
 

 

 
 

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów 

tel. (017) 748 36 51, (017) 852 57 15 

www.muzeumdobranocek.com.pl, e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl 

NIP: 813 35 71 183 

 

 

  

  

Sprawozdanie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 

za 2017 rok. 

1. Opracowanie zbiorów: 

 

Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów muzealnych zakupionych do zbiorów 

muzealnych w programie Musnet Niebieski (128 szt.) 

Wykonano dokumentację fotograficzną zakupionych eksponatów artystyczno-historycznych 

zgodnie    z numeracją programu Musnet. 

Dokonano wpisu nowych eksponatów do Katalogów Pomocniczych (88 szt.) 

 

2. Dary: 

Pozyskano w darze przedmioty związane z polskimi i zagranicznymi animacjami dla dzieci:  

273 szt. m.in.: szkic partytury Reksio Strażak 1972 r., materiały archiwalne związane z 

animacją „Przygody Misia Colargola”; folie animacyjne z serii: „Bolek Lolek”, „Reksio” oraz 

z animacji zrealizowanych z Studiu Miniatur Filmowych w Warszawie; zespół 182 obiektów 

(współczesnych i historycznych) związanych z Krecikiem. 

 

3. Zakupy muzealiów: 

Zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (92 szt.) najcenniejsze  

z nich: zespół folii animacyjnych z filmu „Pszczółka Maja”, „Smerfy”, „Muminki”, 

„Sindbad”; zespół 20 plakatów „Wilk i Zając”, „Kiwaczek” pochodzących z ZSRR; 15 lalek 

filmowych z serii animowanej  o przygodach Misia Colargola. 
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4. Konserwacja eksponatów 

 Dokonano konserwacji w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Historii Fotografii  

w Krakowie 145 szt. folii celuloidowych z produkcji Studia Filmów Rysunkowych w 

Bielsku- Białej oraz zagranicznych animacji m.in. „Pszczółka Maja”, „Smerfy”, „Muminki” 

Zakończenie konserwacji 7 lalek filmowych z animacji studia SE-MA-FOR „Przygody 

rycerza Szaławiły” oraz „Kocmołuszek”. Konserwację wykonał twórca lalek Tadeusz 

Wilkosz 

 

II Działalność edukacyjna i w zakresie upowszechniania kultury: 

 

Współpraca z instytucjami kultury z Rzeszowa i spoza regionu:  

Muzea:  

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, 

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Bajki Semafor w Łodzi, Miejskie Muzeum 

Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu, Muzeum Zabawek i Zabawy  

w Kielcach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Historyczno-Archeologiczne  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, Muzeum Historyczne  

w Sanoku, Muzeum Animacji Semafor w Łodzi, Muzeum Częstochowskie, Muzeum 

Regionalne w Mielcu, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, Muzeum Regionalne  

w Pilźnie, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum 

Narodowe w Gdańsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej 

Placówki oświatowe:  

Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Placówek Oświatowo-

Wychowawczych, Domy Kultury, Uczelnie Wyższe.  

Inne instytucje: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Krakowie, Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Galeria Fotografii Miasta 

Rzeszowa, Teatr Maska, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, TV Studio Filmów 

Animowanych w Poznaniu, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studio Miniatur 

Filmowych w Warszawie, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Podkarpacka 

Regionalna Organizacja Turystyczna, Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie, Miejska 

Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu, Animation Across Borders 

(Polska Animacja), Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Teatr im. Hansa Andersena w 

Lublinie, Fundacja Reksio im. Haliny i Lechosława Marszałków, Fundacja Szansa dla 

Niewidomych, Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Fundacja Kultury bez 

Barier, Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe 

Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli, Jasielski Dom Kultury, Międzynarodowy Festiwal 
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Filmowy Etiuda  and Anima, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Boguchwale. 

 

 

 

1. Udział w akcjach ponadregionalnych:  

„V Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA”  

Realizacja jako partner Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA w Rzeszowie. 

„Teraz dzieci mają głos” (304 os.) 

28.03 – 52 os. 

07.04 – 83 os. 

11.04 – 41 os. 

13.04 – 53 os. 

25.04 – 43 os. 

05.05 – 32 os. 

03.04. „O!PLA – pokaz dla dorosłych – 4 os. 

„Europejska Noc Muzeów”- nocne zwiedzanie muzeum w ramach Europejskiej Nocy 

Muzeów w godzinach 19.00-01.00 (20.05.2017 - 3620 os.) 

„8 Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy”- stoisko muzeum z różnymi 

aktywnościami: działania animacyjne na zoetropie, tworzenie filmu metodą poklatkową 

(27.05  około 3500 os.) 

„KINOLUB”– festiwal filmów dla dzieci (192 os.) 

11.06 – 70 os. 

13.06 – 31 os. 

14.06 – 42 os. 

20.06 – 21 os. 

21.06 – 28 os. 

Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury 22-24.06 (566 os.) 

22.06:   

1) Wystawa plakatów „Wilk i Zając” w Muzeum Dobranocek, 

2) Multimedialna prezentacja o zwyczajach i kulturze ukraińskiej z degustacją specjału 

mundikuchni regionalnej, zorganizowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Rzeszów z udziałem studentów z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzanie  

w Rzeszowie,  

 

23.06: 

1) „Zrób sobie bohatera”– warsztaty plastyczne w klubie festiwalowym,  

2) Projekcje animacji z 5 Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 2017, 

połączone ze spotkaniem z Piotrem Kardasem (35 os.) 

 

22-24.06: 
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1) Maraton filmowy „Wilk i Zając, Kiwaczek i inni”- w siedzibie Muzeum Dobranocek, 

2) W Klubie Festiwalowym na rzeszowskich Bulwarach - wystawa plenerowa „Dobranocki 

ze Wschodu - Śladami Wilka i Zająca” – przedstawiającą popularnych bohaterów animacji 

i ich twórców. 

