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Sprawozdanie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
z 2015 roku

I Opracowanie zbiorów, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów:

1. Opracowanie zbiorów: (515 szt.)
Opracowano zgodnie z planem pracy karty eksponatów muzealnych zakupionych do zbiorów muzealnych
w programie Musnet Niebieski.
Wykonano dokumentację fotograficzną zakupionych eksponatów artystyczno-historycznych zgodnie
z numeracją programu Musnet.
Dokonano wpisu nowych eksponatów do Katalogów Pomocniczych.
2. Dary: (516 szt.)
Pozyskano w darze 516 przedmiotów związanych z polskimi i zagranicznymi animacjami dla dzieci.
Najcenniejsze z nich to: scenariusz literacki i opisowy „Reksio i sowa” – dar Haliny Filek-Marszałek,
scenopis obrazowy oraz projekty postaci z animacji „Źródło” – dar od Teresy Puchowskiej-Sturlis, scenopis
i projekty postaci z filmu „Halo Warszawa” – dar do Stefana Szwakopfa.
3. Zakupy muzealiów: (192 szt.)
Zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej najcenniejsze z nich:
- zespół 14 oryginalnych szkiców z serialu „Dziwne przygody Koziołka Matołka”,
- scenopis literacki filmu „W opałach” z serii „Dziwne przygody Koziołka Matołka”
- projekt scenariusza Wędrówki Pyzy odc. „Pyza i licho”
- historyczna melodyka TOSCA na której nagrano motyw muzyczny z animacji „Porwanie Baltazara Gąbki”

- zespół 6 celuloidów „Bolek i Lolek”

- zespół scenopisów obrazowych i opisowych „Maurycy i Hawranek”, „Miś Uszatek”, „Trzy Misie”
- zespół 38 sztuk szkiców i celuloidów z animacji SFR m. in. „Reksio” i „Bolek i Lolek”
- zakup 4 oryginalnych grafik B. Butenki: „Gucio i Cezar” oraz „Gapiszon”
Do katalogu pomocniczego zakupiono m.in. popularne dobranocki na płytach DVD, wydawnictwa
książkowe oraz przedmioty codziennego użytku – 96 szt. przedmiotów
4. Konserwacja zbiorów: (65 szt.)
40 celuloidów - „Wędrówki Pyzy”
6 celuloidów - „Koziołek Matołek”
14 projektów postaci - „Nie zadzieraj nosa”
5 celuloidów - „Pani Twardowska”

II Działalność edukacyjna i w zakresie upowszechniania kultury:
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 Misiów w
Zakopanem, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Oddziałem Muzeum dla Dzieci.

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,
Centrum Zamenhofa w Białymstoku, Legnickie Centrum Kultury, Kino Helios, Kino Zorza, 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, Teatr
Narodowy Edukacji we Wrocławiu, Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Kamienica w Warszawie, Teatr Banialuka
w Szczecinie, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Teatr Lalek „Pleciuga”, Teatr „Groteska” w
Krakowie, Fundacja Reksio im. Haliny i Lechosława Marszałków, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Izba
Pamięci Marii Kownackiej

Placówki oświatowe:
Przedszkola,
Szkoły Podstawowe,
Gimnazja,
Zespoły Placówek Oświatowo-Wychowawczych,
Domy Kultury,
Uczelnie Wyższe

2. Udział w akcjach ponadregionalnych:
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA (25.04-23.05.2015 167 os.)
Bezpłatne projekcje filmów zgłoszonych do ogólnopolskiego festiwalu animacji.
Europejska Noc Muzeów (16.05.2015 3650 os.)
Bezpłatny wstęp do muzeum w godzinach 19.00 – 01.00, wystawa czasowa, pt. „Stefan Szwakopf – mistrz
animacji. Wystawa retrospektywna”.
Światowy Dzień Dziecka (31.05.2015 119 os.)
Gry, zabawy dla dzieci, panele aktywności twórczej oraz projekcje dobranocek na rzutniku „Ania”.
Bezpłatny wstęp dla dzieci.
6 Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy (13.06.2015 ok. 2000 tys. os.)
Stoisko muzeum z różnymi aktywnościami: plenerowe warsztaty animacji plastelinowej, działania
animacyjne na zoetropie, rysowanie na panelach przestrzennych, pokaz slajdów na rzutniku „Ania”
Europejskie Dni Dziedzictwa (12, 19, 20 09.2015 908 os.)
Dobranockowe projekcje na kultowym rzutniku „Ania” oraz quiz muzyczny w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa.
60+KULTURA (26-27.09.2015 119 os.)
Podróż po najstarszych polskich dobranockach, bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz
projekcje filmów animowanych.
Światowy Dzień Głośnego Czytania (30.09.2015 49 os.)
Spotkanie czytelnicze „Poczytajmy z Reksiem” zorganizowane wspólnie z Filią nr 10 WiMBP w Rzeszowie.
Światowy Dzień Pluszowego Misia (21-22.11.2015 100 os.)
Prezentacja najbardziej znanych bajkowych misiów połączona z quizem odbywająca się w centrum
handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.
Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11.2015 24 os.)
Obchody światowego święta pluszowych zabawek, spotkanie edukacyjno-filmowe połączone z konkursami
i zagadkami dla najmłodszych.

