternie wyrzeźbioną szafą na zwoje Tory. Duże
znaczenie miała też bima – w Rzeczypospolitej często umieszczana pośrodku
budowli. Odczytywano tam publicznie Torę oraz ogłoszenia. Budynek składał się
także z miejsc do nauki i pomieszczenia dla żydowskiego sądu. Później dodano
część dla kobiet oraz dwa ceglane aneksy: jeden na cheder, żydowską szkołę
podstawową, a drugi przeznaczony do spotkań zimą, kiedy trudno było ogrzać
główne pomieszczenie modlitewne.
Gwoździec to miasteczko niedaleko Kołomyi. Nie wiadomo, kiedy pojawili się
w nim Żydzi. Pierwsze wzmianki o ich obecności pochodzą z 1635 roku. Według
spisu ludności z 1765 roku mieszkało tam już 541 Żydów, a więc stanowili około
60 procent wszystkich mieszkańców. Synagoga była centralnym miejscem
w żydowskiej części Gwoźdźca.
Drewniana synagoga w Gwoźdźcu wzniesiona około 1640 roku, misternie zdobiona,
jest symbolem żydowskiego, ale także zdecydowanie polskiego charakteru
cywilizacji stworzonej przez polskich Żydów. To chrześcijańscy rzemieślnicy
wznosili z drewna, najbardziej dostępnego budulca, dwory, kościoły oraz synagogi.
Współpracowali z nimi żydowscy malarze, pokrywając barwnymi polichromiami
ściany i kopuły bożnic. Aloise Breier wykonał szkic wnętrza synagogi w Gwoźdźcu
przed pierwszą wojną światową. Dzięki rysunkom Breiera, a także naukowcom takim
jak Szymon Zajczyk, Maria i Kazimierz Piechotkowie oraz Thomas Hubka – można
było szczegółowo zrekonstruować ten cenny zabytek żydowskiej sztuki sakralnej.
Rekonstrukcja synagogi została odtworzona w 85%. Bima została odtworzona
w skali 1:1.
Replika synagogi w Gwoźdźcu znajduje się w czwartej galerii wystawy stałej –
Miasteczko (1648-1772). Jej więźba dachowa jest widoczna na poziomie 0.
Tyflografika wykonana w formacie A2 pozwala osobom z dysfunkcjami wzroku
zapoznać się z poszczególnymi elementami przekroju. Wykonana została
w technologii termoformowania próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem.
Zawiera opisy w piśmie brajla oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

A cross-section of the
synagogue in Gwoździec
Synagogues were positioned to the east, towards Jerusalem. The most important
part was the eastern wall with an intricately carved cabinet to store the Torah
scrolls. Of great importance was also the bimah, often placed centrally in old Polish
synagogues. The bimah was the place where the Torah and announcements were
read publicly. The building also comprised premises to study and rooms for the
Jewish court. Later on, the women’s section and two brick annexes were added: one
for the cheder (Jewish elementary school), and one for meetings in winter, when
it was difficult to heat the main prayer room.
Gwoździec is a small town near Kolomyia. It is not known when Jews arrived
in there. The first mentions of their presence date back to 1635. According
to the 1765 census, the town already had 541 Jews, and thus they constituted about
60 per cent of all residents. The synagogue was a central place
in the Jewish part of Gwoździec.
The wooden synagogue in Gwoździec, built around 1640, is intricately decorated
and serves as a symbol of both the Jewish and also strongly Polish character
of the civilisation created by Polish Jews. It was Christian craftsmen that used wood
(the most easily available construction materials) to erect mansions, churches and
synagogues. They collaborated with Jewish painters who covered the walls
and domes of synagogues with polychrome paintings. Aloise Breier made a sketch
of the interior of the Gwoździec synagogue before World War I. Thanks to Breier’s
drawings, as well as scholars such as Simon Zajczyk, Maria and Kazimierz Piechotka
and Thomas Hubka, it was possible to make a detailed reconstruction of this
precious element of Jewish religious arts. The synagogue was reconstructed in 85%.
The bimah was reproduced in the life size (1: 1 scale).
A replica of the Gwoździec synagogue is located in the fourth gallery of the
Core Exhibition called The Jewish Town (1648-1772). The timber roof truss is visible
at level 0.
The tactile graphic, made in the A2 format, allows people with visual impairments
to explore individual elements of the cross-section. It was made using the vacuum
thermoforming technology with full colour underprint. It contains descriptions
in the Braille alphabet and in large print for visually impaired visitors.

