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się przedstawiciele różnych tradycji lu-
dowych (przede wszystkim polskich, ale 
nie tylko). Mieszkańcy utraconych przez 
Polskę Kresów Wschodnich – okolic 
Wilna i Lwowa przynosili swoją odmia-
nę polszczyzny, rozumienie religijno-
ści i  obyczajowość. Do nich dołączyli 
mieszkańcy okolic zrujnowanej Warsza-
wy czy też ubogiej, rolniczej Małopol-
ski. Te wszystkie ludowe tradycje, które 
w podróż na Dolny Śląsk zabrali ze sobą 
przesiedleńcy, stanowią dziś niezwykłą 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
„ALE BABKI”

Do jednej z  ważnych potrzeb 
społecznych należy propago-
wanie i uświetnianie rodzimej 

kultury ludowej. Na terenie Dolnego 
Śląska, w  tym także Gminy Świdnica, 
sytuacja ta jednak wygląda odmiennie 
względem innych regionów Polski. Kie-
dy po 1945 r. Dolny Śląsk znalazł się 
w granicach Polski, nastąpiła „wędrówka 
ludów” - konsekwencją historycznych 
zawirowań była masowa migracja, w wy-
niku której na jednym terenie spotkali 

XXV-lecie „Ale Babek” – publikacja okolicznościowa – archiwum zespołu
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Jeśli chodzi o  kultywowanie folkloru, 
szczególną rolę odgrywały Koła Go-
spodyń Wiejskich, dbając o  zwięk-
szenie świadomości społecznej miesz-
kańców wsi oraz ich zaangażowanie 
w życie kulturalne. Jedna z wielu form 
działalności w tym zakresie wiązała się 
z powoływaniem do istnienia zespołów 
śpiewaczych, których występy miały za 
zadanie podkreślić doniosłość świąt 
religijnych czy też ważnych dla miesz-
kańców wsi uroczystości lub z  innych 
względów stanowiły dla nich możli-
wość artystycznej ekspresji.
Do najbardziej zasłużonych i  wciąż 
działających na terenie Gminy Świdni-
ca zespołów tego typu należą: Zespół 
Śpiewaczy „Ale Babki”, „Kądziołeczka” 
(działający od 1984 w  Lutomi, obec-
nie pod kierownictwem Dominika Na-
tanka) oraz „A To Heca” (działający od 
2012 r. w  Pszennie, którego instrukto-
rem jest Jolanta Kotowicz). 
O  formalnym powstaniu Zespołu Śpie-
waczego „Ale Babki” zdecydował Urząd 
Gminy Świdnica w  1992 r., a  wiązało 
się to z ideą stworzenia reprezentującego 
całą gminę dużego zespołu, który sku-
piałby, działające w rozproszeniu i zma-
gające się z różnymi problemami organi-
zacyjnymi, zespoły już istniejące: „Złoty 
Kłos” (Słotwina), „Jubilatki” (Witoszów 
Dolny) i  „Kalina” (Pogorzała). Efektem 
tej decyzji było stworzenie 44-osobowe-
go zespołu śpiewających pań, co czyniło 
go jednym z  najliczniejszych amator-
skich zespołów ludowych i  wyróżniało 
podczas konkursów, przeglądów oraz fe-
stiwali muzyki ludowej. Obecnie opiekę 
nad zespołem sprawuje Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
O  okolicznościach powstania zespołu 

mozaikę kulturową i  wielki potencjał 
naszego regionu. 

Hanna Raszkiewicz - na pierwszym planie - i Wiktor Janulewicz - na drugim planie  
– archiwum zespołu

Lokalna gazeta o Spotkaniach Artystycznych Seniorów w 2010 r. – archiwum zespołu
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zentującego gminę dużego zespołu – swego 
rodzaju federacji trzech nadal samodziel-
nych zespołów występujących przy specjal-
nych okazjach jako jedna całość.
Od początku działalności zespołu kie-
rownikiem była Zofia Fryczyńska, in-
struktorem muzycznym Hanna Rasz-
kiewicz, a  pierwszym akompaniatorem 
Wiktor Janulewicz (po jego śmierci 

tak piszą redaktorzy publikacji Jubileusz 
25-lecia Zespołu „Ale Babki”:
W  połowie 1992 r. żaden z  tych zespo-
łów nie miał zatrudnionej pełnej obsady 
muzycznej – w  Słotwinie była tylko in-
struktorka, w  Witoszowie – akompania-
tor, a  w  Pogorzale dopiero szukano tej 
obsady. Urząd Gminy rozwiązał ten pro-
blem, angażując do wszystkich ten sam ze-
spół prowadzących – instruktorkę Hannę 
Raszkiewicz (1941- 2017) i akompania-
tora Wiktora Janulewicza (1938-2006). 
Stworzyły się warunki do powstania idei 
utworzenia z  tych działających w  sąsia-
dujących ze sobą wsiach zespołów repre- Kapela „Ale Babek” – archiwum zespołu

w 2006 r. zastąpił go Zdzisław Christ). 
W  2017 r. kierownictwo z  ramienia 
Koła Gospodyń Wiejskich przejęła Hali-
na Wiśniewska, a opiekę artystyczną po-
wierzono Zdzisławowi Christowi, który 
założył przy zespole 5-osobową kapelę. 
Głównym celem istnienia Zespołu Śpie-
waczego „Ale Babki” jest rozpowszech-
nianie polskiej tradycji i  kultury ludowej 

Koncert Kolęd – archiwum zespołu
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Zespół stanowi też wizytówkę nasze-
go regionu w  całej Polsce (występował 
m.in.: w  Częstochowie, Jeleniej Górze, 
Kamieniu Pomorskim, Kartuzach, Mię-
dzyzdrojach, Szprotawie, Świnoujściu 
czy we Wrocławiu), a  nawet za granicą 
(Czechy, Francja, Niemcy i Słowacja).
Zespół posiada w swoim repertuarze pie-
śni ludowe regionów: Śląska historycz-
nego (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Gór-
ny Śląsk i  Śląsk Cieszyński), Mazowsza 
i Pomorza. Do najbardziej popularnych 
przebojów, którymi zespół ujmował jury 
oraz słuchaczy, należą: Jasieńku; Nie je-
stem winna; Oj, lecie, lecie; Od Kamienia 

podczas imprez kulturalnych, konkursów, 
festiwali, ale przede wszystkim obsługa 
wszelkiego rodzaju imprez okolicznościo-
wych na terenie Gminy Świdnica i Powia-
tu Świdnickiego (dożynki gminne, gmin-
ne przeglądy zespołów folklorystycznych).

