Przemysł i kultura
Wieża kopalni Königsborn III/IV w Bönen
Wzniesiona przez Alfreda Fischera w 1928 roku 68 metrowa
wieża (pozostałość po byłej kopalni Königsborn III/IV),
uchodzi za najważniejszy dokument rozwoju
architektonicznego budownictwa przemysłowego lat 20-tych
XX wieku. W roku 2000 po włączeniu jej do tzw. Lichtkunst–
Projekt i instalacji na niej tzw.
»Yellow Marker«, wieża stała się biegunem wschodnim na tzw.
trasie »Route der Industriekultur« (trasa kultury przemysłu).
Widok po prostu zapiera dech w piersiach!
Adres

Zechenstraße | 59199 Bönen

Info

Gemeinde Bönen | Fon 0 23 83 / 93 32 52
www.foerderturm-boenen.de

Muzeum kowalstwa w Fröndenberg
Otwarte w 1999 roku muzeum, strzeże
wspomnienia ukryte w bardzo gorącej
historii. Od połowy XIX wieku w
Fröndenberg płonęły kowalskie ogniska.
Gdy jednak z końcem XIX wieku na
szeroką skalę zaczęto wykorzystywać
grube łańcuchy w górnictwie oraz do
budowy statków, kowalstwo rozkwitło.
Wspomnienia tamtych czasów zamknięte w maszynach oraz narzędziach strzeżone w
Fröndenbergskim muzeum, są z jednej strony świadkami tamtych wydarzeń, z drugiej
natomiast, zachwycają zwiedzających swoim wyglądem i konstrukcją.
Adres

Ruhrstraße 12 | 58730 Fröndenberg/Ruhr

Info

Förderverein Kulturzentrum Fröndenberg e. V. | Fon 0 23 73 / 1 70 84 98
www.kettenschmiedemuseum-froendenberg.de

Śladami historii górnictwa w Holzwickede
350 lat historii górnictwa, 17 kilometrów, 27 przystanków.
Początkowo wydobywano węgiel w gminie Emschergemeinde.
Ślady po tym wydobyciu są widoczne na tym terenie po dzień
dzisiejszy, co dokładnie można zobaczyć podążając właśnie
śladami historii górnictwa w Holzwickede.
Adres

Emscherpark | 59439 Holzwickede

Info

Förderverein Bergbauhistorischer.Stätten
Ruhrrevier e. V. Arbeitskreis Holzwickede
Fon 0 23 01 / 75 59
Muzeum mieszkań górniczych w Lünen
To muzeum, założone w 1994 roku prezentuje życie
codzienne górników. Wnętrza odzwierciedlają wystrój z lat
1930-1935. Wśród eksponatów, znajduą sie autentyczne
przedmioty z prywatnych zbiorów unaoczniające
ówczesną rzeczywistość.

Adres

Rudolfstraße 10 | 44536 Lünen

Info

Bergarbeiterwohnmuseum | Fon 02 31 / 87 65 02 | www.luenen.de

Muzeum górnicze w Lünen
Górnictwo w Lünen to już przeszłość. Mimo to są tacy, którzy
dbają, aby wspomnienie czasów wydobywania tzw. czarnego złota
było wciąż żywe. Dlatego też od 1987 roku w budynku dawnej
szkoły mieści się wystawa niektórych eksponatów związanych z
górnictwem, np. wagonów czy narzędzi należących do muzeum.
Adres

Bahnstraße 31 | 44532 Lünen

Info

Bergmannsmuseum | Fon 0 23 06 / 9 33 90
www.luenen.de

»Colani-UFO« w Lünen
Fantazja i pomysłowość niekonwencjonalnego architekta Luigi Colani
sięga nie tylko daleko, ale także bardzo wysoko. Tutaj w Lünen w 1995
roku stworzył tzw. Colani-UFO; z architektonicznego punktu widzenia
bardzo pomysłową nasadkę na wierzy wyciągowej z owalnym biurem o
powierzchni 300 m². Colani-UFO jest dzisiaj nie tylko symbolem centrum
technologicznego LÜNTEC, ale także najczęściej fotografowanym
objektem w Lünen.

Adres

Heinrichstraße 51 | 44536 Lünen

Info

Technologiezentrum Lünen | Fon 02 31 / 98 60-100 | www.luentec.de

Rohrmeisterei Schwerte (Budynek napraw rur)
Wszystko zaczęło się w 1896 roku, gdy w Schwerte
zbudowano ujęcie wody. Przez lata ujęcie spełniało
swoją powinność, do momentu, aż zostało przejęte
przez miejskie wodociągi Dortmund, z przeznaczeniem
na warsztat i miejsce napraw rur. Następnie
Rohrmeisterei stało się zupełnie niewykorzystanym
stojącym pusto obiektem aż do roku 2000, od kiedy
miejsce to tętni życiem kulturalnym, pełniąc rolę
centrum spotkań mieszkańców Schwerte i powiatu Unna.
Adres

Ruhrstraße 20 | 58239 Schwerte

Info

Bürgerstiftung Rohrmeisterei | Fon 0 23 04 / 25 79 68 | www.rohrmeistereischwerte.de

Schwerter Senfmühle (Młyn do prod. musztardy)
Bardzo »ostro« dzieje się w zabytkowym młynie musztardy, obok budynku Rohrmeisterei.
Jest to jeden z ostatnich czynnych młynów musztardy w Niemczech. Na zabytkowych
kamieniach młyńskich, w tradycyjny sposób i według tradycyjnych receptur, produkuje się
tutaj oraginalną musztardę ze Schwerte. Jej wyborne przysmaki są bardzo popularne wśród
koneserów kuchni i wszystkich tych, którzy chcą innych zafascynować tym oryginalnym i
pysznym produktem.

Ort

Ruhrstraße 16 | 58239 Schwerte

Info

Fon 0 23 04 / 77 61 11 | www.schwerter-senfmuehle.de

»Browar« Lindenbrauerei Unna
Przez kilkadziesiąt lat na ulicy Massenerstraße w
Unnie warzono tzw. Linden-Bier (piwo lipowe). Po
dłuższym przestoju w 1992 roku, od momentu gdy
powstało tutaj centrum kultury i komunikacji
Lindenbrauerei, wznowiono produkcję. W piwnicach
budynku znajduje się natomiast wyjątkowe i jedyne
tego rodzaju na świecie Centrum międzynarodowej
sztuki światła tzw. Lichtkunstmuseum.
Adres

Massener Straße 33-35 | 59423 Unna

Info

Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei e. V.
Fon 0 23 03 / 25 11 20 | www.lindenbrauerei.de
Zentrum für Internationale Lichtkunst
Fon 0 23 03 / 103-770 | www.lichtkunst-unna.de

Museum »Fröhliche Morgensonne« w Unnie
Właściwie mało kto wie, że Doris i Horst Höfer prowadzą najmniejsze muzeum górnictwa na
świecie. Małe, wyjątkowe i stworzone z sercem muzem mieści się w ich ogrodzie i nosi
nietypową nazwę »Fröhliche Morgensonne« (radosny wschód słońca). Eksponaty, które się
tutaj znajdują pochodzą z lat 1900-1950. Zwiedzanie odbywa się w bardzo miłej atmosferze,
bez pośpiechu i jest zawsze zakończone kieliszeczkiem prawdziwego górniczego trunku.
Sprzeciw nie wchodzi w grę...
Adres

Stockumer Wiese 4 | 59427 Unna

Info

Stollenmuseum »Fröhliche Morgensonne« | Fon 0 23 08 / 4 79
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