Chorągiew
Ta chorągiew, wykonana w 1863 roku, przedstawia Orła Białego i Pogoń – godła
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – a nad nimi dłonie uściśnięte
w geście porozumienia. Pod nimi napis: „Walecznym Braciom poświęcają Polki
Izraelitki. Kalisz 1863”. Część Żydów była zwolennikami integracji z polskim
społeczeństwem i określała się jako Polacy wyznania mojżeszowego, tak jak
twórczynie tej chorągwi. Wielu Żydów popierało dążenia niepodległościowe
Polaków w okresie zaborów, między innymi w czasie powstania styczniowego.
To właśnie powstańcom zadedykowana jest ta chorągiew.
Chorągiew znajduje się w piątej galerii wystawy stałej – Wyzwania nowoczesności
(1772-1914).
Tyflografika została wykonana w formacie A3 w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.
Reprodukcja tyflograficzna powstała na podstawie kopii chorągwi eksponowanej na
wystawie stałej w Muzeum POLIN. Oryginalna chorągiew znajduje się w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.

Flag
This flag was made in 1863. It depicts the White Eagle and Pogon – the national
emblems of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania – and above,
shaking hands in agreement. The caption below says: “To the Brave Brothers from
the Polish Israeli Women. Kalisz 1863”. Some Jews favoured integration with the
Polish society and described themselves as Polish followers of Judaism as was the
case with the women who sewed that flag. Many Jews supported Polish struggle
for independence during the partitions, the January Uprising included. This flag was
dedicated to the insurgents.
The flag is located in the fifth gallery of the Core Exhibition, Encounters with
Modernity (1772-1914).
The tactile graphic was made in A3 format, using the vacuum thermoforming
process with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined
and set on the pressboard background material.
The tactile graphic is based on the copy of the flag exposed at the permanent
exhibition at the POLIN Museum. The original flag is in the Polish Army Museum
in Warsaw.

Mapa kolei w Królestwie Polskim
Mapa kolei w Królestwie Polskim sygnalizuje gwałtowne przemiany, jakie
przechodziło społeczeństwo w XIX wieku. Pierwsza linia kolejowa, otwarta
w 1848 roku, łączyła Warszawę z Krakowem i Wiedniem. Kolejne trasy biegły
przez Białystok i Wilno do Petersburga oraz do Łodzi. Znaczącą rolę w budowie
linii kolejowych na ziemiach polskich odegrali bankierzy pochodzący z rodzin
żydowskich: Herman Epstein, Jan Bloch i Leopold Kronenberg.
Mapa kolei w Królestwie Polskim znajduje się w piątej galerii wystawy stałej –
Wyzwania nowoczesności (1772-1914).
Tyflografika została wykonana w formacie A2, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.

Map of railways
in the Kingdom of Poland
The map of railways in the Kingdom of Poland indicates rapid changes which
occurred in the society in the 19th century. The first railway line was opened in 1848
and it connected Warsaw with Krakow and Vienna. Next lines ran through Białystok
and Vilnius to St. Petersburg and to Łódź. A prominent role in the development of
the railway lines in Poland was played by Jewish bankers: Herman Epstein, Jan Bloch
and Leopold Kronenberg.
The map of railways in the Kingdom of Poland is located in the fifth gallery of the
Core Exhibition, Encounters with Modernity (1772-1914).
The tactile graphic was made in A2 format, using the vacuum thermoforming
process with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined
and set on the pressboard background material.

Rozkład jazdy pociągów
Rozkład jazdy kolei warszawsko-wiedeńskiej jest dowodem na to, jak przyspieszyło
życie na ziemiach polskich w XIX wieku. Podróże stały się łatwiejsze. Pasażerami
pociągów byli też Żydzi. Na dworcach w kolejkach po bilety spotkać można było
chasydów pielgrzymujących na dwór cadyka, agentów handlowych z łódzkich
fabryk, młode Żydówki wyjeżdżających na studia do Petersburga czy mieszkańców
sztetli migrujących za chlebem do dużych miast.
Rozkład jazdy pociągów znajduje się w piątej galerii wystawy stałej – Wyzwania
nowoczesności (1772-1914).
Tyflografika została wykonana w formacie A3, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.