Płyty „Cicha gwiazdka” i „Nie jestem winna” 
– archiwum zespołu

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Strzegom 2019. Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław  
– archiwum zespołu

jadą; Bystra woda; Ma-
linowy lasek; Wiązanka 
„pod nogę”. 
W  swej historii „Ale 
Babki” otrzymały szereg 
nagród i  wyróżnień. Do 
najważniejszych sukce-
sów zespołu należą:
- zdobycie Nagrody Sta-
rosty Kamienia Pomor-
skiego w  Ogólnopolskim 
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niejsze, więc śpiewają na kilka głosów. 
Widać już znaczną rutynę osiągniętą 
dużą pracą. Barwne stroje mają również 
swoją wymowę, ale przede wszystkim li-
czy się w  dużej części własny repertuar 
i poziom jego wykonania (…). Liryczne, 
rzewne „Kwiaty Polskie” przemawia-
ły do serca, a  żartobliwa „Ko-kodajka” 
porywała rytmem i  swoistym humorem 
(Witold Karst, „Wiadomości Świdnic-
kie” 15-21.07. 1997); 
(…) Zielarka, aptekarka, nauczycielka, 
krawcowa… Co je łączy? Zamiłowanie 
do śpiewu. Panie od 20 lat śpiewają dla 
przyjemności i z powodzeniem w zespole 
„Ale Babki”, zwanym również „Małym 
Mazowszem”. (…) Mimo wielu suk-
cesów, nagród, wyróżnień czy udziału 
w  słynnej Ludowej Liście Przebojów 
w  Radio Wrocław, panie koncentrują 
się po prostu na śpiewie. (…) Co cieka-
we, zespół działa tak prężnie, że oprócz 
udziału w  imprezach gminnych i  wo-
jewódzkich, przeglądach i  festiwalach, 
koncertuje również za granicą (…). 
Mało tego, potrafią nawet zaśpiewać po 

Festiwalu Spotkań Artystycznych Senio-
rów w Międzyzdrojach (2012 r.);
- zdobycie dwukrotnie prestiżowej nagro-
dy „Grand Prix” w  Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Spotkań Artystycznych Seniorów 
w Międzyzdrojach (2013 r. i 2016 r.); 
- zdobycie I  miejsca w  VIII Dolnoślą-
skim Przeglądzie Zespołów Folklory-
stycznych „Śpiewające Wsie” w Chojno-
wie (2013 r.);
- zdobycie tytułu laureata w XXV edycji 
Festiwalu „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie 
(2017 r.);
- zdobycie Nagrody Publiczności w  VIII 
Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Ze-
społów – Senoralia 2019 w Jeleniej Górze. 
Zespół ponadto ma w  swoim dorobku 
dwie nagrane płyty: Nie jestem winna 
(2013 r.) oraz Cicho Gwiazdka. Kolędy 
i  pastorałki (2014 r.). Występował tak-
że w  jednym z  odcinków Telewizyjne-
go Klubu Seniora, realizowanego przez 
TVP Wrocław (2013 r.).
O  „Ale Babkach” pisano wielokrotnie 
w  lokalnych mediach: (…) okazalej 
zaprezentowały się „Ale Babki”. Są licz-

Kapela podczas koncertu dla pensjonariuszy Hospicjum im. Ojca Pio, 2018 r. – archiwum zespołu
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artykułu „Śpiewały w  kościołach i  ho-
spicjum” opublikowanego w świdnickim 
„Gościu Niedzielnym”, 11. 02. 2018). 
Obecnie zespół występuje w  składzie: 
Bożena Alf, Krystyna Fabiś, Wiesława 
Fereniec, Maria Flisak, Janina Fuja, 
Ewa Gabryliszyn, Anna Gosthorska, 
Dorota Grabowska, Anna Jaros, Tere-
sa Kozioł, Barbara Maksymowicz, Ewa 
Mróz, Zofia Okińczyk, Wiesława Plu-
ta, Jolanta Siejka, Maria Trzpil, Halina 
Wiśniewska, Halina Żmija, Kazimierz 
Podgórski, Paweł Świdziński, Jan Za-
wadzki. 
Zespołowi towarzyszy kapela w składzie: 
Aleksandra Gawron (skrzypce), Mie-
czysław Bukowiec (perkusja), Zdzisław 
Christ (akordeon, keyboard), Dominik 
Smolarek (klarnet, saksofon), Krzysztof 
Świgost (skrzypce, kontrabas, gitara ba-
sowa).
  

Wojciech Koryciński

francusku, grecku, czesku i rosyjsku (Ali-
cja Zaboronek, „Region Fakty” 2013); 
(…) - W tym roku występowaliśmy w ko-
ściele pw. św. Brata Alberta Chmielowskie-
go w  Świebodzicach na zaproszenie pro-
boszcza parafii ks. Daniela Szymaniaka, 
jak również w kościele pw. Matki Boskiej 
Królowej Polski w  Cierniach, gdzie pro-
boszczem jest ks. Witold Wojewódka. Miło 
wspominamy również kolędę u mieszkań-
ców Wir, gdzie zaprosił nas ks. Adam Woź-
niak – wspomina Paweł Świdziński (…). 
– Najważniejszym koncertem był jednak 
ten, który 21 stycznia odbył się w  hospi-
cjum św. Ojca Pio na świdnickich Kraszo-
wicach. Śpiewem daliśmy radość pensjona-
riuszom i pracownikom hospicjum, a przy 
tym nie brakło też łez wzruszenia. Mottem 
naszego koncertu były słowa: „prawdziwa 
miłość oznacza, że zależy nam na szczę-
ściu drugiego człowieka bardziej niż na 
własnym, bez względu na to, przed jakimi 
bolesnymi wyborami stajemy” (fragment 

Świdnica, 2020

„Ale Babki” w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach, 2017 r.  – archiwum zespołu
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Nie mamy wzmia-
nek o  błaznach na 
dworach piastow-
skich książąt ślą-
skich,  za wyjątkiem 
Bolka II świdnic-
kiego. Miał nim być 
Jakob Thau, barwna 
postać,  niepotwier-
dzona jednak jaką-
kolwiek historyczną 
wzmianką, a wymieniona dopiero w szesna-
stowiecznej kronice, w dodatku w kontek-
ście sensacyjnej historii.  
Jakob miał być synem ubogiego podsudec-
kiego tkacza. Rodziców stracił wcześnie, 
na wychowanie wziął go zielarz z Mirska 
- Wolfsheimer. Jakob uczył się u  niego 
sztuki zielarskiej: rozpoznawania i zbiera-
nia ziół, sporządzania z nich leków. Trzeba 
tu dodać, że ziołolecznictwo było w  tym 
regionie rozpowszechnione i  cieszyło się 
dużym uznaniem. 
Pewnego razu podczas zbierania ziół Jakob 
napotkał Kunegundę, piękną córkę Bol-
kowego rycerza. Zapałał do niej gorącym 
uczuciem, mimo dzielących ich różnic spo-
łecznych. Traf chciał, że urokowi Kunegun-
dy uległ również młody książę Bolko II i za-
pragnął ją poślubić. Matka młodego księcia 
była temu związkowi przeciwna, ponieważ 
zamierzała ożenić syna z  księżniczką au-
striacką, Agnieszką (do tego małżeństwa rze-
czywiście doszło). Ojciec Kunegundy został 

JAKOB THAU - 
BŁAZEN KSIĄŻĘCY

Funkcja nadwornego błazna była 
znana już w  starożytności (np. 
monarchia perska). W  Euro-

pie upowszechniła się w  wiekach XIV 
– XVIII. Rola błazna polegała na roz-
weselaniu władcy i  jego dworu poprzez 
kuglarskie sztuki, humorystyczne opo-
wiastki, pokpiwanie z  niektórych osób, 
a  nawet samego króla czy księcia. Bła-
znom wolno było znacznie więcej niż 
innym dworzanom, aż do krytykowania 
swego pana włącznie. Bywali nimi często 
ludzie mądrzy i  bystrzy obserwatorzy, 
jak np. słynny Stańczyk, błazen nadwor-
ny króla Zygmunta Starego. Pojawiali 
się też na dworach książąt i  możnych 
arystokratów.

