Muzea w Łodzi
1) Muzeum Historii Miasta Łodzi – przepiękne muzeum w jednym z najpiękniejszych
łódzkich Pałaców należącym poprzednio do Izraela Poznańskiego – Pałac na rogu
Manufaktury – możemy tam zwiedzać wnętrza pałacowe, wystawę związaną z historią Łodzi,
Galerię słynnych Łodzian i przepiękną galerię malarstwa – http://www.muzeum-lodz.pl/
2) Muzeum Sztuki – najstarsze na świecie muzeum sztuki nowoczesnej – możemy tam
obejrzeć prace najwybitniejszych polskich i światowych twórców sztuki współczesnej.
Muzeum posiada dwie siedziby – MS2 w Manufakturze (wystawy stałe i czasowe), oraz MS1
ul. Więckowskiego 36 (sala neoplastyczna oraz wystawy czasowe)
http://msl.org.pl/pl/ms/info.html
3) Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – Plac Wolności 14 - niezwykle
interesujące muzeum prezentujące w atrakcyjny sposób wystawę numizmatyczną,
archeologiczną i przepiękną wystawę etnograficzną (polskie tradycje ludowe). http://www.maie.lodz.pl/contact
4) Centralne Muzeum Włókiennictwa – ul. Piotrkowska 282 - unikatowe muzeum w skali
świata – prezentuje tkaniny artystyczne, kompozycje artystyczne wykorzystujące materiały
tekstylne, ale również historię przemysłu włókienniczego od wrzeciona i prostych krosien,
poprzez maszynę Jackarda - pierwowzór programowania komputerowego, aż do
nowoczesnych maszyn włókienniczych - http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/
5) Muzeum Kinematografii – Plac Zwycięstwa 1 - jedno z najbardziej interesujących
łódzkich muzeów – zlokalizowane w pałacu Carla Scheiblera – najbogatszego mieszkańca
Łodzi – nawiązuje do tradycji filmowych miasta – wystawy stałe i czasowe prezentują
światową historię kina, kamery i projektory, powstawanie produkcji 3D, fotoplastykon oraz
wystawy czasowe związane z wybitnymi postaciami polskiego filmu. Jednocześnie możemy
podziwiać wnętrza i meble w otoczeniu których mieszkał najbogatszy łodzianin. Na terenie
muzeum znajduje się również małe (tańsze od multipleksów kino z bardzo interesującym
repertuarem) - http://www.kinomuzeum.pl/

6) Pałac Herbsta – filia Muzeum Sztuki - ul. Przędzalniana 72 – najpiękniejsze muzeum
prezentujące, jak mieszkali najbogatsi mieszkańcy Łodzi na przełomie XIX i XX wieku.
http://www.palac-herbsta.org.pl/strona-1-info.html
7) Muzeum na Radogoszczu – ul Zgierska 147 – filia Muzeum tradycji Niepodległościowych
– w czasie II Wojny Światowej okrutne więzienie dla Polaków, przez które przeszło około 40
tysięcy więźniów. Wielu z nich zginęło na terenie więzienia z powodu bicia, chorób i tortur.
W styczniu 1945 r. Niemcy spalili tam żywcem około 1500 więźniów, chcąc zatrzeć ślady
swoich zbrodni. - http://www.muzeumtradycji.pl/1-historia/

