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Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów 

tel. 17 748 36 51 

www.muzeumdobranocek.com.pl,  

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha 

Jamy w Rzeszowie za 2018 rok 

I. Zbiory 

1. Opracowanie zbiorów. Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów 

muzealnych zakupionych do zbiorów muzealnych w programie Musnet Niebieski (47 kart). 

Wykonano dokumentację fotograficzną zakupionych eksponatów artystyczno-historycznych 

zgodnie z numeracją programu Musnet. 

Dokonano wpisu nowych eksponatów do Katalogów Pomocniczych (50 szt.) 

  

2. Dary: 

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

61 szt. 

  

3. Zakupy muzealiów: 

Zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (144 szt.) najcenniejsze  

z nich: 

- plansza komiksu Kubuś Puchatek 

- kadr The Flintstones 

- kadr Wilk i Zając 

- 2 folie animacyjne Kubuś Puchatek 

- 2 sztuki folie animacyjne Krecik 
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- 6 kadrów Smerfy 

- 11 foli animacyjnych Smerfy i dekoracji 

- projekty postaci i projekty plastyczne Adama Kiliana do filmów Stefana Szwakopfa 

- Scenariusz animacji Jacek Śpioszek 

- kadr Jacek Śpioszek 

- scenopis opisowy Koziołek Matołek – odc. Czarny Bill. 

  

4. Skontrum 

W dniach 14.09-28.11 został przeprowadzony obowiązujący muzea realizowany co 5 lat spis 

z natury.  Inwentaryzacja objęła całość zbiorów ujętych w spisach inwentarzowych 

(muzealiach artystyczno-historycznych, biblioteczne i numizmatyczne) oraz inwentarzach 

pomocniczych. Komisja dokonała weryfikacji zbiorów pod kątem miejsca ich 

przechowywania i stanu faktycznego. Skontrum przeprowadzono również w systemie 

MUSNET z uwzględnieniem wszystkich eksponatów. W toku przeprowadzonych prac 

poddano inwentaryzacji łącznie 8357 obiektów. 

 

II. Działalność wystawiennicza i edukacyjna: 

 

1. 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, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum 

im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Muzeum Pożarnictwa w Suścu, Muzeum Miedzi  

w Legnicy, Muzeum Historii Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.  

Placówki oświatowe:  

Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Placówek Oświatowo 

-Wychowawczych, Domy Kultury, Uczelnie Wyższe.  
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Inne instytucje: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka 

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

Rzeszowa, Galeria Miejska ZSP w Rzeszowie, 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, Izba Pamięci Marii Kownackiej, 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 Filmowy Etiuda and 

Anima, Miejskiej Publicznej Bibliotece w Tarnobrzegu, Europejskie Centrum Bajki  

w Pacanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rzeszowie, Fundacja Podaruj Miłość, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „ISKIERKA” w Kolbuszowej Dolnej, Fundacja Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy 

Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, 

Międzynarodowe Centrum  Kultury w Krakowie, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla 

Dzieci, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna "Tęczowy Domek" w Rzeszowie. 

 

2. Udział w akcjach ponadregionalnych:  

„VI Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA”  

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

„Teraz dzieci mają głos” (95 os.) 

10.04 – 49 os. 

17.04 – 46 os. 

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

Muzeów w godzinach 19.00-01.00 (19.05.2018 – 1937 os.) 

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

aktywnościami: działania plastyczne (wykonywanie thaumatropów), tworzenie filmu metodą 

poklatkową, wystawa planszowa „Bohaterowie ze szklanego ekranu” (09.06.2018 r. ok. 8 000 

os.) 

„KINOLUB” – festiwal filmowy dla młodych widzów, który odbywa się w czerwcu w 

kinach i ośrodkach kultury w Polsce południowo-wschodniej. Muzeum Dobranocek jest 

jednym z partnerów festiwalu organizujących pokaz filmowy (05.06. – 29 os.) 

 Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury”  21-24.06 (228 os. - 156 zwiedzających, 

52 uczestników warsztatów, 20 os. uczestników pokazu filmowego) 
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W czasie festiwalu Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury Muzeum Dobranocek było 

czynne w godzinach: 

21-22 czerwca: 9.00-19.00, 

23-24 czerwca: 10.00-19.00  

Program wydarzeń:  

W siedzibie muzeum oprócz ekspozycji stałej można było obejrzeć wystawę czasową „Świat 

przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków” ukazującą życie codzienne w latach 50-90 

poprzez ekspozycję zwykłych, powszednich przedmiotów używanych w każdym domu.  

Od 21 czerwca w muzeum można było oglądać wystawę „Dobranocki ze wschodu  

– Чебурашка”– przedstawiającą popularnych bohaterów oraz twórców animacji o 

sympatycznym Kiwaczku, Krokodylu Gienie, ich przyjaciołach oraz wiecznie rozrabiającej 

Szapoklak. Wystawie towarzyszyły będą projekcje filmowe. 

W czasie festiwalu w sali projekcyjnej Muzeum Dobranocek w godzinach pracy instytucji 

zwiedzający mogli oglądać animacje ukraińskie zarówno dla dzieci jak i starszych widzów.  

22 czerwca o godz. 12.00 w Klubie Festiwalowym przedszkolaki wzięły udział w warsztatach 

plastycznych tworzenia bajkowych lalek, prowadzonych przez ukraińską artystkę Marię 

Snisarenko malarkę, ilustratorkę, autorkę niezwykłych projektów graficznych i fotografii. 

Twórczyni asystowali  studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, od których 

uczestnicy będą mogli się sporo dowiedzieć o zwyczajach i kulturze ukraińskiej i ich 

ulubionych dobranockach oraz studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na koniec goście 

spotkania mogli spróbować specjałów kuchni ukraińskiej. 

