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Spacerownik LABA to również interaktywna KARTA GRY MIEJSKIEJ, 
która pod kodami QR ukrywa różnorodne zagadki regionalne. Aby móc wziąć 
udział w grze potrzebujesz smartfona lub tablet z dostępem do Internetu
i aplikacją do odczytywania kodów QR zapisanych na mapie. Aplikacja jest 
dostępna za darmo w sklepach Google Play/Apple Store. Po zainstalowaniu
i uruchomieniu aplikacji, skieruj obiektyw urządzenia w stronę kodu QR
w taki sposób, aby cały kod znalazł się w obszarze ekranu. Nastąpi 
skanowanie kodu i przeniesienie na stronę z zagadką.

      Dworzec kolejowy
Rzeszowski dworzec kolejowy został otwarty 
15 listopada 1858 r. w ramach budowy Kolei Galicyjskiej 
im. Karola Ludwika jako część drogi kolejowej łączącej 
Wiedeń z Krakowem i Lwowem. Była to przełomowa 
inwestycja, która spowodowała, że Rzeszów stał się 
lokalnym centrum komunikacyjnym. Wpłynęła ona też 
na ożywienie handlu i rzemiosła. Kolej otworzyła 
mieszkańcom okno na świat.

       Dziedzictwo Januszów
W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie znajduje się jedno 
z największych w Polsce archiwum fotograficzne. 
Powstało ono w zakładzie E. Janusza i liczy ok. 30 tys. 
artefaktów – szklanych klisz, błon fotograficznych 
i fotografii różnych formatów, które przedstawiają 
portrety mieszkańców regionu i pejzaże miejskie na 
przestrzeni blisko 90 lat. Zbiór ten zwany jest 
dziedzictwem Januszów. Jego fragmenty mają również w 
swoich rodzinnych albumach mieszkańcy Rzeszowa i okolic. 

       Paniaga
Ulica 3 Maja od zawsze miała reprezentacyjny charakter. 
Dawniej była nazywana Ku Piarum Scholarum, Pijarską, 
Popijarską i Pańską oraz potocznie określana mianem 
Paniaga. W dobrym tonie było spacerowanie po niej w celu 
podtrzymywania kontaktów towarzyskich. Mieszkali przy niej 
obywatele zajmujący wysoką pozycję towarzyską, jak np. Jan 
Towarnicki, Roderyk Als. Szanowne damy niejednokrotnie 
prezentowały na niej stroje zwiastujące najnowsze trendy 
mody. Ulica ta, w odróżnieniu od częściowo żydowskiego 
Rynku, miała zawsze charakter polski.

