
 

 

 

 

 

 
 

 

Drodzy Państwo, 

 

Wielokrotnie spotykałam się z opinią, że życie kulturalne nas Polaków mieszkających 

w Szwajcarii wymaga spotkań, na których zabrzmiałoby piękne polskie słowo w mistrzowskim 

wykonaniu. 

Wychodząc na przeciw tej potrzebie, założyłam we wrześniu 1986 roku Klub Miłośników Żywego 

Słowa, który obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Chciałabym podzielić się z Państwem 

impresją dotyczącą historii powstania Klubu. 

 

We wrześniu 1986 roku po likwidacji lokalu  DOMU POLSKIEGO w Zürichu stałego miejsca 

organizowanych wspólnie Wieczorów Literackich, zostałam zobligowana przez miłośników tych 

spotkań do ich kontynuacji w zmienionej formie. 

Podczas ostatniego Wieczoru Literackiego w Domu Polskim w dniu 6 września 1986, pod  tytułem: 

„Domek mały, chata skąpa, Polska swoi, własne łzy...” zaczerpniętym z dramatu Stanisława 

Wyspiańskiego „Wesele”, uczestnicy wieczoru wpisali się do księgi pamiątkowej. 

Pozwolę sobie zacytować słowa mojej matki Magdaleny Młynarskiej, która zawsze utwierdzała mnie 

w przekonaniu, że promowanie Kultury Wysokiej to mój obowiązek: „...Piękny wieczór literacki w 

Domu Polskim zostaje w moim sercu głębokim wzruszeniem i nadzieją, że jego praca na chwilę tylko 

przerwana, wróci, aby nas wszystkich znów zgromadzić w miłości do Ojczyzny”. 

 

Wtedy właśnie narodziła się idea powstania Klubu Miłośników Żywego Słowa. 

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w zabytkowym pałacyku w dzielnicy Gellert w Bazylei, 

6 grudnia 1986 roku. Pierwszym gościem Klubu był Gustwaw Holoubek, który tak wpisał się do 

księgi pamiątkowej: 

„Niezmiernie wzruszony i zaszczycony uczestnictwem w inauguracji życzę członkom Klubu 

duchowych i intelektualnych pożytków z obcowania z polską sztuką, z kultywowania tradycji 

rodzinnego domu...” 

Od 1987 roku stałym miejscem spotkań stała się galeria „zur Hofstatt” w Oberfrick, 

uplasowana w malowniczo położonym XVII wiecznym młynie. 

Na skutek likwidacji galerii „Zur Hofstatt” w październiku 2001 roku, podjęłam decyzję  

o przeniesieniu spotkań Klubowych do Pawilonu Koncertowego Villi Boveri w Baden.  

W tym pięknym, nobilitującym nas miejscu spotykaliśmy się od marca 2002  do sierpnia 2010 roku. 

W 1994 roku odbyła się inauguracja „Małej Sceny” – młodszej siostry Klubu Miłośników Żywego 

Słowa, z siedzibą w Kornhaustheater w Baden. Obejrzeliśmy na niej wybitne spektakle teatralne i 

kabaretowe.  

Kontynuacją tradycji spektakli „Małej Sceny” stała się od roku 2002 sala Cinema „ODEON” w 

Brugg, do której zapraszam Państwa na obchody Jubileuszu 25 lecia Klubu Miłośników Żywego 

Słowa. Cinema „ODEON” jest od marca 2011 roku stałym miejscem naszych spotkań.  

Klub Miłośników Żywego Słowa i Mała Scena mają na swoim koncie 133 spektakle 

 

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, determinacji i wierności Kulturze Polskiej, mogliśmy wspólnie przez 

25 lat stworzyć orbitę, o której Tadeusz Łomnicki powiedział „...że wciąga bezustannie coraz to nowe 

osoby z polszczyzną – ojczyzną, dzięki której rozpoznajemy się w tłumie.” 

Dziękuję Wam za to!!! 

 

  



Uroczystość Jubileuszową poprowadzi Wojciech Młynarski, który był orędownikiem powstania Klubu 

i na przestrzeni dwudziestu pięciu lat występował na jego scenie dunastokrotnie, a uświetni ją recital 

wielkiej Damy polskiej piosenki - IRENY SANTOR. 

Akompaniować będzie Czeslaw Majewski. 

 

Patronem Honorowym Jubileuszu 25-lecia Klubu Miłośników Żywego Słowa, jest Ambasada 

Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie. 

 

 

 
 

 

 

 


