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Bine ați venit la Muzeul Soldaților Oxfordshire, situat în Woodstock, la 10 minute de Palatul 

Blenheim, locul de naștere al lui Winston Churchill 

Poveștile și temele noastre 

Poveștile vor fi prezentate tematic: 

 

● Conflict modern: soldat al secolului XXI 

• Sânge și război: viața pe prima linie 

● Prizonierii de război din țara însăși și din străinătate 

● Lupte: povești despre infanteria ușoară din Oxfordshire și Buckinghamshire 

● Războiul secret din 1939-1945 

● Churchill și regina Oxfordshire Hussars 

● Puterea aeriană: avioane și câmpuri aeriene din Oxfordshire 

● Yeomanry Oxfordshire în lagărul de concentrare de eliberare Bergen-Belsen. 

 

Vizitatorii se pot plimba, de asemenea, printr-o recreație a unui tranșeu de mare război și se 

pot așeza în interiorul unei secțiuni de dimensiuni de viață a unui planor H Day D Horsa. 

Toate sunt pline de sunete și înregistrări ambientale. Un radio din al doilea război mondial 

reda reclame și muzică de la biroul de război în galeria principală, în timp ce sunetele 

armelor și ale bărbaților din primul război mondial, pe măsură ce progresează, pot fi auzite 

în șanț. La recepție, vizitatorii pot auzi fotografierea artileriei WW2 QF 25 Pounder cu 

comenzi. 

 

 

Sânge și război: viața pe prima linie 

Acest domeniu este axat în special pe relația cu copiii. 

Reprezentând viața unui soldat de prim rang din războiul Boer până în Afganistanul secolului 

XXI. Combaterea este explorată în diverse domenii și sunt ilustrate aspectele practice de zi 

cu zi ale vieții, de la construcția unei latrine până la gestionarea lipitorilor 

Accesați cutia misterioasă și simțiți replici de articole de primă linie, cum ar fi părul de cal și 

pielea de șarpe și chiar un șobolan. Puzzle-urile oferă copiilor o oportunitate de a crea 

elemente discutate în panouri, iar chestionarul „Supraviețuit sau mort” are panouri care 

dezvăluie dacă mai multe condiții din prima linie ar pune viața în pericol. 

Churchill și regina dețin husarii Oxfordshire 

Povestește povestea legăturii unice a lui Churchill cu unul dintre regimentele județului și cu 

oamenii incredibili cu care s-a înconjurat de pe câmpul de luptă în parlament. Ecranul 

prezintă unele dintre cele mai bune uniforme care au fost purtate, inclusiv cizme cu toc roz, 

explicând probabil de ce regimentul a câștigat porecla de "obiecte Queer la cal." 
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Războiul secret 

Arătăm modul în care femeile au contribuit la prima linie de la intr-un intrigant Yeomanry 

Nursing Yeomanry (FANY) în Primul Război Mondial și scăpările îndrăznețe ale Executivului 

Operațiunilor Speciale (SOE) în timpul celui de-al doilea război mondial, cu sabotaj, cifre și 

arme Sten. Descoperiți povestea remarcabilă a lui Noor Inayat Khan, cu numele de cod 

Madeleine. Copiii sunt încurajați să se îmbrace. Ecranul tactil audiovizual cu interviuri cu 

operatorii SOE poate fi de asemenea activat, în timp ce tastele cod Morse pot fi utilizate 

pentru a decodifica mesajele ascunse în muzeuBatallas, la Infantería Ligera de Oxfordshire y 

Buckingham 

Momentele cheie din istoria regimentului sunt înfățișate pe panouri de interpretare 

susținute de obiecte îmbrăcate ale fiecărui teatru de război menționat, de la Războiul de 

Independență al Statelor Unite până la Al Doilea Război Mondial. Aici, vizitatorii se pot așeza 

în secțiunea de replici Horsa Glider și pot asculta povești ale operațiunilor aeriene din ziua D. 

Puterea aeriană, aviatorii și câmpurile aeriene din Oxfordshire 

Importanța județului în ceea ce privește câmpurile aeriene și bazele este explorată, precum 

și poveștile personale ale familiilor Oxfordshire prinse în ambele războaie. De asemenea, 

arată evenimentele de după al doilea război mondial, precum și sosirea Forței Aeriene a 

Statelor Unite. 

De asemenea, vizitatorii pot explora două obiecte fără carcasă; o elice din lemn a unui avion 

din primul război mondial și un stereoscop al celui de-al doilea război mondial. Privind prin 

stereoscop două fotografii realizate din unghiuri ușor diferite, privitorul vede o imagine 3D, 

similară cu modul în care funcționează căștile de Realitate Virtuală astăzi.La Yeomanry de 

Oxfordshire si eliberarea de la  Bergen-Belsen 

În interiorul capsulei, vizitatorii pot asculta mărturiile supraviețuitorilor intervievați pentru 

expoziție, precum și a celor din Yeomanry, care au fost printre primele trupe din lagărul de 

concentrare din Bergen-Belsen în 1945. 

Reprezentarea imaginilor și a citatelor eliberatorilor și supraviețuitorilor. Poveștile sunt 

povești personale, care includ voci ale vremii și povești moderne care au fost create de 

SOFO pentru a instiga interviuri între eliberatori și supraviețuitori. 

Conflict modern, soldat din secolul XXI 

Ecranul arată cum a fost viața militarilor după 1945 și impactul acesteia asupra întregii lumi. 

Ecranul se concentrează pe imagini ale operațiunilor armatei în străinătate. Două 
manechine îmbrăcate reprezintă uniforma de luptă actuală a soldaților implicați în 
operațiunile de eliminare a bombelor. Sertarele conțin truse de rație și echipamente ale 
Armatei Teritoriale. 
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Prizonierii de război din țara însăși și din străinătate 

Explorați experiențele prizonierilor județeni de război deținute în lagăre în străinătate și 
descoperiți povești reale despre „Marea evadare”. De asemenea, vizitatorii pot cunoaște 
lagărele din Oxfordshire, care vor găzdui prizonierii de război germani și italieni în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 

 

Este deschis de marți până vineri de la 10 dimineața. La 17:00, sâmbăta de la 11:00. La 
17:00, și duminică de la 14:00. La ora 17:00. Accesați site-ul nostru web pentru a vedea 
prețurile complete de admitere și noutățile evenimentelor speciale 

Adult: 4,50 GBP 

Concesiune (peste 60 de studenți, personalul armatei): 3,80 GBP 

Copil: 2,50 GBP 