3. Cykl zajęć „Od bajki do dobranocki” (471 os.):
Seanse głośnego czytania, połączone z projekcjami polskich dobranocek, zabawami i konkursami dla dzieci,
realizowane wspólnie z Oddziałem dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

29.01
12.02
12.03
26.03
09.04
14.05
11.06
25.06
09.07
23.07
20.08
03.09
17.09

Zimowe podróże Piaskowego Dziadka 22 os.
Bolek i Lolek, i sporty zimowe 17 os.
Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie 44 os.
W rzacholeckim lesie 13 os.
Wiosenna wędrówka – przygody Pyzy 50 os.
Zabawy z Reksiem 25 os.
Wakacyjne podróże Krecika 15 os.
Szlakiem Smoka Wawelskiego – porwanie profesora Gąbki 33 os.
Na skraju makowego łanu – przygody Makowej Panienki 4 os.
Wakacje na polskiej wsi – przygody kota Filemona 7 os.
Muminki się cieszą radością i życiem 6 os.
Kosmiczna wyprawa Misia Colargola 24 os.
W odwiedzinach u Jacka i Agatki ? 22 os.

08.10
22.10
05.11
03.12
17.12

Kiwaczek i Przyjaciele 22 os.
Eureka! Co dziś wymyśli pomysłowy Dobromir 43 os.
Czeszcz Balbina, czo robisz? 50 os.
Smerfy i Wigilia Bożego Narodzenia 50 os.
Świąteczne niespodzianki Misia Paddingtona 44 os.

4. Ferie i wakacje w Muzeum Dobranocek
1. Ferie w Muzeum Dobranocek (03.02.2015-13.02.2015 64 os.):
W ramach ferii zimowych w ofercie Muzeum Dobranocek w Rzeszowie przygotowano atrakcyjną ofertę
wystawienniczo-edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Muzeum Dobranocek
zorganizowało warsztaty filmowe oraz plastyczne. Odbywały się one w terminie: 3-13 lutego, od wtorku do
piątku, w godzinach 11.00-13.00.
I tydzień ferii zimowych / 3-6 lutego 2015 / Tydzień filmu animowanego /
Pierwszy tydzień ferii zimowych w Muzeum Dobranocek upłynął pod znakiem warsztatów filmowych. Na
zajęciach można było dowiedzieć się jak powstaje film animowany, zgłębić przykłady animacji lalkowych
oraz rysunkowych, napisać własny scenariusz filmu, zaprojektować postaci aby móc je wprawić w ruch,
zmontować i pooglądać na dużym ekranie. Uczestnicy warsztatów mogli z bliska obejrzeć najbardziej
znanych bohaterów polskich dobranocek oraz zapoznać się z historią polskiej animacji.
II tydzień ferii zimowych / 10-13 lutego 2015 / Tydzień ekologicznych warsztatów kreatywnych /
W drugim tygodniu ferii zimowych w Muzeum Dobranocek można było wziąć udział w ekologicznych
warsztatach kreatywnych. Wykorzystaliśmy tektury, stare opakowania, butelki plastikowe i wszelkie inne
„śmieciowe” materiały aby przenieść się w niezwykłe światy inspirowane dobranockami.
Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy nieszkodliwe dla środowiska maszyny oraz „zielone” domki. Bawiliśmy
się w artystyczny recykling i stworzyliśmy bajkowych bohaterów, wężowe ozdoby oraz ekologiczne
piórniczki.

