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D
ziało się to już po wojnie. Przed kioskiem z piwem stał człowiek i kupował pa‑
pierosy. Nagle zniknął. Przerażony sprzedawca wybiegł i zobaczył przed kio‑
skiem dziurę. Z dołu krzyczał klient. Okazało się, że zapadło się pod nim skle‑

pienie piwnicy. Jednej z wielu pod rzeszowskim Rynkiem. Tworzą one prawdziwy labirynt 
i dopiero w 2001 roku zamieniono je w Podziemną Trasę Turystyczną.

W latach 50. oraz 60. o takiej atrakcji nikt jeszcze nie myślał. Martwiono się raczej, by 
ludzie wpadający pod ziemię nie połamali nóg. Wspomniany już kiosk stał tam, gdzie dziś 
wznosi się pomnik Tadeusza Kościuszki, a kupujący papierosy  nie był jedynym „wciągnię‑
tym” w podziemia. Marek Czarnota, słynny rzeszowski regionalista, opisywał, jak kiedyś 
pan czytający gazetę spadł z ławeczką dwa piętra w dół. Na szczęście nic mu się nie stało, 
w  przeciwieństwie do ławki. Jej połamany fragment umieszczono nawet na ekspozycji 
w podziemiach. To, że jegomość spadł tak głęboko, nie dziwi, bo rzeszowskie piwnice sta‑
nowią układ wielopoziomowy. Niektóre są położone już 60 cm pod płytą Rynku, te naj‑
głębsze zaś sięgają ponad 10 m w głąb ziemi. Płycej znajdują się zbudowane najwcześniej. 

Podziemny labirynt
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Wśród nich jest należąca do najstarszych za‑
bytków miasta komora, która pozostała po 
średniowiecznym budynku. Zachowało się 
w  niej między innymi zabytkowe sklepienie, 
kamienne okno, część posadzki. Mieści się 
pod tarasem obecnego Domu Polonii.

Trzy kondygnacje piwnic pod kamienicami 
i  pod płytą Rynku powstawały od XIV do 
XVIII wieku. Mieszczanie budowali je, by 
chować w nich towary, którymi tutaj handlo‑
wali. Rynek i jego okolice stanowiły centrum 
Rzeszowa, który leżał na szlaku handlowym. 
Tędy wędrowali kupcy, tu zakładano sklepy 
i składy. Zabudowa była ciasna, a magazynów 
nie można było postawić w innym miejscu ze 

względu na okoliczne bagna i zagrożenie napadami. Budowano zatem piwnice, a raczej 
drążono je w miękkiej lessowej skale. Wystarczyło je potem wzmocnić dębowymi bala‑
mi, kamieniami lub cegłą. Rozwiązanie było praktyczne: w  chłodnych pomieszczeniach 

Rynek w Rzeszowie, koniec XIX w.

Sklep w kamienicy na Rynku 21,
lata 1941–1944
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przechowywano produkty spożywcze i inne łatwo psujące się towary. W niektórych kamie‑
nicach na pierwszym „piwnicznym” poziomie mieściły się tak zwane sklepy ziemne, do 
których zapraszano klientów. Co ciekawe, funkcjonowały one jeszcze do lat 70. XX wieku. 
Magazyny w piwnicach znajdowały się również w tzw. Domu Esterki – kamienicy przy Ryn‑
ku 15 (przed wojną 17) i ulicy Mickiewicza 2. Początki jej budowy to XVII wiek. Znajdował 
się tu niegdyś browar i sklepy, a w 1915 roku otwarto aptekę Pod Nadzieją. Upaństwowio‑
na i pod inną nazwa funkcjonowała do połowy lat 70. XX wieku.

Podziemne zakamarki miały też inne zastosowanie. W labiryncie wąskich korytarzy, 
nazywanych po staropolsku „szyjami”, i loszków, zwanych „grubami”, kryto się na przy‑
kład przed Tatarami. Przetrwanie ułatwiał dostęp do wody. Piwnicznymi korytarzami 
dało się dotrzeć do studni, która na głębokości 12 m miała połączenie z siecią korytarzy. 
Odkryto ją dopiero po 2000 roku i dziś jest wyeksponowana na Rynku. O różnych spryt‑
nych drogach ewakuacji, przygotowanych na wypadek napadów w tej siatce przejść i losz‑
ków, krążyły legendy. Jedna z nich mówiła, że podziemiami można z Rzeszowa dotrzeć 
aż do Zamku w Łańcucie.