W sobotę 23 czerwca w godz. 17.00-19.00 odbyły się projekcje animacji z 6 edycji 

Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA THE BEST OF O!PLA 2018. oraz 

spotkanie z dyrektorem Festiwalu Piotrem Kardasem. Uczestnicy mogli zobaczyć najlepsze 

filmy, które zdobyły Złote, Srebrne i Brązowe Tobołki Koziołka Matołka na szóstej edycji 

festiwalu. 

Europejskie Dni Dziedzictwa 08.09-09.09 – w ramach EDD w Muzeum Dobranocek 

zaplanowano warsztaty artystyczne oraz projekcje filmowe na rzutniku Ania z głośnym 

czytaniem  (132 os.) 

Tydzień Kultury bez Barier 28.09-07.10,  Kultura60+ (264 os.) 

29.09 – sobota 

- Dzień Gier (godz. 10.00-18.00) 

- Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem połączone z projekcjami filmowymi  

30.09 – niedziela 

- Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem połączone z projekcjami filmowymi  

- Warsztaty twórcze „EkoDobranocki”  

6-7.10 –Weekend za pół ceny – 119 os. 
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3. Cykl zajęć „Od bajki do dobranocki” (313 os.) 

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

dzieci. 

11.01 „Jak Wróbelek Ćwirek dbał o zapasy”  (19 os.) 

25.01 „Koci świat oraz słów kilka o babci i dziadku” (20 os.) 

22.02 „Miś ze stacji Paddington” (23 os.) 

01.03 „Jak Krecik został gwiazdą filmową” (20 os.) 

06.03 „Urodziny Misia Uszatka” (22 os.) 

08.03 „Bohaterki Dobranocek” „Od bajki do dobranocki” (23 os.) 

15.03 „Wiosna w Dolinie Muminków” (12 os.) 

05.04 „Z wizytą u Pik-Poka” (40 os.) 

19.04 „Tajemnice Wiklinowej Zatoki” (22 os.) 

10.05 „Spotkanie z Mają” (28 os.) 

07.06 „Safari z Pampalinim” (19 os.) 

19.07 „Dalekie i bliskie podróże Misia Uszatka (6 os.) 

09.10 „Podróże z bohaterami dobranocek” (19 os.) 

25.10 „Niezwykłe wydarzenia w wiosce Smerfów” (14 os.) 

08.11 „Jak Pyza uratowała toruńskie pierniki” (13 os.) 

13.12 „Gwiazdka misia Uszatka” (13 os.) 

 

4. Ferie w Muzeum Dobranocek  (29.01-09.02) 

Podczas ferii Muzeum Dobranocek zorganizowało warsztaty filmowe, warsztaty plastyczne 

oraz  tworzenia storyboardów. Odbywały się one w terminie: od 29.01 do 09.02,   

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00.  

Na muzealnych warsztatach filmowych uczestnicy mogli zapoznać się z kolejnymi etapami 

tworzenia filmu animowanego, różnorodnymi technikami animacji oraz zaprojektować 

niepowtarzalne postaci. W trakcie warsztatów tworzenia storyboardów na podstawie historii 

Bolka i Lolka oraz Misia Uszatka powstały kolorowe, obrazkowe historie. 
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W ramach zajęć feryjnych odbywały się także projekcje filmowe oraz zwiedzanie muzeum. 

I i II tydzień ferii zimowych / poniedziałek-piątek / – liczba uczestników warsztatów (148 os.) 

W ciągu całego tygodnia przeprowadzaliśmy uczestników warsztatów przez kolejne etapy 

tworzenia filmu. Cykl zajęć rozpoczęliśmy od  „Laterna Magica” które przybliżyły 

uczestnikom historię wynalazków które doprowadziły do powstania kina. Zapoznały też z 

działaniem thaumatropu i zoetropu, a także rzutników, przeźroczy i projektorów. We wtorki 

każdy uczestnik był  „Małym scenarzystą” – tworzył historię, która posłużyła jako scenariusz 

do filmu. W środy odbyły się warsztaty tworzenia scenopisów opisowych. Uczestnicy poznali 

proces projektowania kolejnych ujęć, scen, postaci i planu filmowego. Warsztaty które 

kończyły każdy tydzień ferii zimowych (piątek) polegały na animacji postaci, a efektem 

końcowym był krótki film. 

 

5. Wakacje w Muzeum 25.06-31.08. 2018 (481 uczestników warsztatów z oferty 

wakacyjnej). 

W ramach wakacji w Muzeum Dobranocek zorganizowano również warsztaty artystyczne 

oraz cykl zajęć edukacyjnych  dla dzieci prowadzonych w terminie od 25 czerwca do 31 

sierpnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-12.00. Wakacje w Muzeum 

Dobranocek odbywały się pod hasłem: „Dobranocki na wakacjach”. Na warsztatach 

uczestnicy mogli stworzyć krótkie filmy animowane, skonstruować ekologiczne zabawki oraz 

wybrać się w podróż dookoła Świata z bajkowymi bohaterami. Podczas zajęć uczestnicy 

poznali dobranockowe historie, nauczyli się dbałości o środowisko. Wykorzystano 

różnorodne materiały plastyczne: papiery kolorowe, kartony, plastikowe butelki, makulaturę. 

