
Muzeum Ikon, Hala Sztuki,

Muzeum Energii Elektrycznej i Życia

Muzea w 
RecklinghausenDoświadczenie czystej ener-

gii: w największym muzeum 
Niemiec w energii elektrycz-
nej podstacji Recklinghausen.

Idź w podróż po historii elek-
tryfikacji.Muzeum i obecne 
życie pokazuje, jak elektrycz-
ność przyszedł do ludzi w 
Zagłębiu Ruhry, ich życie i 
praca zmieniła się zasadniczo. 
Spójrz na historię i przyszłość 
mobilności elektrycznej.
Ta niezwykła kombinacja 
przemysłowego pomnika i 
muzeum sprawia, że   energii 

Muzeum Energii Elektrycznej 
i Życia  (Museum Strom und Leben)

Widok z zelektryfikowanych
Gospodarstw domowych w 1910 r.

Największy w Europie plasma ball

elektrycznej (być) namacalny. 
Niezależnie od tego, najwięk-
szego w Europie piłka plazma, 
spacerem lub tramwajem 
historycznym wyposażenie: 
liczne eksponaty Zapraszamy 
spróbować i zastanawiam się.
Podstacja jest punkt kontrol-
ny na „Szlaku

Kultury przemysłowej „i znaj-
duje się w pobliżu Hoheward 
zrzutu, która jest dostępna 
od Mostu Smoka.

Museum Strom und Leben

Uferstr. 2-4
45663 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/984-2216/17
www.umspannwerk-
recklinghausen.de

Godziny otwarcia:
Wtorek - niedziela 10-17 zegar,
Od czerwca do sierpnia, a
Pon 10 do 17 zegar
Bezpłatne przypomnienie: 
1 Niedziela miesiąca 15 zegar

© Foto: Andreas Fechner

© Foto: Andreas Fechner

© Foto: Andreas Specht

Stadt Recklinghausen Marketing miasta i turystyka
Tel. +49 (0)23  61/50-5050
www.recklinghausen.de
stadtmarketing@recklinghausen.de

Muzeum Historii pocztowy
(Postgeschichtliches Museum)

Jeźdźcy z kurierem do Federal-
nej post: Poznaj fascynującą 
historię postu Recklinghausen.
W pobliżu starego miasta 
w dawnej Poczty Głównej 
wyłącznik serwisowy działki, 
małe muzeum zawiera wiele 
oryginalnych dokumentów, 

Nadszybie (Fördermaschinenhaus)

Nadszybie stojące w cieniu 
wieży szybowej Konrad Ende 
to świadek historii górnictwa 
w mieście.
Zbudowane w 1964 roku 
nadszybie oraz wieża szybowa 
należą do ostatnich, pozosta-
łych zabudowań kopalni Reck-

-linghausen II. Do najbardziej 
interesujących eksponatów 
wystawionych w nim jest 
zabytkowy wyciąg szybowy 
napędzany parą. Przedstawia 
on ostatnią zbudowaną na 
świecie maszynę o napędzie 
parowym.

sprzętu i wyposażenia je na 
ok. 200 lat, historii poczty. Ro-
zejrzyj się za pośrednictwem 
przeszłości, począwszy kurie-
rem „na koniu“ do uchwały 
Niemieckiego Federalnego 
Biura post jako oddzielnego 
ministerstwa.

Postgeschichtliches Museum
Martinistr. 19
45657 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/2758

Godziny otwarcia:
pierwsza środa miesiąca 14-17 
zegar lub po uzgodnieniu

Fördermaschinenhaus 

Stadtteilpark Hochlarmark, 

Karlstr. 75, 45661 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/72529

Godziny otwarcia: 
pn. – czw. od 8 do 11 
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Odkryjcie najbardziej znaczą-
ce muzeum sztuki kościoła 
prawosławnego poza krajami 
ortodoksyjnymi: Muzeum Ikon 
Recklinghausen. 