 

Festiwal Kultury bez Barier (29.09-15.10) – 198 os. 

Spotkanie autorskie z autystycznym twórcą Wojtkiem Przybyszewskim Juniorem - autorem 

prac prezentowanych na wystawie „Dobranockowe krajobrazy, w świecie marzeń i 

wspomnień z dzieciństwa”:  

Goście festiwalu w ramach edycji w rzeszowskim Muzeum Dobranocek w dniach 29.09-

15.10. 2017 r. w godzinach 15.00-17.00 (od wtorku do piątku) oraz 10.00-18.00 (w czasie 

weekendu) mogli bezpłatnie zwiedzić ekspozycję stałą i wystawę czasową "Dobranockowe 

melodie"- o muzyce w polskich i zagranicznych wieczorynkach, obejrzeć projekcje 

kultowych polskich filmów animowanych oraz wziąć udział w warsztatach animacji  

i projekcjach filmowych. 

Weekend za pół ceny (07.10-08.10) - Muzeum Dobranocek wzięło udział w akcji Polskiej 

Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Z tej okazji w 

dniach 7 - 8 października można było zwiedzić wystawy z 50 procentową zniżką - 259 os.  

Kultura od Kuchni (09.09) i Europejskie Dni Dziedzictwa 9-10 i 16-17 09.2017 – 287 os. 

W ramach wydarzeń w Muzeum Dobranocek można było zwiedzić wystawy: 

„Dobranockowe melodie”  oraz „Dobranockowe krajobrazy – w świecie marzeń i wspomnień 

z dzieciństwa”. Wystawa prac Wojtka Przybyszewskiego juniora. (09.09 – 03.12.2017) 

2. Cykl zajęć „Od bajki do dobranocki” (671) 

Seanse głośnego czytania, połączone z projekcjami dobranocek, zabawami i konkursami dla 

dzieci, realizowane wspólnie z Oddziałem dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie. 

 

12.01 „Zbudź się Ferdynandzie!” (45 os.) 

02.02 „W piórniku u Tosi” (24 os.) 

23.02 „Zabawy Misia Uszatka” (23 os.) 

02.03 „Idzie Pyza borem, lasem” (42 os) 

16.03 „Jak szewc Rumcajs został rozbójnikiem” (40 os.) 

30.03 „Ani mru mru o tym, proszę Słonia”(47 os) 

13.04 „Krecik w mieście” (53 os.) 

27.04 „Nazywam się Filemon”(47 os.) 

11.05 „Powrót do Stumilowego” (43 os.) 

13.07 „Leśne jezioro i jego mieszkańcy” (14 os.) 

18.08 „Z Bolkiem i Lolkiem po przygodę” (16 os.) 

14.09 „Wyspa Muminków” (20 os.) 

28.09 „To znów Zając z Wilkiem” (27os.) 

26.10 „Stacja Paddington” (52 os.) 

09.11 „Podróż z zaczarowanym ołówkiem” (19 os.) 

14.11 „Bolek i Lolek w Europie”( 28 os.) 
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15.11 „ Atlas z Kangurkiem Hip – Hopem” (45 os) 

23.11 „Wędrujący miś – Colargol wyrusza na wyprawę” (3 os.) 

24.11 „Światowy Dzień Pluszowego Misia” (50 os.) 

07.12 „Gwiazdka Misia Uszatka”( 10 os.) 

14.12 „Reksio nauczyciel”(23 os.) 

 

 

3. Ferie w Muzeum Dobranocek 

  

16-27 stycznia 2017 / poniedziałek-piątek /  - 174 os. 
 

 Poniedziałki, środy i piątki w Muzeum Dobranocek upłynęły pod znakiem warsztatów filmowych.  

Na zajęciach można było dowiedzieć się jak powstaje film animowany, zgłębić przykłady animacji  

lalkowych oraz rysunkowych, zaprojektować postaci, stworzyć scenografię, zmontować film  

i pooglądać go na dużym ekranie.  

We wtorki i czwartki uczestnicy poznawali etapy tworzenia animacji poklatkowej, dowiedzieli się  

jak pracować nad scenariuszem, scenopisem opisowym oraz własnoręcznie tworzyli rysunkowe,  

wycinankowe i malarskie storyboardy, których głównymi bohaterami byli Miś Uszatek oraz Bolek  

i Lolek.  

  

  

4. Zajęcia organizowane poza muzeum: 

Zajęcia realizowane  przez Muzeum poza siedzibą służące między innymi promowaniu 

zasobów dziedzictwa kulturowego posiadanego przez muzeum, upowszechnianiu wiedzy o 

kulturze a także zapewnieniu niezbędnej promocji i reklamy muzeum. 

 „Wędrujące dobranocki” (836 os.) 

 Prezentacja multimedialna o muzeum, jego kolekcji oraz rodzajach animacji– zajęcia 

edukacyjne dla dzieci upowszechniające dobranocki oraz sztukę animacji– prowadzone  

w filiach WiMBP w Rzeszowie. 

 

14.02 „Kocie sprawy” Filia nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (25 os.) 

14.02 „ Kocie sprawy” Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie (25 os.) 

07.03 „Czy znasz bohaterów dobranocek?” Filia nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie (20 os.) 

10.03 Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie „Bohaterowie  

z Muzeum Dobranocek” (15 os.)  

24.03 „Dobranocki mojej babci i mamy”– zajęcia edukacyjne w Muzeum Ziemi Leżańskiej 

(60 os.) 

28.03 „Przygody Rumcajsa” Filia nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (20 os.) 