25.06-01.07 - Tydzień  warsztatów filmowych   

02.07-06.07  - Tydzień kreatywnych warsztatów ekologicznych  

09.07-13.07  - Tydzień małego scenarzysty 

16.07-20.07 - Tydzień podróży z Koziołkiem Matołkiem  

23.07-27.07 -  Tydzień z misiami 

30.07-03.08  - Tydzień  warsztatów filmowych  

06.08-10.08 -  Tydzień  warsztatów twórczych  

13.08-17.08  - Tydzień  warsztatów filmowych   

20.08-24.08 -  Tydzień podróży z Włóczykijem  

27.08-31.08  - Tydzień gier i zabaw  

Zajęcia dodatkowe: 

17.07 – „Dobranockowe postaci” – warsztaty plastyczne (37 os.) 
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6. Zajęcia organizowane poza muzeum: 

„Wędrujące dobranocki” – (616 uczestników) 

  Prezentacja multimedialna o muzeum, jego kolekcji oraz rodzajach animacji  

– zajęcia edukacyjne dla dzieci upowszechniające dobranocki oraz sztukę animacji– 

prowadzone poza siedzibą muzeum, w filiach WiMBP w Rzeszowie i innych instytucjach. 

10.01 „Przygód kilka Wróbla Ćwirka”– Przyjaciele z dobranocki, Filia nr 10 WiMBP (20 os.) 

16.01 „Jak Rumcajs poznał Hankę” – „Wędrujące dobranocki” Filia nr 9 WiMBP (21 os.) 

17.01 „Poczytajki” – „Wędrujące dobranocki” Szkoła Podstawowa nr 16 (38 os.) 

07.02 „Five o’clock z Misiem Paddingtonem” – zajęcia tematyczne prowadzone w Filii nr 10 

WiMBP (11 os.) 

21.02 „Jak Rumcajs poznał Hankę” – zajęcia tematyczne prowadzone w Oddziale dla Dzieci  

i Młodzieży WiMBP (22 os.) 

28.02. „Mój bohater z dobranocki – Reksio” – spotkanie w Bajkowym Prywatnym 

Przedszkolu w Jaśle. Spotkanie autorskie z Elżbietą Burek, prezentacja historii i postaci 

Reksia (98 os.) 

 28.02. „Reksio Jubilat” – spotkanie w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Jaśle pokaz 

multimedialny „Świat Reksia”, wizyta animatorki serialu, projekcje filmowe (120 os.) 

07.02 „W zatoce Serafina” zajęcia tematyczne prowadzone w Filii nr 10 WiMBP (23 os.) 

12.04 „Szaleństwa Łasucha” – zajęcia tematyczne prowadzone w Filii nr 10 WiMBP (26 os.) 

28.03 „Reksio” wędrujące dobranocki w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (50 os.) 

23.05 „Dobranockowe postaci” – Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie (22 os.)  

01.06 – Dzień Dziecka w  ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod hasłem: „Kto Ty 

jesteś? Polak mały! w 100-lecie Niepodległej” organizowany przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – udział Muzeum z maskotkami i kostiumami bajkowych 

bohaterów  

06.06 „Maju cóż zobaczymy dziś?” - zajęcia tematyczne prowadzone w Filii nr 10 WiMBP 

(26 os.) 

19.06 „Dobranockowe przygody” -  Wędrujące dobranocki w Filii nr 17 WiMBP 

 w Rzeszowie (31 os.) 

09.08 „Safarii z Pampalinim” - zajęcia tematyczne prowadzone w Filii nr 10 WiMBP (21 os.) 

10.10 „O plastusiu który pisał pamiętnik” – zajęcia edukacyjne z cyklu „Przyjaciele  

z dobranocki” prowadzone w Filii nr 10 WiMBP (31 os.) 

07.11 „Jesień w Dolinie Muminków” - zajęcia edukacyjne z cyklu „Przyjaciele z dobranocki” 

prowadzone w Filii nr 10 WiMBP (25 os.) 
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6.12 – Mikołaj w Porcie Lotniczym w Jasionce – udział Muzeum w wydarzeniu 

organizowanym dla dzieci na płycie lotniska 

 

7. Projekt Dostępne OligofrenoDobranocki – 33 wydarzenia kulturalne, w których 

uczestniczyło 749 os, w tym 331 osób z niepełnosprawnościami. 

Muzeum Dobranocek przystąpiło do realizacji projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki  

 – cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych” w partnerstwie  

z Zespołem Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Stowarzyszeniem Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, Zespołem Szkół 

Gospodarczych w Rzeszowie  

Projekt był realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. „Kultura dostępna”, celem 

którego było wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do 

szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. 

W ramach przedsięwzięcia w terminie 15.06-16.11.2018 roku w Muzeum Dobranocek i poza 

jego siedzibą odbył się cykl twórczych spotkań oraz warsztatów integracyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną:  

- „Rysuję, co czuję” – na warsztatach uczestnicy poznali bohaterów filmów animowanych  

i obejrzą ich przygody na dużym ekranie, po czym wykonali prace plastyczne wyrażające 

emocje z przeżytego filmu (15.06-28.09.2018).  

- „Gra, nie na ekranie” – warsztaty teatralne, na których uczestnicy za pomocą pacynek 

bajkowych bohaterów wcielili się w postaci z dobranocek i odegrali role z wcześniej 

stworzonego scenariusza (15.06-26.10.2018). 

- „Fajnie mieć przyjaciela” – cykl integracyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, których 

celem było przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby 

(02.07-31.10.2018). 

- „Granie i zdolności rozwijanie” – warsztaty w formie gier, zabaw i konkursów, na których 

uczestnicy rozwinęli  refleks, umiejętność logicznego myślenia, współpracy, a także poznali 

smak sportowej rywalizacji (12.09-31.10.2018).  

Ważnym punktem projektu było zorganizowane 12 września uroczyste otwarcie wystawy 

„Granie nie tylko na ekranie” – 43 os. 

Beneficjenci mogli zwiedzać ekspozycję z przewodnikiem dotykając wybranych eksponatów, 

wzięli też udział w spotkaniu z grami, zabawami i konkursami oraz w projekcjach filmowych. 