W czasie niemieckiej okupacji w podziemiach próbowali się ukryć także rzeszowscy 
Żydzi. Szkielet jednego z nich, razem ze starym przedwojennym czajnikiem, znaleziono 
po wojnie. Zginął przysypany gruzami kamienicy, która się zawaliła nad jego schowkiem.

Drzwi do sutereny 
w kamienicy przy 
ul. Mickiewicza 2, 
okres okupacji 
niemieckiej Witryna sklepowa w kamienicy przy Rynku 23, lata 1941–1944
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Rynek w Rzeszowie z przebudowanym Ratuszem, lata 1905–1914

Nieistniejące kamienice na Rynku, 
lata 1939–1940. Obecnie mieszczą się 
tu scena i wejście do Podziemnej 
Trasy Turystycznej

Do osłabienia piwnicznych sklepień przyczyniły się działania wojenne. Niemcy, szy‑
kujący się do ataku na Związek Sowiecki, przetaczali przez miasto ciężki sprzęt. Grunt 
drżał, a głęboko podpiwniczone kamienice na Rynku zapadały się. Wojskowe manewry 
mocno nadszarpnęły wytrzymałość murów kamienic i piwnic. Swoje zrobiła też budowa 
miejskiej kanalizacji i  sieci wodnej. Instalacja przeciekała i  razem z  wodą opadową 
osłabiała lessowe ściany. Piwnice starych kamienic przylegających do placu rynkowego 
zawalały się i powodowały osuwanie się fundamentów i pękanie ścian znajdujących się 

Sekrety Rzeszowa.indd   10 18.10.2019   11:17



11

Widok na Rynek przed remontem podziemi, 1974 r.

nad nimi budynków. Kiedy kamienicom groziło zawalenie, a bruk na Rynku zapadał się 
ludziom pod nogami, miejska administracja musiała reagować. W latach 60. XX wieku 
zaczęto zalewać rzeszowskie podziemia betonem. Na szczęście wszystkich w ten sposób 
nie zlikwidowano i w kolejnym dziesięcioleciu te, które pozostały, zabezpieczano już 
metodami i  technikami górniczymi. Z  pomocą specjalistów Akademii Górniczo‑
‑Hutniczej w Krakowie zlikwidowano wyrobiska, wzmocniono fundamenty, obmuro‑
wano sklepienia i zastosowano żelbetowe płyty stropowe.

A  za następne 30 lat udało się zrealizować pomysł stworzenia Podziemnej Trasy 
Turystycznej. Nie od razu udostępniono ją w całości. Pierwszą część oddano w 2001 
roku, a kolejny fragment w 2007 roku. Obecnie piwniczny szlak tworzy 15 korytarzy 
i 25 piwnic, którymi można przewędrować cały Rynek. To w sumie prawie 400 m spaceru.
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W
okół jeszcze toczyła się wojna. Front 
powoli posuwał się na zachód, ale 
Rzeszów był już wolny. Dokładnie od 

2 sierpnia 1944 roku. Miasteczko z jedną repre‑
zentacyjną ulicą, fabryką lotniczą za opłotkami 
i łanami żyta dookoła stało się dla uciekających 
przed frontem wojennych tułaczy bezpieczną 
przystanią. Głównie Kresowian, ale i uciekinie‑
rów z zachodnich terenów.

W tym to mieście wczesną jesienią 1944 roku 
zawisł olbrzymi afisz o następującej treści:

Resort Kultury i Sztuki PKWN postanowieniem z dnia 7 października 1944 zarządził utworze‑

nie Teatru Narodowego w Rzeszowie. W związku z powyższym Dyrekcja Teatru Narodowego 

w Rzeszowie wzywa wszystkich Kolegów Aktorów do natychmiastowego zgłoszenia się celem 

podjęcia pracy dla dobra Sceny Polskiej. Ponieważ grono aktorskie uległo zdekompletowaniu, 

Dyrekcja zaangażuje również pewną ilość zaawansowanych amatorów(ek) i recytatorów(ek).

