Serdecznie witamy!
Zielony zakątek - tak można w dwóch słowach zamknąć zarówno położenie
geograficzne jak i atmosferę panującą w powiecie Unna. Mieszkańcy tego
powiatu są gospodarczo związani z Zagłębiem Ruhry, po pracy natomiast,
korzystają z uroków przepięknej okolicy swojego regionu.

Haus Opherdicke

Ponad 100 lat w powiecie Unna zarabiano na wydobyciu ‘czarnego złota‘.
Jednak równolegle ze stopniowym wycofywaniem się z górnictwa zaczęły
pojawiać się zmiany strukturalne, przeobrażające go w region o charakterze
usługowym i technologicznym. Na tym powiat zyskał, stając się bardzo
szybko, obok takich miast jak Dortmund i Duisburg częścią przemysłowej
aglomeracji, z drugiej zaś strony mając bezpośrednie kontakty z
uniwersytetami i szkołami wyższymi. Jednocześnie okazało się, że teren
nad rzekami Ruhr i Lippe to raj dla wypoczywających.

Colani-Ufo

Zarówno gospodarcza jak i turystyczna przyszłość tego miejsca wyrosła z jego
górniczej przeszłości. Na terenach pokopalnianych powstały parki technologiczne,
takie jak na przykład w mieście Kamen, nawiasem mówiąc jest to geograficzne
centrum powiatu Unna, czy Lünen.Tutaj, międzynarodowej sławy architekt Luigi
Colani stworzył tzw. Colani-Ufo; z architektonicznego punktu widzenia bardzo
pomysłową nasadkę na wieży wyciągowej. Oprócz wspomnianego wyżej parku
powstały także inne nowe np. rezerwat przyrody Beversee.
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Także inne poprzemysłowe tereny i obiekty dostały swoją drugą szansę i tym
samym rozwijają w świadomości swoje historyczno-przemysłowe znaczenie, a także
roztaczają swój architektoniczny urok, będąc świadkami tej niezwykłej kultury.Tak oto
np.

Rohrmeisterei w Schwerte przypomnia o początkach pozyskiwania wody, a browar
Lindenbrauerei w Unnie jest jednym z ważniejszych przystanków na tzw. trasie
„Route der Industriekultur“ i razem z centrum międzynarodowej sztuki światła
(Lichtkunst), tworzy doceniany i zauważany także poza granicami naszego regionu
akcent kulturalny.
Gmina Bönen jaśnieje zawsze w godzinach wieczornych dzięki tzw. Yellowmarker.
To dzieło rozświetla wieżę kopalni Königsborn III/IV i wyznacza wschodni biegun na
wspomnianej wyżej trasie Industriekultur.
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To jednak nie wszystko, na terenie powiatu, a dokładnie w Holzwickede
znajduje się malowniczo położone źródło rzeki Emscher. W tym miejscu
stacjonowali Rzymianie i w dzisiejszym Bergkamen-Oberaden znajdujemy
pozostawione przez nich ślady.
O życiu w czasach przedindustrialnych świadczą także takie perełki jak
osiedle Nicolai-Viertel w Unnie, dziedziniec przykościelny ze swoją zwartą
zabudową w kształcie pierścienia w Werne, zabytkowe kamienice i uliczki
znajdujące się w obrębie kościoła św. Wiktora w Schwerte, zabytkowa
dzielnica w Lünen, lub należący do Bönen tzw. Golddorf (złota wieś)
Flierich z kościołem i tradycyjną pruską zabudową. Wszystko to oddycha
atmosferą tamtych dni i lat...
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Zamki, pałace i dwory świadczą o społecznym rozkwicie tamtych czasów.
Z pewnością jednym z niezaprzeczalnych klejnotów na tym terenie jest
Schloss Cappenberg w Selm. Został on 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 baroku. W wyniku sekularyzacji, w 1803 roku
klasztor został rozwiązany, a budynek przebudowany na pałac. Jego
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pierwszym prywatnym właścicielem był od roku
1813 pruski reformator Karl Freiherr vom und
zum Stein (1757-1831), który wybrał sobie zamek
Cappenberg na miejsce spędzenia jesieni swojego
życia.
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Dzisiaj odwiedzający to miejsce mogą nie tylko
odkrywać tu ślady egzystencji jego właściciela,
ale również zachwycać się i podziwiać regularnie

organizowane przez powiat Unna wyjątkowe wystawy sztuki, cenione
także poza granicami powiatu. Godna polecenia jest także wizyta w
dawnej kolegiacie, gdzie znajduje się jeden z prawdziwych skarbów tego
terenu, a mianowicie pozłacana głowa Barbarossy.
Mały, a jakże wspaniały! Mowa o kolejnym, zasługującym na uwagę pałacu
znajdującym się tym razem w Holzwickede; dworek Haus Opherdicke.
Wraz z budynkami przyległymi oraz gruntem został w 1980 zakupiony
przez Powiat Unna, aby stworzyć tu jedyne w swoim rodzaju centrum
kultury i sztuki. Kolejnym imponującym pałacem jest tzw. zamek na wodzie
Wasserschloss Haus Heeren znajdujący się w Kamen. Wzniesiony na
początku XVII wieku, w barokowym stylu charakteryzuje się niezwykłą
spójnością zabudowy i należy do najlepiej zachowanych posiadłości
szlacheckich w Powiecie Unna. Prawdziwa historia sportu pisana jest w
Fröndenberg nad rzeką Ruhr. W tym malowniczym miasteczku, położonym
pomiędzy rzeką Ruhr a zachodnim wzniesieniem Haarstrang można
przemierzać kilometry.
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I tak trenuje tu niejeden kolarz przygotowując się do górskich etapów
Tour de France. Wszyscy ci natomiast, którzy chcieliby ‚rekreacyjnie
popedałować’ mogą wybrać jedną z licznych ścieżek rowerowych, jakie
czekają na amatorów kolarstwa.
Haus Heeren | Kamen

Fröndenberg lub Werne to odpowiednie miejsca dla miłośników gry w
golfa. Tymczasem tzw. Seepark (park wodny) w Lünen, to z pewnością
odpowiedni adres dla wszystkich szukających odpoczynku i relaksu nad
wodą. Kto natomiast chciałby po prostu pobiegać, powinien skierować
swoje kroki na południe powiatu, w kierunku tzw. szlaku wędrownego
WestfalenWanderWeg, a tym którzy nie boją się stracić gruntu pod nogami,
polecamy wizytę w centrum Marina Rünthe, przystani nie tylko dla łodzi ale
także tych, którzy tęsknią za dalekim światem i nie boją się rzucać swoich
myśli w daleką przyszłość.
Jeżeli zachwyca Państwa różnorodność powiatu Unna i mają Państwo
ochotę osobiście wyruszyć w podróż śladami przeszłości odkrywając
teraźniejszość Serdecznie zapraszamy!
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