Niecodziennym wydarzeniem będą zorganizowane w terminie 17-20 września integracyjne 

warsztaty animacji: „Animowane pyszności”, na których pod okiem profesjonalisty 

uczestnicy – pełnosprawni i z niepełnosprawnością – stworzą postaci z warzyw, owoców, 

żelków i innych surowców i ożywią na planie filmowym wideoklipu. 

W ramach projektu zrealizowane zostały także warsztaty muzyczne „Granie i hałasowanie”, 

które pomogą uczestnikom rozwijać ekspresję emocji oraz pobudziły  motywację do działań 

twórczych. W czasie zabawy,  korzystając z instrumentów muzycznych, własnego głosu  



9 

 

i wyobraźni, beneficjenci stworzyli ścieżkę dźwiękową do wideoklipu z warsztatów 

„Animowane pyszności” (21.09.2018). 

 

Dodatkowo Muzeum Dobranocek realizowało: 

- „Uczę się i bawię z dobranockami” – publikacja w formie książeczki z obrazkami  

i kolorowankami przedstawiającymi bohaterów z dobranocek i eksponaty muzealne, 

dostosowana do możliwości poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

- Konkurs „Ja i moje ulubione dobranocki” dedykowany uczestnikom z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną 

przedstawiającą autora z postacią z dobranocki po obejrzeniu ulubionej bajki (01.06 

-28.09.2018). Dzieła laureatów zostały wyeksponowane na wystawie w muzeum oraz  

w siedzibach partnerów uczestniczących w projekcie (02.10-16.11.2018). 

Odbył się także uroczysty wernisaż wystawy prac pokonkursowych z rozdaniem nagród  

– (18.10.2018 - 81 os.)  

Projekt „Dostępne OligofrenoDobranocki” – zajęcia edukacyjne/plastyczne/ teatralne/ 

realizowane poza siedzibą muzeum w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN 

Warsztaty zorganizowane w ramach projektu: 

15.06 „Rysuję co czuję”  (20 os.)  

15.06 Rysuje co czuję (22 os.) 

18.06 „Rysuję co czuję” (14 os.) 

19.06 „Rysuję co czuję” (11 os.) 

20.06 „Rysuję co czuję”  (12 os.) 

26.06 „Fajnie mieć przyjaciele (10 os.) 

10.07 „Gra, nie na ekranie” (23 os.) 

19.07 „Fajnie mieć przyjaciele (22 os.) 

19.07 „Granie i zdolności rozwijanie (25 os.) 

 20.07 „Gra, nie na ekranie” ( 22 os.) 

11.08 „Fajnie mieć przyjaciela” (16 os.) 

12.08 „Fajnie mieć przyjaciela” (20 os.) 

13.08 „Fajnie mieć przyjaciela” (16 os.) 

11.09 „Gra nie na ekranie” ( os.) 

17.09-21.09 „Animowane pyszności” (54 os.) 
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21.09  „Granie i hałasowanie” ( 11os.) 

26.09  „Granie i zdolności rozwijanie” (49 os.) 

11.10 „Gra, nie na ekranie” (21 os.)  

18.10 „Gra, nie na ekranie” (25 os.) 

23.10 „Gra, nie na ekranie” (32 os.) 

06.11 „Fajnie mieć przyjaciela” (59 os.) 

07.11 „Granie i zdolności rozwijanie” (18 os.) 

14.11 „Granie i zdolności rozwijanie” (23os.) 

15.11 „Fajnie mieć przyjaciela” ( 74 os.) 

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

Nowiny, Nasz Dom Rzeszów, Nauczyciel i Szkoła, nowiny24.pl, Gazeta Wyborcza  

w Rzeszowie, rzeszow.wyborcza.pl, galicjusz.pl, gdziecko.pl, resinet.pl 

Patronat honorowy: Fundacja Reksio, Tactic, Gamekeeper. 

 

8. Wystawa stała:  

 Zbiory muzealne są wzbogacane o nowe eksponaty pozyskiwane drogą darów  

i zakupów. Niestety, większość obiektów nie może prezentowana na wystawie stałej ze 

względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą.  

Główną atrakcją wystawy stałej są eksponaty związane z realizacją filmów animowanych dla 

dzieci: oryginalne lalki, folie animacyjne, dekoracje, projekty, scenariusze i scenopisy 

obrazowe do filmów lalkowych i rysunkowych.  

Na wystawie dostępne są cztery tyflografiki – termoformowalne odwzorowania eksponatów, 

które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie. Przez dotyk w muzeum 

można poznać Misia Uszatka, Małego Pingwina PikPoka, Misia Colargola oraz Trzy Misie.  

Muzeum posiada także kopie dotykowych replik eksponatów wykorzystywanych do zajęć 

edukacyjnych prowadzonych poza siedzibą. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą także 

korzystać z publikacji „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum 

oczyma niewidomego” opracowanej w druku brajlowskim i transparentnym z 20 dotykowymi 

ilustracjami dostępny na ekspozycji. 

Dla osób z dysfunkcją słuchu w muzeum dostępny jest „Przewodnik dla małych i dużych 

wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania audio video  

z napisami oraz w języku migowym, zachęcający osoby z dysfunkcją słuchu do uczestnictwa  

w kulturze, twórczej aktywności oraz poznania zbiorów muzeum i historii animacji. Aplikacja 

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

pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych Muzeum. Utrudnieniem  

w korzystaniu z aplikacji jest słaby zasięg z uwagi na fakt, że ekspozycja znajduje się  

w piwnicach budynku.      
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W maju 2018 roku z okazji Europejskiej Nocy Muzeów, na wystawę stałą trafiły oryginalne 

folie animacyjne z serialu Pszczółka Maja oraz Smerfy, które po konserwacji wróciły do 

muzeum wzbogacając ekspozycję.  