11.04 „W piórniku u Tosi” Filia nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (21 os.) 

20.04 „O animacji słów kilka” Punkt Biblioteczny przy Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (38 os.) 
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21.04 „W wiosce Smerfów” Filia nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (120 os.) 

25.04 „Animowany elementarz” Punkt Biblioteczny przy Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (40 os.) 

08.05 „W Krainie dobranocek- czy znasz bohaterów bajek” Filia nr 7 Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (19 os.) 

09.06 „Smerfastyczna historia” zajęcia edukacyjne w Jasielskim Domu Kultury z okazji akcji 

„Cała Polska Czyta Dzieciom– czytanie zbliża” (260 os.) 

20.06 „Proszę Słonia” Filia nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie (20 os.) 

17.08 „Reksio Jubilat” Filia nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie  (9 os.) 

04.10 „Przygoda z zaczarowanym ołówkiem” - Filia nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (25 os.) 

05.10 „ Dźwięki wokół budy Reksia” – Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej  

 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (22 os.) 

12.10 „Spotkanie z mamą Jacka i Agatki” zajęcia edukacyjne w Domu Ojców Dominikanów 

(40 os.) 

08.11 „Jesienna przygoda z Misiem Kudłatkiem” Filia nr 10, Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (35os.) 

17.11 „Dzień Postaci z Bajek” Filia nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie  (20os.) 

07.12 „Reksio Przyjacielem – jak świętujemy urodziny?” Filia nr 10 Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (20 os.) 

 

 

5. Wystawa stała:  
  

           Kolekcja muzeum nieustannie jest poszerzana o nowe zbiory. Niestety, nie wszystkie 

mogą być prezentowane ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą 

i prezentowane wystawy czasowe. Główną atrakcją wystawy stałej są eksponaty związane  

z okazji Europejskiej Nocy Muzeów, na wystawę stałą trafiło 7 lalek filmowych, z czego 6 po 

konserwacji, wzbogacając ekspozycję. Ponadto folie animacyjne z Pszczółką Mają  

i Muminkami. 

  

 Na wystawie stałej prezentowane są także nowo pozyskane do zbiorów przedmioty 

codziennego użytku minionej epoki i wiele innych pamiątek. W sali wystaw czasowych 

prezentowane są nowe wystawy oraz plakaty filmowe. Zainstalowany też został nowy system 

ekspozycyjny do prezentacji obrazów, projektów i celuloidów. 

  

Muzeum zawarło kolejne umowy licencyjne z Telewizją Polską, Studiem Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie na projekcje 

dobranocek. Filmy wyświetlane są w sali projekcyjnej wszystkim chętnym zwiedzającym 

wystawy muzeum. Z dotacji celowej został zakupiony interaktywny panel, zainstalowany na 

ekspozycji, na którym wyświetlane są treści związane z prezentowanymi wystawami oraz 

aplikacje multimedialne. Jest on dostępny dla wszystkich zwiedzających w sali wystaw 

czasowych.  
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W ramach projektu „Dostępne Migane Dobranocki” został zrealizowany audio video 

„Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego”  

z napisami, lektorem w j. polskim oraz z tłumaczem języka migowego migowym. Aplikacja 

jest ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłatnego pobrania z Internetu. Instrukcja 

pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych muzeum.   

Dodatkowo do wystawy czasowej „Reksio Jubilat” zrealizowano kolejne nagrania by 

wystawa została wyposażona w etykiety z kodami QR dzięki którym wystawa jest dostępna 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

  

 W trosce o stan eksponatów, warunki przechowywania zbiorów na ekspozycji  

i wilgotności. W razie wzrostu wilgotności włączane jest specjalne urządzenie pochłaniające 

wilgoć z powietrza do czasu uzyskania optymalnych parametrów. 

  

 

 

6. Wystawy czasowe: 

01.09.2016-15.01.2017 „Dwa Misie”- wystawa planszowa w Muzeum Zabawek i Zabawy w                        

Kielcach 

03.10.2016-31.01.2017 „Smerfastyczna historia”- wystawa planszowa w Porcie Lotniczym 

Rzeszów-Jasionka 

20.12.2016-17.03.2017 „Zabawki naszych rodziców i dziadków”- wystawa prywatnej 

kolekcji zabawek Mariusza Kmity w siedzibie Muzeum Dobranocek 

22.12.2016-17.01.2017 „Zima w dobranockach”- wystawa planszowa w Muzeum 

Dobranocek 

31.01-17.03 „Zima w dobranockach”- wystawa planszowa w Porcie Lotniczym Rzeszów-

Jasionka 

08.02-31.03 „Znajomi z telewizorka”- wystawa planszowa w Centrum Kultury Wrocław-

Zachód 

17.02-10.04 „Wilk i Zając”- wystawa w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Tarnobrzegu 

28.02-31.03 „Plastuś – mieszkaniec szkolnego piórnika”- wystawa planszowa w Filii nr 10 

WiMBP w Rzeszowie 

17.03-31.05 „Dobranocki z dawnych lat”- wystawa pokonkursowa w Porcie Lotniczym 

Rzeszów-Jasionka 

24.03-20.05 „Dobranocki mojej babci i mamy”- Muzeum Ziemi Leżajskiej 

30.03-30.04 wystawa planszowa: „Dobranocka w podróży” Wrocław, w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu „W Krainie Dobranocek” na najlepszego piekarza i cukiernika  

– na wypieki związane z postaciami z wieczorynek pod patronatem Muzeum Dobranocek. 