2. Wakacje z Muzeum Dobranocek (07.07-28.08.2015 136 os.)
W ramach ferii zimowych w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie przygotowano atrakcyjną ofertę
wystawienniczo-edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Muzeum Dobranocek
zorganizowało warsztaty filmowe oraz plastyczne.
Warsztaty filmu animowanego, na których uczestnicy mogli nauczyć się jak stworzyć animację,
zaprojektować postaci oraz scenografię z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Na zakończenie
zajęć prezentacja filmu na dużym ekranie.
07.07-10.07 / Tydzień animacji lalkowej / 11.00-13.00
Tydzień pod znakiem warsztatów i projekcji filmowych. Na zajęciach można było poznać historię animacji
lalkowej, jej najznakomitszych twórców, oglądnąć fantastyczne przykłady polskiego filmu lalkowego oraz
stworzyć własny film!
14.07-17.07 / Tydzień twórczej ilustracji / 11.00-13.00
Kreatywne zajęcia plastyczne, podczas których można było narysować i namalować ulubionych bajkowych
bohaterów. Wykorzystując różne techniki malarskie, rysunkowe i wycinankowe uczestnicy wykonywali
jedyne w swoim rodzaju dobranockowe ilustracje.
21.07-24.07 / Tydzień podróży z Koziołkiem Matołkiem / 11.00-13.00
Wakacyjne podróże dookoła świata z Koziołkiem Matołkiem. Podczas lekcji muzealnych dobranockowy
bohater zabierał uczestników na wycieczkę szlakiem swoich podróży. Wspólnie odkrywano ciekawe
miejsca, nieznane zwyczaje i obce kultury. Finałem zajęć był sprawdzian zdobytej wiedzy – zagadki,
krzyżówki i rebusy.

28.07-31.07 / Tydzień kreatywnych warsztatów ekologicznych / 11.00-13.00
Z wykorzystaniem kartonów, gazet, plastikowych butelek i opakowań zabawiano się w artystyczny
recykling. Wyczarowywano wycinankowych bohaterów, konstruowano ekologiczne ozdoby.
04.08-07.08 / Tydzień gier i zabaw / 11.00-13.00
Ekscytujące igrzyska w grach planszowych! W programie były dobranockowe zagadki, gry i zabawy.
Stworzono wyjątkową grę planszową i zabawiano się w kalambury!
11.08-14.08 / Tydzień animacji Walta Disney'a / 11.00-13.00
Tydzień klasycznych animacji rysunkowych, które powstały w amerykańskim studio filmowym – „Walt
Disney Pictures”. Uczestnicy mogli poznać historię, najwspanialsze przykłady oraz spróbować swoich sił
w klasycznej sztuce animacji rysunkowej. Bohaterami byli „Myszka Miki” i „Kubuś Puchatek”.
18.08-21.08 / Tydzień podróży z Bolkiem i Lolkiem / 11.00-13.00 /
Zwiedzanie Starego Kontynentu szlakiem wakacyjnych podróży Bolka i Lolka. W trakcie zajęć odwiedzono
wirtualnie m. in. Finlandię, Hiszpanię i Włochy. Przyjrzano się tradycjom, przyzwyczajeniom, kulturze oraz
zdobywano wakacyjne przygody! Zagadki, krzyżówki i rebusy pomogły utrwalić zdobytą wiedzę!
25.08-28.08 / Tydzień bajkowego origami / 11.00-13.00 /
Warsztaty tradycyjnej sztuki japońskiej – origami – w dobranockowym wydaniu! Podczas zajęć można było
poznać jak z kartek kolorowego papieru wyczarować miniaturowe zwierzątka oraz bajkowych bohaterów.

5. Zajęcia organizowane poza muzeum:
„Spotkanie z dobranocką” (80 os.) - wizyta w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 – Oddział dla dzieci 11.06 – 30
os., 02.10 – 19 os., 15.12.2015 – 31 os.
„Wędrujące dobranocki” (962 os.) - 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.
03.02. Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Zima w dobranockach” 151 os.
11.02. Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Dolina Muminków
zimą” 8 os.
30.03. Filia nr 6 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Mój przyjaciel Miś Uszatek”142 os.
15.04. Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Podróżnicy
z Antarktydy. Mały Pingwin Pik-Pok” 21 os.
02.06. Filia nr 6 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Mój przyjaciel Plastuś” 153 os.
17.06. Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Miś Uszatek
i przyjaciele”20 os.
19.06. Filia nr 11 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „W Dolinie Muminków” 56 os.
23.06 Filia nr 8 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Nutki z dobranocki” 20 os.
06.08 Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Smerfne mistrzostwa” 6 os.
11.08 Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Dobranocki w teatrze” 18 os.
22.09 Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Maju cóż zobaczymy
dziś” 50 os.
30.09 Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Poczytajmy z Reksiem” 49 os.
13.10 Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Urodziny Kubusia Puchatka” 23 os.
15.10 Filia nr 6 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Ogólnopolskie urodziny książkowego misia”
110 os.
27.10 Filia nr 8 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Misie” 60 os.
27.11 Filia nr 11 WiMBP w Rzeszowie – zajęcia muzealne, pt. „Światowy Dzień Pluszowego Misia” 75 os.