Na wystawie stałej prezentowane są także nowo pozyskane do zbiorów przedmioty 

codziennego użytku minionej epoki i wiele innych pamiątek.  

Muzeum zawarło kolejne umowy licencyjne z Telewizją Polską, Studiem Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej a także ma zawarte porozumienie ze Studiem Miniatur 

Filmowych w Warszawie na projekcje dobranocek. Filmy wyświetlane są w sali projekcyjnej 

wszystkim chętnym zwiedzającym wystawy muzeum. Muzeum wśród propozycji posiada 

także film z audio deskrypcją dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Na interaktywnym panelu zainstalowanym na ekspozycji wyświetlane są treści związane  

z prezentowanymi wystawami oraz aplikacje multimedialne. Jest on dostępny dla wszystkich 

zwiedzających w sali wystaw czasowych. W roku 2018 goście mogli skorzystać z specjalnie 

zaprojektowanej w ramach projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki”  interaktywnej gry 

„Reksio” dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

W trosce o stan eksponatów, warunki przechowywania zbiorów na ekspozycji i magazynie są 

stale monitorowane. Codziennie prowadzony jest rejestr temperatury i wilgotności. W razie 

wzrostu wilgotności włączane jest specjalne urządzenie pochłaniające wilgoć z powietrza do 

czasu uzyskania optymalnych parametrów. 

By instytucja była bardziej przyjazna dla rodzin z dziećmi muzeum zakupiło przewijak dla 

niemowląt oraz podgrzewacz do butelek i słoiczków dla dzieci dostępne dla gości, są także 

dostępne: duża mata oraz zestaw higieniczny. Goście instytucji mogą także korzystać ze stacji 

ładującej do wszelkiego rodzajów telefonów komórkowych i tabletów.  

Za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością instytucji przyznano certyfikaty oraz  

I miejsce w regionalnym konkursie Lodołamacze i wyróżnienie (jako jednej z dwóch 

wyłonionych instytucji) w konkursie ogólnopolskim w kategorii „Przyjazna Przestrzeń”.  

           

9. Wystawy czasowe: 

„Dobranocka. Historia animacji”  Muzeum Narodowe w Gdańsku” (20.07.2017 

-31.01.2018 r.) 

„Podróże Koziołka Matołka” wystawa planszowa w porcie lotniczym Jasionka (07.11.2017 

-05.01.2018 r.) 

„Reksio jubilat” wystawa czasowa w Muzeum Dobranocek (04.12. 2017–18.03.2018) 

„Dobranocki z dawnych lat” – wystawa pokonkursowa w Muzeum Dobranocek 

(06.12.2017–31 marca) 

„Dobranockowe krajobrazy – w świecie marzeń i wspomnień z dzieciństwa” wystawa 

prac Wojtka Przybyszewskiego Jr. w Porcie Lotniczym w Jasionce (05.01–31.03) 

„Znajomi z telewizorka” wystawa planszowa w Przedszkolu nr 3 w Jaśle (26.02 – 31.03) 
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„Pora na dobranoc” – wystawa w Muzeum Miedzi w Legnicy (24.03-31.06) 

„Świat przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków” wystawa czasowa w Muzeum 

Dobranocek (22.03-09.09) 

„Reksio jubilat” – wystawa planszowa z okazji 50 urodzin Reksia w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Józefowie (05.04-24.04) 

„Dobranocki z dawnych lat” Muzeum im. Jana Dzierżona w  Kluczborku (10.04-30.06) 

„Śladami Wilka i Zająca” wystawa planszowa Muzeum Pożarnictwa w Suścu (07.05-08.05) 

„Wędrówki Koziołka Matołka” wystawa planszowa  w Bajkowym Przedszkolu w Jaśle 

(05.06.2018 – 15.06.2018) 

17.06 – „Śladami Wilka i Zająca” wystawa planszowa w ramach Pikniku z okazji Dnia 

Dziecka współpraca z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów 

Zarządem Terenowym OPP w Rzeszowie – ok. 2500 os. 

Użyczenie eksponatów na wystawę czasową organizowaną w Muzeum Regionalnym  

w Stalowej Woli pt. „Zbudowaliśmy to miasto” (12.06.2018-19.10.2018) 

„Mój Przyjaciel Reksio” wystawa planszowa Publiczna Biblioteka w Tarnobrzegu (06.06  

- 13.07.2018) 

Wystawa plakatów filmowych i teatralnych ze zbiorów Muzeum Dobranocek - Port 

Lotniczy w Jasionce(31.03 - 24.09) 

„Granie nie tylko na ekranie” wystawa czasowa w Muzeum Dobranocek (12.09.2018 

-07.02.2019) 

Wystawa planszowa „Reksio Jubilat” - Port Lotniczy w Jasionce 24.09- 03.12 

Wystawa „Znajomi z telewizorka” w IV LO im. M. Kopernika w Rzeszowie 25.11.2018 

-01.12.2018 

„Dobranocki w Tęczowym Domku” – wystawa planszowa w Podkarpackim Hospicjum dla 

dzieci (29.11-28.02.2019)  

Wystawa planszowa „Dobranocki ze wschodu – Чебурашка” (Kiwaczek) - Port Lotniczy 

w Jasionce (03.12- w trakcie ekspozycji) 

„Ja i moje ulubione dobranocki” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych z konkursu 

realizowanego w ramach projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” (02.10-16.11) 

 „Dobranocki z dawnych lat” – wystawa pokonkursowa w muzeum (06.12- w trakcie 

ekspozycji) 

 

10. Konkursy:  

”Śladami wspomnień” konkurs na odręczne spisanie wspomnień z codzienności PRL. 