22.03-01.04 „Wystawa urodzinowa”- wystawa planszowa prezentująca zdjęcia  

z działalności Muzeum Dobranocek w siedzibie instytucji 

22.03.-26.04 „Lisek Vuk i inni”- wystawa dorobku Attili Dargay, twórcy węgierskiej 

animacji dla dzieci – w Muzeum Dobranocek 
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09.04 „Znajomi z telewizorka”- wystawa planszowa w Centrum Konferencyjno-

Wystawienniczym w Jasionce. 

21.04-30.05 „Smerfastyczna historia”- wystawa planszowa w Spółdzielczym Osiedlowym 

Domu Kultury „Nowe Miasto”  

09.06-16.06 wystawa planszowa: „Smerfastyczna historia” w Jasielskim Domu Kultury 

20.05- 03.09 „Colargol to właśnie ja”- wystawa czasowa w Muzeum Dobranocek 

25.05- 04.07. wystawa planszowa: „Koziołek Matołek” w  Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Dąbrowie Górniczej 

01.06-30.07 „Dobranocka na wesoło” – wystawa planszowa w porcie lotniczym Jasionka  

09-16.06 „Smerfastyczna historia” –wystawa planszowa w Jasielskim Domu Kultury  

18.06 wystawa planszowa: „Znajomi z telewizorka” z  okazji Dnia Dziecka w Oddziale 

Prewencji Policji w Rzeszowie 

24-25.06 wystawa planszowa: „Smerfastyczna historia” z okazji „Powitania Wakacji”  

w Centrum Handlowym Millenium Hall we współpracy z Centrum Fantazja w Rzeszowie 

22.06-11.09 wystawa plakatów „Wilk i Zając”- w siedzibie Muzeum Dobranocek 

27.06-31.08 wystawa planszowa: „Dobranocki ze Wschodu”- port Lotniczy Jasionka 

22.-24.06 wystawa planszowa „Dobranocki ze Wschodu – Śladami Wilka i Zająca”- Klub 

Festiwalowy na rzeszowskich Bulwarach w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. 

20.07- 31.01.2018 „Dobranocki. Historia animacji” w Muzeum Narodowym w Gdańsku  

05.09-08.12.2017 „Dobranockowe Melodie” – wystawa czasowa w Muzeum Dobranocek  

09.09- 03.12.2017 „Dobranockowe krajobrazy – w świecie marzeń i wspomnień  

z dzieciństwa”. Wystawa prac Wojtka Przybyszewskiego juniora.  

29.10-03.11 „Dobranocka w Podróży” – wystawa planszowa w Europejskim Centrum Bajki 

w Pacanowie  

13.11-30.11.2017 „Historia pluszowego misia” –wystawa planszowa w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Boguchwale. 

07.11.2017-31.03.2018 „Podróże Koziołka Matołka” wystawa  planszowa w porcie 

lotniczym Jasionka  

2-3.12 „Dobranocka na wesoło” Games Days Rzeszów – wystawa prezentowana w siedzibie 

Uniwersytetu Rzeszowskiego  

06.12.2017-18.03.2018 „Reksio Jubilat” – wystawa czasowa w Muzeum Dobranocek  
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06.12.2017-21.03.2018 „Dobranocki z dawnych lat” – wystawa pokonkursowa w Muzeum 

Dobranocek  

 

 

7. Konkursy:  

 

30.09.2016-05.01.2017 „Dobranocki z dawnych lat” (ogólnopolski konkurs plastyczny) 

około 2000 os. 

21.10.2016 „24 klatki na sekundę” ogólnopolski konkurs filmowy (4 os.) 

09.02 „Poznaj Profesora” konkurs czytelniczy (30 os.) 

04.04-31.08. „W ślad za dobranocką” ogólnopolski konkurs fotograficzny, (8 os.) 

15.09-24.11 „Dobranocki z dawnych lat” ogólnopolski konkurs plastyczny, (około 2000 os.) 

05.12 – 19.01 „Śladami wspomnień” (konkurs na odręczne spisywanie wspomnień osób 

żyjących w czasach PRL) – w trakcie realizacji 

 

 

8. Warsztaty i lekcje muzealne  z oferty na rok szkolny 2016/2017 (327 os.)  

23.02 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (23 os.) 

24.02 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (18 os.) 

01.03 „Z dobranocką dookoła świata” lekcja muzealna (26 os.) 

09.03 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (24 os.) 

14.03 „Zostań reżyserem!” warsztaty filmowe (20 os.) 

15.03 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (23 os.) 

06.04 „Ekodobranocka”– ekologiczne warsztaty plastyczne (21 os.) 

25.04 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (12 os.) 

02.06 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (33 os.) 

13.06 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (22 os.) 

14.06 „Zostań reżyserem” – warsztaty filmowe (12 os.) 

 

Zajęcia twórcze w ramach wakacyjnej oferty „Dobranocki na wakacjach” (397 os.) 
27.06 „Reksio, Bolek a może Colargol” warsztaty plastyczne (32 os.) 

28.06 „Eko – artyści” – warsztaty plastyczne (29 os.) 

29.06 „Akcja animacja” – zajęcia edukacyjne (3 os.) 

30.06 „Latarnia czarnoksiężnika”- zajęcia edukacyjne  (29 os.) 

04.07 „Animatiki” warsztaty filmowe (28 os.) 

05.07 „Eko- artyści”(6 os.) 

06.07 „Akcja animacja” (35 os.) 

07.07 „Latarnia czarnoksiężnika” (16 os.) 

10.07 „ Scenariusz, scenopis opisowy, storyboard” (3 os.) 

11.07 „Animatiki” warsztaty filmowe  (29 os.) 

12.07 „Eko- artyści” (20 os.) 

14.07 „Latarnia czarnoksiężnika” (15 os.) 

21.07 „Latarnia czarnoksiężnika” (25 os.) 
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25.07 „Animatiki” warsztaty filmowe (13.os) 

27.07 „Akcja animacja” (13 os.) 