Zamek w Bolkowie 
(fot. W. Rośkowicz)

Rzeźba przedstawiająca Bolka III w Mauzoleum  
w Krzeszowie. Wypadająca z ręki dziecka pochodnia 
jest symbolem kresu życia
(fot. W. Rośkowicz)
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z  iskrą w  oku i  groźnie zapytał: - Czy to 
twoje dziecko? - Jakob w obawie o bezpie-
czeństwo małego księcia odpowiedział:
- Tak, moje.
- A więc dziecko za dziecko - krzyknął ry-
cerz i rozpłatał młotem bojowym główkę 
Bolka. Inna wersja tej historii mówi, że za-
bójcą małego księcia był sam błazen. Miał 
niechcący zabić go w  czasie zabawy rzu-
conym nieszczęśliwie kamieniem. W każ-
dym razie Jakob został oskarżony o spowo-
dowanie śmierci Bolka, skazany i ścięty na 
ówczesnym placu straceń w Świdnicy (dziś 
plac św. Małgorzaty). Bolko II potomstwa 
już się nie doczekał.
Czy w  tej opowieści znajduje się jakieś 
ziarno prawdy? Należy wątpić. Żadne hi-
storyczne źródło nie potwierdza ani faktu 
posiadania syna przez parę książęcą, ani nie 
wymienia Jakoba Thau. Szesnastowieczni 
kronikarze mieli bujną fantazję i różne wy-
darzenia istniejące tylko w opowieściach, 
szczególnie sensacyjnych, przyjmowali za 
prawdę historyczną. 
W każdym razie historia Jakoba Thau była 
bliska świdniczanom. Świadczy o  tym 
kamień ustawiony prawdopodobnie 
w XIX w. na pl. św. Małgorzaty, za żywo-
płotem, w  pobliżu Zespołu Szkół Eko-
nomicznych. Jest to stary krzyż pokutny, 
pozbawiony poprzecznych ramion, z wy-
rytymi literami i datą JT 1347.
Na zakończenie należy dodać, że W. J. Grab-
ski wykorzystał tę opowieść w swej Rapsodii 
Świdnickiej jako jeden z głównych wątków. 
Jakob Thau nosi w niej spolszczone imię 
Kuba.

Stanisław  Kotełko

Opracowano na podstawie: W. Schirrmann, 
Chronik der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz, b.r.

uwięziony, a ona sama otruta w niejasnych 
okolicznościach, mówiono, że za sprawą ja-
kiegoś ucznia Wolfsheimera.
Minęło parę lat. Bolko II po śmierci ojca 
objął rządy w  księstwie świdnickim. Nie 
wiadomo, co w  międzyczasie działo się 
z  Jakobem, ale spotykamy go ponownie 
już jako błazna książęcego. Bolko II oże-
nił się z Agnieszką Habsburżanką i z tego 
małżeństwa – według kronikarza - zrodził 
się syn, kolejny Bolko. Młody książę spę-
dzał dzieciństwo na dworze ojca, przeby-
wał najczęściej w Świdnicy bądź Bolkowie. 
Jakob stał się jego przyjacielem i towarzy-
szem zabaw. 
W czasie takowej zabawy na zamku w Bol-
kowie doszło do tragedii. Pojawił się tam 
nagle ojciec Kunegundy zwolniony z wię-
zienia przez księcia Bolka II. Zobaczył 
Jakoba oraz zwrócił uwagę na bawiącego 
się chłopczyka, którego wcześniej nie wi-
dział. Błyskawicznie rozpoznał błazna jako 
ucznia Wolfsheimera i skojarzył go z otru-
ciem córki. Spojrzał na bawiące się dziecko 

Kamień pamiątkowy na pl. św. Małgorzaty  
w Świdnicy poświęcony Jakobowi Thau 
(fot. W. Rośkowicz)

Świdnica, 2020
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DANUTA
SAUL-KAWKA
(1947-2019)

Danuta Saul urodziła się w  Wam-
bierzycach 6 sierpnia 1947 r. Wraz 
z  rodzicami i  sześciorgiem rodzeń-

stwa (miała 4 siostry i dwóch braci) mieszkała 
w Ratnie Górnym, wsi położonej w pobliżu 
Radkowa w powiecie kłodzkim. Była najstar-
szym dzieckiem Janiny i Kazimierza Saul. Jej 
ojciec był kierownikiem transportu w  rad-
kowskim browarze. 
Młodość spędziła w  rodzinnej wsi, kształcąc 
się w  Radkowie. Bardzo wcześnie, bo już 
w  wieku 4 lat ujawniła się choroba, która 
towarzyszyła jej do samej śmierci i odcisnęła 
wielkie piętno na życiu i twórczości – postę-
pujący zanik mięśni (dystrofia). Gdy miała 
20 lat, dystrofia uniemożliwiła jej chodzenie 
i  skazała na wózek inwalidzki, a  nieustanne 
pobyty w sanatoriach i szpitalach nieodwołal-
nie zrosły się z jej twórczością.

Danuta Saul-Kawka - z archiwum Państwa Kawków

Zaczęła tworzyć w  okresie 
dojrzewania. Miała szczęście 
do ludzi, którzy nieustan-
nie zachęcali ją do zajęcia 
się pisaniem w  sposób po-
ważny. Liczyła wówczas 
16 lat. Przełomem w  jej 
karierze poetyckiej okazała 
się znajomość z Anną Zele-
nay, poznaną dzięki jednej  
z  pielęgniarek w  sanato-
rium. Zelenay od wczesnej młodości zmagała 
się z gruźlicą. Podobnie jak w przypadku Da-
nuty Saul, jej normalny bieg życia nieustan-
nie był przerywany pobytami w  szpitalach  
i sanatoriach. Niesamowicie zdolna, wykształ-
cona Zelenay wraz z  Janem Kulką w  roku 
1961 zainicjowali cykliczną imprezę Kłodzkie 
Wiosny Poetyckie. Niepozorne wydarzenie 

Konkurs „O Lampkę Górniczą”, od lewej  Danuta Saul-Kawka, Franciszek Kawka, Ryszard i Maria Latkowie -  
z archiwum Państwa Kawków