6. 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 realizacja filmów animowanych dla dzieci:
oryginalne lalki, celuloidy, dekoracje, projekty, scenariusze i scenopisy obrazowe do filmów lalkowych
i rysunkowych.
W sali animacji lalkowej jest cała plejada gwiazd z filmów kukiełkowych produkowanych w Studiu
Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi. Na początku działalności muzeum posiadało tylko kilka
oryginalnych lalek filmowych, aktualnie jest ich ponad sto. Wystawa stała wzbogaciła się o oryginalne
scenopisy obrazowe prezentowane w gablotach z lalkami.
Na wystawie stałej prezentowane są także nowopozyskane do zbiorów przedmioty codziennego
użytku minionej epoki i wiele innych ciekawostek. W sali wystaw czasowych plakaty i wystawy planszowe
prezentowane są w zakupionych końcem 2014 roku nowych estetycznych ramach ekspozycyjnych
z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
Muzeum posiada umowy zawarte z Telewizją Polską, Studiem Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej oraz Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie na projekcje filmów dobranockowych.
Filmy wyświetlane są w sali projekcyjnej wszystkim chętnym zwiedzającym wystawy muzeum. W salach
ekspozycyjnych są zainstalowane ramki cyfrowe, w których prezentowane są materiały związane z tematyką
wystaw.

7. Wystawy czasowe:
„Simpsonowie” - wystawa z prywatnej kolekcji Dawida Lasoty (30.10.2014-29.01.2015)
„Dobranocki z dawnych lat” - wystawa pokonkursowa, prezentująca prace laureatów ogólnopolskiego
konkursu plastycznego, pt. „Dobranocki z dawnych lat” (05.12.2014-25.05.2015)
„Plastuś – mieszkaniec szkolnego piórnika” - wystawa poświęcona bohaterowi książek Marii Kownackiej
(27.02.2015-12.05.2015)
„Dobranocka na plakacie” - prezentacja polskiego i zagranicznego plakatu, przedstawiająca
najbardziej rozpoznawalnych bohaterów dobranocek (20.03.2015-12.05.2015)
„Stefan Szwakopf – mistrz animacji. Wystawa retrospektywna” - wystawa retrospektywna związaną
z twórczością Stefana Szwakopfa – artysty, rzeźbiarza, animatora, scenarzysty, autora tekstów piosenek oraz
przede wszystkim reżysera filmów animowanych. (16.05-09.09.2015)
„Wilk i Zając” - wystawa planszowa prezentująca przygody i bohaterów słynnej dobranocki (25.0603.12.2015)
„Miś” - projekt wystawienniczo edukacyjny. Etap 1 - wystawa prezentująca najpopularniejsze pismo dla
dzieci (11.09 – 12.11.)
„Miś” – projekt wystawienniczo edukacyjny. Etap 2 – wystawa misiów-zabawek ze zbiorów Muzeum
Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Miejskiego Muzeum Zabawek im. H. Tomaszewskiego w Karpaczu
(13.11.- 30.01.2016)
„Dobranocka na wesoło”- wystawa pokonkursowa prezentująca prace laureatów konkursu plastycznego
(04.12.2015-07.02.2016)

8. Wystawy zewnętrzne:
„Muzeum Dobranocek – wspomnienia nie tylko dla dzieci” - wystawa planszowa prezentowana w
ramach akcji „Poczytam Ci” w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, Szkole Podstawowej
nr 3 w Sędziszowie Małopolskim, świetlicy parafialnej w Sędziszowie Małopolskim oraz w Wolicy
Piaskowej (22.10.2014-03.02.2015)
„Zima w dobranockach” - wystawa planszowa w Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie (30.01-16.02.2015 r)
„Dobranocka w podróży” - wystawa planszowa w Filii nr 10 WiMBP w Rzeszowie (26.02-31.03.2015)
„Dobranocka w podróży” - wystawa planszowa w Samorządowym Centrum Kultury Muzeum
Regionalnym w Mielcu w Filii „Jadernówka” w Mielcu (05.05-30.06.2015)
„Dobranocka na wesoło” - wystawa planszowa w Samorządowym Centrum Kultury Muzeum Regionalnym
w Mielcu w Filii „Jadernówka” w Mielcu (05.05-30.06.2015)
„W starym kinie” - wystawa w Samorządowym Muzeum Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
(12.05.2015-12.05.2016)
„Muzeum Dobranocek – wspomnienia nie tylko dla dzieci” - wystawa planszowa w porcie lotniczym
Rzeszów-Jasionka (15.05-01.09.2015)
„80 lat wędrówki Koziołka Matołka” - wystawa planszowa w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka (15.0501.09.2015)
„Dobranocka na plakacie” - wystawa plakatów w Teatrze im. H.CH. Andersena w Lublinie (26.0628.08.2015)
„Plastuś – mieszkaniec szkolnego piórnika” - wystawa planszowa w Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie
(29.05-30.06.2015)
„Plastuś – mieszkaniec szkolnego piórnika” - wystawa planszowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Łańcucie (30.09-2.11.2015)
„Dobranocka na wesoło” - wystawa planszowa w Filii nr 10 WiMBP w Rzeszowie (30.10-27.11.2015)
„Zima w dobranockach” - wystawa planszowa w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka (05.12-29.02.2016)