90 min.12+

spacerownik + gra miejska

1        Gniazdo Sokoła
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” jest 
zawiązaną w 1867 r. we Lwowie najstarszą polską 
organizacją, której celem było podnoszenie sprawności 
fizycznej i duchowej oraz rozbudzanie ducha narodowego 
wśród Polaków, przytłoczonych klęską Powstania 
Styczniowego i zaborami. Dała podwaliny polskiemu 
harcerstwu. Rzeszowskie gniazdo „Sokoła” powstało
w 1886 r. i stanowiło atrakcję dla mieszkańców 
propagowało gimnastykę, z czasem poszerzoną
o elementy musztry i ćwiczeń wojskowych, jazdę na łyżwach, kolarstwo, grę w kręgle i tenisa. 
Prowadziło chór i bibliotekę. Organizowało festyny, wycieczki, zabawy towarzyskie
i sportowe, koncerty i przedstawienia amatorskie. Dawny Gmach „Sokoła” przy ul. Sokoła 7-9 
jest obecnie siedzibą Teatru im. Wandy Siemaszkowej.
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       Pocztówki
Edward Janusz jako pierwszy, bo w 1898 r., wydał drukiem serię kart 
korespondencyjnych z widokami Rzeszowa, zaopatrzonych w podpisy
w języku polskim. Karty nazywano również odkrytymi listami, 
odkrytkami, korespondentkami i widokówkami. Słowo „pocztówka” 
zostało wymyślone przez Henryka Sienkiewicza, jako propozycja
na konkurs dotyczący nazwy karty pocztowej w 1900 r. 
Obecnie, zbiór najstarszych rzeszowskich pocztówek można zobaczyć 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie i zbiorach 
Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej na stronie www.pbc.rzeszow.pl
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       Jezioro Bernardyńskie
Na przełomie XIX/XX wieku, Jezioro Bernardyńskie było  
traktowane przez mieszkańców jako teren rekreacyjny. 
Zimą na jego zamarzniętej tafli urządzano ślizgawki, a 
latem pływano po nim łodziami i zażywano w nim kąpieli. 
W miarę poszerzania się obszaru miasta, stopniowo 
zasypywano je gruzem i ziemią z terenów budowy. 
Po I wojnie światowej rozpoczęła się jego planowana 
zabudowa. Na wschodnim obrzeżu wzniesiono
m.in. gmach poczty oraz poprowadzono nowe ulice (Jagiellońską i sąsiednie). Jezioro skurczyło 
się do rozmiaru stawu, który został wchłonięty przez rozrastającą się zabudowę miejską.
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       Wojsko w Rzeszowie
Rzeszów okresu galicyjskiego stanowił cesarski i królewski garnizon 
wojskowy, czyli obszar, na którym stacjonowały oddziały wojska oraz 
mieściły się instytucje wojskowe Austro-Węgier. Załoga wojskowa 
stanowiła wówczas ponad 10% ludności miasta. Byli w niej obecni 
Austriacy, Węgrzy, mieszkańcy Bałkanów oraz Polacy z całej okolicy. 
Wojsko było bardzo widoczne w przestrzeni miejskiej, szczególnie 
podczas świąt państwowych i religijnych, gdzie stało na wartach, 
organizowało parady i przemarsze. Wpływało też na kulturę miejską 
poprzez organizowanie koncertów orkiestry wojskowej, które stanowiły 
często jedyną okazję do posłuchania muzyki na żywo.
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       C. K. Gymnazyum
I Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół średnich 
w Polsce. W czasach zaborów szkoła edukowała młodzież jako 
Cesarskie i Królewskie Wyższe Gimnazjum. Jej uczniowie 
i profesorowie należeli do tajnych polskich organizacji spiskowych,  
brali udział m.in. w Powstaniu Listopadowym, Rewolucji 
Krakowskiej 1846 r., Wiośnie Ludów oraz Powstaniu 
Styczniowym. W ciągu trzech wieków mury szkoły opuściło wielu 
wybitnych wychowanków, m.in. Onufry Kopczyński – autor 
pierwszej gramatyki polskiej; Ignacy Łukasiewicz – twórca lampy 
naftowej; Roman Krogulski – adwokat, prezydent Rzeszowa; 
Julian Przyboś – poeta; Władysław Sikorski – generał, minister, 
premier rządu RP w Londynie.
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      Droga do Nadbrzezia
Ulica Grunwaldzka (dawniej aleja Sandomierska) jest jedną z najstarszych 
ulic w Rzeszowie. Niegdyś stanowiła najważniejszy trakt miasta oraz 
drogę wylotową w kierunku północnym na Sandomierz. Jej złoty okres to 
czas, kiedy była najkrótszym połączeniem między śródmieściem
a dworcem kolejowym na przełomie XIX i XX wieku. Z tamtego okresu 
pochodzi też większość zabudowań. W roku 1910, z okazji obchodów 
500-lecia bitwy pod Grunwaldem, zyskała swoją obecną nazwę. Dziś jej 
południową część stanowi popularny miejski deptak.
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      Pod Czerwoną Bramą
Jednym z bardziej znanych miejsc rozrywki i wypoczynku 
był zajazd Pod Czerwoną Bramą. Przyjezdni, załatwiający 
sprawunki w Rzeszowie, mogli w nim znaleźć nocleg, 
posilić się i „golnąć co nieco”. W zajeździe serwowano 
takie rarytasy jak wątroba i płucka. Panował w nim mrok 
przesycony potem, wonią koni, siana i końskiego moczu. 
Za nim stał ogromny drewniany budynek na wozy i konie,
z pomieszczeniem dla furmanów. Dach zajazdu był
doskonałym punktem dla fotografów upamiętniających pielgrzymki czy odpusty w ogrodach 
bernardyńskich. Zajazd został zburzony w związku z budową gmachu urzędu. Zniknięcie 
zajazdu wywołało w Rzeszowie powszechny żal.
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      Aparat Caffe
Wejdź i zobacz w Atelier Fundacji Aparat Caffe, jakim  
sprzętem posługiwano się w historii fotografii. Jak 
będziesz mieć szczęście to może natrafisz na 
ekspozycję klisz lub zdjęć z zakładu E. Janusza. 
Zbiory Fundacji możesz też zobaczyć na stronie 
aparatcaffe.pl
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      Zakład Edwarda Janusza
Edward Janusz zamieszkał i otworzył swoje atelier
1 lipca 1886 r. w tylnej części kamienicy p. Gartnerów, 
z wejściem od podwórza (tzw. oficynie). Był to lokal przy 
ówczesnej ul. Sandomierskiej 18. W atelier część dachu
i jedna ściana były przeszklone, co w połączeniu z 
odpowiednim ustawieniem  zasłon umożliwiało zmiany 
oświetlenia pozujących osób. Nowością było ogrzewanie atelier 
zimą. Możliwość wykonywania zdjęć bez względu na pogodę
i temperaturę gwarantowało komfort i wysoką jakość
wykonywanych prac. Zrobienie zdjęcia „u Janusza” stało się po jakimś czasie czymś 
oczywistym i należało do dobrego tonu wśród mieszkańców Rzeszowa i okolic.
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      Kamienica Schaitterów
Rzeszów był miastem handlowym. W mieście znajdowały 
się m.in. sklepy bławatne (z tkaninami), kolonialne 
(z towarami pochodzącymi z kolonii np. przyprawami), jatki 
rzeźnicze (kramy handlu mięsem), browary, młyny pańskie 
i prywatne, cegielnie, zakłady szewskie, apteki (w tym 
zamkowa), itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się duże 
targi, które odbywały się we wtorki i piątki oraz doroczne 
jarmarki,  na których handlowano m.in. końmi, bydłem,
owcami i trzodą chlewną. Wówczas miasto ożywiało się.  Duża część punktów handlowych 
stanowiła własność żydowską. W miejscu dawnych jatek, Michał Gottman - właściciel firmy 
Schaitter i Spółka wybudował duży budynek z pomieszczeniami handlowymi na parterze
i mieszkaniami na piętrach dla pracowników Centralnego Okręgu Przemysłowego w Rzeszowie. 
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      Mikośka
Stojąc obok starego drzewa, pomiędzy nim i kamienicą 
znajdującą się przy skrzyżowaniu ulic Kopernika z ulicą 
Sokoła, znajdziemy się w miejscu dawnego mostku na 
rzeczce Mikośce. Na skraju chodnika można nawet 
dostrzec jego resztki. Jeszcze w XIX wieku Mikośka 
płynęła otwartym kanałem przez centrum miasta.
W latach 80. XIX wieku zaczęto włączać ją w miejską sieć 
kanalizacyjną na odcinku ul. Kopernika. Ostatecznie na 
całej długości stała się zamkniętym kanałem miejskim.
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Trzymasz w ręku SPACEROWNIK LABA, który 
zawiera propozycję ścieżki spacerowej po Rzeszowie. 
Punkty tematycznej trasy są ponumerowane
i zaznaczone na mapie, a na odwrotnej stronie 
znajdują się ich opisy. Swobodny spacer wzdłuż 
proponowanej ścieżki pozwoli Ci odkryć Rzeszów
z nieznanej dotąd strony. 

