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uzeum Torebek i Misiów zostało otwarte w Nałęczowie
w dniu 4 grudnia 2016 roku. Zasoby Muzeum to ponad tysiąc
różnorodnych eksponatów: torebki, misie, walizki, nesesery,
torby, siatki. Najstarszy miś Piotruś pochodzi z Niemiec – ma około 100
lat, najbardziej wartościowy miś to prezent dla dziecka przebywającego
na oddziale onkologii. Z torebek dla mnie najwartościowsza jest ta
„mała czarna” wykonana ze skóry. Należała kiedyś do mojej przyjaciółki
– pani Ireny. Posiadam też walizkę z podpisem: Stan Wilkosz; być może
właściciel przypłynął z nią do Gdyni z Ameryki statkiem „Batory”. Znam
historie i losy większości poprzednich właścicieli wystawianych rzeczy.
Ten nowatorski element dopełnia specyficzne znaczenie eksponatów
i świadczy o ponadczasowej wartości zasobów mojego Muzeum.
Przez 20 miesięcy gośćmi Muzeum było około 1000 osób, do kroniki
wpisało się i narysowało misia lub torebkę – 898 osób. Byli to goście
z Polski i z różnych stron świata – z Japonii, Kanady, Singapuru, Tajwanu,
Francji, Gruzji, Irlandii. Zwiedzających oprowadzałam osobiście
– opowiadając znane mi historie
eksponatów. Niekiedy zdarzało się
też tak, że zwiedzający
opowiadali swoje historie…

Od sierpnia 2018 roku do marca 2019 roku Muzeum istniało tylko
w wersji wirtualnej i wędrownej. Z kilkoma misiami jeździliśmy po
świecie korzystając z zaproszeń przyjaciół. Byliśmy na światowych
„misiowych” imprezach w Karlovych Varach, w Pradze, Permie
i Moskwie. Od 1 kwietnia 2019 roku Muzeum ma siedzibę w nowym
lokalu w uroczej Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego. Misie, obudzone
ze snu zimowego, przetarły paciorkowe oczka, wyczyściły futerka,
wyszorowały uszy i ząbki, podszlifowały pazurki. Zamieszkały
w torebkach, walizkach, neseserach i skrzynkach. W wolnych chwilach
puszczają bąka - zabawkę, grają w szachy, warcaby i bierki, stukają
w klawiaturę starej maszyny do pisania lub kaligrafują...
Od gości odwiedzających Muzeum usłyszałam takie zdania:
„Gdyby na świecie było więcej misiów – nie byłoby tylu wojen…”
„W ciągu dnia bawimy się piękną lalką, a w nocy przytulamy starego
misia…”
„Misie są dobre na wszystko…”
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