2 D A N U T A  S A U L - K A W K A  ( 1 9 4 7 - 2 0 1 9 )

siewicz, Jan Błoński, Michał Głowiński, Edward 
Balcerzan czy Artur Międzyrzecki.
Miron Białoszewski okazał się być kimś szcze-
gólnym. A wszystko niejako łączył szlak choro-
by. Tak jak Danuta Saul poznała Annę Zelenay, 
Anna Zelenay wiele lat wcześniej, na początku 
swojej drogi poetyckiej, w  szpitalu w  Płocku, 
poznała Mirona Białoszewskiego, który zachęcił 
ją do dalszego pisania. Kłodzkie Wiosny Poetyc-
kie to bardzo ważny moment biografii Danuty 
Saul. Zachęcona przez Annę Zelenay zaczęła 
traktować pisanie poważnie. Nawiązała kontakt 
z grupą poetów z Kłodzka, między innymi z Bo-
gusławem Michnikiem, dyrektorem Kłodzkiego 
Ośrodka Kultury, poetą i fotografikiem, współ-
organizatorem Kłodzkich Wiosen Poetyckich. 
Została zaproszona w  charakterze debiutantki 
na kłodzką imprezę, podczas której zetknęła się 
ze środowiskiem największych sław polskiej lite-
ratury.
Podczas drugiej Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej 
poznała przyszłego męża – Franciszka Kaw-
kę. Oboje zajęci poezją, literaturą. On – poeta, 
prozaik, publicysta. Ona podobnie. Mieli więc  
o czym rozmawiać. Los złączył ich ze sobą. Jed-
nocześnie otrzymali nawet nagrodę w Turnieju 
„O  Złotą Lampkę Górniczą”, której ona nie 
mogła odebrać, więc pojechał on. Później był 
czas intensywnej korespondencji, aż w 1975 r.  
zawarli związek małżeński, zamieszkując razem 
w Świdnicy. Franciszek Kawka działał wówczas 
aktywnie w Klubie Młodych Pisarzy we Wrocła-
wiu. W latach siedemdziesiątych był jego preze-
sem. Danuta Saul-Kawka w późniejszych latach 
dołączyła do klubu. Mówili o  sobie tytułową 
frazą z wiersza Bolesława Leśmiana „dwoje lu-
dzieńków”. Uwielbiali podróżować. Zakopane, 
Bieszczady, Mazury, Pomorze, Niemcy, Czechy, 
Słowacja – to tylko niektóre z  kierunków ich 
wypraw. 
W  1977 r. nakładem Wojewódzkiego Domu 
Kultury w  Wałbrzychu ukazał się jej pierw-

literackie, zaistniałe w wyniku przypadkowych 
spotkań twórców, jak często się to zdarzało i zda-
rza w Polsce, stało się wkrótce jedną z najważ-
niejszych imprez literackich w kraju, na której 
pojawiali się tacy autorzy jak: Miron Biało-
szewski, Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, 
Stanisław Czycz, Adam Ważyk, Stanisław 
Srokowski, Marek Jodłowski, Jacek Bieriezin, 
Witold Wirpsza, Artur Sandauer, Jacek Łuka-

Okładka „Czasu jak na listek” 

Z Mieczysławem Orskim - redaktorem naczelnym „Odry” (z lewej)  
i Antonim Matuszkiewiczem - archiwum Państwa Kawków
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szy arkusz poetycki o  milczącym tytule ***. 
Recenzowany przez Jacka Łukasiewicza, 
traktuje głównie o  przyrodzie, życiu na wsi 
i  postępującej chorobie. Sama o  sobie autor-
ka napisała: Mam lat trzydzieści. Do niedaw-
na mieszkałam na wsi, co wyraźnie odbija się  
w moich wierszach. Obecnie mieszkam w Świd-
nicy. Mój debiut to wiersze w  płachcie wydanej  
z okazji VII „Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej”; w cza-
sie następnej otrzymałam nagrodę „Odry” - „Złote 
pióro” - za wiersz inspirowany konkretnym dzie-
łem sztuki. Drukowałam w wielu almanachach, 
w  „Życiu Literackim”, w  „Tygodniku Kultural-
nym” i „Współczesności”. Od roku 1971 do 1975 
kolejno otrzymywałam nagrody w  Turnieju Po-
etyckim o Lampkę Górniczą w Wałbrzychu. 
W  przywołanym debiutanckim arkuszu znaj-
duje się między innymi jej wiersz Popielec, prze-
pełniony smutkiem, bezsilnością wynikającą 
z choroby, delikatnie naznaczony buntem. Tak 
brzmią ostatnie jego wersy:

zaludniam szpitale 
wzruszam ramionami lekarzy 
płaczę
najbardziej gorzką
myślą umierających

rumieniec zwątpienia rozlewa się
na pełną twarz religii

po co na głowy brać
popiołu brzemię

I  ten sam wiersz, powtórzony w  tomie Czasu 
jak na listek wydanym przez Ossolineum, z po-
prawioną na bardziej dramatyczną wersyfikacją: 

zaludniam szpitale 
wzruszam 
ramionami lekarzy 
płaczę

najbardziej gorzką myślą 
umierających

rumieniec zwątpienia 
rozlewa się
na pełną twarz religii

po co 
na głowy brać
popiołu brzemię
 
Tomik ukazał się w  1981 r., 
4 lata po debiutanckim arkuszu. 
To, co wychodzi na pierwszy 
plan podczas jego lektury, to 
chwile szczególnej ciszy, zadumy, 
kontemplowanie detali, które 
składają się na to, kim się jest, 
i  na otaczający świat. Smutek 
podkreśla niespieszna fraza. 
Wydanie umożliwił krytyk i  poeta Marek Gar-
bala, który zajął się redakcją zbioru, a tomik uka-
zał się nakładem Ossolineum i został doceniony 
przez krytyków literackich.
Późniejsze publikacje miały charakter okazjo-
nalny, ale niezwykle istotny, biorąc pod uwa-
gę rangę czasopism literackich i  almanachów,  
w których teksty poetyckie autorki się ukazały: 
„Współczesność”, „Tygodnik Kulturalny”, „Ży-
cie Literackie”, „Wałbrzyski Almanach Literac-

Z Andrzejem Stasiukiem - archiwum Państwa Kawków

Danuta Saul-Kawka - archiwum Państwa Kawków
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ki”. Dodatkowo warto wspomnieć o turniejach 
poetyckich, w których brała udział i została na-
grodzona. W latach 1971-1975 była laureatką 
Turniejów Poetyckich „O Złotą, Srebrną i Brą-
zową Lampkę Górniczą” oraz w 1977 i 1978 r. 
konkursów „O Złoty Liść Dębu” Wałbrzyskich 
Ścieżek Literackich. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Danu-
ta Saul-Kawka wraz z mężem stracili kontakt 
z wieloma osobami ze świata poetyckiego. Ich 
działalność kulturalna przeniosła się do Świdni-
cy. Nieformalne życie literackie toczyło się wte-
dy w kawiarni Casanova. Uczestniczyli w nim: 
Tomek Tryzna, Ryszard Latko, Leszek Markie-
wicz, Waldemar Hamerski, Michael Bolavec, 
Leszek Pater, czyli członkowie również niefor-
malnego klubu „Za szafą”. 
Kontakty świdnickie to także przyjaźń 
z  wieloletnią dyrektorką Miejskiej Biblio-

teki Publicznej, Krysty-
ną Bartelą, która bardzo 
sprzyjała lokalnym po-
etom, oraz z Antonim Ma-
tuszkiewiczem, ówczesnym 
dyrektorem Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, poetą  
i mentorem młodych lite-
ratów. 
Danuta Saul-Kawka pisała 
dużo, wiersze i małe utwo-
ry prozatorskie. Po latach 
jednak porzuciła pisanie  
i  rozpoczęła działalność 
polityczną. Była człon-
kinią Unii Wolności.  

