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Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa im. Edwarda Janusza 
ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów 

 

Sprawozdanie za 2018 r. 
 
 

I. Organizacja wystaw: 

- 9 wystaw fotografii (międzynarodowe – 2, lokalne – 6, ogólnopolskie – 1), które były 

eksponowane  w lokalu Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, 

- 7 wystaw poza Galerią, 

- 4 wystawy plenerowe: na ulicy 3 Maja, okrągłej kładce, na placu Farnym. 

Zostało opracowanych: 7 zaproszeń na wernisaże i konferencję, 3 katalogi, 8 afiszy. 

 

Wystawy zrealizowane w lokalu Galerii Fotografii:  

1. „Na styku realności”, Irena Gałuszka, Rzeszów, ZPAF (do 7 lutego);  

2. „Życie codzienne w dobie monarchii austro-węgierskiej” w ramach 

projektu  „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”  

(12 lutego – 17 marca);  

3. „Solina”, Zdzisław Postępski (26 marca –25 kwietnia);  

4. „W międzywojennym Rzeszowie” (3 – 31 maja);  

5. „Twarze Podkarpacia. 10 lat VIP BIZNES&STYL” (4 – 15 czerwca);  

6. „Karpaty Wschodnie”, Jacek Wnuk (21 czerwca – 25 lipca); w ramach 

Europejskiego Stadionu Kultury 2018; 

7. „Militaria w historii Rzeszowa i Stropkova do roku 1918”. Wystawa w ramach 

projektu „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, 

realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów i Miasto Stropkov, 

dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  

V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (30 lipca – 4 września);  

8. „Rzeszów Edwarda Janusza i Rodziny” – w ramach Europejskich Dni 

Dziedzictwa (8 września – 30 października);  

9. „Rzeszów 1914-1919”, wystawa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

(5 listopada – 31 grudnia 2018). 

Wystawy zrealizowane poza Galerią:  

1. „Zielone miasto Rzeszów” w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej – kontynuacja 

ekspozycji (styczeń – grudzień);  

2. „Rzeszów Edwarda Janusza i Rodziny” w Filharmonii Podkarpackiej z okazji 

664-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa (10 - 22 stycznia);  

3. „Życie codzienne w dobie monarchii austro-węgierskiej” w ramach 

projektu  „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”             

w Regionalnym Muzeum w Preszovie – Dwór Stropkova (19 marca –                  

18 kwietnia);  

4. „Z dowcipem przez socjalizm”, Muzeum Dobranocek (13 marca – 11 września);  
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5. „Pocztówki z Rzeszowa 1914-1918”, Politechnika Rzeszowska                           

(31 października);  

6. „70 lat Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie 1948-2018”, (wrzesień)  

7. „W drodze do niepodległości”, Politechnika Rzeszowska (31 października) 

8. „Rzeszów Edwarda Janusza i Rodziny”, Dom Kultury „Włącznik” przy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „PROJEKTANT”  (23 listopada  – 28 grudnia). 

 

Wystawy plenerowe:  

1. „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” na okrągłej kładce – kontynuacja 

ekspozycji (styczeń – grudzień);  

2. Wystawa o międzywojennym Rzeszowie i początkach motoryzacji w naszym 

mieście na ul. 3 Maja (26 kwietnia – 19 czerwca);  

3. „Europejski Stadion Kultury 2017” na ul. 3 Maja (19 czerwca – 7 września),  

4. „W drodze do niepodległości”, plac Farny (8 września – 30 listopada). 

 

II. Promocja Galerii w mediach - współpracujemy z ponad 70 stronami 

internetowymi, TVP i rozgłośniami radiowymi oraz lokalną prasą.   

 

III. Ilość zwiedzających: 

1. Zwiedzający wystawy w lokalu Galerii: 3028 osób (w tym grupy 

zorganizowane 1226 osób). 

2. Zwiedzający wystawy plenerowe: 41 200 osób. 

3. Oglądający prezentacje multimedialne: 188 osób.  

IV. Wykonano 15 578 zdjęć dokumentujących wydarzenia kulturalne, sportowe 

oraz inwestycje w Rzeszowie. 

Przekazano 2473 zdjęcia do: 
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, 

- Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, 

- Wydziału Pozyskiwania Funduszy, 

- Biura Obsługi Inwestora, 

- Rady Miasta Rzeszowa, 

- Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, 

- teatru O. DE. LA. 

 

 
V. Zbiory: 

 
1. Skanowanie fotografii i negatywów, m. in. negatywów szklanych Edwarda 

Janusza, pocztówek z okresu I wojny światowej – około 930 szt.  

 

2. Rozpoczęcie procesu konserwacji negatywów z zakładu Edwarda Janusza  

i Rodziny: 1078 szt. 

 

 

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-promocji-i-wspolpracy-miedzynarodowej


3 
 

VI. Ubieganie się o fundusze ze środków zewnętrznych do programów: MKiDN 
„Kultura cyfrowa”, „Niepodległa”, „Wspieramy rozwój” na kwotę ogólną 221 197,00 
zł. Złożono 3 wnioski: „Przeszłość na szkle zapisana – konserwacja i digitalizacja 
negatywów szklanych z zakładu fotograficznego Edwarda Janusza i Rodziny”  
i dwa wnioski „Rzeszów w drodze do niepodległości”. Wnioski nie otrzymały 
dofinansowania. 

 
 
VII. Inne działania: 

 

31 stycznia – prelekcja historyczna „Dziedzictwo kulturowe obszaru polsko- 

-słowackiego pogranicza z okresu monarchii austro-węgierskiej” organizowana  

w ramach projektu  „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, 

dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020, 

 

styczeń – maj – zbieranie i skanowanie materiałów przyniesionych od mieszkańców 

Rzeszowa i okolic dotyczących legionistów na potrzeby organizacji wystawy 

plenerowej, 

 

19 maja - uczestnictwo podczas Nocy Muzeów, 

 

23 czerwca – organizacja warsztatów „Fotografia górska i podróżnicza na przykładzie 

ukraińskich Karpat” w ramach Wschodu Kultury ESK (59 uczestników), prowadzący: 

Jacek Wnuk, 

 

23 czerwca – spotkanie z autorem wystawy „Karpaty Wschodnie” Jackiem Wnukiem, 

pokaz diaporamy „Fotografia podróżnicza”, 

 

Lipiec-październik – udział w projekcie „Kunszt  rzeszowskiej fotografii” 

zrealizowanym przez Fundację Aparat Caffe, 

 

8 września – uczestnictwo w obchodach Europejskich Dniach Dziedzictwa, 

 

11 grudnia – konferencja podsumowująca projekt, który sfinansowano z budżetu 

Miasta Rzeszowa „Konserwacja 1050 negatywów szklanych autorstwa Edwarda 

Janusza i Rodziny pochodzących z archiwum Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.  

 

    
Opracowanie: Paulina Koń, Barbara Bokota-Tomala 