28.07 „Latarnia czarnoksiężnika” (16 os.) 

31.07 „ Scenariusz, scenopis opisowy, storyboard” (26 os.) 

09.08 „Eko artyści” (7 os.) 

11.08 „Latarnia czarnoksiężnika”( 25 os.) 

22.08 „Animatiki” (27 os.) 

 

Zajęcia twórcze w ramach oferty na rok szkolny 2017-2018 

14.09 „Początki animacji – thaumatropy” (29 os.) 

10.10 „Dobranockowe postacie” (37 os.) 

12.10 „Storybord” (5 os.)  

13.10 „Animacja poklatkowa”(8 os.) 

18.10 „Dobranockowe postacie” (43 os.) 

19.10 „Z dobranocką dookoła świata” (25 os.) 

25.10 „Dobranockowe postacie” (73 os.) 

27.10 „Abstrakcja animacja” (24 os.) 

03.11 „Z dobranocką dookoła świata” (22 os.) 

07.11 „Dobranockowe postacie” (15 os.) 

07.11 „Scenopis storybord” (15 os.) 

09.11 „Dobranockowe postacie” (15 os.) 

09.11 „Z dobranocką dookoła świata” (14 os.) 

10.11 „Dobranockowe postacie” (47 os.) 

15.11 „Dobranockowe postacie” (37 os.) 

16.11 „Dobranockowe postacie” (19 os.) 

16.11 „ Podróże dobranockowych bohaterów” (38 os.) 

28.11 „Z dobranocką dookoła świata” (38 os.) 

01.12 „Z dobranocką dookoła świata” (22 os.) 

05.12 „Z dobranocką dookoła świata” (39 os.) 

05.12 „Podróże dobranockowych bohaterów” (40 os.) 

06.12 „Scenopis, storyboard” (20 os.) 

07.12 „Z dobranocką dookoła świata” (20 os.) 

08.12 „Z dobranocką dookoła świata” (31 os.) 

12.12 „Z dobranocką dookoła świata” 17 os.) 

 

 

 

 

9. Wykłady muzealne dla studentów 49 os.  

 

23.03 „Działalność edukacyjna Muzeum Dobranocek” (40 os.) 

26.04 „Prezentacja działalności Muzeum Dobranocek” (w ramach praktyk studenckich 

Uniwersytetu Rzeszowskiego) (9 os.) 

26.10 „Działalność edukacyjna Muzeum Dobranocek” (37os.) 

09.11  Hospitacje zajęć edukacyjnych  (8 os.) 

16.11„Działalność edukacyjna Muzeum Dobranocek”(13 os.) 

19.11 „Działalność edukacyjna Muzeum Dobranocek” (4 os.) 

24.11 „Prezentacja działalności Muzeum Dobranocek i organizacji pracy w muzeum”  

w ramach praktyk studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego – (9 os.) 
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28.11„Prezentacja pracy dotyczącej zbiorów Muzeum Dobranocek” (w ramach praktyk 

studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego Muzeologia) (9 os.) 

05.12 Obserwacja zajęć edukacyjnych i uczestnictwo w działaniach twórczych w ramach 

praktyk studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego (9 os.) 

11.12 Wykład i praktyczne zajęcia z organizacji imprez muzealnych oraz obsługi gości przy 

okazji realizacji imprezy z okazji 50 urodzin Reksia (10 os.) 

12.12 „Obserwacja zajęć edukacyjnych” (w ramach praktyk studenckich Uniwersytetu 

Rzeszowskiego) – (8 os.) 

 

 

 

 

10. Inne: 

 

27.04 „Turniej z Reksiem”- zawody sportowe współorganizowane z Międzyszkolnym 

Ośrodkiem Sportowym pod patronatem Fundacji Reksio Heleny i Lechosława  Marszałków 

(165 os.) 

28.04 „Czyn społeczny”- gra miejska (30 os.) 

03.05 „Święto Paniagi” (264 os.) oraz stoisko z wydawnictwami, ofertą muzeum 

i pamiątkami przy Muzeum Okręgowym w Rzeszowie   

22.03 Spotkanie z Irene Henrik - żoną węgierskiego reżysera Attilli Dargai – wernisaż 

wystawy (84 os.) 

23.05 Spotkanie autorskie z Tadeuszem Wilkoszem zorganizowane z okazji wystawy 

„Colargol to właśnie ja” (56 os.) 

01.06  „Dobranockowe Igrzyska”- dobranockowy quiz dla uczniów szkół podstawowych 

(25 os.) 

09.06 – Patronat muzeum i udział z wystawą i spotkaniem w przedsięwzięciu organizowanym 

przez Bajkowe Przedszkole w Jaśle – wydarzenie z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom 

10.06 Dzień Dziecka – Piknik w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci (350 os.) 

17.06 organizowane w Muzeum Dobranocek spotkanie pt. „Czy bezglutenowe znaczy 

gorsze”  dla rodziców, opiekunów i dzieci, które w czasie spotkania zwiedzały muzeum. 

12.07 Wizyta studyjna podopiecznych Fundacji Kultury bez Barier, którzy zwiedzili 

zorganizowaną wystawę „Colargol to właśnie ja” z przewodnikiem i tłumaczem języka 

migowego, skorzystali z projekcji z napisami, tłumaczem j. migowego, audiodeskrypcją. 

29.09  „Śladami BoGUSława- matematyczne warsztaty i gra miejska  

29.09  Spotkanie z Wojtkiem Przybyszewskim (jr.) w ramach wernisażu wystawy 

„Dobranockowe krajobrazy” – w świecie marzeń i wspomnień z dzieciństwa”. (40 os) 
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16.11  O!PLA – projekcja filmów w ramach Ogólnopolskiego festiwalu Polskiej Animacji 32 

02.12 „Mikołaj ląduje w Podkarpackim” 

06.12  „Mikołajki” – wernisaż wystawy „Reksio Jubilat” (52 os.) 

