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Książka ma tylko 61 lat i maleńki nakład. Jest doskonale zachowana. Można ją spotkać nie tylko w Owiń-
skach, ale i w innych ośrodkach dla niewidomych w Polsce. Muzeum eksponuje  ją z dwóch powodów: po 

pierwsze ze względu na tematykę. To katechizm. W tamtych czasach nie była to mile widziana problematyka 
przez państwo polskie. Drugi powód to rodzaj papieru. Jest doskonałej klasy, z wysoką zawartością celulozy. Na 
takim papierze druk brajlowski zachowuje doskonałą jakość w porównaniu z aktualnie stosowanym papierem. 

Na ścianie północnego korytarza krużganka możecie zobaczyć stylizowany napis brajlowski: Muzeum Ty-
flologiczne. To nazwa jedynej tego typu instytucji w Polsce i jednej z kilku w Europie. To miejsce, gdzie 

spotkamy się z przedmiotami związanymi z kulturą i edukacją niewidomych na przestrzeni dziejów. Wystarczy 
przekroczyć szklane drzwi, aby znaleźć się w świecie ciemności. I w świecie światła. 

There is a Braille inscription on the north-facing wall of the hallway, saying: The Museum of Tactile Learning 
Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind. It is the name of the only institution of its kind in Poland and 

one of a few in Europe. It houses artefacts related to the sphere of culture and education of the blind as it has 
evolved through time. Once you cross its threshold, you enter the world of those who live in darkness. And you 
also enter their realm of light.    

This book is only 61 years old, its print run was quite small. It is in a perfect state of preservation. Its copies 
can be seen not only at Owińska, but also at other educational centres for the blind in Poland. There are two 

reasons why it is exhibited in the Museum. The first one concerns its content. It is a catechism. In those days, 
such reading matter was out of favour with the Establishment. The other reason is connected with the quality 
of paper. It is of top quality, with a high cellulose content. Such paper holds the shape of the Braille dot much 
better than the paper used currently.    
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Na pierwszym planie w gablocie dziwne przyrządy z kolczastymi kółkami, szpilkami i nierównymi  kawał-
kami ostrego metalu, ułożone na sparciałej, gumowanej rysownicy. To jedne z wielu narzędzi, do wyko-

nywania przez niewidomych lub ich nauczycieli, dotykowych, reliefowych rysunków. Niektóre są bardzo stare. 
A niektóre nowe, jak wymyślone i skonstruowane kilkanaście lat temu w Ośrodku w Owińskach „kredki dla 
niewidomych”.

Ośmiornica. Tyflografika z początku XIX wieku wytłoczona w wydawnictwie Martina Kunza w Illzach. Ma 
już opisy brajlowskie w języku niemieckim! I jest… brudna. Tak, to jeden z nowych nabytków Muzeum 

Tyflologicznego, który nie zostanie jak wszystkie inne poddany konserwacji. Ten brud będzie zachowany dla 
potomnych – to brud setek dziecięcych rąk oglądających ten arkusz. Rąk dzieci niemieckich, a po wojnie pol-
skich. Po prostu – dzieci!

An octopus. A tactile graphic image dating back to the beginning of the 19th century, embossed onto paper 
in the Martin Kunz Publishing House in Illzach. The Braille captions are in German! This copy is … dirty. 

Unlike other acquisitions of the Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind, this 
recently acquired piece of tactile graphics is not eligible for conservation or restoration. The dirt on its surface 
will be… preserved for the next generations to see: it is the dirt left by the fingertips of hundreds of German 
and, subsequently, Polish children feeling the raised dots to “see”. Kids will be kids, be they German or Polish!

What can be seen in the foreground are strange looking tools with toothed wheels, needles, or unevenly 
shaped sharp-edged pieces of metal attached to wooden handles, neatly arranged in rows in a glass 

cabinet on an age-hardened rubberized waterproof drawing-board. It is just a few of the many tools used by 
blind students or by their teachers to produce tactile pictures made in relief. Some of the tools are very old, 
others are quite new. The latter group includes “crayons for the blind”, devised and constructed several years ago 
at the Special Education Centre at Owińska.  
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Mapa ścienna Polski dla niewidomych sprzed pierwszej wojny światowej. W trakcie konserwacji odsło-
nięto ślady, gdzie kiedyś były wbite metalowe trzpienie oznaczające dawną granicę Polski. Po II wojnie 

światowej jakiś pracowity nauczyciel przerobił ją, dostosowując granice do aktualnej rzeczywistości politycz-
nej. Jest piękna! Ponadto Muzeum posiada niezwykłą kolekcję starych map tyflologicznych, w tym najstarszą 
mapę Europy. Mapę, jak i wszystkie inne eksponaty, zainteresowani mogą wziąć do ręki! Takie to muzeum...

