
Międzyrzecki Rejon Umocniony to w tej części Europy, naj-
większy i najlepiej zachowany kompleks fortyfikacji z okre-
su II wojny światowej. Dzięki dofinansowaniu z Programu 
Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020 stanie się jesz-
cze bardziej atrakcyjny dla turystów. 

MRU powstał w latach 30. XX wieku i choć nigdy nie został 
ukończony, to wciąż imponuje rozmachem i zastosowanymi 
rozwiązaniami technicznymi. Położony w łuku Odry i Warty,  
rozciąga się na przestrzeni prawie 100 km. Jego zadaniem było 
bronić dostępu najkrótszą drogą do stolicy III Rzeszy. Wybudo-
wano liczne schrony bojowe, jazy forteczne, stanowiska ognio-
we, mosty przesuwne i obrotowe, kanały taktyczne. Większość 
fortyfikacji na odcinku centralnym została połączona siecią pod-
ziemnych korytarzy o łącznej długości ponad 30 km. 

Środki z Programu Intereg VA BB-PL 2014-2020 trafią do 
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz Muzeum 
Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow. Pierwsza placówka od 
lat zarządza jednym z najciekawszych fragmentów MRU - 
Grupą Warowną Scharnhorst w Pniewie, która składa się 
z trzech znakomicie zachowanych i częściowo odnowionych 
naziemnych schronów obojowych. Znajduje się tam również 
największy w Europie rezerwat nietoperzy. Każdego roku zi-
muje w nim ok. 30 tys. tych ssaków. 

– Rocznie Muzeum odwiedza nawet kilkadziesiąt tysięcy tu-
rystów. I trudno się dziwić, bo to wyjątkowa atrakcja z wieżą 
widokową, długimi podziemnymi trasami, wystawą sprzętu 
wojskowego. Nowe inwestycje  uczynią to miejsce jeszcze atrak-
cyjniejszym. Powstaną budynki pod nowe wystawy, aplikacja 
mobilna poświęcona fortyfikacjom oraz podziemna kolejka 
składająca się z dwóch lokomotyw i 12 wagoników. To będzie 
prawdziwy magnes na turystów – mówi Tadeusz Jędrzejczak, 
członek zarządu Województwa Lubuskiego.

Środki na modernizację otrzyma też niemiecki partner 
w projekcie – Muzeum Bitwy o Wzgórza Seelow. Zosta-
ną one przeznaczone na modernizację i budowę obiektów 
pod planowane wspólne wystawy z Muzeum w Pniewie 

oraz na nowoczesną aplikację informacyjno-promocyjną 
obu placówek.

– Z jednej strony II wojna światowa to wciąż niezamknięty, dla 
wielu osób bolesny rozdział niełatwej wspólnej, polsko-nie-
mieckiej historii. Z kolei dla innych, zwłaszcza dla młodzieży to 
już bardzo odległy konflikt. Stąd pomysł, by w ramach projektu 
opracować wspólną, polsko-niemiecką koncepcję lekcji muzeal-
nych. Chcemy o tej niełatwej dla obu stron przeszłości mówić 
wspólnym głosem – tłumaczy Radosław Brodzik, dyrektor 
Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej. – Ale oprócz walorów edukacyjnych zakładamy, 
że realizacja projektu przyniesie zwiększenie liczby turystów i bę-
dzie świetną wizytówką promocyjną naszego województwa.
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Województwa Lubuskiego zaprasza!

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Lubuskie to kraina lasów, jezior, pałaców i dworów. Ale nie tylko. Także zabytków architektury militar-
nej i obronnej, do których zalicza się przede wszystkim Międzyrzecki Rejon Umocniony. Dzięki współ-
pracy z naszymi niemieckimi sąsiadami i partnerami udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 
ponad 1,2 mln euro z funduszy transgranicznych na rewitalizację tych obiektów. To piękny akcent hi-
storii, że obiekty użytkowane militarnie w czasach, gdy Polska i Niemcy były wrogami, dzisiaj zyskają 
świetność dzięki temu, że żyjemy w przyjaźni. Nie ma nic ważniejszego niż pokój, a kultywowanie dzie-

dzictwa historycznego jest jednym z warunków tego, by między naszymi krajami już nigdy nie było wojny.