Konkurs pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 



13 

 

Prace laureatów zostały opracowane w formie plansz i są aktualnie  prezentowane w ramach 

wystawy czasowej „Świat przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków” Termin 

konkursu: 05.12.2017 – 15.02. 2018 r.  (56 uczestników). 

 „Z Doliny Muminków” – konkurs czytelniczy w formie testu ze znajomości książki Tove 

Jansson „W Dolinie Muminków”. Termin konkursu: 16.02 (41 uczestników). 

Patronat Muzeum Dobranocek nad konkursem plastycznym z okazji 50 urodzin Reksia pod 

hasłem „Mój bohater z dobranocki – Reksio” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”. Uroczyste rozstrzygnięcie z udziałem Muzeum Dobranocek odbyło się 

28.02.2018 r  (185 uczestników). 

„Ja i moje ulubione dobranocki” – konkurs dedykowany uczestnikom z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną 

przedstawiającą autora z postacią z dobranocki po obejrzeniu ulubionej bajki - 01.06-28.09  

(648 uczestników). 

Dzieła laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie w muzeum oraz w 

siedzibach partnerów uczestniczących w projekcie  w terminie od 02.10 do 16.11. 2018. 

„Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” – konkurs plastyczny dedykowany 

przedszkolakom oraz uczniom klas podstawowych, dedykowany Misiowi Paddingtonowi  

z okazji 60 rocznicy urodzin (10.09-16.11 – 1124 uczestników) 

„Drogi Autorze!”- konkurs na napisanie listu do autora książki związanej z dobranocką 

(17.12-18.01) – nadesłano 31 prac. 

 

11. Warsztaty i zajęcia tematyczne realizowane w muzeum 

Rok szkolny 2017/2018 

W ramach ferii: 

29.01 „Laterna Magica” – warsztaty plastyczne (16 os.) 

29.01 „Scenopis storybord” – warsztaty plastyczne 16 os.) 

30.01 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (28 os.) 

31.01 „Scenopis storybord” – warsztaty plastyczne (27 os.) 

06.02 „Mały scenarzysta” – zajęcia tematyczne (17 os.) 

07.02 „Scenopis storybord” – warsztaty plastyczne (24 os.) 

09.02  „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (20 os.) 

II połowa roku szkolnego: 

20.02 „Z dobranocką dookoła świata” – zajęcia tematyczne (25 os.) 

6.03 Zajęcia tematyczne „Urodziny Misia Uszatka” (48 os.) 
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09.03 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (42 os.) 

14.03 „Bajkowe postaci” – warsztaty plastyczne (21 os.) 

16.03 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (54 os.) 

28.03 „Bajkowe postaci” – warsztaty plastyczne (19 os.) 

13.04 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (50 os.) 

15.05 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (13 os.) 

05.06 „Dobranockowe postaci” – warsztaty plastyczne (21 os.) 

14.06 „Dobranockowi bohaterowie” – warsztaty plastyczne (23 os.) 

20.06 „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (43 os.) 

Zajęcia twórcze w ramach wakacyjnej oferty „Dobranocki na wakacjach”  

25.06 – warsztaty filmowe „Dobranocki na wakacjach” (14 os.) 

26.06 – warsztaty filmowe „Dobranocki na wakacjach” (26 os.) 

27.06  – warsztaty filmowe „Dobranocki na wakacjach”  (10 os.) 

28.06 –  „Dobranockowe postaci” – warsztaty plastyczne (21 os.) 

29.06 – „Dobranockowe postaci” – warsztaty plastyczne (7 os.) 

03.07 – warsztaty plastyczne „Dobranocki na wakacjach” (27 os.) 

04.07 - warsztaty plastyczne „Dobranocki na wakacjach” 25 os.) 

06.07 – warsztaty plastyczne „Dobranocki na wakacjach” (20 os.) 

10.07 – zajęcia tematyczne „Dobranocki na wakacjach” (25 os.) 

12.07 – zajęcia tematyczne „Dobranocki na wakacjach” (16 os.) 

17.07 – zajęcia tematyczne „Dobranocki na wakacjach” (18 os.) 

17.07 – „Dobranockowe postaci” – warsztaty plastyczne 37 os.) 

18.07 – zajęcia tematyczne „Dobranocki na wakacjach” (29 os.) 

24.07 – zajęcia tematyczne „Dobranocki na wakacjach” (30 os.) 

25.07 – warsztaty filmowe „Akcja animacja” (13 os.) 

26.07 – „Dobranocki na wakacjach” zajęcia tematyczne  (20 os.) 

01.08 – „Dobranocki na wakacjach” warsztaty twórcze (24 os.) 

07.08 – „Dobranocki na wakacjach” zajęcia tematyczne 4 grupy (78 os.) 

14.08  – „Dobranocki na wakacjach” warsztaty filmowe (7 os.) 
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16.08  – „Dobranocki na wakacjach” warsztaty filmowe (25 os.) 

21.08. – „Dobranocki na wakacjach” warsztaty twórcze (29 os.) 

24.08 – „Dobranocki na wakacjach” warsztaty twórcze (41 os.) 

Rok szkolny 2018-2019 (I połowa roku szkolnego) 

25.09 – „Akcja animacja” – warsztaty filmowe (24 os.) 

26.09 – „Dobranockowe postaci” – zajęcia edukacyjne (51 os.) 

06.10 – „EkoDobranocka” - warsztaty plastyczne (19 os.) 

10.10 – „Dobranockowi bohaterowie” – zajęcia edukacyjne (53 os.) 

17.10 – „Dobranockowi bohaterowie” – warsztaty plastyczne (24 os.) 

06.11 – „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” – zajęcia edukacyjne (17 os.) 

13.11 – „Z dobranocką dokoła świata” –  (24 os.) 