Projekt edukacji regionalnej LABA jest realizowany przez Fundację Rzeszowską 
we współpracy z Estradą Rzeszowską, Wojewódzką i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Rzeszowie, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 
Oddział Rzeszów, Fundacją Aparat Caffe, Muzeum Dobranocek, Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie, Teatrem Maska i studiem multimedialnym BZFZ 
oraz współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego.

www.rzeszowska.org.pl

Wejdź na ścieżkę, która przeniesie Cię w czasy 
galicyjskiego Rzeszowa. Z początkiem I rozbioru 
Polski, latem 1772 r., wojska austriackie wkroczyły do 
miasta. Południowa część Polski, zwana odtąd 
Galicją, stała się prowincją wielkiego cesarstwa, 
którym władali do 1918 r. kolejno: Maria Teresa, 
Józef II, Leopold II, Franciszek II, Ferdynand I, 
Franciszek Józef I i Karol I Habsburg. Rzeszów
w czasach galicyjskich był małym, ale też 
wielonarodowym miastem. Gdy przybył do niego 
Edward Janusz, nikt nie spodziewał się, że pozostawi 
po sobie, wraz z rodziną, niezwykły skarb. Jest nim 
największe w Polsce archiwum fotograficzne,
w którym najstarsze fotografie sięgają 1886 r.,
a najmłodsze lat 70. XX w. Wszystkie były potocznie 
określane „januszami”. Edward będzie dzisiaj Twoim 
przewodnikiem. Zobacz jaką drogę przebył i co 
widział w galicyjskim Rzeszowie. Dowiedz się co się 
stało z jego dziedzictwem.

Więcej tras znajdziesz na www.laba.rzeszowska.org.pl

Trasa: „Śladem Edwarda Janusza”

HASŁO

NAZWA DRUŻYNY

Miejsce na zdobyte litery:

Miejsce na rozszyfrowane hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

?