Poszukiwano także muzyków do teatral‑
nej orkiestry symfonicznej, od dyrygenta 
począwszy, przez pianistów, skrzypków, 
flecistów po harfistów i  trąbkarzy, grają‑
cych na kotłach i  perkusji kończąc. Na 
pracę w teatrze mogli liczyć także pracow‑
nicy administracji i obsługi sceny: buchal‑
terzy, bileterzy, malarze, krawcowa i kra‑
wiec, fryzjer i  lekarz (!). Wynagrodzenie 

Zaawansowani 
amatorzy

Dom Ludow y przy ul. Tannenbauma 7 
(ob. ul. Okrzei, siedziba Wojewódzkiego 
Domu Kultury)
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było do uzgodnienia, a niewątpliwym wabikiem w tych deficytowych czasach – czynna 
codziennie stołówka dla pracowników teatru.

To właśnie ogłoszenie przeczytał Kazimierz Dejmek. Miał 20 lat i jeszcze mu się nie 
śniło, że za dwie dekady wyreżyseruje Dziady w  Teatrze Narodowym w  Warszawie – 
przedstawienie, które władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nakażą zdjąć 
z afisza, uznając za antyradzieckie. Zdarzenie to da początek protestom przeciw cenzu‑
rze, a ich kulminacją będą wydarzenia w marcu 1968 roku i kryzys polityczny. Kazimierza 
Dejmka, jak wielu w tamtym okresie, dotkną represje i wyemigruje. Przez kilka lat będzie 
pracować jako reżyser za granicą. W 1974 roku powróci, zostanie dyrektorem teatrów 
w Łodzi, Warszawie, a po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nawet ministrem 
kultury i sztuki w rządzie Józefa Oleksego.

Dejmek nie urodził się w Rzeszowie, ale w Kowlu na dawnych polskich Kresach. 
Jego rodzina wielokrotnie przeprowadzała się wraz ze zmieniającym się miejscem pra‑
cy ojca Kazimierza, który jako naczelnik więzienny przenoszony był do służby w róż‑
nych zakładach karnych. Do Rzeszowa Dejmkowie przybyli z Nowego Sącza dwa lata 
przed wojną. Kazimierz uczył się w Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego (obec‑
nie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego). Szczęśliwym trafem unik‑
nął aresztowań wśród rzeszowskich gimnazjalistów, których ofiarą padł między innymi 
Józef Szajna, późniejszy malarz, scenograf i  reżyser. W  1943 roku Dejmek trafił do 
oddziału partyzanckiego obwodu Armii Krajowej Rzeszów. Jego grupa wykonywała 
szczególnie trudne zadania. Przyszły reżyser teatralny brał udział w  likwidacji konfi‑
dentów i akcjach odwetowych przeciw Ukraińcom. Jak relacjonował jeden z jego kole‑
gów, zgłaszał się na ochotnika do szczególnie ryzykownych i  niebezpiecznych akcji. 
Wieczorami recytował patriotyczne wiersze przy partyzanckich ogniskach. Można 

Zaawansowani 
amatorzy

Kazimierz Dejmek (z tyłu) jako Papkin w Zemście wystawionej przez Teatr Ziemi Rzeszowskiej 
w sezonie 1944/1945
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powiedzieć, że właściwie prosto „z lasu”, szukając dla siebie miejsca w świecie, trafił na 
plakat o tworzeniu Teatru Narodowego w Rzeszowie.

Dziesięć lat później przyznał, że afisz ten całkowicie przypadkowo zadecydował o jego 
losach. Postanowił zgłosić się na przesłuchanie. W czasopiśmie „Teatr” zwierzył się:

Nie marzyłem ani „od kolebki”, ani nigdy – o teatrze. Jakiś teatralny diabeł musiał mnie jednak 

kiedyś opętać, skoro wszystkie moje, za dziecinnych lat tworzone cyrki, lalki, w szkolnych zespo‑

likach grane dziadki leśne, kosyniery, pasibrzuchy, marzenia o tak zwanym stanie kapłańskim, 

wywołane wrażliwością na kościelną scenerię – skoro to wszystko dało znać o sobie w chwili 

czytania afisza.