Początkowo kandydowała do Rady Miasta ze 
Stowarzyszenia na rzecz Człowieka „ITON”, 
którego prezesem była Helena Semenetz-
-Kwiatkowska. Funkcję radnej pełniła dwie ka-
dencje. Z Unii Wolności kandydowała również 
do Sejmu. Jako członkini honorowa działała  
w komitecie wyborczym Jacka Kuronia.
Była również osobą niezwykle zaangażowa-
ną społecznie: aktywna działaczka Dolno-
śląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych w  Wałbrzychu i  Świdnickiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, 
dla którego wraz z  mężem pozyskała lo-
kal, oraz Klubu Integracyjnego „Lim-
ba” Świdnickiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych. Formalnie nie peł-
niła żadnej funkcji, jednak nieustannie  
w  miarę możliwości działała na rzecz tych 
organizacji. Była również przewodniczą-
cą Oddziału Wałbrzyskiego Polskiego To-
warzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych. 
Wspierała działalność tych instytucji przez wie-
le lat. Za swoją działalność artystyczną na rzecz 
miasta otrzymała medal prezydenta Świdnicy.   
18 marca 2005 r. z rąk Anny Dymnej odebrała 
Order Uśmiechu. Zmarła 5 lipca 2019 r. 

Wybór publikacji Danuty Saul-Kawki:

***, Wałbrzych 1977.

Czasu jak na listek, Ossolineum, Wrocław 1981. 

Matce, [w:] Strofy kobiet o kobietach, wybór, opra-
cowanie i posłowie K. Godlewska, Warszawa 1984. 

Wiosennie, [w:] Debiuty poetyckie 1977: antologia, 
wybór, oprac. i red. J. Leszin-Koperski,  
A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1978

Barbara ElmanowskaZ mężem Franciszkiem -  
archiwum Państwa Kawków

Legitymacja Orderu Uśmiechu - archiwum Państwa Kawków

Świdnica, 2020
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wypożyczonej z  komendy milicji, stanął 
dyrektor Mieczysław Kozar-Słobódzki  
i zwrócił się do uczniów słowami:

Zbudować mamy nowy dom,
tak silnie zbudowany,

że choćby bił za gromem grom,
rozsypał w pył najtrwalszy złom,

nie zadrżą jego ściany...
Następnie przedstawił w  skrócie dzieje 
Śląska, podkreślając polskość tych ziem. 
Zgodnie z  używaną ówcześnie retoryką 
stwierdził że: po raz pierwszy po sześciu-
set latach w  murach szkolnych zabrzmiała 
mowa polska nieskrępowana zakazem za-
borcy. Szkoła nasza ma spełniać na Zie-
miach Odzyskanych specjalne zadanie – ma 
ona pionierskim kadrom, pragnącym zago-
spodarować te ziemie, umożliwić uzupeł-
nienie wykształcenia średniego i  otworzyć 

Historia Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych w Świd-
nicy sięga maja 1945 r. Wte-

dy to z  polecenia Pełnomocnika Rządu 
przybył do naszego miasta Mieczysław 
Kozar-Słobódzki, absolwent filologii 
germańskiej we Lwowie, nauczyciel ję-
zyka niemieckiego. Miał za zadanie 
zorganizować w  mieście polskie szkol-
nictwo podstawowe i  średnie. Od razu 
przystąpił do utworzenia – na wzór 
przedwojenny – dwóch szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 1 z  siedzibą przy ulicy 
Różanej oraz rannego, młodzieżowego 
Gimnazjum i  Liceum, w  której łącznie 
nauka trwała sześć lat, z  siedzibą przy 
ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 30. 
Zupełną nowością było utworzenie tzw. 
„wieczorówki” – Gimnazjum i Liceum dla 
Dorosłych, w którym nauka odbywała się 
w trybie przyspieszonym.
4 września 1945 r. (niektóre źródła poda-
ją 3 września) w sali kina Gdynia odbyła 
się miejska uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego. Wzięły w  niej udział Szkoła 
Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum i  Li-
ceum (młodzieżowe i  dla dorosłych). Po 
nabożeństwie, w  uroczystym pochodzie, 
przemaszerowała przez miasto nieliczna 
jeszcze grupa uczniów, by następnie w sali 
kina zainaugurować pierwszy w powojen-
nej Świdnicy rok szkolny 1945/46. Uro-
czystość zgromadziła także przedstawicieli 
miejscowej władzy. Na tle flagi narodowej, 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH W ŚWIDNICY

Grono Pedagogiczne i słuchacze LOdD, 1948 r. 
- archiwum szkolne
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Odzyskanych, został mianowany Mie-
czysław Kozar-Słobódzki. Naukę podję-
ło 78 uczniów w wieku od 15 do 20 lat. 
Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Do-
rosłych (taką oficjalną nazwę nosiła szko-
ła) przeznaczone było przede wszystkim 
dla ludzi, którzy pracowali w  różnych 
zakładach przemysłowych, instytucjach 
i  urzędach, i  jednocześnie chcieli, a  na-
wet musieli się uczyć, bo wymagali tego 
od nich ich zwierzchnicy. Szkoła przez 
długi czas pozostawała w  „rozruchu”, bo 
wciąż organizowano nowe klasy, zgłasza-
li się kolejni uczniowie i byli zatrudniani 
nowi nauczyciele. Wtedy też rozkład zajęć 
musiał być zmieniany dosłownie z dnia na 
dzień. Nauka odbywała się po południu 
i, co istotne, w  tempie bardzo przyspie-
szonym. Do egzaminu dojrzałości można 
było przystąpić już po trzech latach nauki, 
bo jedną klasę „przerabiało się” w okresie 
półrocznym.
Stanisław Kędzierski we wspomnieniach 
o  Mieczysławie Kozarze-Słobódzkim, za-
mieszczonych na stronie internetowej Mło-
dzieżowego Domu Kultury, pisze: Filarem, 
na którym opierał się dyrektor „ogólniaka dla 

drogę wstępu na wyższe studia. Następnego 
dnia miały się rozpocząć zajęcia szkolne, 
ale w  przypadku Gimnazjum i  Liceum 
ich podjęcie udaremniła ingerencja woj-
skowych władz radzieckich, które bez żad-
nego uprzedzenia przejęły ten budynek 
z przeznaczeniem na tak zwany Dom Ofi-
cera (klub oficerski). Do listopada 1991 r., 
kiedy to Rosjanie ostatecznie opuścili mia-
sto, pozostawał on w gestii stacjonujących 
w  Świdnicy sowieckich sztabów. Gim-
nazjum i  Liceum, które w  październiku 
1945 r. otrzymało imię Jana Kasprowicza, 
przydzielono budynek przy ul. Równej 11, 
gdzie przed wojną mieściła się ewangelicka 
Szkoła Powszechna im. Johanna Pestalo-
zziego, a w czasie wojny szpital wojskowy. 
Tutaj również „zainstalowała się” szkoła 
dla dorosłych.
10 września 1945 r. miało miejsce rze-
czywiste rozpoczęcie roku szkolnego 
1945/46 w nowej siedzibie przy ul. Rów-
nej 11. Tłumaczono to szczupłością gro-
na pedagogicznego, nie zaś koniecznością 
przenosin do nowego obiektu. Dyrekto-
rem pierwszej szkoły średniej w  mieście, 
jednej ze 105 tego typu na Ziemiach 

Irena Kozłowska i słuchacze LOdD przed budynkiem szkoły, 1947 r. 
- archiwum szkolne