08.12 „Dobranocki nocą” pokazy filmów animowanych dla dorosłych (44 os.) 

11.12 „ Gdzie jest Reksio?” widowisko teatralne zorganizowane z okazji 50 urodzin Reksia 

(206 os) 

17.12  - Spotkanie Wigilijne w Hospicjum Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 

organizacja Mikołajek, projekcji i zajęć edukacyjnych dla najmłodszych (115 os.)  

 

 

Projekt „Dostępne migane dobranocki”  - 748 os. w tym 222 uczestników z dysfunkcjami 

 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-

Sportowym dla Niesłyszących „Surdostal” oraz Lubelską Szkołą Sztuki i Projektowania 

przystąpiło do realizacji projektu „Dostępne Migane Dobranocki  - cykl integracyjnych 

warsztatów i zajęć edukacyjnych i artystycznych” w ramach programu Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” zarządzanego przez Narodowe Centrum 

Kultury. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, 

skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. 

Od 23.05 do 05.10.2017 roku w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i poza jego siedzibą 

odbył się cykl twórczych spotkań oraz warsztatów integracyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób głuchych oraz słabosłyszących.  

Zrealizowano następujące zadania edukacyjne 

23.05. godz. 11.00 - uroczyste otwarcie wystawy „Colargol to właśnie ja” z okazji 

jubileuszu 50-tych urodzin bajkowego misia, odsłonięcie rzeźby bohatera, spotkanie autorskie 

z reżyserem serialu Tadeuszem Wilkoszem, zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem i 

tłumaczem języka migowego, zajęcia edukacyjne i projekcje filmowe. 

12-15.09. - warsztaty animacji: „Migane dobranocki”, na których niesłyszący uczestnicy 

wspólnie ze słyszącymi stworzyli swój własny film animowany.  

02.09-20.09. – „Światy równoległe” - warsztaty uwrażliwiające najmłodszych na potrzeby 

osób niesłyszących.  

04.09-22.09. – „Przygody z dobranocką” - zajęcia edukacyjne dla dzieci, zabawy, konkursy, 

projekcje.  

15.09-05.10.  – „Migowy dodaj do ulubionych! Migowy poprzez sztuki piękne” - 

warsztaty z języka migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

W ramach projektu został też zrealizowany „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli 
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dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania audio video z napisami,  

z lektorem w j. polskim oraz tłumaczem języka migowego, zachęcający osoby z dysfunkcją 

słuchu do uczestnictwa w kulturze, twórczej aktywności oraz poznania zbiorów muzeum  

i historii animacji.  

 

11. Praktyki i staże – 22 os. 

 

 

12. Frekwencja zwiedzających muzeum w 2017 roku:  
 

Ogółem: 31 127 os. 

 

Bilety normalne: 7 630 os. 

 

Bilety ulgowe: 14 561 os. 

 

Wejścia bezpłatne: 8 936 os. 

 

grupy: 481 os. 

Zwiedzający od początku działalności: 233 043 os. 

 

 

13. Dokształcanie pracowników: 

21.02. Udział w konferencji „Promocja turystyki”  (1 os.) 

21.01.-25.02. Szkolenie „Kadry i płace dla zaawansowanych” – 40 godzin (1 os.) 

06.03. Szkolenie „Prawo zamówień publicznych”, Rzeszów (2 os.)  

29.03 Udział w Konferencji „Pracownia miast” (1 os.) 

09.05. – Rozwinięcie wiedzy z zakresu atrakcji regionu” – udział z prezentacją (1 os.) 

15-16.05 - Udział w Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Warszawa   

(1 os.) 

22.06 – Udział w Konferencji inaugurującej projekt „Rzeszów i Stropkov – współpraca na 

rzecz kultury Pogranicza” Rzeszów (1 os.) 

12.07 – Udział w debacie  na temat dostępności instytucji kultury, Rzeszów (2 os.) 

05-07.09 – Szkolenie z zakresu Audiodyskrypcji  (2 os.) 

29.09 –  Szkolenie dot. projektu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego obszaru  pogranicza 2014-2020”  (1os.) 
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10.10 – Udział w Podkarpackim Konwencie na zaproszenie Fundacji Aktywizacja oraz 

Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego dot. problematyki osób z niepełnosprawnościami, 

udział z wystąpieniem (2 os.) 

16.10 – Szkolenie dla Głównych Księgowych Instytucji Kultury nt. podatku VAT. – (1 os.) 

19-20.10 – Konferencja „Zarządzanie strategiczne w muzeum”, Muzeum Historii Miasta 

Krakowa (1 os.) 

26-27.10. – Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury „Nowe technologie, aplikacje 

mobilne w kulturze i edukacji. Praktyczny poradnik prawny.” Zakopane (1 os.) 

21.11 – Konferencja „Wolontariat społeczne zaangażowanie na rzecz dzieci” z prezentacją o 

projektach dla osób z niepełnosprawnościami;  Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 

Krasne (1 os.) 

21. 11 – „E-składki” ; Oddział ZUS w Rzeszowie (1os.)  

24.11 – Spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego i ponownemu 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w kontekście działalności muzeów, 

NIMOZ, Lublin (1 os.) 

30.11. – Seminarium „Ożywić Przedmiot” – Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 

udział jako prelegent (1 os.) 

17.12 – Ogólnopolska Konferencja Kultury „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego zadania, 

priorytety, narzędzia”  (1 os.). 