Grać możesz samodzielnie lub drużynowo. Wystarczy jedna 
osoba z urządzeniem mobilnym, aby móc odczytać zagadki.
Rozpocznij grę od punktu startowego, który jest zaznaczony 
na mapie cyfrą 1.
Na miejscu przeczytaj opis punktu i zeskanuj kod QR, który 
przeniesie Cię na stronę z ukrytą zagadką.
Po rozwiązaniu zadania, wpisz odpowiedź na stronie 
internetowej, do której przekierował Cię kod QR.
Za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę otrzymasz literkę
do zaszyfrowanego hasła gry.
Zbieraj literki i notuj je w polu “Miejsce na zdobyte litery”
w swojej karcie gry.
Prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań umożliwi Ci 
odkrycie hasła gry. 

ZAGRAJ W GRĘ MIEJSKĄ

Wydanie I Rzeszów 2017

Pomysł i realizacja: Partnerzy:
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:

Dotarłem do Paniagi. Ileż tu 
pięknych dam spaceruje! Mieli 
rację ci, którzy mówili, że to jedno z 
zacniejszych miejsc w Rzeszowie.

Tu powstało ciekawe miejsce.
Czytaj więcej na odwrocie mapy.

To o tym miejscu mi opowiadano. 
Będzie idealne na mój zakład 
fotograficzny. Istnieje ważny tytuł 
dla fotografów odznaczających się 
najwyższym poziomem usług. Jest 
to tytuł cesarsko-królewskiego 
nadwornego fotografa. Zdobędę go!

Nie samą pracą żyje człowiek. Czas 
udać się po sprawunki. Potrzebuję 
uzupełnić swoją spiżarnię. Zacznę 
od jatek. 

Jestem teraz w miejscu, gdzie pod 
moimi nogami płynie rzeka. 
Potrafisz znaleźć to miejsce?

Postanowiłem, że będę na kliszach 
dokumentował  nie tylko wszystkie 
ważniejsze uroczystości i wydarzenia w 
Rzeszowie, ale też pejzaże miejskie 
i okoliczne. Najciekawsze wydam 
w formie kart korespondencyjnych, 
ot co! Tego jeszcze w Rzeszowie nie było.

Zobacz! Udało mi się zrobić świetne 
zdjęcie wyjątkowego miejsca 
w Rzeszowie. Jak myślisz, gdzie 
stanąłem, żeby uchwycić taki kadr?

Widzę, że w mieście jest wielu żołnierzy. 
Aż łza się w oku kręci, gdy wspominam 
czas swojej służby wojskowej w cesarsko- 
królewskiej armii.
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Podjąłem decyzję o stworzeniu 
własnego zakładu fotograficznego, 
w lokalu po Józefie Zajączkowskim. 
Wsiadłem w pociąg do celu, ale czy 
ja na pewno dotarłem do Rzeszowa?
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Czołem! 
 

Mens sana in corpore sano!
Znaczy: W zdrowym ciele
                zdrowy duch!
 

Jest to motto „Sokoła”. Postanowiłem dołączyć do 
grona założycieli jego rzeszowskiego gniazda. Czuję 
się patriotą i chcę mieć wpływ na moją „Małą 
Ojczyznę”. Coś trzeba zrobić z tymi szaleńcami co 
jeżdżą na kołach. Człowiek może przez tych piratów 
drogowych nerwicy dostać!
 

    Czuwaj!
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Jestem u bram jedynego męskiego 
gimnazjum w mieście, ale za to
o znakomitej renomie. Poślę tu syna, 
żeby porządnie się wykształcił. Kto 
wie, może będzie z niego drugi 
Łukasiewicz?
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Jestem u kresu swojej podróży. 
Nadszedł czas spoczynku. To tu 
pozostanie moje dziedzictwo. 
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Dotarłem do granicy miasta. Jestem 
na alei Sandomierskiej. Widzę znak 
drogowy z herbem Królestwa Galicji. 
Czy potrafisz go znaleźć?

2
Zmęczyła mnie ta podróż. Na szczęście 
znalazłem miejsce, gdzie mogę chwilę 
odpocząć i skosztować miejscowych 
specjałów kulinarnych. Zdaje się, że 
przy okazji odkryłem doskonały punkt 
do robienia zdjęć plenerowych. Jak 
myślisz, co to za miejsce?
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Nazywam się Edward Janusz i wybieram się 
w podróż po galicyjskim Rzeszowie. Podążaj za 
mną i dowiedz się co się stało z moim 
dziedzictwem. Więcej informacji o trasie 
znajdziesz na odwrocie. Do dzieła!

ZAGRAJ W GRĘ


