
Przewodnik 

Z dużym planem 
miasta

PL



Drodzy Zwiedzający,

wszystko, co w zwięzły sposób prezentujemy w tym przewodniku, jest 
nie tylko warte zobaczenia – to po prostu trzeba zobaczyć! Przewodnik 
ten pokazuje jednak tylko kilka ważniejszych punktów, rodzaj osnowy, 
na której rozpięta jest właściwa tkanka miejska. Wokół tych miejsc i 
pomiędzy nimi toczy się prawdziwe życie miasta. To właśnie jest nasze 
Münster – miasto, którego duch wyrasta z kontrastu między szacowną 
historią a pulsującą młodością. Ten puls poczuje wszakże tylko ten, 
kto będzie miał oczy i uszy szeroko otwarte, będzie gotów zaglądać w 
różne zakamarki i chodzić nieoczywistymi drogami.

Niniejszy przewodnik ma być jedynie pomocą w orientacji i zachętą do 
zobaczenia na własne oczy i poznania wszystkimi zmysłami stylu życia 
naszego miasta. 

Serdecznie zapraszamy 
na indywidualną  

wycieczkę po Münster!

Serce historycznego miasta Hanzy. Kompleks kamienic  
kupieckich z charakterystycznymi szczytami i arkadami,  
odbudowany po II wojnie światowej według historycznych  
projektów, ale w stylistyce zgodnej z duchem czasu. Pod  
arkadami: spacery, odpoczynek i ekskluzywne zakupy.
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Prinzipalmarkt
www.tourismus.muenster.de



Najważniejsza sala w historycznym 
Ratuszu: 15 maja 1648 roku w 
ówczesnej Ratskammer (Sala Rady) 
wystawiony został rodzaj „aktu 
urodzenia” dzisiejszej Holandii – 
traktat pokojowy między Hiszpanią 
a Niderlandami. Kilka miesięcy 
później, 24 października, Pokój 
Westfalski zawarty w Münster 
i Osnabrück zakończył wojnę 
trzydziestoletnią. Portrety  
suwerennych władców oraz 
najważniejszych wysłanników 
przypominają o tym ważnym  
dla całej Europy wydarzeniu.  

www.westfaelischer-frieden-muenster.de
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Friedenssaal  
(Sala Pokoju)

Główny zabytek Münster, który nosi znak dziedzictwa europejskiego –  
jako symbol ważnej historycznej daty: w 1648 roku w Münster i 
 Osnabrück zakończona została wojna trzydziestoletnia. Znajdująca 
się za Ratuszem rzeźba Eduarda Chillidy w kształcie ustawionych 
naprzeciwko siebie ławek przypomina o głównej zasadzie Pokoju 
Westfalskiego – „tolerancja poprzez dialog”.

Historyczny Ratusz
www.tourismus.muenster.de



Mieszczański kościół na rynku zbudowany na przełomie XIV i XV 
wieku. Na wieży wiszą trzy żelazne kosze, w których w połowie 
XVI wieku książę-biskup wystawił dla odstraszenia na widok 
publiczny ciała trzech przywódców ruchu anabaptystów. Jest to 
też „najwyższe miejsce pracy” w mieście – stąd można co wieczór 
usłyszeć dźwięk rogu hejnalistki z Münster.

Saksoński misjonarz Liudger zbudował tu klasztor, stanowiący 
zalążek rodzącego się miasta. Dzisiejsza potężna budowla 
katedry powstawała od XIII wieku w stylu późnoromańskim z 
elementami gotyku. W prawej nawie bocznej niezwykłe dzieło 
sztuki: astronomiczny zegar z XVI wieku z grającymi codziennie 
dzwonkami i ruchomymi figurkami.
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St. Paulus Dom (katedra)
www.paulusdom.de

St. Lamberti Kirche (kościół)
www.st-lamberti.de



Światowa sztuka w zdesakralizowanej przestrzeni kościoła. 
Podwójne lustra Gerharda Richtera z kołyszącym się, potężnym 
wahadłem zapraszają do medytacji, zagłębienia się w sferze 
między obserwacją a poznaniem, religią a nauką.