9. Konkursy:
„Nieoczekiwany zwrot akcji” - ogólnopolski konkurs filmowy 12 os.(09.09.2014-05.02.2015)
„Mój przyjaciel Reksio” - Ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem Haliny Filek-Marszałek
ok. 4000 os. (03.01-10.05.2015)
„Dobranockowi detektywi” - ogólnopolski konkurs fotograficzny 3 os. (30.04- 30.08.2015)
„Dobranocka na wesoło” - ogólnopolski konkurs plastyczny ok. 600 os. (01.09-24.11.2015)
„Niesamowita historia” - ogólnopolski konkurs filmowy 2 os. (09.09.2015-31.01.2016)

10. Lekcje muzealne (ogółem 231 os.):
Lekcje o Muzeum Dobranocek i jego zbiorach, historii animacji oraz lekcje o dobranockowych bohaterach,
ich literackich pierwowzorach, twórcach filmów i technikach realizacji filmów animowanych.

„Zwiedzanie z Włóczykijem” - lekcja muzealna 13 os. (26.03)
„Podróże z Bolkiem i Lolkiem” - lekcja muzealna 25 os. (21.04)
„W świecie misiów” - lekcja muzealna 51 os. (30.09)
„Dzień dobry, przepraszam i proszę” - lekcja muzealna 50 os. (04.11)
„Dzień dobry, przepraszam i proszę” - lekcja muzealna 49 os. (13.11)
„Five o'clock z Paddingtonem” - lekcja muzealna 18 os. (02.12)
„Jak szybko biega Reksio” - lekcja muzealna 25 os. (17.12)

11. Wykłady muzealne dla studentów (193 os.):
Prezentacja dotycząca Muzeum, typy animacji, wykład o historii filmu animowanego.
15.01.2015 25 os.
16.01.2015 25 os.
17.01.2015 50 os.
21.01.2015 25 os.
20.03.2015 60 os.
01.04.2015 1 os.
22.04.2015 7 os.

12. Warsztaty artystyczne i filmowe (414 os.):

24.02.2015 warsztaty filmowe 25 os.
27.02.2015 warsztaty plastyczne 25 os.
11.04.2015 warsztaty filmowe 4 os.
20.05.2015 warsztaty filmowe 30 os.
29.05.2015 warsztaty plastyczne 50 os.
15.09.2015 warsztaty filmowe 40 os.
30.09.2015 warsztaty plastyczne 80 os.
02.10.2015 warsztaty plastyczne 11 os.
16.10.2015 warsztaty plastyczne 46 os.
28.10.2015 warsztaty filmowe 45 os.
10.11.2015 warsztaty plastyczne 52 os.
02.12.2015 warsztaty filmowe 6 os.

13. Inne:
II Turniej z Reksiem – zawody sportowe dla dzieci organizowane wspólnie z Międzyszkolnym Ośrodkiem
Sportowym w Rzeszowie odbywające się w hali sportowej ROSiRu pod honorowym patronatem Haliny FilekMarszałek (17.04.2015 ok. 350 os.)
Mikołaj ląduje w Podkarpackim (05.12.2015 3000 os.)
Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, prezentacja stoiska muzeum .
Wigilia Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci (13.12.2015 ok. 127 os.)
Spotkanie edukacyjno-czytelnicze, warsztaty filmowe dla dzieci, projekcje dobranocek oraz gry i zagadki dla dzieci.

