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wstęp wolny

Otwarte codziennie wiosna i lato 
Od 10:30 do 16:30

Jesień i zima (Od środy do niedzieli 
Od 12 do 16

Zimowe godziny otwarcia są różne. 
Sprawdź stronę internetową.

12 North Street, St Andrews
Fife, KY16 9PW
01334 477629



12 North Street (Ulica Północna nr 12)
Pomimo tego, że dom na tym terenie istnieje od około 1140 roku, 
teraźniejszy budynek datuje się prawdopodobnie na późne lata 
1600-tne. Pierwotnie był on zbudowany dla jednej rodziny, lecz z 
archiwalnej dokumentacji wynika że w ciągu XVIII-tego i XIX-tego 
wieku był on własnością bogatych kupców z St Andrews, którzy 
wynajmowali go rybackim rodzinom. 

Według spisów ludności z lat 1851-91, dom nr 12 był                            
czteropokojową rezydencją, gdzie w każdym pokoju mieszkała jedna 
rodzina o liczebności do 9 osób. 

Próby rządu, aby wyeliminować slamsy w latach 1930-tych, spow-
odowały wydanie nakazu wyburzenia domu nr 12. Jednakże, w 1937 
budynek został ocalony przez lokalnego architekta, imieniem James Howe Scott. Kupił on dom nr 12 i sąsiadujący obiekt, 
żeby stworzyć większy, rodzinny dom. 

Pomimo tego, że budynki zostały znacznie zmodyfikowane celem modernizacji, Pan Scott był zdeterminowany żeby       
zachować oryginalne element, gdzie tylko było to możliwe.
 
Jako zapalony antykwariusz, uratował on wiele obiektów z innych skazanych na wyburzenie domów i dodał      niektóre do 
własnego domu. Wiele z nich, miedzy innymi rzeźbiony napis nad drzwiami upamiętniający datę wesela z 1619 roku, ciągle 
można zobaczyć w naszym muzeum. 

Parter
Widoczne tu wystawy ukazują różnorodne sklepy i przedsiębiorstwa w St Andrews, między innymi sklep 
spożywczy, właścicieli “Aikman i Terras” z lat 1837-1981. Ta rekonstrukcja jest modelowana na sklep jakim 
był on w latach 1950-tych, przywołując miłe wspomnienia z czasów poprzedzających supermarkety. 

Nasza apteka przedstawia wiele interesujących obiektów z XIX-tego i XX-tego wieku.Większość tabletek i 
lekarstw było robionych na miejscu przez lokalnych farmaceutów. Nasza wystawa oferuje fascynujący wgląd 
w minioną epokę. Przemysł rybny był ważnym elementem dla wielu ludzi w St Andrews.
 
Nasza wystawa Fisher Folk (Rybacki Lud) zagłębia życie społeczności, która w 1800 roku składała się z około 
200 rodzin w samej okolicy pobliskiego Ladyhead!

Nasz gabinet dentystyczny zawiera wiele fascynujących (i makabrycznych!) narzędzi i przedstawia szczęśliwy 
postęp jaki został dokonany od wczesnych lat dentystyki. Wiele z obiektów przedstawionych tutaj było     
używanych przez Davida Duncana, jubilera, który podjął pracę jako dentysta w latach 1830-tych. 

St Andrews było utożsamiane z National Postal Service (Narodowymi Usługami Pocztowymi) już w 1790 
roku, ale Post O�ce (Urząd Pocztowy) został założony dopiero w 1820 roku. Ta wystawa pokazuje 
znaczenie Urzędu Pocztowego, który stał się socjalnym ośrodkiem dla społeczności.



Pierwsze piętro 
Na schodach i na pierwszym piętrze zobaczyć można   
wystawy związane z różnymi historycznymi aspektami 
miasta i ludzi z St Andrews. W naszej strefie “Museum 
Juniors” (“Muzeum Młodszych”) znaleźć można arkusze 
do zabawy dla dzieci. Pierwsze piętro używane było jako 
pokój Sir Jamesa Scotta, w którym jego goście byli 
zabawiani. 

Większość podłogi poddasza została usunięta, aby osłonić 
belki dachowe , a balkon został zbudowany tak, by on i 
jego przyjeciele mogli cieszyć się muzycznymi wieczorami. 
Słupki podtrzymujące galerię pochodziły z łóżka z            
baldachimem! 

Pozostałe słupki można zobaczyć na dole przy wejściu.Najstarsze okno w tym domu jest pierwszym oknem 
po prawej od wejścia - to z połową okiennic. Oryginalny kominek został wymieniony przez Jamesa Scotta w 
latach 1930tych, lecz wzniesiona platforma ponad kominkiem pozostała.
 
To piętro to jest używane do bieżących, tymczasowych ekspozycji. Obiekty są regularnie zmieniane i        
obejmowały szeroki zakres tematyczny przez lata. Kolekcja w muzeum w wielkim stopniu dotyczy lokalnego 
rejonu i wystawy zostały zmontowane na podstawie lokalnej mody, dawnych budynków, portu i             
społeczeństwa rybackiego, i wielu innych kwestii, godnych muzeum historii społecznej. 

Ogród i inne wystawy
Nasz ustronny ogród jest uroczym miejscem do odprężenia się i nacieszenia się promieniami słońca.Jest w 
nim wiele pięknych roślin i krzewów i nowy, przyjazny dla wózków inwalidzkich ogród sensoryczny który 
oferuje unikalne doznania, rozbudzające zmysły słuchu, wzroku, dotyku i węchu. 

Od XIX-tego wieku, wychodek (zewnętrzna toaleta) jest dwusiedzeniowy i służył rodzinom z domu nr 12 i 
z sąsiadującego obiektu. Dostęp był uzyskiwany przez pasaż, który biegł pomiędzy dwoma budynkami.Ten 
wychodek jest uważany za jeden z ostatnich tego typu egzemplarzy w St Andrews.

Najnowszym dodatkiem do atrakcji w muzeum 
jest wystawa kowalstwa. Przed pierwszą wojna 
światową było w St Andrews ponad dziesięciu 
kowali. Liczba kowali gwałtownie zmalała wraz 
z postępem w rozwoju urządzeń                      
przemysłowych w XX wieku.Oryginalna pralnia 
stała się   “Pokojem Ogrodowym”, w czasie gdy 
dom należał do Jamesa Scotta i obecnie jest tam 
apteka. 

Nasz pokój badawczy jest usytuowany w        
miejscu, gdzie była kolejna pralnia.                      
Rekonstrukcja wystawy sprzętu pralniczego z 
dawnych lat zawiera między innymi: magiel, 
wyżymaczkę, kijankę i deskę do prania. 

Nasz sprzęt może być wynajmowany przez 
członków społeczeństwa, poprzez                   
skontaktowanie się z kuratorem wystawy. 



Stowarzyszenie Ochrony St Andrews zostało założone w 1937 roku w celu ochrony dla 
przyszłych pokoleń, budynków, charakteru i historii miasta St Andrews i jego najbliższych okolic.  

Na charakter miasta, składa się częściowo integralność jego planu i architektura, począwszy od     
wielkich, średniowiecznych budynków kościelnych do klasycznych, XIX-wiecznych tarasów, a 
częściowo jego piękne położenie, w szerokiej oprawie północnego i wschodniego wybrzeża.
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Jeśli możesz, prosimy o dotacje.

Jesteśmy niezależnym muzeum, które nie otrzymuje 
finansowej pomocy od lokalnych władz. 

Prosimy odwiedzić nasza stronę internetowa i program wydarzeń w celu       
otrzymania dodatkowych informacji na temat stowarzyszenia. 
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