 

14. Promocja muzeum: 

Całoroczna kampania promocyjna „Niceplace” w punktach informacyjno-turystycznych, 

hotelach i  Ośrodkach Kultury w Rzeszowie i na Podkarpaciu. 

Udział w projekcie „Ogólnopolski SMS-owy Informator Kulturalny” 

Udział w projekcie „Podkarpackie z wyższej półki” 

Udział w programie „Karta Dużej Rodziny” 

Udział w programie „Rodzina Wielodzietna 3+” 

Udział w programie Karta Honorowy Dawca Krwi 

Bieszczadzka Karta Turysty 

Karta Seniora 
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Udział w programie Wander Card Dziennik Turystyczny – realizacja karty Muzeum 

Dobranocek 

V edycja Kampanii Edukacyjnej Dzieciaki w Biznesie – ufundowanie zwiedzania dla 

laureatów 

Weekend za pół ceny (7-8.10) 

Święto Paniagi – stoisko oraz kolportaż materiałów promocyjnych przy Muzeum Okręgowym 

w Rzeszowie (03.05) 

Partnerstwo w realizacji Gry miejskiej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny – 

Śladami BoGUSława (8.09) 

Gra miejska - Odkryj na LABIE Rzeszów! Fundacja Rzeszowska (23.11) 

Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier – edycja w Rzeszowie materiał o działaniach 

Muzeum Dobranocek w katalogu Festiwalu (29.09- 15.10) 

Promocja podczas Dnia Papieskiego - (8.10) 

XIV Nocne Spotkanie z Reklamą- Studenckie Koło Naukowe (2.12) 

Partnerstwo w organizacji Games Days Rzeszów – Festiwalu Gier Planszowych, wystawa 

Muzeum Dobranocek (2-3.12) 

Udział w imprezie Mikołaj ląduje w podkarpackim w Porcie Lotniczym w Jasionce – stoisko 

z pamiątkami oraz kolportaż materiałów promocyjnych (2.12) 

Partnerstwo w organizacji Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi (14.06) 

 „Śladami wspomnień” - konkurs na odręczne spisywanie wspomnień osób żyjących w 

czasach PRL) – 05.12 – 19.01 w trakcie realizacji 

Promocja muzeum w ramach współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją 

Turystyczną. Materiały promocyjne muzeum w wydawnictwach: „Podkarpackie. Od Kotliny 

Sandomierskiej po Bieszczady”, „Podkarpackie. Informator Turystyczny”, „Rzeszów i 

okolice. Przewodnik”, „Podkarpackie. Plan miasta Rzeszowa”. Kolportaż materiałów 

promocyjnych w czasie targów turystycznych oraz Regionalnym Centrum Informacji 

Turystycznej, publikacja o muzeum w PKP Intercity;  

Reklama muzeum ulotkach, materiałach reklamowych zrealizowanych przez Wydział 

Promocji  i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa we współpracy z 

muzeum 

Redakcja materiałów informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych do portalu Kultura w 

Rzeszowie administrowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 

Rzeszowa. 
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Billboard z reklamą wystawy „Colargol to właśnie ja” – prezentowany na skrzyżowaniu ulic 

Lwowska/Rejtana w okresie 07-09.2017 

Reklama wizualna w autobusach ZTM z aktualną ofertą wystawienniczą i edukacyjną  

Wydruk okazjonalnych plakatów do wystaw i imprez organizowanych w Muzeum 

Dobranocek, ulotek,  folderów wystaw czasowych oraz ofert edukacyjnych: na rok szkolny, 

wakacje i ferie zimowe.  

Wydruk i kolportaż ulotki sklepiku muzealnego 

Organizacja wizyty Konsula Generalnego Niemiec oraz Konsula Honorowego w Muzeum 

Dobranocek w Rzeszowie (25.01) 

Partnerstwo w organizacji Finału projektu „Młodzież dla miasta” (2.02) 

Organizacja wizyty studyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Oddział Podkarpacki 

(10.03. – 45 os.) 

Wizyta studyjna gości z miast partnerskich Rzeszowa (12.03) 

Udział w wernisażu wystawy „Dobranocki mojej babci i mamy” w Leżajsku, wywiady dla 

regionalnych mediów (24.03)  

Patronat Muzeum nad Ogólnopolskim Turniejem na najlepszego piekarza i cukiernika pt.  

„W Krainie Dobranocek”, udział w finale Konkursu, Wrocław (6.04.) 

Udział w konferencji prasowej z okazji „Europejskiej Nocy Muzeów” (10.05)  

Prezentacja i promocja muzeum podczas 8 Dnia Odkrywców – Interaktywnego Pikniku 

Wiedzy (27.05) 

Udział w konferencji prasowej nt. Wschodu Kultury. Europejskiego Stadionu Kultury (08.06) 

Udział w pracach Jury Festiwalu KinoLub (14.06)  

Udział w Festiwalu Filmowym Mundi w Starym Sączu, organizacja wystawy i pokazu 

plenerowego (11-14.08) 

Udział w 50 urodzinach Reksia w Bielsku-Białej (26.09.)  

Spotkanie w Antykwariacie O.O. Dominikanów „Mama Jacka i Agatki” (12.10) 

 „Time to move – Ruszaj po kalendarz Europejski” – akcja Punktu Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Rzeszów w partnerstwie z Muzeum Dobranocek - od 21.10 do wyczerpania 

zapasów 

Organizacja wizyty studyjnej podopiecznych Fundacji Kultury bez Barier - relacje w TVP3 

Rzeszów oraz Teleexpress (12.07) 
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Udział w 8. Zjeździe Postaci Bajkowych w Centrum Bajki w Pacanowie (15.10) 

Organizacja wizyty studyjnej dla pracowników Tarnowskiego Centrum Kultury – (08.11.) 