Spotkanie autorskie z Haliną Filek-Marszałek i Barbarą Ilewicz (17.04.2015 350 os.)
Spotkanie z Bohdanem Butenką – autorem książek, komiksów m.in. Gucio i Cezar (04.12.2015 48 os.)
Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie
Celem programu było wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do
szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
W ramach projektu w siedzibie muzeum oraz terenie we wrześniu i październiku odbył cykl twórczych
spotkań uwzględniających specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych.
W pierwszym etapie przedsięwzięcia zrealizowanego w Rzeszowie beneficjenci zwiedzali
ekspozycję z przewodnikiem w towarzystwie bajkowych bohaterów korzystając ze specjalistycznego
sprzętu, uczestniczyli w prelekcji, zajęciach edukacyjnych, projekcjach i spotkaniu autorskim z twórcą
filmowym poznając historię i tajniki filmu animowanego. Uczestniczyli także w warsztatach animacji,
prowadzonych przez Joannę Jasińską-Koronkiewicz – reżyser, animator, adiunkt Szkoły Filmowej w Łodzi,
autorkę filmów: „Mileńka”, „Len”, „Prząśniczka”, „Namaluj mi bajkę”, „To pewna wiadomość”. Na
warsztatach pod okiem profesjonalisty uczestnicy stworzyli swój własny film animowany, który został
zaprezentowany na specjalnie zorganizowanym pokazie.
Drugi etap projektu został przeprowadzony w terenie, w miejscach zamieszkania beneficjentów –
tak, aby z zajęć mogły skorzystać osoby, które z różnych względów nie mogą wybrać się do muzeum. Dla
tych uczestników przeprowadzono cykl pięciu sesji z prelekcjami, pokazami oraz warsztatami animacji –
tym razem z Tadeuszem Wilkoszem - reżyserem, scenografem, wybitnym twórcą znanym z takich filmów
jak: „Przygody Misia Colargola”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Trzy Misie”. Uczestnicy programu, ich
opiekunowie i goście mieli także okazję wziąć udział w zabawach, konkursach oraz obejrzeć wystawę
planszową.
W przedsięwzięciu uczestniczyły osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz dzieci i młodzież z
klas integracyjnych. W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w
Rzeszowie, Szkoły Podstawowej nr. 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, Zespołu Szkół
Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce, Szkoły Podstawowej nr. 11 z Oddziałami
Integracyjnymi w Jarosławiu i Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.
Beneficjentami byli także pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, podopieczni Fundacji Szansa dla
Niewidomych oraz dzieci z Przedszkola nr 34 w Rzeszowie. Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć
w nagraniu programu telewizyjnego „Nie ma jak Polska”, który prowadzi Anna Karna i Maciej Orłoś.
Kamery oraz realizatorzy filmowi zrobili na dzieciakach wielkie wrażenie a wspólne z panią redaktor
oglądanie „Koziołka Matołka” na długo pozostanie w pamięci.
Na zakończenie projektu odbył się piknik integracyjny, na którym gościł znany twórca filmów
animowanych Tadeusz Wilkosz, który opowiedział licznie przybyłym uczestnikom o swojej pracy. Na
pokazie filmowym zaprezentowano popularne dobranocki oraz animacje powstałe w trakcie twórczych
warsztatów filmowych. Odbyło się także spotkanie z instruktorem dogoterapii Eweliną Rusinek oraz Anną
Śliwą i Adelą – psem-asystentem niewidomego, która okazała się gwiazdą wieczoru. W uroczystości wziął
także udział pomysłodawca Muzeum Dobranocek Wojciech Jama. Atrakcją pikniku był koncert znanych
dobranockowych utworów w jazzowych aranżacjach oraz quiz muzyczny, podczas którego okazało się, że
zarówno dzieci jak i dorośli znakomicie znają melodie z filmów animowanych. Na zakończenie imprezy
uczestnicy wzięli udział w poczęstunku i sesji fotograficznej z Reksiem. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
prezentująca historię i kolekcję Muzeum Dobranocek. Spotkanie integracyjne odbyło się w gościnnej Szkole
Podstawowej nr 17 w Rzeszowie. Łącznie w warsztatach i pikniku wzięło udział prawie 300 osób.
Projekt został zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Kultura Dostępna” zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 55 555.60 zł, z czego 10% stanowił wkład własny Muzeum
Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

14. Frekwencja zwiedzających muzeum w 2015 roku:
Ogółem: 25 352 os.
Bilety normalne: 3 695 os.
Bilety ulgowe: 11 184 os.
Wejścia bezpłatne: 10 473 os.
Liczba grup: 372
Od początku działalności: 168 049 os.

15. Promocja Muzeum, działalność wydawnicza:
1.

Promocja muzeum w ramach akcji „Niceplace” - wizytówki w punktach informacyjno-turystycznych
Podkarpacia.

2.

Prezentacja spotów reklamowych Muzeum Dobranocek w autobusach ZTM

3.

Promocja na bilbordzie miejskim eksponowanym przy ulicy Lwowskiej/Rejtana w okresie wakacji
i we wrześniu

4.

Projekty oraz wydruki okazjonalnych plakatów i ulotek (wystawy, imprezy, oferty edukacyjne).

2.

Promocja Muzeum w ramach współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną
(kolportaż ulotek i folderów na targach turystycznych w Polsce oraz za Granicą m.in. w Londynie
oraz podczas walnego zgromadzenia, konferencji oraz w publikacjach PROT – Podkarpackie Plan
Miasta Rzeszowa, folderach i wydawnictwach książkowych).

3.

Udział w konkursie PROT na najlepszy produkt turystyczny (Muzeum Dobranocek otrzymało
wyróżnienie).

4.

Wydruk i kolportaż ulotki sklepiku muzealnego oraz projekt, wydruk i kolportaż ofert na wakacje i ferie
zimowe oraz oferty edukacyjnej na rok szkolny 2015/2016.