Timetable
The timetable of the Warsaw-Vienna Railways is the evidence of how life gained
momentum in Poland in the 19th century. Travelling became easier. Also Jews were
among train passengers. Railways stations witnessed Hasidim standing at the ticket
windows to buy a ticket for a pilgrimage to the Tzadik’s court, trade agents of the
Łódź factories, young Jewish women departing for studies in St. Petersburg
or inhabitants of shtetls migrating to big cities in search for jobs.
The timetable is located in
the fifth gallery of the Core
Exhibition, Encounters with
Modernity (1772-1914).
The tactile graphic was
made in A3 format, using
the vacuum thermoforming
process with full colour
sub print. Both layers of
the tactile graphic were
combined and set on the
pressboard background
material.

Plakat wyborczy
wzywający do głosowania
Ulotka wyborcza wydana przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego przez
Tymczasową Żydowską Radę Narodową, która w zamierzeniu syjonistów miała stać
się reprezentacją całego społeczeństwa żydowskiego. W wyborach wzięły udział
również inne ugrupowania żydowskie, wierząc, że uzyskanie silnej reprezentacji
w parlamencie pozwoli im skuteczniej walczyć o przyznanie Żydom pełnych praw
obywatelskich. Wybory te miały miejsce w 1919 roku.
Plakat wyborczy znajduje się w szóstej galerii wystawy stałej – Na żydowskiej ulicy
(1918-1939).
Tyflografika wykonana w formacie A3 pozwala osobom z dysfunkcjami wzroku
zapoznać się z poszczególnymi elementami plakatu wyborczego ze szczególnym
uwzględnieniem liternictwa i propagandowego układu plakatu. Wykonana została
w technologii termoformowania próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem.
Zawiera opisy w piśmie brajla oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

An election poster calling
for people to vote
This is an election leaflet issued before the elections to the Legislative Sejm by the
Provisional Jewish National Council, which, according to Zionists’ intention, was
to become a representation of the entire Jewish community. Also other Jewish
groups took part in the elections which believed that a strong representation in the
parliament will allow them to fight more effectively for full civil rights for Jews.
The elections took place in 1919.
The election poster is located in the sixth gallery of the Core Exhibition, On the
Jewish Street (1918-1939).
The tactile graphic, made in the A3 format, allows people with visual impairments
to explore the individual elements of the electoral poster, with a particular focus
on the lettering and the propaganda-driven layout. It was made using the vacuum
thermoforming technology with full colour underprint. It contains descriptions in the
Braille alphabet and in large print for visually impaired visitors.

Order
Ten order Virtuti Militari został nadany pośmiertnie Motelowi Lewinsonowi, Żydowi
w szeregach Legionów Polskich, który poległ w lipcu 1916 roku pod Optową. Dążenia
Polaków do odzyskania niepodległości na początku XX wieku spotykały się
z poparciem części ludności żydowskiej, zwłaszcza środowisk asymilacyjnych
i ortodoksyjnych.
Order znajduje się w szóstej galerii wystawy stałej – Na żydowskiej ulicy (1918-1939).
Tyflografika została wykonana w formacie A4, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.

Order
This Virtuti Military order was awarded posthumously to Motel Lewinson, a Jew
fighting in the Polish Legions who was killed in July 1916 near Optowa. The Polish
struggle for independence at the beginning of the 20th century was supported by
a part of the Jewish population, particularly Jews from assimilated and orthodox
families.
The Virtuti Militari order is located in
the sixth gallery of the Core Exhibition,
On the Jewish Street (1918-1939).
The tactile graphic was made
in A4 format, using the vacuum
thermoforming process with full colour
sub print. Both layers of the tactile
graphic were combined and set on the
pressboard background material.