Prezentacja multimedialna dot. projektu „Dostępne Migane Dobranocki” w rzeszowskim 

Ratuszu – (11.12) 

Konkurs „ Śladami wspomnień” pod patronatem IPN oddział w Rzeszowie (05.12.-

19.01.2018, wyniki 15 lutego). 

Promocja projektu„ Dostępne migane dobranocki” 

Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, 

nowiny24.pl, Gazeta Wyborcza w Rzeszowie, rzeszow.wyborcza.pl, resinet.pl, galicjusz.pl, 

gdziecko.pl 

Informacje i relacje z projektu ukazały się  

-w programach telewizyjnych: TVP3 Rzeszów; Teleexpress; TVP Info; TVK Stella; Polskie 

Radio Program Pierwszy; Polskie Radio Rzeszów; Rzeszowska Telewizja Internetowa 

Błękitna TV;  

-w prasie: Gazeta Wyborcza; Gazeta Codzienna Nowiny; Rzeczpospolita; Nauczyciel i 

Szkoła; Nasz Dom Rzeszów; Biznes i Styl;  

-stronach i portalach: kulturadostepna.pl; rzeszow.tvp.pl; www.radio.rzeszow.pl; 

www.tvp.info; Gdziecko.pl; resinet.pl; galicjusz.pl; rzeszow.naszemiasto.pl; 

www.biznesistyl.pl; www.24kurier.pl; teleexpress.tvp.pl; www.tvkstella.pl; www.rp.pl; 

net.pap.pl; fotobaza.pap.pl; cojestgrane24.wyborcza.pl; nowiny24.pl; 

www.kultura.erzeszow.pl; www.eventsoja.com; www.wherevent.com; fototeka.fn.org.pl; 

pl.pogranicze.eu; www.niepelnosprawni.pl; ec.europa.eu; infogmina.com; www.rampa.net.pl; 

rzeszow.naszemiasto.pl; www.kiwiportal.pl;  news.globallook.pl; infogmina.com; news.o.pl; 

naszesprawy.eu; http://www.polaneis.pl; www.zorro-design.eu;  

-Uczestnicy projektu wzięli udział w nagraniach do audycji dla Polskiego Radia Rzeszów 

oraz regionalnego programu informacyjnego „Aktualności”. 

Promocja muzeum podczas wystaw zewnętrznych prezentowanych w Rzeszowie i innych 

miastach: Kielce, Jasionka, Wrocław, Tarnobrzeg, Leżajsk, Jasło, Dąbrowa Górnicza, 

Gdańsk, Pacanów, Boguchwała 

Promocja muzeum w mediach: 

Radio ESKA  2.02, 22.03, 1.04, 25.04, 4.05, 20.05, 17.06, 22.06, 28.08, 15.11, 24.11 

Radio Rzeszów 24.02, 22.03, 30.03, 6.04, 23.04, 20.05, 25.05, 27.05, 7.06, 6.12 

Telewizja Rzeszów TVP3  22.03, 20.05, 23.05, 12.07, 08.10,25.11, 05.12, 06.12 

Radio VIA  11.01, 14.01, 22.02, 22.03, 1.04, 25.04, 19.05, 8.06,17.06, 26.10 

Błękitna TV 22.03,  

Telewizja Nova   3.01, 8.02, 

Nowiny24 05.12 

 Złote Przeboje 09.03, Teraz Rzeszów, Nowiny, TV Obiektyw 20.05, Radio Centrum 17.06, 

02.11, TVN „Dzień Dobry TVN” 25.02, Echo Rzeszowa 22.02, Radio Wawa 2.02, Gazeta 

Wyborcza 4.05, 25.05, Teleekspress 25.05, 06.12, Echo Rzeszowa 22.02, „Nauczyciel  

i szkoła”, Nasz Dom Rzeszów, dodatek Pluszak – comiesięczne felietony, TVP (12.07), 
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artykuł i wywiad w gazecie Rzeczpospolita 17.07, TV Gdańsk 20.07, Artykuł o Muzeum 

Dobranocek w Rzeszowie w  miesięczniku „Własny biznes” Nr 7 (149) lipiec 2017; TV 

Republika – program „Lato z TVP Republika”; 20.08, Nowiny 12.10, 04.12; Teleekspress 

06.12, PAP- Onet Rzeszów 09.12;  

Promocja muzeum na stronie internetowej www.muzeumdobranocek.com.pl, Facebook'u 

Muzeum Dobranocek, Facebooku Dostępne Migane Dobranocki oraz portalach 

informacyjnych (m.in. Miastodzieci, rzeszowairport, podkarpackie.pl, gdzieciaki.pl, 

galicjusz.pl, hej.rzeszow.pl, pogranicze.eu, pokapoka.co, trasadlabobasa, wrota podkarpackie, 

wrolimamy.pl, dzieckowrzeszowie.pl, dayandnight, travelphoto, miejscadzieci.pl, 

coolturka.com, tv Jasło, palacegroup, historia.org, byway.pl, resinet.pl, dzieciakiwplecaki.p, 

serwis informacyjny Miasta Rzeszowa, Rzeszów dzisiaj, Polska – poland.gov.pl, mały 

podróżnik, museo.pl, biznesbox, nickt, zamiasto, imprezy.rzeszow, travelin.pl, mjakmama, 

fotozwiedzacz, extremalnirib, zielonapolana, gufik.pl, strefa imprez, polskaniezwykla, 

wolnedni, urloplandia, sunnycompany.com, stronabieszczad.pl, bramabieszczad.pl, 

polskieszlaki, yelp.pl, podkarpackiezwyzszejpolki i wielu innych) 