Największy zbiór pamiątek z historii Münster zgromadzony w 33 
 gabinetach tematycznych. Modele miasta i architektury ilustrują 
kształt i przemiany zachodzące w Münster od chwili założenia miasta 
do dzisiaj – równolegle do aktualnych wystaw na różne tematy z 
historii miasta.
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Dominikanerkirche (kościół)
www.stadt-muenster.de/dominikanerkirche

Stadtmuseum (Muzeum Miejskie)
www.stadt-muenster.de/museum



Hit nowoczesności w architekturze powojennej. Flagowy punkt 
na różnorodnej scenie teatralnej w Münster oferuje klasykę w 
najlepszym wydaniu w ramach wszelkiego rodzaju widowisk –  
oprócz spektakli także teatr muzyczny, teatr tańca, teatr dla 
dzieci i młodzieży, a także wspaniałe koncerty.

Jedyna na świecie tego rodzaju instytucja. Gromadzi obszerne 
zbiory dzieł sztuki zdobionych laką, pochodzących z Azji, Europy 
oraz ze świata islamskiego, powstałych na przestrzeni ponad 
dwóch tysięcy lat.
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Theater Münster (Teatr Münster) 
www.theater-muenster.com i www.muenster.de/theater.html

Museum für Lackkunst  
(Muzeum Sztuki Zdobienia Laką)
www.museum-fuer-lackkunst.de



Zbudowany jako rezydencja księcia-biskupa w XVIII  wieku 
według projektu barokowego architekta J. C. Schlauna. 
Trójskrzydłowa budowla z bogato zdobionymi fasadami jest 
dzisiaj siedzibą uniwersytetu Westfälische Wilhelms-Universität 
(Westfalski Uniwersytet Wilhelma).
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Za zamkiem, w parku ze wspaniałym starym drzewostanem kryje 
się uniwersytecki Ogród Botaniczny liczący sobie ponad 200 lat.  
Rośliny endemiczne i tropikalne, rosnące w szklarniach i na 
zewnątrz – idylliczna oaza skłaniająca do zadumy, zachwytu i 
wypoczynku. 
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Schloss (Zamek)
www.tourismus.muenster.de

Botanischer Garten  
(Ogród Botaniczny)
www.garten.uni-muenster.de



Za westfalską fasadą szlacheckiego pałacu mieści się  
jedyne muzeum poświęcone sztuce Pabla Picassa. Liczne 
wystawy czasowe prezentują życie i dzieło tego wielkiego 
hiszpańskiego artysty oraz jemu współczesnych.

Od ponownego otwarcia w 2014 roku jest to nie tylko 
 spektakularne muzeum sztuki i kultury, ale także fascynujące 
przeżycie architektoniczne. Na powierzchni wystawowej 
7500 m2 prezentowane są dzieła mistrzów od wczesnego 
średniowiecza przez niemiecki impresjonizm aż do współczesnej 
awangardy.
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LWL-Museum 
für Kunst und Kultur
www.lwl-museum-kunst-kultur.de

Kunstmuseum 
Pablo Picasso Münster
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de



Servis

  Informacja Münster

Heinrich-Brüning-Str. 7
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251 – 492 2710
info@stadt-muenster.de

Godziny otwarcia: 
pon. – pt. 08:00 – 18:00
sob. 08:00 –16:00

Bezpłatna rezerwacja
Tel: +49 (0) 251 – 492 2726
tourismus@stadt-muenster.de

Impressum
Wydawca 

 Münster Marketing

Zdjęcia
Allwetterzoo Münster (14), Thomas Branse (strona tytułowa, 2, 3, 4  
i 16), Leonard Dahmen (9), Ralf Emmerich (11 i zdjęcie „Odkryj  
więcej …”), Presseamt – Bernhard Fischer (12), Melanie Frischmuth  
(1), Katasteramt der Stadt Münster (Stadtplan), Anja Lehnerl (6),  
Olaf Mahlstedt (Vermittlungs konzept), Münster Marketing (legenda 
atrakcji), Stadtwerke Münster (Münstercard Anzeige), FJ Nasch (8), 
Oblonczyk, LWL (15), Maren Pinz (13), Jens Pöttker (10), Presseamt- 
Münsterview (7), WebRock-Foto (5), Heiner Witte, Münsterview (17)