Teatr powstał niemal od razu i  był trzecim, obok lwowskiego i  białostockiego, jaki 
otwarto w powojennej Polsce. Już 25 listopada wystawiono fragmenty Wesela Wyspiańskie‑
go. Dejmek, aktor od niespełna miesiąca, wcielił się w postać Jaśka. Grano w warunkach 
siermiężnych, przy świecach, a aktorów karmiono pęczakiem z teatralnej stołówki. Pierw‑
szy dyrektor tego przybytku kultury – Bogdan Proskurnicki, po studiach w Mediolanie (!) 
i teatralnych doświadczeniach w Drohobyczu, Moskwie i Lwowie – gromadził rekwizyty, 
skąd się dało. Wciąż obowiązywała godzina policyjna, więc na przedstawienia zapraszano 
o godzinie 16.00 do Domu Ludowego przy ulicy Tannenbauma 7 (obecnie ul. Okrzei), 
gdzie przed wojną mieściła się szkoła żydowska. Był to pierwszy adres rzeszowskiej sceny 
dramatycznej, która zmieniła nazwę na Teatr Ziemi Rzeszowskiej. Po niespełna roku 
przeniesiono go do siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Budynek wymagał 

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, do którego rzeszowski teatr przeniósł się w 1945 r.
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kapitalnego remontu po stacjonowaniu wojsk sowieckich. Na ten cel uzyskano szczupłą 
subwencję z ministerstwa i kredyt. Środki te jednak nie wystarczyły, zorganizowano więc 
zbiórkę publiczną.

Aby wyszkolić w scenicznym rzemiośle ściągniętych z ulicy amatorów jak Dejmek, razem 
z teatrem utworzono Studium Dramatyczne. Do pracy zatrudniono 16 profesorów. Przed‑
miotów było 15. Na zajęcia uczęszczało tylko 14 uczniów i często takich, którzy w Rzeszowie 
zatrzymali się na chwilę, szukając po wojnie dla siebie miejsca w nowej rzeczywistości. Gusta‑
wa Błońska ‑Kondratowa, kierowniczka studium, o późniejszym reżyserze Dziadów mówiła:

Kolega Dejmek, który był czarujący jako uczeń i przemiły jako człowiek w tych ciężkich warun‑

kach, w jakich pracowaliśmy: rąbał razem z nami drzewo i palił w piecu, zawsze był skory do 

pomocy i rady. Występował w imieniu swoim i kolegów, ażeby im pomóc.

Na ten sam aktorski kurs uczęszczał Adam Hanuszkiewicz. Dejmek zagrał w kilku 
spektaklach rzeszowskiego teatru: wspomnianych już fragmentach Wesela, w melodra‑
macie Jego wielka miłość, operetce Tylko ty. W końcu wystąpił w Zemście jako Papkin 
obok Hanuszkiewicza – Wacława. Była ona wielkim hitem. Rzeszów szalał z uciechy, my 

byliśmy szczęśliwi z powodzenia i posiadania talentów, wspominał Dejmek. W Rzeszowie 
pracował do sierpnia 1945 roku, kiedy to całą grupą uczniów Studium Dramatycznego 

pod kierownictwem uwielbianej profesor Stefanii Domańskiej poje‑
chał zakładać teatr w Jeleniej Górze.

O to odejście obiecujących aktorów prasa obwiniała dyrek‑
tora Proskurnickiego. Jego czas i tak przemijał. Naczelniko‑
wi wydziału kultury i sztuki udało się właśnie namówić do 
pracy w Rzeszowie wielką gwiazdę – Wandę Siemaszkową. 
Na jej dorobek składały się występy w  największych te‑
atrach Krakowa, Warszawy, Lwowa. To ona zagrała Pannę 

Młodą na prapremierze Wesela w Krakowie. Obejmując dy‑
rekcję Teatru Ziemi Rzeszowskiej, miała już 78 lat, ale i wiel‑

ką ambicję, by pokazać widowni, czym jest wielka sztuka. 
W  chudych latach powojennych postanowiła wystawić Balladynę 
z  przepyszną scenografią i  kostiumami. Podobno, gdy brakło na 

spektakl funduszy, odpięła złotą broszkę od sukni i rzuciła na stół ze słowami, że będzie 
miał Rzeszów swoją Balladynę. W jej ślady poszli także aktorzy.

Nawet jeśli to tylko legenda, przedstawienie olśniło naprawdę i było takim, jakiego 
w mieście nad Wisłokiem nigdy wcześniej nie widzieli. I chociaż Wanda Siemaszkowa 
dwa lata później umarła, Teatr w Rzeszowie właśnie jej imię dziś nosi.

15

Wanda Siemaszkowa
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