20.11 – „Z dobranocką dokoła świata” – zajęcia edukacyjne (25 os.) 

22. 11 – „O pluszowych Misiach” – zajęcia edukacyjne z okazji Światowego Dnia 

Pluszowego Misia (26 os.) 

04.12 – „Wyżły chodzą na łyżwy” – zajęcia realizowane w ramach projektu 

Międzynarodowego Centrum  Kultury w Krakowie  (20 os.) 

 

12. Wykłady muzealne dla studentów  

16.01 – „Muzealnictwo, zarządzanie informacją” – (8 os.) 

06.03 – „Organizacja placówki muzealnej” – (12 os.) 

17.04 – spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego organizowane z Wyższą Szkołą 

Informatyki i Zarzadzania – (36 os.) 

25.04 – „Edukacja w muzeum” – (20 os.) 

04.12 – „Edukacja w muzeum” – (17 os.) 

 

13. Inne wydarzenia: 

08.02 – dwa spotkania z okazji urodzin Reksia – w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 

(100 os) w Jaśle oraz Bajkowym prywatnym Przedszkolu w Jaśle (130) 

22. 03 Wernisaż wystawy „Świat przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków” oraz 

gościnny wykład pracownika IPN Oddział w Rzeszowie „Dzieciństwo w PRL-u (26 os.)  

22.03 urodziny Muzeum Dobranocek (46 os.) 
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23. 03 „O kolekcjonowaniu od kuchni” – spotkanie autorskie z kolekcjonerką Marią 

Wieczorek (33 os.) 

20.04. „Turniej z Reksiem” – zawody sportowe w formie toru przeszkód o puchary i medale 

Reksia współorganizowane z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie w Hali 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (156 uczestników).  

Ideą turnieju jest promocja zdrowego trybu życia, usprawnianie kondycji fizycznej, sportowa 

rywalizacja w duchu fair play oraz upowszechnianie polskich animacji wśród dzieci. Wszyscy 

zawodnicy otrzymali medale z wizerunkiem bajkowego bohatera. Zwycięzcom zostały 

przyznane nagrody, a laureatom pierwszego miejsca dodatkowo – złote puchary. Medalistów 

udekorował sam Reksio. 

Turniejowi towarzyszyła dobranockowa wystawa „Znajomi z telewizorka”. Autorem 

turniejowych konkurencji i Sędzią Głównym zawodów był Grzegorz Gross – Dyrektor 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie, któremu w przeprowadzeniu zawodów 

pomagali wolontariusze z rzeszowskich liceów – (211 zawodników) 

16.06. Piknik z okazji Dnia Dziecka w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci (ok 400 os.) 

01.06 – Dzień Matki i Dziecka w letnim ogródku kulturalnym  (ok. 70 os.)  

10-11.03. Weekend za pół ceny (182 os.) 

05.06. – Uroczyste otwarcie wystawy „Mój Przyjaciel Reksio: w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Tarnobrzegu – spotkanie, prezentacja multimedialna, pokaz filmowy – (68 os.) 

Wystawie towarzyszył konkurs „Nowe przygody Reksia”, w który udział wzięło (57 os.) 

08.06 – Otwarcie wystawy „Wędrówki Koziołka Matołka” w ramach akcji „Cała Polska 

Czyta Dzieciom” organizowane we współpracy z Bajkowym Prywatnym Przedszkolem  

w Jasielskim Domu Kultury  (296 os.) 

11-14.08 – udział jako partner w Festiwalu MUNDI (Międzynarodowy Festiwal Filmów  

i Programów Religijnych dla dzieci) w Starym Sączu – organizacja wystawy „Reksio”, cyklu 

3 integracyjnych zajęć edukacyjnych oraz projekcji plenerowych dobranocek.  

08-09.09. Europejskie Dni Dziedzictwa (w ramach EDD zaplanowane zostały warsztaty 

artystyczne, projekcje filmowe na rzutniku „Ania” oraz głośne czytanie) 

12.09  wernisaż wystawy „Granie nie tylko na ekranie” (43 os.) 

18.10  wernisaż wystawy pokonkursowej „Ja i moje ulubione dobranocki” (81 os.) 

06.12 wernisaż wystawy pokonkursowej „ Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”  

15.12 – udział w wigilii w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci – organizacja zajęć 

edukacyjnych dla dzieci –  ok 100 uczestników wydarzenia   

  

14. Dokształcanie pracowników: 

14 –16.03 Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury „RODO - ochrona danych osobowych 

po 25 maja 2018 r. w specyfice instytucji kultury” (1 os.) 
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20.03 -  Usługi elektroniczne ZUS dla biznesu: Platforma Usług Elektronicznych, 

Interaktywny Płatnik Plus – 1 os 

21.03  – Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego Platforma Usług Elektronicznych dla 

Płatnika składek – pracodawcy – funkcjonalność – 1 os 

23.03 – Zakres bieżącej ochrony ubezpieczeniowej mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczenia osobowego i komunikacyjnego. Likwidacja szkód i obsługi roszczeń –1os 

7-9.03 – I Doroczna Konferencja SMP Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian 

społecznych – 1 os 

 

22.05 – webinarium RODO – 2 os. 

28.05 – IV Forum Kultury bez Barier – udział w konferencji online – 1 os. 

24.07 – Szkolenie RODO z Inspektorem Ochrony Danych – wszyscy pracownicy 

10.10 – Konferencja „Otwarci na różnice”– 1 os. 

22.10 – Podkarpacki Konwent Regionalny o prawach osób z niepełnosprawnościami 

organizowany przez Fundację Aktywizacja – 2 os 

23.10 „Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum – nowe wyzwania w ochronie muzeum”  

– 2 os. 

25.10 – udział w Konferencji Interreg Polska Słowacja „Rzeszów i Stropkov – współpraca na 

rzecz kultury pogranicza – 1 os. 