5. Prezentacja Muzeum podczas 6 Dnia Odkrywców – Interaktywnego Pikniku Wiedzy (stoisko Muzeum
Dobranocek, wystawa, organizacja aktywności twórczych dla gości pikniku
6. Prezentacja Muzeum podczas wystaw zewnętrznych: Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Mielec,
Strzyżów, Jasionka, Częstochowa, Chorzów.
7. Promocja w ramach ogłaszanych przez muzeum konkursów.
8. Promocja na portalach informacyjnych poprzez zamieszczanie informacji na temat muzeum i jego
bieżącej działalności na stronach prezentujących muzea, atrakcje turystyczne, dla dzieci, dla rodzin
9. Promocja na stronie internetowej instytucji oraz profilu na Facebooku
10. Zakup gadżetów z logotypem Muzeum Dobranocek do sklepiku muzealnego (długopisy, breloczki,
przypinki, notesy, magnesy) oraz kart pocztowych z eksponatami z kolekcji

11. Udział Muzeum Dobranocek w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – animacje dla dzieci,
kostiumy Reksia i Uszatka pozujące do fotografii, prezentacja wystawy, licytacja przekazanych
pamiątek w Galerii Plaza
12. IV Puchar Reksia – Dębowiec/Bielsko-Biała – zawody narciarskie dla dzieci – Muzeum Dobranocek
jest partnerem Fundacji Reksia organizującej zawody, funduje także nagrody dla najmłodszych
uczestników
13. Ewaluacja przedszkola nr 15
14. Promocja podczas Konferencji prasowej nt. Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie.
15. Delegacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
16. Konferencja i warsztaty dot. projektów międzynarodowych, stworzenia platformy współpracy
aktywnych podmiotów z Podkarpacia, Organizator: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
przy WSIiZ w Rzeszowie i Stowarzyszenie Vesuvio.
17. Debata "Polityka regionalna UE i Polski 2014-2020: szanse i wyzwania na przykładzie Podkarpacia"
Organizator: Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, RODM.
18. VI urodziny Muzeum Dobranocek.
19. Turniej z Reksiem - zawody sportowe.
20. Współpraca promocyjna z SIEMACHA Spot – Millenium Hall (wymiana wydawnictw
promocyjnych).
21. Promocja na roweromatach.
22. Promocja podczas Ogólnopolskiej Nocy Muzeów.
23. Wydanie nakładem własnym magnesów promujących muzeum.
24. Zaprojektowanie, wydruk i kolportaż ulotki edukacyjnej na ferie i wakacje 2015.
25. Promocja Muzeum podczas Pikniku Młodzi, radośni i zdrowi w Strażowie
tryb życia.

promującego zdrowy

26. Wizyta w Muzeum Dobranocek Małgorzaty Omilanowskiej - Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
27. Udział w akcji Wymień odpady na kulturalne wypady.
28. Promocja podczas 8. Edycji Gali wręczania nagród Polskiego Instytut Sztuki Filmowej – Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie otrzymało nominację do nagrody PISF w kategorii Edukacja Młodego
Widza.
29. Promocja podczas Gry Miejskiej Wędrówki po Rzeszowie.

30. Udział w projekcie Obcuję ze Sztuką. Integruję się społecznie.
31. Cykliczne artykuły w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym Nasz Dom Rzeszów
w dodatku Pluszak.
32. Cykliczne artykuły w Miesięczniku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie Nauczyciel i Szkoła.
33. Promocja na Kalendarzu Europejskim na dobranoc.
34. Promocja podczas XV Dnia Papieskiego – otwarcie Parku Papieskiego – przekazanie biletów dla
uczestników.
35. Promocja w aplikacji Ferrero - Kinder mleczna kanapka – informacja po skanowaniu.
36. Promocja w About Polska - bezpłatnej publikacji promującej Polskę wśród obcokrajowców- edycja
2015 (na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
37. Promocja podczas programu TVP Nie ma jak Polska.
38. Promocja podczas programu TVP Z Andrusem po Galicji.
39. Promocja podczas odsłonięcia rzeźby Gucia i Cezara.
40. Promocja podczas Ice-show na rzeszowskim rynku – powstała lodowa rzeźba Reksia.
41. Promocja na Karcie Kultury Rzeszów oferującej zniżki w różnych punktach miasta.
42. Promocja podczas festiwalu FilmAt.
43. Promocja w postaci spaceru wirtualnego Google Maps.
44. Promocja podczas Uroczystej Gali wręczenia Nagród PISF
45. w programie TVP 1200 muzeów.
46. Promocja podczas spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia Kielce.
47. Promocja w magazynie Weranda Weekend
48. Promocja w programie Magazyn Filmowy w TVP info.
49. Promocja podczas Światowego Dnia Postaci z Bajek
50. Promocja w folderze Podkarpackie dla rodzin z dziećmi
Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, w tym m.in:
redakcje: Nowiny, Gazeta Wyborcza, Super Nowości, Day&Night, Nasz Dom Rzeszów, Pluszak, Teraz
Rzeszów, Nauczyciel i Szkoła, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Radio ESKA, Radio Wawa, Radio
Centrum, Radio Złote Przeboje, TVP 1, TVP INFO, TV Rzeszów, TV Jasło, Błękitna TV i in
portale: m.in.: nowiny24, polskieradiorzeszow, mjakmama24, rzeszow-news, podkarpackie.travel,
rzeszow.pl, gazeta.pl, dynów360, miastodzieci.pl, lancut.pl, radioopole,pl, strefaimprez.pl,