Allwetterzoo (Ogród Zoologiczny)

Pośród zieleni w tylnej części Jeziora Aa na 30 hektarach 
powierzchni można obejrzeć około 300 gatunków zwierząt, 
przy czym wiele obiektów znajduje się na ścieżkach osłoniętych 
przed złą pogodą. Jak przystało na Westfalię słynącą z hodowli 
koni: Museum zur Natur- und Kulturgeschichte des Pferdes und 
des Reitsports (Muzeum Historii Natury i Kultury Konia oraz 
Jeździectwa).

www.allwetterzoo.de

Wiatrak kozłowy, osada otoczona fosą, wiejski sklep, kuźnia, 
a nawet wiejska szkoła – prawie 30 budynków o konstrukcji 
szachulcowej z okresu od XVII do XIX wieku jako autentyczne 
świadectwa chłopskiej tradycji Westfalii.
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Mühlenhof 
Freilichtmuseum
(Skansen Młyński Dwór) www.muehlenhof-muenster.org



Rund um den Aasee (Wokół Aasee)
www.aaseepark.de

Właściwy adres dla fanów dinozaurów, obserwatorów gwiazd 
i wszystkich, którzy interesują się naturą i człowiekiem. Duże 
Planetarium może się pochwalić cyfrową rozdzielczością obrazu 
o największej ostrości na świecie.

Powietrze nad jeziorem, które graniczy bezpośrednio ze  
starówką, z magnetyczną siłą przyciąga licznych spacerowiczów,  
joggerów, osoby uprawiające sporty wodne i fanów rzeźby. Na  
obszernych tarasach można poczuć nastrój prawie 
śródziemnomorski.
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LWL-Museum für  
Naturkunde (Muzeum)
www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de



Promenada przy porcie miejskim w Münster. W starych obiektach 
portowych i niezwykłych nowych budowlach, ulokowanych tuż  
nad wodą, panuje ekscytująca mieszanka sztuki i kultury, 
 gastronomii i kultowych klubów.

Odkryj więcej ... 
www.tourismus.muenster.de

Oprócz wymienionych atrakcji Münster oferuje szeroki wachlarz 
możliwości spędzania wolnego czasu oraz zwiedzania miasta pieszo, 
miejskim autokarem czy wypożyczonym rowerem. 
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Port
www.tourismus.muenster.de
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camping

poczta

strefa ruchu pieszego

strefa ekologiczna

Grafika: Vermessungs- und Katasteramt 
(Urząd Geodezji i Katastru)
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Promenada przy porcie miejskim w Münster. W starych obiektach 
portowych i niezwykłych nowych budowlach, ulokowanych tuż  
nad wodą, panuje ekscytująca mieszanka sztuki i kultury, 
 gastronomii i kultowych klubów.
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 Informacja w  
 historycznym Ratuszu
Prinzipalmarkt 10
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251 – 492 2724
friedenssaal@stadt-muenster.de

Godziny otwarcia:
wt. – pt. 10:00 – 17:00
sob., niedz. i dni świąteczne 
10:00 –16:00

Druk
LUC GmbH, 
59379 Selm 

Layout 
HOCH5  
GmbH & Co. KG
hoch5.com

Więcej informacji o wszystkim w naszym 
pięknym mieście i jego okolicach można 
znaleźć pod adresem:

Tekst
Thomas Seifert / Lütke Fahle  
Fels Seifert Praxis für Kommuni-
kation und Gestaltung  
www.lfs-muenster.de

i i



münsterleben
Poznaj największe atrakcje Münster – 

zabierzemy Cię tam.

20 €
za dzień / osobę20 €

osobę

30 €
2 dni / osobę

www.muenstercard.de

DO KUPIENIA TAKŻE ONLINE LUB PRZEZ APLIKACJĘ!