Irena Kozłowska  - jedna 
z pierwszych nauczycielek 
LOdD 
- archiwum szkolne
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-Słobódzki został odwołany ze swojego 
stanowiska. Powodem była, jak oficjalnie 
twierdzono, potrzeba przeprowadzenia 
reorganizacji szkoły, spowodowanej gwał-
townym wzrostem liczby uczniów o różnej 
rozpiętości wieku i koniecznością ich po-
działu według lat życia. Prawda, zapewne, 
była inna. Kozarowi wypomniano jego 
legionową przeszłość (otrzymał Krzyż Wa-
lecznych i Krzyż Virtuti Militari). Odtąd, 
do czasu przejścia na emeryturę w 1951 r., 
pełnił „jedynie” stanowisko dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
Dyrektorem szkoły „dziennej” został świe-
żo przybyły do Świdnicy przedwojenny 
nauczyciel Zygmunt Żytkowski. 
Początki funkcjonowania szkoły przy ul. 
Równej 11 były trudne – pomieszczenia 
bardzo zaniedbane, brakowało pienię-
dzy, nauczycieli, pomocy naukowych. 
Państwo Irena i  Mieczysław Słobódzcy, 
z pomocą kilku Niemców i nauczyciela 
Józefa Wilczaka, osobiście sprzątali sale, 
aby mogły przyjąć uczniów. O  jednym 
zdarzeniu z  1946 r. tak wspomina Ire-

dorosłych” podczas kierowania tą placówką 
oświatową, była jego małżonka – Irena. Ta 
niezwykle pracowita kobieta prowadziła 
sekretariat szkoły i zajmowała się wszystki-
mi sprawami personalnymi zatrudnianych 
tu ludzi, księgowością i  wykonywała całą 
masę różnych czynności administracyjnych, 
bez których żadna instytucja nie mogłaby 
sprawnie funkcjonować. Najwięcej pracy 
miała podczas przyjmowania do szkoły wciąż 
nowych uczniów.
Przez cały rok szkolny 1945/46 dyrekto-
rem zarówno szkoły młodzieżowej, jak 
i dla dorosłych był Mieczysław Kozar-Sło-
bódzki. 28 czerwca 1946 r. w auli szkoły 
przy ul. Równej 11 odbyła się uroczystość 
zakończenia pierwszego roku nauki w  li-
ceum dla dorosłych. W okolicznościowym 
przemówieniu jednego ze słuchaczy poja-
wiły się słowa oddające klimat ówczesnych 
czasów: Z  tej sali wychodzili dotąd nazi-
stowscy maturzyści, którzy szli w świat żądni 
krwi, gdy tymczasem my pójdziemy siać do-
bro, kulturę, miłość do człowieka i Ojczyzny.
We wrześniu 1946 r. dyrektor Kozar-

Dyrektor Maria Magiera z absolwentami, 2005 r. 
- archiwum szkolne
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W 1951 r. „Kasprowicz” został przeniesiony 
do innej siedziby, zaś do gmachu przy ul. 
Równej 11 „wprowadziło się” Liceum Ogól-
nokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
przekształcone później w II LO. Wielu pe-
dagogów ze szkoły „dziennej” zasilało kadrę 
nauczycielską „wieczorówki”, nawiązywała 
się ścisła współpraca dydaktyczna, kultural-
na, towarzyska. Te więzi zostały formalnie 
potwierdzone w roku 1977, kiedy to z po-
łączenia II LO i LO dla Pracujących (taka 
nazwa funkcjonowała w latach 1950-1994) 
powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
który działa do dzisiaj.
Interesującym źródłem dokumentującym 
początki funkcjonowania Liceum dla Do-
rosłych jest „Księga ogłoszeń”, w której dy-
rektor Mieczysław Kozar-Słobódzki notował 
ogłoszenia i  zarządzenia odczytywane na-
stępnie uczniom. Świadczą one o atmosferze 
tamtych lat i o wielu trudnościach w pracy 
szkoły, nie tylko wychowawczej, ale też apro-
wizacyjnej. 

na Kozłowska, nauczycielka języka pol-
skiego i angielskiego, w wydawnictwach 
z okazji 50-lecia II LO i 65-lecia LO dla 
Dorosłych: W  krótkim czasie „przyszło” 
rozporządzenie, aby wszystkie biblioteki 
poniemieckie zdać na przemiał. W  nocy 
poprzedzającej wywózkę państwo Sło-
bódzcy i ja przyszliśmy do biblioteki i za-
braliśmy kilkadziesiąt co bardziej warto-
ściowych dzieł, np. klasyków niemieckich 
(Schillera czy Goethego) oraz angielskich 
(Szekspira czy Dickensa). Dla mnie naj-
większym skarbem była gramatyka języka 
staroangielskiego po niemiecku. Każdy na 
własną rękę, potajemnie, przytaszczył do 
domu kilka wartościowych, nie tylko na 
owe czasy, tomów. Rano wszystkie książ-
ki zostały wywiezione ciężarówką i  kilka 
kilometrów dalej spalone na stosie jako li-
teratura faszystowska, propagująca wrogą 
ideologię... (Stanisław Kotełko wspomi-
na, że większość spalono w szkolnej ko-
tłowni).

Plakat na Dzień Nauczyciela, 2014 r. 
- archiwum szkolne
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ski i Hanna Cieślińska - nauczyciele gry 
na fortepianie, Franciszek Wąsowicz - 
nauczyciel gry na skrzypcach.
Społeczne Ognisko Muzyczne w  Świd-
nicy już po kilku pierwszych latach 
funkcjonowania odnotowało szereg osią-
gnięć. Zespół akordeonowy prowadzo-
ny przez Edwarda Gresztę uczestniczył 
w Ogólnopolskich Eliminacjach Zespo-
łów Akordeonowych Ognisk Muzycz-
nych w  Łodzi, występował na estradzie 
Filharmonii Wrocławskiej, brał udział 
w nagraniach radiowych. Przez szereg lat 
uczniowie klasy akordeonu dochodzi-
li do  wysokich lokat konkursowych na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Dyrektorem ogniska była wówczas Bar-
bara Lipińska.
W związku z grożącą katastrofą budow-
laną dotychczasowej siedziby zajęcia 

OD SPOŁECZNEGO 
OGNISKA MUZYCZNEGO 
PO ŚWIDNICKIE OGNISKO 
MUZYCZNE „GAMA”

Po uzyskaniu pozwolenia (udzie-
lonego Władysławowi Skawinie 
13 sierpnia 1945 r. przez wła-

dze) na otwarcie w  Świdnicy Szkoły 
Muzycznej instytucja ta zaczęła dzia-
łalność 1 września tego samego roku. 
Z kolejnymi latami przybywało uczniów 
i  wkrótce okazało się, że Świdnica po-
trzebuje szerszej oferty dydaktycznej 
w  tym zakresie. W  roku 1953 szkołę 
upaństwowiono i  to prawdopodobnie 
wówczas zrodził się pomysł utworze-
nia Społecznego Ogniska Muzycznego, 
którego pierwszym prowadzącym został 
nauczyciel Franciszek Wąsowicz. Głów-
nym organizatorem było Dolnośląskie 
Towarzystwo Muzyczne z  siedzibą we 
Wrocławiu, w  którym funkcję prezesa 
pełnił Jerzy Filc, a nadzór merytoryczny 
objęła Zdzisława Szczurowska. Pierwszą 
siedzibę ognisko znalazło w  pomiesz-
czeniach na IV piętrze budynku Domu 
Kultury przy ul.  Jagiellońskiej. W  tym 
czasie zatrudniona w nim była bardzo 
młoda, dobrze wykształcona i ambitna 
kadra pedagogiczna.
W  historii ogniska zaznaczyli się m.in. 
tacy pedagodzy jak: Barbara Lipińska, 
która prowadziła zajęcia teoretyczne, 
Edward Greszta, Franciszek Połoncarz, 
Zbigniew Strzelecki i  Jan Górski - na-
uczyciele gry na akordeonie, Kazimiera 
Germak – nauczycielka śpiewu solowe-
go, Lidia Jędrzejczyk, Edward Szymań-

