
 

 

Witamy w Castle Museum w Yorku!  

Castle Museum, czyli Muzeum Zamkowe, otwarte zostało w 1938 roku i znajduje się w 

dawnym więzieniu zamkowym. Pomimo że więzienie stanowi część obecnego muzeum, 

budynek zamkowy pełni funkcję York Crown Court (Sąd Koronny). Dick Turpin był 

jednym ze sławnych więźniów powieszonych tutaj w 1739 roku za kradzież koni.  

Muzeum przybliża nam aspekty życia codziennego Brytyjczyków na przestrzeni 

dziejów. Oto tylko kilka przykładów:  

a) Izby i pokoje na przestrzeni wieków 

b) Model ulicy wiktoriańskiej i budynków użytku publicznego 

c) Komnata Zabawek 

d) Galeria lat sześćdziesiątych  

e) Więzienie 

Zobaczymy tu tysiące obiektów, tuziny pokoi, różne sklepy i cele więzienne. Każdy 

znajdzie tu coś dla siebie. Życzymy miłej zabawy!  



Izby i pokoje na przestrzeni wieków  

Te izby przybliżą nam życie 

autentycznych postaci. Zagłębimy 

się więc w tajemnice wiktoriańskich 

czasów, pokoi z XIX wieku, czy 

nawet siedemnastowiecznej jadalni. 

Izby te udekorowane są dokładnie 

tak, jak za dawnych czasów i 

zawierają autentyczne przedmioty i 

artefakty, na przykład teleskopy, 

domek dla lalek, zegary, talerze i o wiele więcej. Zagłęb się więc w dzieje brytyjskich 

wielmożnych lub pospolitego ludu.  

 

Komnata Zabawek  

Komnata Zabawek ukazuje nam wszelkie umilacze 

dziecięcych czasów z ostatnich 150 lat. Jest tu 

nawet karuzela z 1905 roku, pokój z lat 

pięćdziesiątych, czy pokoik chłopca i dziewczynki z 

kompletem zabawek i laleczek. A gdzie są ślady 

łapek misia? Znajdź go!  

 

 

Kirkgate  

Kirkgate to duma Castle Museum w Yorku. Odzwierciedla ulicę tego miasta w latach 

1870 – 1901. Sklepy nazwane są na podstawie autentycznych budynków  tamtych 

czasów. Spójrzmy więc na wystawy przez okna drukarni, zegarmistrza lub apteki. 

Chodźmy zobaczyć, jak wyglądała dawna szkoła i zapytajmy cukiernika o koszt słodkiej 

myszy! A może poprosimy aptekarza o wiktoriańskie leki?  



Odwiedźmy następnie Rowntree 

Alley, aby poczuć, co znaczyła 

bieda w tym mieście. Aleja ta 

bowiem ukazuje, jak żyli 

mieszczanie w XIX wieku. Czy 

słyszysz to? Może to dorożkarz 

właśnie powraca z kursu? A co to 

za dziwny zapach w 

ciemniejszych zakątkach 

miejskich?  

 

 

Galeria lat sześćdziesiątych  

Wystawa to oferuje nam 

wgląd w tematy mody, sztuki, 

sportu, muzyki i codziennych 

ludzkich przeżyć w tamtej 

epoce. Zawiera ona replikę 

statku kosmicznego Mercury,  

na którym John Glenn okrążył 

Ziemię. Ubrania, zabawki, 

opakowania na jedzenie, czy 

też sprzęt elektryczny 

pokazują nam, jak wyglądało 

życie w tej barwnej dekadzie, 

a „jukebox” pozwoli na powrót do dawnych czasów, grając znane starszemu pokoleniu 

melodie.  

 

Mamy nadzieję, że spędziliście Państwo tu mile czas.  

Zapraszamy ponownie! 


