
25 lat Klubu  Miłośników Żywego Słowa w Szwajcarii 

W uroczym „Cinema Odeon” w Brugg, w Szwajcarii, odbyła się w połowie września br. 

podniosła uroczystość – Gala Jubileuszowa związana z 25-leciem Klubu Miłośników Żywego 

Słowa, założonego i prowadzonego po dziś dzień przez Barbarę Młynarską – Ahrens. 

Uroczystość zaszczycił swoim honorowym patronatem, także obecnością, Ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej J.E. Pan Jarosław Starzyk z Małżonką. Na Galę przybył też stały 

przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych  w Genewie, Ambasador Remigiusz 

Henczel.  Przede wszystkim przybyła kochana rodzina klubowa, której Barbara Młynarska- 

Ahrens podziękowała za wspólną, wieloletnią pracę w krzewieniu i utrzymywaniu kultury 

polskiej  w imię ojczyzny – polszczyzny, której orędownikiem był mistrz słowa – Melchior 

Wańkowicz. Bez uporu i wiary w słuszność działania –mówiła - nie powstałby Klub 

Miłośników Żywego Słowa, którego celem było i jest, stworzenie dla Polaków bez Polski, 

możliwości rozwoju we własnym języku i kulturze. W ciągu tego ćwierćwiecza na spotkania z 

mieszkającymi w Szwajcarii Polakami przybywali i wciąż przybywają luminarze polskiej 

kultury m.in. Gustaw Holoubek, Stefan Kisielewski, Krzysztof Kolberger… 

Tegoroczną Galę uświetnił blisko dwugodzinny recital wielkiej damy polskiej piosenki – 

Ireny Santor, która z fortepianowym towarzyszeniem Czesława Majewskiego, śpiewała 

najbardziej znane przeboje ze swojego repertuaru jak Złoty pierścionek, Warszawa ja i ty, Nie 

ma już dzikich plaż, Szanowny Panie Balzak... Koncert nosił znamienny tytuł „Śpiewam czyli 

jestem”.  Jak zawsze, tak i tym razem, sztuka wykonawcza Ireny Santor wzruszyła ale i 

zafascynowała wszystkich bezgranicznie. Najwyższa kultura jej śpiewu, fantastyczna dykcja, 

nieskazitelna intonacja, jak zawsze piękny, pełen radości i młodzieńczej wręcz świeżości głos 

zachwycił nas wszystkich zgromadzonych podczas tego niezapomnianego, sobotniego 

popołudnia. I. Santor śpiewała też wiele piosenek skomponowanych do mistrzowsko 

sformowanych przez Wojciecha Młynarskiego słów, brata Pani Barbary, który był wielkim 

orędownikiem powstania tego Klubu, który jednocześnie pełnił honory prowadzącego 

jubileuszowy wieczór, który wygłosił też laudację. 

Pani Barbara Młynarska – Ahrens podziękowała za patronat i finansowe wsparcie Panu 

Ambasadorowi J. Starzykowi. Specjalne podziękowania złożyła też Jerzemu Czubakowi i 

jego firmie za sponsorowanie i wspieranie kultury wysokiej  na terenie jednej z naszych 

małych ojczyzn rozsianych po świecie – a Klub Miłośników Żywego Słowa ma zaszczyt być 

jedną z nich.  



Na Jubileuszową Galę przybyli też przedstawiciele polonijnych mediów oraz Polskiego Radia 

i Telewizji Polskiej, którzy z Jubileuszem Klubu zapoznali najszersze grono słuchaczy i 

telewidzów w kraju i zagranicą.  
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