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Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny

Opłaty za zwiedzanie Muzeum:

Muzeum Miasta Zgierza zaprasza:

95-100 Zgierz

00 00Środa: 9 -16

00 00Piątek: 9 -16

Ostatnie wejście na wystawy 30 minut przed 

zamknięciem Muzeum.

00 00Czwartek: 9 -18

W cenę biletu wliczona jest opłata za przewodnika.

Bilet normalny: 16 zł

00 00Wtorek: 9 -16

Muzeum Miasta Zgierz
ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 21

00 00Niedziela: 10 -16

Bilet ulgowy: 8 zł

W każdą niedzielę wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
Muzeum prowadzi także lekcje przeznaczone 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, poświęcone różnym 

zagadnieniom z dziedziny historii, sztuki, etnografii 

i archeologii. Lekcje muzealne mogą przybierać 

formę tradycyjnych warsztatów, jak również zajęć 

opartych o gry planszowe, czy spacerów histo-

rycznych. Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na 

oficjalnej stronie internetowej instytucji.

Edukacja



Wystawy stałe

Kruszówka – wnętrza pofabrykanckie z przełomu 

XIX i XX wieku – wyjątkowa wystawa wnętrz 

odwzorowująca wyposażenie kamienicy państwa 

Krusche – jednej z najbogatszych rodzin Zgierza. Dla 

tych, którzy chcą się na chwile przenieść w czasie.

Z dziejów Zgierza – wystawa historyczna ukazująca 

rozwój miasta i przemysłu włókienniczego od początku 

XIX wieku aż po dwudziestolecie międzywojenne. 

Znajdziemy tu makietę Zgierza, ukazującą miasto 

w 1850 roku, czyli w okresie jego złotej ery, a także wiele 

zdjęć z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja dla fanów 

lokalnej historii.

Dziecięcy świat – zabawki z dawnych lat – 

ekspozycja prezentująca ponad pół tysiąca za-

bawek. Na tę liczbę składają się głównie lalki: 

kilka egzemplarzy z przełomu XIX i XX wieku, duża 

reprezentacja lalek celuloidowych z okresu dwudzie-

stolecia międzywojennego; zabawki mechaniczne 

z PRL-u; ołowiane żołnierzyki oraz liczne współczesne 

lalki porcelanowe. Wystawa dla lubiących nostal-

giczne podróże do lat dzieciństwa.

Uwaga! Ekspozycja dostępna w Domu Turysty przy 

ulicy Rembowskiego. Obowiązuje wcześniejszy zapis.

Muzeum organizuje także wystawy czasowe – 

aktualne informacje dostępne są na stronie muzeum.

ź Kruszówka to jedyna tak kompletna wystawa 

dokumentująca życie bogatej rodziny fabrykanckiej. 

80% prezentowanych obiektów należało niegdyś do 

państwa Krusche.

ź Zbiory Muzeum zgromadzone są w pięciu działach: 

historycznym, archeologicznym, sztuki, a także etno-

grafii i kultur miejskich.

ź Muzeum Miasta Zgierza to ponad 7000 obiektów 

związanych z miastem i regionem. 

ź Najstarsze muzealia z naszych zbiorów pochodzą 

z X wieku przed naszą erą i świadczą o zamieszkiwaniu 

tych terenów  przez ludność kultury łużyckiej.

Zbiory