Książki mówione dla niewidomych. Nagrywane od momentu, kiedy technologie zaczęły na to pozwalać.  
W Owińskach można zobaczyć nagrania książek jeszcze sprzed II wojny światowej na bakelitowych pły-

tach, wydawane sumptem Kongresu Stanów Zjednoczonych. Można obejrzeć książki mówione na szpulach 
magnetofonowych, na taśmach oraz na nowoczesnych środkach zapisu dźwięku. Są książki z Niemiec, Rosji, 
Gruzji, Czech, Węgier… W innych gablotach możemy zobaczyć urządzenia do odtwarzania tak zapisanej lite-
ratury. 

Audiobooks for the blind. They have been recorded since technology advancements made it possible. In the 
Museum at Owińska, you can see audiobooks recorded as early as the interwar period: on Bakelite disc 

records, funded by the US Congress. There are also audiobooks recorded on reel-to-reel magnetic tape, on cas-
sette tape, and on modern media for sound recording. There are audiobooks from Germany, Russia, Georgia, 
Bohemia, Hungary… Audiobook players can be seen in other display cases.

A tactile wall map of Poland dating back to the pre-WW1period. During the conservation, traces left after 
removal of push pins marking the then border of Poland were revealed. After WW2, an unknown teacher 

painstakingly amended the map to adjust the borderline to the changed political status quo. It is beautiful! 
Moreover, the Museum houses an unusual collection of old tactile maps, including the oldest map of Europe. 
The map can be touched and handled like all the other exhibits! This is how things are done at this Museum…
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Kto w dobie nowoczesnych technologii używa liczydła, wielkiej ekierki i drewnianego kątomierza? Zdziwi 
Cię w salach Muzeum Tyflologicznego nie tyko to! Wystarczy, że popróbujesz popracować na dziwnych 

i niekiedy niezrozumiałych pomocach dydaktycznych przez kilka minut, żeby popaść w zdumienie nad ich 
praktycznością i funkcjonalnością! Wszystko co jest dobre i użyteczne dla osób niewidzących, jest tak samo 
użyteczne dla widzących.

Lekcje muzealne w Muzeum Tyflologicznym dotyczą 22 podstawowych tematów związanych z życiem, kul-
turą i edukacją osób niewidomych. Nie byłyby ciekawe, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwe, gdyby nie 

zgromadzone materiały. Na fotografii elementy ekspozycji poświęcone technologiom tłoczenia i druku pisma 
punktowego. Każdy ze zwiedzających zabiera z sobą do domu samodzielnie wytłoczony brajlowski tekst.

Museum classes at the Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and Apparatus for the Blind are built 
around 22 issues related to life, culture, and education of the blind. Without the Museum collections, 

such classes would not inspire interest, and the idea behind them could hardly be feasible. In this photograph, 
you can see a few exhibits dedicated to Braille forming technologies. Everybody can get some hands-on expe-
rience of Braille printing, and take home a page of Braille text embossed by himself.   

Whoever would use an abacus, a huge triangle, or a wooden protractor in a technology driven world? 
Be ready for still more surprises awaiting you on your tour of the Museum! Try handling any of those 

strange or even incomprehensible looking learning aids for a while, and you will be surprised to discover how 
handy and functional it is! What is good and useful for the blind will also be of use to sighted users.  
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Czy niewidomemu są potrzebne okulary? Czy komputer może nie mieć monitora? Jak można surfować  
w internecie nie mogąc jednocześnie przeczytać zwykłej książki dla widzących? Odwiedzając Muzeum  

w Owińskach zadasz jeszcze dziesiątki innych pytań. A oprowadzający nie tylko na nie odpowiedzą, ale przede 
wszystkim pokażą, co jest eksponowane w gablotach oraz to, co jest schowane w szafach i szufladach. Warto 
przyjechać do Owińsk!

Na ścianach Muzeum w Owińskach zobaczymy kilka potężnych, wykonanych w większości w jednym eg-
zemplarzu, reliefowych map ściennych. Najstarszy egzemplarz pochodzi sprzed I wojny światowej. Naj-

nowszy, którego element prezentowany jest na fotografii, to wczesne lata 90. Wykonany przez osobę mającą 
podstawową wiedzę tyflologiczną, przedstawia nasz kraj z uwzględnieniem wyczuwalnej dotykowo rzeźby te-
renu. 