Kamienica przy ul. Grodzkiej 14 - jedna z siedzib Ogniska 
- źr. il. www.mojemiasto.swidnica.pl
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osiemdziesiątych obfitowały w  sporo 
osiągnięć. W  roku 1986/87 uczenni-
ca Anna Król pod kierunkiem Kata-
rzyny Bajorek zdobyła I  wyróżnienie 
- IV miejsce w  Ogólnopolskim Prze-
glądzie Wykonawców Polskiej Muzyki 
Współczesnej - Koszalin '87. Uczen-
nica Patrycja Jabłońska, wychowan-
ka Czesława Łuby, pod kierunkiem 
Barbary Lipińskiej brała udział w  III 
Ogólnopolskim Festiwalu Rosyjskiej 
i  Radzieckiej Muzyki Fortepianowej. 
W  nagrodę, jako laureatka, grała pu-
bliczny koncert z orkiestrą symfonicz-
ną. W tym czasie uczennice Kazimiery 
Germak z  klasy śpiewu solowego do-
stały się do zespołów „Śląsk” i  „Ma-
zowsze”. To tylko najważniejsze z osią-
gnięć ukazujących wysoki poziom 
nauczania i wychowania muzycznego.
Po reformie administracyjnej w 1975 r., 
czego skutkiem było powstanie nowych 
województw, Społeczne Ognisko Mu-
zyczne przejęte zostało przez Wałbrzy-
skie Towarzystwo Muzyczne. W  tym 
czasie ognisko prowadziło swoje filie 
w  Jaworzynie Śląskiej, w Lutomii i Ża-
rowie.
W 1991 r. Państwowa Szkoła Muzyczna 
zajęła budynek po Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej przy al. Niepodległo-
ści 11. Tam też znalazło swoją siedzibę 
ognisko. Ówczesna sytuacja polityczno-
-społeczna spowodowała, że Wałbrzyskie 
Towarzystwo Muzyczne utraciło dotych-
czasowe dotacje. Ogniska muzyczne 
w  całym województwie wałbrzyskim 
powoli traciły płynność finansową. Za-
częły się kłopoty z wypłatami pensji dla 
nauczycieli. Przed ogniskami, w tym też 
przed świdnickim, nastały trudne czasy. 
1 września 1992 r. Rada Pedagogicz-

prowadzono w  pomieszczeniach Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia, II 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Mło-
dzieżowego Domu Kultury.
Ciągle dążono do pozyskania nowej 
siedziby. W  końcu ognisko znalazło ją 
w budynku przy obecnej ulicy Grodzkiej 
14 (I piętro).
Lata siedemdziesiąte i  początki lat 

Marta Krzemińska – dwukrotna laureatka Concours 
Musical de France, 2002 r.  
– archiwum Ogniska

Finalistki po konkursie z nauczycielką Katarzyną Bajorek, z boku mama – Ewa Socha, 
2005 r.
– archiwum Ogniska
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i umiejętności. Częsty kontakt z muzy-
ką sprawia, że jej oddziaływanie nie-
zwykle uszlachetnia młode charaktery. 
Zajęcia muzyczne dyscyplinują, roz-
wijają wyobraźnię, pomagają wycho-
wywać i  uczyć kultury ogólnej. Toteż 
z  grona absolwentów ogniska obok 
kilkorga dziś zawodowych muzyków, 
spora jest liczba absolwentów szkół 
wyższych. W  tym gronie są reprezen-
tanci różnych profesji.

na Społecznego Ogniska Muzycznego 
za  przyzwoleniem ówczesnego dyrek-
tora Jana Adamowicza podjęła uchwałę 
o  przekształceniu w  Prywatne Ognisko 
Muzyczne ,,GAMA’’. Tym samym stało 
się prywatną własnością i formą działal-
ności gospodarczej jednego z nauczycieli 
- Jana Górskiego. Już na samym począt-
ku istnienia POM „Gama” widoczna 
była potrzeba wyposażenia go w instru-
menty i  inny sprzęt. Niezbędną kwotę 
na te cele wyasygnował Jan Górski, po-
dejmując spore ryzyko. Dzięki jego sta-
raniom nauczyciele otrzymali podwyżki 
płac według tabeli Karty Nauczyciela, 
a atmosfera pracy uległa radykalnej po-
prawie. Nastąpiła stabilizacja zatrudnie-
nia fachowej kadry pedagogicznej.
W  roku szkolnym 2015/2016 w  POM 
„GAMA” nastąpiła zmiana właściciela. 
Zostało ono przejęte przez dotychczaso-
wą nauczycielkę Danutę Zoń.
Kolejne lata przyniosły zmiany sie-
dzib, w  których funkcjonowało ogni-
sko: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. 
Ofiar Oświęcimskich (2017-2018), 
Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia 
w III Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Kościelnej (2019-2020). W  roku 
szkolnym 2019/2020 ognisko przeję-
ło Świdnickie Towarzystwo Muzyczne. 
Zmieniła się też nazwa, która aktual-
nie brzmi - Świdnickie Ognisko Mu-
zyczne „GAMA”.
Ognisko nigdy nie miało ambicji kon-
kurowania z  Państwową Szkołą Mu-
zyczną. Za główny cel zawsze stawiało 
sobie przygotowanie dzieci i młodzie-
ży do samodzielnego i  zespołowego, 
amatorskiego muzykowania. W  ogni-
sku mówi się: nie każdy zostaje artystą, 
ale każdy może być bogatszy o  wiedzę 

Joanna Krzemińska podczas konkursu, 2005 r. – archiwum Ogniska

Małgorzata Walaszczyk podczas prezentacji konkursowej, 2005 r.  
– archiwum Ogniska
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Są też cenionymi organistami w kościo-
łach.
Wiele lat działalności przyniosło sze-
reg koncertów kolędniczych, kon-
certów końcoworocznych, popisów 
śródrocznych i  koncertów z  okazji 
Dnia Matki.
Nieprzerwana działalność ogniska, 
mimo zmieniających się okoliczno-
ści społeczno-politycznych i  różnego 
typu trudności, świadczy o  wielkiej 
potrzebie istnienia tego typu insty-
tucji i  jego dużej roli w  zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych mieszkańców. 
O  bogactwie działań ogniska przez te 
wszystkie lata niech zaświadczą osią-
gnięcia jego uczniów. Warto wspo-
mnieć o najważniejszych - ogólnopol-
skich i zagranicznych. POM „GAMA” 

W  czasie funkcjonowania ogniska 
zmieniła się oferta edukacyjna. Do 
nauczania gry na fortepianie i  akor-
deonie dołączyły klasy organów, key-
boardów, skrzypiec, gitary ze śpiewem 
i  saksofonu. Zajęcia prowadzone są 
w dwóch działach: dziecięcym, trwają-
cym sześć lat, i młodzieżowym, trwają-
cym cztery lata. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom, zdecydowano się również 
uczyć osoby dorosłe z  różnym pozio-
mem wiedzy i  umiejętności, a  nawet 
od podstaw.
Niektórzy absolwenci kontynuują na-
ukę w  tzw. klasach podyplomowych, 
inni podejmują naukę w  Społecznej 
Szkole Muzycznej II stopnia prowadzo-
nej przez Świdnickie Towarzystwo Mu-
zyczne. Najzdolniejsi uczniowie ogniska 
systematycznie uczestniczą w wielu kon-
kursach na różnych poziomach. Grają 
na  uroczystościach w  swoich macierzy-
stych szkołach i dla szerszego grona słu-
chaczy w teatrze świdnickim i na innych 
estradach, kolędują - a starsi grają i śpie-
wają nawet w zespołach rozrywkowych. 