Poznajcie fascynującą historię 
malowania ikon oraz drob-
ną sztukę chrześcijańskiego 
Wschodu: ponad 3000 ikon, 
haftów, miniatur oraz prac w 
drewnie i metalu pochodzą-

cych z Rosji, Grecji i krajów 
bałkańskich. Muzeum Ikon 
pozwala poznać wielorodność 
oraz rozwój tej znaczącej 
sztuki.
Dowiedzcie się więcej o 
koptyjskiej sztuce Egipcjan 
– od pogańskiego późnego 
antyku aż do wczesnego śre-
dniowiecza.

Wyjątkowe eksponaty, jak 
portrety mumii, krzyże, pła-
skorzeźby, materiały, szkła i 

Zanurzcie się w pasjonującą 
historię Recklinghausen i re-
gionu. 

Oczekują na Was liczne śre-
dniowieczne akty, dokumenty, 
zdjęcia, eksponaty i dużo wię-
cej. Powstanie miasta, historia 
górnictwa czy historia migracji: 
poszperajcie w pełnej wyda-
rzeń przeszłości Recklinghau-

Muzeum Ikon
(Ikonen-Museum)

Instytut Historii Miasta
(Institut für Stadtgeschichte)

Figura siedzącego chłopca w niszy, 
Egipt, koniec 3-go wieku

Św. Menas z Egiptu na koniu, Kreta 
ok. 1500 roku

Widok na miasto od wschodu ok. 1634 roku, miedzioryt, 1647 roku.

wyroby z brązu świadczą o 
wyjątkowej, z punktu widzenia 
historii sztuki epoce.

Pieczęć miasta z 1253 roku

sen i odkryjcie wyjątkowe 
skarby, jak np. akt założenia 
klasztoru Flaesheim z 1166 
roku. Instytut prezentuje 
historię miasta i regionu w 
nowoczesnej atmosferze. 

Nowy pomył wystawy skiero-
wany jest szczególnie do szkół 
i instytucji wychowawczych 
w regionie. Archiwum miej-
skie, ze swoimi wiekowymi 
dokumentami zalicza się do 
największych i najbardziej 
wartościowych w Westfalii.

Ikonen-Museum Recklinghausen
Kirchplatz 2a
45657 Recklinghausen 
Tel.: +49(0)2361/50-1941
www.ikonen-museum.com

Godziny otwarcia 
wt.- nd.  i święta 
od 11 do 18 zegar

przewodnik do umówienia

Institut für Stadtgeschichte
Hohenzollernstr. 12
45659 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/50-1902
www.recklinghausen.de

Godziny otwarcia
pn., wt., czw. od 8 do 13 zegar
śr. od 8 do 16 zegar
pt. od 8 do 18 zegar

przewodnik do umówienia

Kunsthalle Recklinghausen
Große-Perdekamp-Str. 25-27
45657 Recklinghausen 
Tel.: +49(0)2361/50-1935
www.kunsthalle-recklinghausen.de

Godziny otwarcia
wt. – nd. i  święta  
od 11 do 18 zegar
oprowadzanie z przewodniki-
em w niedziele o 11.00

Nowoczesna, przeszywająca, 
emocjonująca: poznajcie sztu-
kę, która jest na pulsie czasu w 
Hali Sztuki Recklinghausen.
Hala Sztuki poprzez swoje 
zmieniające się wystawy 
ugruntowała sobie pozycję 
jako muzeum sztuki nowocze-
snej w kontekście krajowym. 
Już sam budynek muzeum 
łamie konwencje: w byłym 
schronie przedstawiane są 
w wyjątkowej atmosferze 
dzieła artystów o różnych 
stylach i narodowościach.                                                    
Zbiory poświęcone są przede 
wszystkim artystom, którzy 
zostali uhonorowani znaczącą 

Hala Sztuki
(Kunsthalle)

Wystawa „Facing China“

Wystawa „Martin Dammann – 
Obcy przyjaciele

Gerhard Richter: 
Krzesło kuchenne, 1965 rok

nagrodą w sztuce „Kunstpreis  
junger westen” przekazywaną 
w Recklinghausen. Laure-
atami nagrody są m.in. Emil 
Schumacher, HAP Grieshaber 
i Gerhard Richter. Dalszymi 
punktami ciężkości zbiorów są 
niemiecki „Informel“ i obiekty 
kinetyczne.