30.10 – Szkolenie „Właściwa obsługa naszych klientów” – wszyscy pracownicy 

29.11 – Konferencja „Wolontariat społeczne zaangażowanie na rzecz Dzieci” – udział  

z prezentacją – 1 os. 

11-12.12 – wizyta studyjna w warszawskich instytucjach kultury w ramach zaproszenia 

MKiDN – 1 os. 

 

15. Praktyki, staże, wolontariat 

W 2018 roku w Muzeum Dobranocek zorganizowano praktyki dla 10 studentów i staże dla  

3 osób. W działaniach realizowanych z projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” 

uczestniczyło 6 wolontariuszy. 

 

16. Promocja muzeum 

12.01 – wywiad dla radia Via – oferta wystawiennicza i edukacyjna  

19.01 – TVP 1 nagranie ma żywo do programu „Dzień Dobry Polsko” 

10.03 – Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny! 
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22.03 –TVP3 Rzeszów program Aktualności z okazji 9 urodzin Muzeum Dobranocek  

i wystawy „Świat przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków” 

25.03. – XXXIII Światowe Dni Młodzieży  

21.04. – Dzień Wolnej Sztuki 

16-22.04. –Tydzień Kultura i Nauka PRZODEM, odbywający się w dniach 25. edycji 

Rzeszowskich Juwenaliów 

09.05. – udział w konferencji prasowej Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury 

10.05. – udział w Konferencji prasowej z okazji Europejskiej Nocy Muzeów 

11.05 – nagranie dla Radia Via – oferta Muzeum Dobranocek na Noc Muzeów  

21.05 – Radio Via – info o projekcie Muzeum Dobranocek  

30.05 – Oferta Muzeum Dobranocek działań z projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” na 

portalu Kultura Dostępna  

01.06 – Dzień Dziecka w  ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod hasłem: „Kto Ty 

jesteś? Polak mały! w 100-lecie Niepodległej” 

06.07 – realizacja w Muzeum Dobranocek programu TVP 1 „Zakochaj się w Polsce. 

Rzeszów” 

10.07 – Radio Via – info o warsztatach „Gra, nie na ekranie” 

26.06 – relacja w Polskim Radio Rzeszów z realizacji warsztatów „Fajnie mieć przyjaciela”  

z projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” 

19.07 – Gazeta Wyborcza artykuł o dostępności instytucji 

26.07 – nagranie do Radia Złote Przeboje – o muzeum i jego ofercie wystawienniczej, 

edukacyjnej i projekcie „„Dostępne OligofrenoDobranocki”  

Reklamy oferty Muzeum Dobranocek w autobusach komunikacji miejskiej (ZTM)  

Reklama oferty wakacyjnej i projektu na  billboardzie skrzyżowanie Lwowska/Rejtana 

11-14.08 – promocja muzeum na Festiwalu filmów i programów dla dzieci Mundi w Starym 

Sączu 

27.08 – portal kulturadostepna.pl – wydarzenie Wystawa „Granie nie tylko na ekranie” 

27.08 – TVP3 Rzeszów - info o działaniach z projektu „Dostępne OligofrenoDobranocki” 

12.09 – realizacja programów o nowej wystawie „Granie nie tylko na ekranie” – TVP3 

Rzeszów Aktualności, Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Eska, Gazeta Codzienna Nowiny, 

Gazeta Wyborcza, portale internetowe 

12.09 Pierwsze miejsce dla Muzeum Dobranocek w Rzeszowie w Konkursie Lodołamacze  

– nagrania wywiadów TVP3 oraz Radia Rzeszów 
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28.09 – program w Polskim Radio Rzeszów o dostępności dla niepełnosprawnych, wywiad  

z Muzeum Dobranocek 

13.09 – nagranie do Radia ESKA – oferta muzeum oraz nagroda Lodołamacze 

13.09 – nagranie na żywo – program „Popołudnie z TVP3” – temat|:wystawa „Granie nie 

tylko na ekranie„ oraz projekt „Dostępne OligofrenoDobranocki” 

19.09 – nagranie do Radio Via – temat: nagroda Lodołamacze, działania dostępne dla osób  

z niepełnosprawnościami 

28.09 – Radio Via – info o warsztatach filmowych „Animowane pyszności” 

29.09 – nagranie o pierwszej polskiej dobranocce „Jacek i Agatka” oraz o muzeum do 

programu Polsat i portalu Onet.pl 

07-08.10 – Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny! 

27.09 – Gala Finałowa konkursu Lodołamacze w Zamku Królewskim w Warszawie  

28.09 – Radio Via – info Festiwalu Kultury bez barier – edycja w Rzeszowie organizowanym 

w Muzeum Dobranocek  

28.09-7.10 – Festiwal Kultury Bez Barier edycja w Rzeszowie – relacje w regionalnych  

i ogólnopolskich mediach 

16.10 – wywiad dla Polskiego Radia Warszawa o kolekcji Muzeum Dobranocek 

23.10 – wywiad o Muzeum dobranocek dla Gazety Nowy Dziennik w Nowym Yorku  

11.12 – udział w Gali finałowej konkursu Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom"   

Comiesięczne felietony w wydawnictwie Nasz Dom Rzeszów w dodatku „Pluszak” 

Oferta Muzeum Dobranocek we wszystkich wydaniach Informatorze PIK  

 

Frekwencja zwiedzających muzeum w 2018  roku:  

Ogółem: 28 436 os. 

Bilety normalne: 7 804 

Bilety ulgowe: 15 370 

Wejścia bezpłatne: 5 262 

Liczba grup: 412 

Goście indywidualni z kraju: 17 246 

Goście zza granicy: 301 

W grupach: 10 889 