Eliminacje CMF – Kraków – Kamila Rojewska, 
Joanna Krzemińska i ich nauczycielka Katarzyna 
Bajorek, 2007 r. 
– archiwum Ogniska

Uczestniczki konkursu zwiedzają Paryż – od lewej: Natalia Król, Barbara Kuś, 
Aleksandra i Katarzyna Bajorek, 2007 r. 
– archiwum Ogniska
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W 2017 r. Aleksandra Krzemińska zajęła 
pierwsze miejsce na poziomie elemen-
tarnym z  1. nominacją w  międzynaro-
dowym Conservatoire National Saint 
Maur des Fossés pod Paryżem. 

Uczniowie POM „GAMA” zdobyli też 
szereg nagród i  wyróżnień w  Dolnoślą-
skich i Ogólnopolskich konkursach key-
boardowych pod nazwą ,,Mistrz Klawia-
tury’’:

wiele razy uczestniczyło w  piani-
stycznych konkursach we Francji, 
a uczniów do tych konkursów przygo-
towywała głównie Katarzyna Bajorek.  
W konkursie pod nazwą Concurs Musi-
cal de France, uczniowie Ogniska przez 
kolejne lata sięgali po najwyższe laury: 
2001 r. - Marta Krzemińska - nagroda 
główna GRAND PRIX CMF;
2002 r. - Magda Misiewicz – wyróżnie-
nie, Marta Krzemińska - nagroda spe-
cjalna Wydawnictwa Combres; 
2003 r. - Małgorzata Walaszczyk – me-
dal za miejsce drugie, Marta Krzemińska 
– miejsce trzecie, Joanna Krzemińska – 
wyróżnienie;
2004 i 2005 r. - Małgorzata Walaszczyk, 
Joanna Krzemińska – pierwsze lokaty 
w swoich kategoriach wiekowych;
2006 i 2007 r. - Marta Socha – pierwsza 
lokata;
2008 r. - Aleksandra Bajorek i  Barbara 
Kuś - wyróżnienie specjalne dla duetu 
fortepianowego za wykonanie Tańca 
z szablami A. Chaczaturiana;
2009 r. - Michał Skornóg – wyróżnienie;
2010 r. - Igor Dąbrowski – medal w swo-
jej kategorii wiekowej.

Po konkursie – Aleksandra Bajorek, Joanna Krzemińska i Barbara 
Kuś, 2007 r.  
– archiwum Ogniska

Po konkursie – Barbara Kuś, Joanna Krzemińska, Aleksandra Bajorek 
i ich nauczycielka Katarzyna Bajorek, 2007 r.  
– archiwum Ogniska

Przyjaźnie konkursowe na całe lata – Barbara Kuś, Joanna Krzemińska i Aleksandra 
Bajorek, 2007 r. – archiwum Ogniska
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miejsce w etapie wojewódzkim (nauczy-
cielka Danuta Zoń);
2015 r. - Karolina Gawrońska - wy-
różnienie na pierwszym castingu „Wał-
brzych ma talent” (klasa akordeonu Jana 
Górskiego);
2016 r. - Jakub Kośny – trzecie miejsce 

2005 r.  - Paulina Kryśpiak – drugie 
miejsce, Marcin Kocot – trzecie miejsce 
(nauczyciel Jan Górski);
2009 r. - Magdalena Kętrzyńska - drugie 
miejsce w etapie wojewódzkim (nauczy-
ciel Jan Górski);
2010 r. - Maksymilian Hanzel – trzecie 

Wesoła grupa z Ogniska i Szkoły Muzycznej, 2007 r. – archiwum Ogniska

Kadra pedagogiczna POM „Gama”, od lewej: Danuta Zoń, Maria Bajorek, gościnnie Mieczysława Jarosławska, Lila Kozłowska, Anna Małgorzata 
Kozłowska, Katarzyna Bajorek, Barbara Lipińska i Jan Górski  
– archiwum Ogniska
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Iwona Bandowska (keyboard, fortepian);
Katarzyna Bajorek (fortepian, organy);
Natalia Bajorek (fortepian);
Hanna Cieślińska (fortepian);
Kazimiera Germak (śpiew, fortepian);
Edward Greszta (akordeon, wiolonczela);
Kazimierz Gołaszewski (fortepian), III 
dyrektor SOM;

w  konkursie „Miniaturowe zmagania 
Najmłodszych Pianistów” (nauczycielka 
Maria Natalia Bajorek);
2019 r. - Wioleta Bajcer - wyróżnienie 
w  Ogólnopolskim Konkursie Keyboar-
dowym (nauczyciel Jan Górski).
Lata 2008-2015 to również różne inne 
formy uczestnictwa uczniów w  życiu 
kulturalnym naszego miasta:
- koncerty organowe w kościele pw. św. 
Józefa w Świdnicy (organiści: Katarzyna 
Łukasik, Monika Kucała, Michał Stary-
szak, Karol Staryszak - wychowankowie 
Katarzyny Bajorek);
- specjalne koncerty w  sali teatralnej 
Świdnickiego Ośrodka Kultury i  Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa - Igor Dą-
browski Ilustracje do baśni pod kierun-
kiem Katarzyny Bajorek.
Wykaz nauczycieli Ogniska Muzycz-

nego w Świdnicy zatrudnionych przy-

najmniej przez jeden rok szkolny: 
Jan Adamowicz (fortepian) - IV dyrek-
tor SOM; 

Igor Dąbrowski przed konkursem, 2009 r. – archiwum Ogniska

Męska ekipa ze swoją nauczycielką Katarzyną Bajorek, 2009 r. – archiwum Ogniska
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Zbigniew Strzelecki (akordeon);
Edward Szymański (fortepian);
Franciszek Wąsowicz (skrzypce), I  dy-
rektor SOM;
Beata Wołczecka (skrzypce);
Barbara Zajączkowska (fortepian);
Beata Zegarłowska (fortepian, keyboard);
Danuta Zoń (teoria, fortepian, akor-
deon, keyboard), II dyrektor POM 
„GAMA”.

Jan Górski

Jan Górski (akordeon, fortepian, sakso-
fon), I dyrektor POM „GAMA”;
Mirosław Jabłoński (gitara);
Lidia Jędrzejczyk (fortepian);
Anna Kozłowska (skrzypce, śpiew);
Emilia Kozłowska (skrzypce);
Adam Kuceła (gitara, śpiew);
Barbara Lipińska (teoria, fortepian), 
II dyrektor SOM;
Czesław Łuba (akordeon, organy);
Franciszek Połoncarz (akordeon);
Zofia Rzeczuch (akordeon, teoria);

Świdnica, 2020

Koncert uczniów POM „Gama”, 2015 r. – archiwum Ogniska

Koncert uczniów POM „Gama”, 2015 r. – archiwum Ogniska
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