Mapa getta warszawskiego opublikowana
w „Nowym Kurierze Warszawskim”
W czasie okupacji w okresie II wojny światowej Niemcy utworzyli w polskich
miastach i wsiach około 600 gett – obszarów przymusowego osiedlenia Żydów.
Część z gett była ogrodzona, wszystkie – przeludnione. Panowały w nich nędza
i głód, szerzyły się choroby. Otoczone ceglanym murem getto w północnej części
Warszawy było największe i najludniejsze. Zostało utworzone w październiku
1940 roku. W szczytowym okresie na obszarze trzech kilometrów kwadratowych
uwięziono tu ok. 460 tysięcy Żydów. Codziennie zmagali się oni z głodem, biedą,
chorobami i rosnącą śmiertelnością, niemieckim terrorem i własną bezsilnością.
Jednocześnie próbowali normalnie żyć. W podziemiu istniało życie religijne,
szkolnictwo, prasa. Żydzi przemycali do getta żywność i lekarstwa. Większość
mieszkańców getta – ok. 300 tysięcy – została wywieziona do obozu śmierci
w Treblince i tam zamordowana. Getto warszawskie zostało zlikwidowane po
żydowskim powstaniu wiosną 1943 roku.
Mapa getta warszawskiego znajduje się w siódmej galerii wystawy stałej – Zagłada
(1939-1945).
Tyflografika wykonana w formacie A2 pozwala osobom z dysfunkcjami wzroku
zapoznać się ze strukturą wydzielonej dzielnicy Warszawy. Pokazano drogi
oraz kwartały zabudowy. Wykonana została w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Zawiera opisy w piśmie brajla
oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

The map of the Warsaw Ghetto,
published in the
”New Warsaw Courier”
During the Nazi occupation during World War II the Germans established about
600 ghettos in Polish towns and villages. The ghettos were areas of compulsory
settlement for Jews. Some of the ghettos were fenced, and all of them were
overcrowded. They were affected by poverty and hunger, and diseases were
widespread. Surrounded by a brick wall, the ghetto in the northern part of Warsaw
was the largest and most populous one. It was established in October 1940.
At its peak, around 460,000 Jews were imprisoned here in an area of three square
kilometres. Every day they struggled with hunger, poverty, disease and rising
mortality, German terror and their own helplessness. At the same time, they tried to
live a normal life. Religious life, education and the press existed in the underground.
Jews smuggled food and medicines into the ghetto. The majority of its inhabitants,
i.e. approx. 300,000, were deported to the Treblinka death camp and murdered
there. The Warsaw Ghetto was liquidated after the Jewish uprising in the spring of
1943.
Map of the Warsaw Ghetto is located in the seventh gallery of the Core Exhibition,
Holocaust (1939-1945).
The tactile graphic, made in the A2 format, allows people with visual impairments
to explore the structure of this separated district of Warsaw. It shows roads and
quarters of the district.
It was made using the vacuum
thermoforming technology with
full colour underprint. It contains
descriptions in the Braille
alphabet and in large print
for visually impaired visitors.

Instrukcja dzwonienia
Ta kartka była zatknięta za drzwi jednego z mieszkań w warszawskim getcie.
Informowała, ile razy należy dzwonić do określonego lokatora. W przeludnionym
getcie w jednym mieszkaniu stłoczonych było wielu ludzi. W szczytowym okresie
w getcie o powierzchni 4 kilometrów kwadratowych uwięziono ok. 450 tysięcy
Żydów.
Instrukcja dzwonienia znajduje się w siódmej galerii wystawy stałej – Zagłada
(1939-1945).
Tyflografika została wykonana w formacie A3, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan.

Ringing instruction
This card was stuck in the door of one of the apartments in the Warsaw Ghetto.
It stated how many doorbell rings were needed for each tenant. In the overcrowded
ghetto, many people were crammed into one flat. At the peak moment, about
450,000 Jews were detained in the ghetto with an area of 4 square kilometres.
The ringing instruction order is located in the seventh gallery of the Core Exhibition,
Holocaust (1939-1945).
The tactile graphic was made
in A3 format, using the vacuum
thermoforming process with full
colour sub print. Both layers of the
tactile graphic were combined and
set on the pressboard background
material.

