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Kontakt: 
ul. Podzamcze 2 

66-300 Międzyrzecz 
 

tel. / fax 0048 95 741 25 67 

tel. 0048 95 742 18 50 

kom. 0048 504 226 315 

e-mail: mczmuzeum@poczta.onet.pl 



Szanowni Państwo! 
 

 

PołoŜone w środkowej części województwa lubuskiego – w równej odległości 
pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wlkp.  

Muzeum w Międzyrzeczu  
proponuje wynajem swoich obiektów i pomieszczeń. 

 

Obszar zespołu muzealnego to siedmiohektarowa wyspa, leŜąca przy ujściu 
rzeki Paklicy do Obry, na której znajdują się obiekty muzealne i atrakcyjny 

park. 
 

Na konferencje, spotkania i imprezy okolicznościowe 

OFERUJEMY: 
 

1. ZAMEK KAZIMIERZA WIELKIEGO – malownicza ruina otoczona fosą 
 

do wykorzystania:  
dziedziniec i 2 zadaszone basteje, a takŜe zamkowe lochy 
moŜliwość urządzenia ogniska i grilla, wyświetlania filmów, organizacji 
koncertów, oraz dodatkowo pokazy walk rycerzy 
 
cena do uzgodnienia 

 
2. SALA STAROŚCIŃSKA – jedno z najatrakcyjniejszych pomieszczeń w 

woj. lubuskim, z najlepszą w Europie kolekcją portretu trumiennego z 
XVII i XVIII wieku 

 
do wykorzystania:  
sprzęt konferencyjny, moŜliwość przygotowania małego poczęstunku  
 
cena:  
do 3 godzin 370,00 zł brutto 
kaŜda następna rozpoczęta godzina 100,00 zł brutto 

 
 
3. PARK – I połowa XIX wieku, mostki, alejki, atrakcyjna fauna i flora, 

m.in. piękna aleja platanów pomiędzy fosą zamkową a Paklicą 
 
do wykorzystania:  
imprezy na wolnym powietrzu 
 
cena do uzgodnienia 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 



 

 

 

 

  LEGENDA 

 

  1  Dom Bramny 

  2  Zamek 

  3  Budynki starostwa - 

      obecnie Muzeum 

  4  Karczma 

  5  Dawny klasztor   

      jezuitów 
 

 































Międzyrzecz (łac. Meserici, niem. Meseritz) - miasto powiatowe w woj. lubuskim, połoŜone w 
dolinie Obry przy ujściu Paklicy. 

 

W drugiej połowie IX wieku na miejscu osady słowiańskiej załoŜono gród warowny. W 1001 
roku Bolesław Chrobry ufundował tu pierwszy na ziemiach polskich klasztor benedyktynów. 
Zamieszkujący go zakonnicy ponieśli w listopadzie 1003 roku męczeńską śmierć i zostali 
wyniesieni na ołtarze. W 1005 roku przy ich grobie modlił się cesarz Henryk II – późniejszy święty. 
Obecnie męczenników zwie się Pięcioma Świętymi Braćmi Polski. Są oni takŜe patronami diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. Wydarzenia te pokazują, jak silny był związek Międzyrzecza z 
początkami monarchii piastowskiej. 

W pierwszej połowie XIII wieku za panowania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica 
istniała juŜ kasztelania międzyrzecka, z kasztelanem Teodorykiem. Miasto zostało lokowane na 
prawie niemieckim w połowie XIII wieku, jako jedno z pierwszych miast Wielkopolski. Przez 
stulecia zamieszkiwali je Polacy, Niemcy i śydzi. 

Międzyrzecki zamek zbudowano za czasów Kazimierza Wielkiego, na miejscu dawnego 
drewnianego grodu. Był siedzibą kasztelanów i starostów międzyrzeckich. W 1574 roku w 
międzyrzeckim zamku witano Henryka Walezego, jadącego do Krakowa, aby objąć tron Polski. 
Przebudowany w XVI wieku, został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Nigdy nie 
odbudowany, w latach 50-tych XX wieku został zabezpieczony jako trwała ruina. W początkach 
XVIII wieku siedzibą starostów międzyrzeckich został budynek starostwa, wybudowany w 
sąsiedztwie ruin zamku. Obecną klasycystyczną formę otrzymał podczas przebudowy w XIX 
wieku. 

Zamek, oraz budynek starostwa wraz z oficyną, domem bramnym i karczmą tworzą 
Międzyrzecki Zespół Muzealny, który połoŜony w pięknym parku, z wieloma rzeczkami, 
stawami, mostkami pośród starodrzewia tworzy miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez 
mieszkańców jak i turystów. 

 

Muzeum w Międzyrzeczu powstało juŜ w 1946 roku w ówczesnym domu kultury. Od 1949 
roku Muzeum ma siedzibę w zabytkowych obiektach starostwa i oficyny. Po pracach 
adaptacyjnych, 24 lipca 1965 roku otwarto wystawę "Tysiąc lat Międzyrzecza". 
 

Dział Archeologiczny przedstawia zabytki pochodzące z badań i wykopalisk na terenie Zespołu 
Muzealnego, oraz Międzyrzecza i okolic miasta. Dokumentuje Ŝycie mieszkańców tych terenów od 
schyłku epoki kamienia, jak równieŜ powstanie i rozwój grodu i miasta. 
 

Dział Historyczny ukazuje przeszłość miasta. Zobaczyć moŜna m.in. pieczęcie miejskie, pieczęcie 
cechowe, rękopisy przywilejów królewskich, księgi miejskie i inne. 
 

Dział Sztuki prezentuje największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych z XVII i XVIII 
wieku. Zbiory zawierają 42 wizerunki, 19 tablic inskrypcyjnych i 148 herbowych. Portret 
trumienny, najwaŜniejszy element dekoracji pogrzebowej, związany jest z ceremonią uroczystego 
pochówku szlachetnie urodzonych mieszkańców Rzeczpospolitej. To zjawisko związane z 
obyczajowością polską wykształciło się w XVII w. Występowało tylko i wyłącznie na ziemiach 
polskich. Barokowe portrety malowano najczęściej na blasze cynowej, miedzianej lub Ŝelaznej i 
przytwierdzano do krótszego boku trumny od strony głowy zmarłego. Po uroczystościach 
pogrzebowych portret wieszano  na ścianie kościoła. Wyjątkową cechą kolekcji międzyrzeckiej są 
portrety trumienne szlachty niemieckiej, która osiedliwszy się w zachodniej Wielkopolsce 
przejmowała polskie obyczaje. 
 

Dział Kultury Ludowej pokazuje kulturę polskiej ludności z XIX i początku XX wieku, 
zamieszkałej głównie w Dąbrówce Wlkp., oraz przedmioty kultury ludowej ludności osiadłej na 
ziemi międzyrzeckiej po 1945 roku. 