aktualności.web-portals.pl, resinet.pl,
galicjusz.pl,
pogranicze.pl, resman.pl,
rzeszow24.pl,
klatkapoklatce.pl, kulturaonline.pl, naszemiastoPoznan, naszemiastoWarszawa, dziennikzachodni,
kurierlubelski, icity.pl, trasadlabobasa, biznesBox, KidsZone. Maparzeszow7.
media: (np. Gazeta Wyborcza 5.01, 22.03, Nowiny 22.03, 12.03, 12.05, Day&Night 05.2015, Radio Via
17.03, 12.05, 30.07, Radio Eska 10.02, 17.03, 27.11 Polskie Radio Rzeszów 3.02, 27.02, 8.04, 14.10,
5.11, Radio Złote Przeboje 28.05, 07.09, Tele Tydzień 15.05, TVP Kraków 13.05, Skarb – wydawnictwo
Rossman 2.01, Radio M Kraków 25.07, Radio Centrum – każda impreza muzealna)

13. Udział w szkoleniach i konferencjach
22.01 Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Urząd Miasta Rzeszowa
– 1 os.
28.01 – Ochrona danych osobowych – opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce
organizacyjnej – 1 os.
16.02 – Program rewitalizacji dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego oraz projektów gminy
miasta Rzeszów – 1 os.
19.02 – Prawo pracy w instytucjach kultury – Innowator – 1 os.
12.03 – Spotkanie – Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 os.
19.03 – Program odnowy ubezpieczenia gminy miasta Rzeszów oraz jednostkami organizacyjnymi –
Ratusz – 1 os.
20.03 – Spotkanie „Stan przygotowania Gminy Miasta Rzeszów do nowej perspektywy finansowej
2014-2020” – 1 os.
25.03 – Konferencja „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 – Urząd Marszałkowski – 1 os.
31.03 – Konferencja Łańcut – Muzeum Zamek w Łańcucie – 1 os.
01.04 – Konferencja Samorządu Terytorialnego – Łańcut – 1 os.
15.06 – Profesjonalna obsługa klienta, służebna rola pracownika – Urząd Miasta Rzeszowa – 5 os.
16-17.04 – Wizyta w muzeach warszawskich – Urząd Miasta – 1 os.
02.09 – Prawo pracy na przełomie 2015/2016 roku – rewolucyjne zmiany w przepisach Kodeksu
Pracy – Rzeszów- 1 os.
08.09 – Nowoczesne Muzea „Muzea Partycypacyjne – interaktywna edukacja muzealna 1 os.
18.09 – Konsultacja przedstawiająca rzeszowskie Instytucje Kultury dotyczące Projektu. 1 os.
10.06 – Konferencja i warsztaty dotyczące projektów międzynarodowych, stworzenia
12.06 – Debata „Polityka regionalna UE i Polski 2014-2020: szanse i wyzwania na przykładzie
Podkarpacia” 1 os.
29.09 – Konferencja dotycząca Karty Dużej Rodziny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1 os.
7-9.10 – Targi Dziedzictwo III Targi Konserwacji i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia
Archiwów, Muzeów i Bibliotek – 1 os.

28.09 – Konferencja edukacyjna „Muzeum to podróż”- Muzeum Zamek w Łańcucie – 3 os.
16.10 – Konferencja kulturalno-naukowa „Otwarci na kulturę” - Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej – 1 os.
12-13.11 – VII Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury – Zakopane – 1 os.
03-04.12 – XI Międzynarodowa Konferencja Reha For The Blind - Świat dotyku i dźwięku –
Warszawa - 1 os.
26.11 – Dostępność stron internetowych w technologii WCAG.20 – Inkubator technologiczny –
Stalowa Wola – 4 os.
20-21.11 – IV Edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy – Rzeszów – 1 os.
11.12 – Ocena ryzyka w obszarze dziedzictwa kultury – NIMOZ Muzeum Narodowe w Krakowie –
2 os.

