
 
 

INFORMACJE DLA PRASY 
Muzeum Transportu w Dreźnie gGmbH, Augustusstraße 1, 01067 Drezno 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Muzeum Transportu w Dreźnie - To cię poruszy 
Tu gdzie niegdyś saksońscy książęta i królowie »parkowali« swoje karety i konie, 
odwiedzający mogą dzisiaj wyruszyć w pełną przygód podróż przez historię transportu po 
najstarszym w Dreźnie obiekcie wystawienniczym. Na powierzchni 5.000 m² na odkrycie 
czeka niespotykana różnorodność pojazdów, a wśród nich zabytkowe lokomotywy, 
pochodzące z różnych epok samochody, klasyczne i unikatowe motocykle i rowery, 
legendarne pojazdy powietrzne i modele wytwornych statków. Odwiedzający dowiedzą się 
tutaj, jak zmieniała się mobilność na przestrzeni wieków i jak bardzo nowoczesne środki 
transportu wpływają dzisiaj na nasze życie.  
Muzeum Transportu koncentruje się wokół wszelkich tematów związanych z ruchem i 
prezentuje pod jednym dachem wystawy dotyczące wszystkich czterech gałęzi transportu - 
szynowego, drogowego, wodnego i powietrznego.  Utworzone w 1952 r. Muzeum 
Transportu bazuje na najstarszych zbiorach technicznych Niemiec, prezentowanych 
niegdyś w powstałym w 1877 r. Królewsko-Saksońskim Muzeum Kolei.  Siedzibą muzeum 
jest budynek dawnych stajni królewskich z 1591 roku, usytuowany w sercu starego miasta, 
pomiędzy zamkiem rezydencyjnym a kościołem Frauenkirche przy Nowym Rynku.  
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Pionierzy motoryzacji i ich przełomowe wynalazki 
Przedstawiana w muzeum historia rozwoju transportu obejmuje nie tylko technikę, ale 
również wynalazców, konstruktorów i użytkowników prezentowanych pojazdów. 
Wystawa »Podróż w przestworza« prowadzi odwiedzających przez 200 lat historii 
transportu powietrznego – od pierwszych wzniesień balonem w XVIII w., przez próby lotów 
Lilienthala, erę podniebnych gigantów, pierwsze loty przy użyciu silnika, aż do 
nowoczesnych samolotów pasażerskich. Szczególne miejsce zajmuje przemysł lotniczy 
NRD i miasto Drezno, gdzie m.in. zbudowany został »152« - pierwszy niemiecki odrzutowy 
samolot pasażerski. 
Dużo miejsca poświęcone jest również historii kolei - przede wszystkim pierwszej w 
Niemczech linii dalekobieżnej Lipsk-Drezno.  Na wystawie podziwiać można m.in. pierwszą, 
wciąż sprawną niemiecką lokomotywę parową »Saxonia« (1838, rekonstrukcja) lub 
najstarszą zachowaną w oryginale niemiecką lokomotywę »Muldenthal« (1861) czy też 
ostatnią zachowaną salonkę, wchodzącą niegdyś w skład saksońskiego pociągu 
królewskiego. 
Przełomowe wynalazki w transporcie drogowym powstałe na przestrzeni ostatnich 200 lat 
umożliwiły podróżowanie po świecie coraz większej liczbie ludzi. Wystawa dotycząca 
historii transportu drogowego prezentuje pionierów dziedziny, pierwsze rowery, motocykle 
i samochody i bada, jak zachodzące zmiany odbiły się na życiu codziennym ówczesnych 
ludzi.  

 
Wystawa poświęcona żegludze zabiera odwiedzających na wielki rejs po Łabie oraz na 
szerokie wody mórz i oceanów.  Szczególny nacisk położony został na 1000-letnią historię 
żeglugi po Łabie wraz z osobliwościami takimi jak mało znane holowniki łańcuchowe czy 
saksońskie parowce pasażerskie.  
Model kolejki w skali 0 należy do najznamienitszych i najpiękniejszych tego typu modeli 
na świecie. Najstarsze, liczące po prawie 50 lat lokomotywy to absolutne unikaty. Dzięki 
nim historia kolei począwszy od pierwszej niemieckiej lokomotywy Saxonia, a na latach 
90. kończąc, jest wciąż żywa. Goście mają tutaj okazję zobaczyć przykład pracy sieci 
kolejowej niemalże w pełni odzwierciedlający pracę kolei w rzeczywistości. 

Muzeum przeżyć 
Muzeum Transportu zaprasza swoich gości na trzymającą w napięciu, odkrywczą podróż 
przez historię rozwoju transportu. Dzięki licznym stacjom interaktywnym można jeszcze 
intensywniej poznać wybrane eksponaty, m.in. dosiadając bicykl, wdrapując się na fotel 
maszynisty lub biorąc udział w wirtualnych regatach.    

 
Najmłodsi mają możliwość zgłębienia tajemnic techniki i doświadczenia jej wszystkimi 
zmysłami na mini samochodzikach w miasteczku ruchu, podczas wyścigów na 
rowerach stacjonarnych, oraz w trakcie zabawy, rozwiązywania zagadek 
konstruktorskich czy przeprowadzania eksperymentów.  

 
Aplikacja mobilna Muzeum Transportu 
Odwiedzający mogą pobrać bezpłatną aplikację AudioTour (dostępna na android lub iOS), 
dzięki której można zwiedzić muzeum (niemiecka, angielska, rosyjska i czeska wersja 
językowa) oraz uzyskać informacje na temat imprez dodatkowych w Muzeum Transportu.  
Dodatkowo dostępny jest również wideoprzewodnik w niemieckim języku migowym. 



Kontakt 

Muzeum Transportu w Dreźnie 
gGmbH Augustusstraße 1  01067 
Drezno  
tel.: 0351/8644-0; faks: 8644-110 
www.verkehrsmuseum-dresden.de 

 
Godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10-18, również w Wielkanoc i w 
poniedziałek po Zielonych Świątkach; w poniedziałki, 24, 25, 31 grudnia i 1 
stycznia zamknięte. 
 
Kontakt dla prasy 
Manuel Halbauer 
tel.: 0351 8644-131 
halbauer@verkehrs.museum 
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