Pałace, zamki i siedziby władców
Schloss Cappenberg in Selm
Z pewnością jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc powiatu Unna. Miejsce magiczne, czarujące, oddychające
sztuką i niepowtarzalną atmosferą. Niewątpliwie jeden z największych klejnotów tego terenu-pałac Cappenberg.
Został ufundowany w 1122 roku przez hrabiego Gottfrieda i Otto von Cappenberg z przeznaczeniem na klasztor
i uchodzi dziś za jeden z najważniejszych przykładów westfalskiego budownictwa klasztornego epoki baroku. W
wyniku sekularyzacji w 1803 roku, klasztor został
rozwiązany, a budynek przebudowany na pałac.
Jego pierwszym prywatnym właścicielem był od
roku 1813 pruski reformator Karl Freiherr vom
und zum Stein (1757-1831), który wybrał sobie
ten zamek na miejsce spędzenia jesieni swojego
życia.
Dzisiaj odwiedzający to miejsce mogą nie
tylko odkrywać tu ślady pozostawione przez
jego właściciela, ale również zachwycać się
i podziwiać regularnie organizowane przez
powiat Unna wystawy sztuki cenione także poza
granicami powiatu.
Godna polecenia jest także wizyta w dawnej
kolegiacie, gdzie w okresie letnim odbywają
się, przepojone podniosłą atmosferą, koncerty
muzyki sakralnej. Schlossberg | Selm
Schloss Schwansbell in Lünen
Mimo swojej nazwy Schwansbell przypomina raczej wspaniałą willę
niż zamek. Dzisiejszy budynek wzniesiony w latach 1872-1875 przez
Wilhelma von Westerholt w nowogtyckim stylu zaliczany jest do jednej
z młodszych siedzib szlacheckich Westfalii. W centralnym budynku
mieści się muzeum miasta Lünen poświęcone zwyczajom i kulturze
mieszkalnictwa, obejmujące okres od 1840 do 1930 roku oraz
muzeum lalek i zabawek. Spacerując ścieżkami otaczającego zamek
parku, dotrzemy do położonego w pobliżu obiektu wodnego Seepark.
www.luenen.de

Burg Botzlar in Selm
Obecny budynek został wzniesiony na początku XIX wieku na
miejscu i fundamentach średniowiecznego zamku, którego resztki
wieży zachowały się do dziś. W 1982 roku, po długich pracach
renowacyjnych, budynek ten został oddany do użytku i dziś służy jako
miejsce obrad a także miejsce, w którym odbywają się liczne imprezy
kulturalne.
www.selm.de

Burg Unna
Zamek ten został wzniesiony przy murze obronnym miata pod koniec XIV wieku,
na polecenie hrabiego Engelberta III von der Mark. Z tego okresu pochodzi
wspaniała wieża owalna, której podstawa zachowała się w oryginalnym stanie.
Na przestrzeni XVI i XIX wieku budynek był wielokrotnie przebudowywany. Od
roku 1939 mieści się tu tzw. Hellweg-Museum. Zmieniające się wystawy są
uzupełnieniem prezentacji dotyczącej historii miasta Unna. Prawdziwym skarbem
jest znalezisko w postaci 230 złotych monet z XIV wieku.
www.unna.de

Haus Heeren in Kamen
Zamek Haus Herren w Kamen zaliczany jest do najpiękniejszych
zamków wodnych regionu i od 1679 roku jest własnością rodziny von
Plettenberg-Heeren. Wzniesiony został w 1606 roku w stylu barokowym.
W przylegającym do zamku parku powstała w roku 1850 oranżeria
zaprojektowana prawdopodobnie przez ucznia Karla Friedricha
Schinkels.
Heerener Straße 177 | Kamen

Haus Brüggen in Bönen
Budynek główny byłej siedziby rycerstwa został wzniesiony
na przełomie lat 1718/19, a odrestaurowany w 1843
roku. Obecnie budynek wykorzystywany jest do celów
gospodarczych jako własność prywatna.
Kamener Straße 12 | Bönen

Haus Opherdicke in Holzwickede
Dworek ten, to dawna siedziba władcy na
południu powiatu położona w przepięknym
miejscu wysoko nad rzeką Ruhr. Korzenie
Domu Opherdicke sięgają XXII wieku.
W 1980 roku budynek wraz z przylegymi
do niego budynkami oraz działką,
został zakupiony przez Powiat Unna i
przekształcony w centrum kulturalne. W
tej niepowtarzalnej atmosferze wspaniale
odnowionych wnętrz, odbywają się
przede wszystkim koncerty, ale również
organizowane są wystawy prac młodych,
zdolnych artystów.
Dorfstraße 29 | Holzwickede

Haus Ruhr in Schwerte
Zamek ten powstał na przestrzeni XVII i XIX wieku
na fundamentach średniowiecznej wieży obronnej.
W 1987 roku kompleks budynków został całkowicie
odrestaurowany i przeistoczony w prywatny instytut
mody, sztuki i mediów
www.ruhrakademie.de

Haus Villigst in Schwerte
Budynek ten zachwyca swoim wyglądem. Jego historia
sięga XII wieku, czasów, kiedy był on posiadłością
rycerską. Pierwsze wzmianki na temet tego obiektu
pochodzą z 1170 roku. W 1948 roku budynek przeszedł
na własność Westfalskiego Kościoła Ewangelickiego i
był jednym z pierwszych miejsc obrad w Niemczech po II
Wojnie światowej.
www.haus-villigst-ortlohn.de

Steinhaus in Werne
Budynek ten, obok Kościoła św. Krzysztofa i zabytkowego
ratusza, jest niewątpliwie najstarszym budynkiem w mieście,
początkowo zdominowanym przez zabudowę w stylu
pruskim.Obecnie mieści się w nim biblioteka miejska.
www.werne.de
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