There are some large eye-catching relief maps, most of them made in one copy only, to be seen on the walls 
of the Museum at Owińska. The oldest one dates back to the pre-WW1 period. The most recent map  

a fragment of which can be seen in this photograph was made in the 1990s by someone with the basic knowl-
edge and understanding of what the education and rehabilitation of the blind is about. It is a tactile map of 
Poland with embossed topographical features.

Does a blind person need glasses? Can there be a PC with no display unit? How is it possible to surf the In-
ternet for someone who cannot read a book for sighted readers? You will ask dozens of similar questions 

during your tour of the Museum at Owińska. All of them will be answered by the staff showing your around this 
place. They will not only tell you about the exhibits from the show-cases, but also produce some others, stored 
in drawers and cabinets, for you to see. Owińska will definitely be worth your while!    



I w ciemności... Światło! For There Is a Light in Every Darkness...

- 80 - - 81 -

Narzędzia do pisania pismem punktowym. Muzeum posiada, liczącą kilkadziesiąt sztuk, kolekcję różno-
rodnych tabliczek do pisania, dłutek oraz rylców używanych na przestrzeni dziejów do pisania ręcznego 

pismem brajla. W zbiorach znajduje się także kilkanaście mechanicznych tabliczek oraz maszyn. Na fotogra-
fii zniszczona od dziesiątków lat użytkowania, ale ciągle działająca najpopularniejsza z maszyn brajlowskich  
w Europie „Pichta”. Była produkowana w Niemczech wschodnich - dawnym NRD.

Gry dla niewidomych. Temat niesłychanie ważki w procesie nie tylko rozrywki, ale i edukacji. O ile osoby 
widzące „od zawsze” miały przeogromny wybór gier, o tyle ich liczba dla osób z dysfunkcjami wzroku jest 

nieporównywalnie mniejsza. Oprócz kilkunastu rodzajów gier planszowych Muzeum posiada prawdziwy skarb 
– wykonaną specjalnie dla niewidomych grę „Scrabble” z 1945 roku. Mogą z niej korzystać zarówno niewidomi, 
jak i widzący!

Games for the blind and visually impaired. They are of utmost importance not only in recreation, but also 
in learning. Whereas sighted gamers have always had a plethora of games to choose from, a list of games 

available to the blind or visually impaired is incomparably shorter. Apart from several kinds of board games, 
there is a “hidden” treasure in the Museum collections: a modified version of Scrabble adapted to the needs of 
the blind, dating from 1945. It can be used both by sighted and by blind players.

Tools used to write Braille. The Museum has a rich and diversified collection of slate and stylus kits, several 
dozen pieces altogether, used for brailling over decades and centuries. There are also several mechanical 

braillewriters and tablets. The braillewriter seen in this photograph, an “Erica-Picht” model considered the 
most popular one in Europe, had to withstand decades of wear and tear, but it is still operational. It was pro-
duced in the former GDR. 
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Jedna z najstarszych map reliefowych, jaka znajduje się w kolekcji Muzeum Tyflologicznego przy Ośrodku 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Muzeum posiada kilkaset różnego rodzaju map. Najcenniejsze to 

pierwsze tyflologiczne mapy wykonywane w technologii tłoczenia w kartonie. Ta powstała 1889 roku w Stieglitz 
(aktualnie dzielnica Berlina) i jest autorstwa Martina Kunza – wybitnego tyflopedagoga tamtych lat.

Zanim Louis Braille wymyślił swoje pismo, zanim upowszechniło się ono z wielkim trudem na całym świe-
cie, niewidomi mieli powszechnie stosowane narzędzie do pisania. Muzeum posiada jedyny w Polsce, au-

tentyczny egzemplarz drukarenki Kleina sprzed 220 lat! Specjalnie skonstruowane z ostrych igieł czcionki liter 
dla widzących, pozwalały użytkownikom pisać na grubym papierze. Na lekcjach muzealnych mamy możliwość 
samodzielnego pisania na tym urządzeniu.

Before Louis Braille devised his system of writing and before it become universally accepted, which was a 
painstaking process, blind persons had their own movable-type printing system which was in general use 

in those days. The Museum can boast the only set of movable type pieces for the blind in Poland called “Klein’s 
printing press”, one that is 220 years old! The type pieces are embossed in order to punch large-sized ordinary 
characters in thick paper. Museum classes give an opportunity to use this type set in printing. One of the oldest relief maps from the collections of the Museum of Tactile Learning Aids, Artefacts and 

Apparatus for the Blind opened at the Special Education Centre for Blind Children at Owińska. The map 
collection is comprised of several hundred different maps. The most valuable specimens include some of the 
first tactile relief maps constructed on cardboard. This one was created in 1889 in Stieglitz (today’s Berlin dis-
trict) by Martin Kunz, an outstanding teacher of the blind.
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