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 BIOGRAFIA	  -‐	   	  

	   -‐	  	   Barbara	  Ahrens	  -‐	  Młynarska	  

	   -‐	  	   Dzieciństwo	  spędziła	  w	  domu	  rodzinnym	  dziadków	  –	  rodziców	  matki	  -‐	  Cecylii	  i	  Tadeusza	  Zdziechowskich	  w	  Komorowie	  

pod	  Warszawą.	  Koncerty	  rodzinne	  ,	  wieczory	  literackie	  -‐	  w	  atmosferze	  przedwojennego	  dworku,	  ocalała	  z	  zawieruchy	  

wojennej	  rodzina	  i	  przyjaciele,	  wywarly	  decydujący	  wpływ	  na	  kształtowanie	  się	  osobowości	  Barbary	  i	  jej	  brata	  -‐	  

Wojciecha.	  

-‐	   	   Skończyła	  Liceum	  im.	  Narcyzy	  Żmichowskiej,	  następnie	  w	  1965	  roku	  -‐.studia	  w	  Państwowej	  Wyższej	  Szkole	  Teatralnej	  

im.	  Aleksandra	  Zelwerowicza	  w	  Warszawie.	  

-‐	   	   Pierwsza	  jej	  rola	  –	  to	  rola	  Ałły	  w	  „Kolumbach	  rocznik	  20”	  w	  reżyserii	  Adama	  Hanuszkiewicza	  w	  Teatrze	  Powszechnym	  	  

	   	   w	  Warszawie.	  

-‐	   	   Następne	  role	  w:	  	   	  

	   	   -‐	  	  	  „Wyzwoleniu”	  i	  „Weselu”	  –	  St.	  Wyspiańskiego	  	  

	   	   -‐	  	  	  „Damach	  i	  Huzarach”	  –	  A.	  Fredry	  	  

	   	   -‐	  	  	  „Śmierci	  Dantona”	  –	  G.Büchnera	  

	   	   -‐	  	  	  „Pensji	  Pani	  Latter”	  –	  B.	  Prusa	  	  

	   	   -‐	  	  	  „Norwidzie”	  i	  w	  „Beniowskim”	  –	  J.	  Słowackiego	  

	   	   -‐	  	  	  	  i	  wiele	  innych	  

	  -‐	  	   Wraz	  z	  zespołem	  aktorskim	  Teatru	  Powszechnego	  przeszła	  na	  scenę	  Teatru	  Narodowego,	  którego	  dyrekcję	  objął	  Adam	  

Hanuszkiewicz.	  	  

-‐	   	   Zagrała	  wiele	  ról	  w	  Teatrze	  Telewizji,	  występowała	  w	  programach	  estradowych	  i	  kabaretowych.	  	  

-‐	   	   W	  1968	  roku	  wzięła	  udział	  w	  Festiwalu	  Teatralnym	  w	  Avignon	  we	  Francji.	  	  

-‐	   	   W	  1971	  roku	  wyjechała	  do	  Szwajcarii.	  Tam,	  zwiazala	  się	  z	  organizacją	  „Dom	  Polski”	  w	  Zurychu,	  gdzie	  wspólnie	  z	  grupą	  

osób,	  której	  zależało	  na	  promowaniu	  slowa	  polskiego,	  organizowała	  raz	  w	  miesiącu	  wieczory	  literackie.	  	  

	   -‐	   W	  1986	  roku,	  po	  zamknięciu	  „Domu	  Polskiego”	  zdecydowała	  się	  na	  samodzielne	  kontynuowanie	  rozpoczętej	  pracy.	  

Założyła,	  do	  dzisiaj	  działający,	  Klub	  Miłośników	  Żywego	  Słowa	  z	  siedzibą	  przez	  pierwszych	  piętnaście	  lat	  w	  Galerii	  	  

	   	   zur	  Hofstatt	  w	  Oberfricku,	  a	  przez	  ostatnich	  dziesięć	  lat	  w	  Villi	  Boveri	  w	  Baden	  i	  Cinema	  ODEON	  w	  Brugg	  kolo	  Zürichu.	  	  

-‐	   	   W	  Klubie	  tym,	  cztery	  razy	  do	  roku,	  pojawiają	  się	  wybitne	  osobistości	  ze	  świata	  teatru	  i	  estrady,	  także	  dziennikarze,	  

pisarze,	  poeci	  i	  politycy.	  	  

	  

-‐	   	   Autorka:	  „Zielnika	  Rodzinnego”	  i	  tomiku	  wierszy	  „Dzikie	  Łubiny”.	  

	  

UHONOROWANA:	  	  

-‐	   	   Dyplomem	  Za	  Zasługi	  W	  Upowszechnianiu	  Kultury	  Polskiej	  W	  Świecie,	  	  

-‐	   	   Odznaką	  Ministerstwa	  Kultury	  i	  Sztuki	  „Zasłużony	  Dla	  Kultury	  Polskiej,”	  	  

-‐	   	   Krzyżem	  Kawalerskim	  Orderu	  Odrodzenia	  Polski	  „Polonia	  Restituta”.	  	  