Pomnik Bohaterów getta
Ta płaskorzeźba znajduje na wschodniej ścianie pomnika Bohaterów Getta,
odsłoniętego w 1948 roku na warszawskim Muranowie. Przedstawia Żydów
pędzonych ku zagładzie i jest hołdem oddanym ponad 300 tysiącom mieszkańców
warszawskiego getta, zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. Na drugiej
stronie pomnika autor dzieła, Natan Rapoport, umieścił płaskorzeźbę ukazującą
bojowników z getta. Pomnik znajduje się w sercu dawnego getta. Dziś naprzeciwko
niego stoi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Reprodukcja płaskorzeźby znajduje się również w ósmej galerii wystawy stałej –
Powojnie (1944-)
Tyflografika została wykonana w formacie A2, w technologii termoformowania
próżniowego z pełnokolorowym poddrukiem. Obie warstwy tyflografiki zostały
połączone i zmontowane na materiale podkładowym typu preszpan. Dostępna jest
także kopia w odlewie kompozytowym.

Monument to the Ghetto Heroes
This bas-relief is placed on the eastern wall of the Monument to the Ghetto Heroes
which was unveiled in 1948 in the Warsaw Muranów District. It depicts Jews
being driven for extermination and is a tribute to over 300,000 inhabitants of the
Warsaw Ghetto murdered in the Treblinka death camp. On the reverse side of the
Monument, its author Natan Rapoport has placed a bas-relief depicting the Ghetto
fighters. The monument is situated in the very heart of the former ghetto. Today,
POLIN Museum of the History of Polish Jews situated across the square is facing it.
The reproduction of bas-relief is also located in the eighth gallery of the Core
Exhibition, Postwar Years (from 1944 to the Present).
The tactile graphic was made in A2 format, using the vacuum thermoforming
process with full colour sub print. Both layers of the tactile graphic were combined
and set on the pressboard background material. A composite cast copy is also
available.

Plan Wystawy Stałej/ A map of Core Exhibition
Lokalizacja oryginalnych obiektów znajdujących się na wystawie stałej /
Original objects’ location at the Core Exhibition
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Oznaczenia/ LEGEND
G1 — Las / Forest
G2 — Pierwsze spotkania/ First Encounters
G3 — Paradisus Iudaeorum/ Paradisus Iudaeorum
G4 — Miasteczko/ The Jewish Town
G5 — Wyzwania nowoczesności/ Encounters with Modernity
G6 — Na żydowskiej ulicy/ On the Jewish Street
G7 — Zagłada/ Holocaust
G8 — Powojnie/ Postwar Years

— winda/ elevator
— kierunek zwiedzania/ direction of visit
— miejsca do siedzenia/ sears
— wyjście ewakuacyjne/ emergency exit
— wejście / wyjście z muzeum/ museum entrance / exit

Lokalizacja oryginalnych obiektów znajdujących się na wystawie stałej / Original objects’ location at the core exhibition
— Przekrój synagogi w Gwoźdźcu/
— Brakteat/ Bracteate
1 — Plan Krakowa i Kazimierza/
A cross-section of the synagogue in Gwoździec
A map of Cracow and Kazimierz
1 — Chorągiew/ Flag
2 — Strona tytułowa ze starodruku z XVI wieku/
2 — Mapa kolei w Królestwie Polskim/ Map of railways in the Kingdom of Poland
3 — Rozkład jazdy pociągów/ Timetable
Title page of a book from the 16th century
3 — Mapa: Rozmieszczenie ludności żydowskiej
1 — Plakat wyborczy wzywający do głosowania/
An election poster calling for people to vote
w I Rzeczypospolitej 1764-1766/ Map:
2 — Order/ Order
Distribution of Jewish population in the First
Republic of Poland 1764-1766
1 — Mapa getta warszawskiego opublikowana w „Nowym Kurierze Warszawskim”/
The map of the Warsaw Ghetto, published in the ”New Warsaw Courier”
— Synagoga w Gwoźdźcu – front/
2 — Instrukcja dzwonienia/ Ringing Instruction
Synagogue in Gwoździec – frontage
— Pomnik Bohaterów getta/ Monument to the Ghetto Heroes
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