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100 lat muzyki polskiej za granicą 
w stulecie Niepodległości Polski!

Takiej książki jeszcze 
nie było!

Blisko 50 autorów

Ponad 200 kompozytorów

Prawie 100 ilustracji

63 wywiady 

15 obszernych artykułów przekrojowych





Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018), to pierwsza publikacja 
w polskiej literaturze, która tak kompleksowo zgłębia temat emigracji wśród kompozytorów 
XX i XXI wieku – przybliżając twórców muzyki poważnej,  jazzowej i filmowej, a nawet popularnej. 

W pierwszych dwóch częściach znalazły się teksty przekrojowe. Trzecia, zamiast typowych biogramów, 
zawiera sylwetki kompozytorów z informacjami oraz ciekawostkami o ich życiu i twórczości. 

To książka bezprecedensowa – z unikatową treścią, oryginalną koncepcją i pomysłową, atrakcyjną szatą 
graficzną.

O książce

Fragment recenzji 
wydawniczej

W pierwszym rzędzie jest to próba przywrócenia polskiej kulturze twórczości niewystarczająco obecnej, źle 
obecnej, a czasami zupełnie nieobecnej. 

Czytelnik może być czasem zaskoczony tym, ilu nazwisk nie znał, albo też ilu nie wiązał nigdy z kontekstem 
emigracyjnym. Chodzi niejednokrotnie o twórczość wybitną, ale w Polsce nie dość znaną. Nieznajomość ta 
sama zresztą należy do problemów artystycznej emigracji. Jak każda dobra książka o sztuce, także i ta 
będzie zmuszać do rewizji własnej wiedzy i własnych przekonań, do przewartościowań i do poszukiwania 
nowych sposobów rozumienia artystycznej sytuacji, w jakiej jesteśmy. [...] Zostaje tylko zachęcić do lektury i 
obiecać, że będzie to czas dobrze wykorzystany.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski  
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Rekomendacje 
medialne

Polskie Radio Dwójka wybiera „Sto lat muzycznej emigracji"! Posłuchaj audycji
Materiał Beaty Stylińskiej w audycji „Wybieram Dwójkę z udziałem 
dr Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej, dr Jolanty Guzy-Pasiak i dra Grzegorza 
Piotrowskiego.
http://meakultura.pl/meandry/polskie-radio-dwojka-wybiera-sto-lat-muzycznej-emi
gracji-posluchaj-audycji-2231 

„Sto lat muzycznej emigracji" polecany przez portal Muzeum Historii Polski 
i Polskiej Agencji Prasowej
Tekst Anny Bernat o tym, dlaczego jest to ważna i potrzebna publikacja - ze 
szczegółami na temat bohaterów leksykonu. 
https://dzieje.pl/ksiazki/sto-lat-muzycznej-emigracji 

Polonijny magazyn informacyjny ABC Magazine poleca „Sto lat muzycznej 
emigracji" 
Tekst “Kiedy książka staje się rzecznikiem pokoleń” w różnych wersjach 
językowych dotarł do największych skupisk Polonii we Francji, Anglii, Niemczech, 
Irlandii, Norwegii i Szwecji.
https://amp-agence.eu/wp-content/uploads/2019/08/ABC-MAGAZINE-PL-OK-okw
ww.pdf (s. 7)

http://meakultura.pl/meandry/polskie-radio-dwojka-wybiera-sto-lat-muzycznej-emigracji-posluchaj-audycji-2231
http://meakultura.pl/meandry/polskie-radio-dwojka-wybiera-sto-lat-muzycznej-emigracji-posluchaj-audycji-2231
https://dzieje.pl/ksiazki/sto-lat-muzycznej-emigracji
https://amp-agence.eu/wp-content/uploads/2019/08/ABC-MAGAZINE-PL-OK-okwww.pdf
https://amp-agence.eu/wp-content/uploads/2019/08/ABC-MAGAZINE-PL-OK-okwww.pdf


Ważne opinie 
ze świata kultury

Gratulacje od jednej z najważniejszych autorek książek o muzyce 
oraz jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów: 

Droga Pani Marleno,
[...] Gratulujemy! I mąż, i ja przeczytaliśmy co-nieco i bardzo nam się podoba. Pomysł świetnie zrealizowany, 
mnóstwo znakomitych informacji, a do tego ładna szata graficzna. Czegóż chcieć więcej? Dla mnie (DG) 
przyjemność znalezienia się w tak dobrym wydawnictwie. [...] Informacje "konkretne" są niezwykle cenne. 
Zrobiła Pani zresztą na ich podstawie świetne wprowadzenie do tego problemu w swoim artykule. Proszę 
przyjąć od nas najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia

Danuta Gwizdalanka & Krzysztof Meyer

Opinia jednej z najbardziej wpływowych osób świata muzycznego Wielkiej Brytanii,
zasiadającej w najważniejszych radach dotyczących brytyjskiej działalności kulturalnej 
- wdowy po kompozytorze Andrzeju Panufniku, jednym z bohaterów leksykonu:

Autorzy, którzy zostali wybrani do współtworzenia tej książki są wybitnymi ekspertami w dziedzinie twórczości 
kompozytorów emigracyjnych i poświęcili już sporą część swojego życia na odkrywanie ich dzieł. Nie mam 
wątpliwości, że wartość merytoryczna tej publikacji jest głęboko pouczająca, nie tylko dla muzyków, 
muzykologów i ich studentów, ale również dla polskich historyków. Dodatkową atrakcją jest popularyzatorska 
forma i piękna oprawa graficzna.

Lady Camilla Panufnik



1 książka w cenie 99 zł brutto / szt.  + koszt wysyłki

10 książek w cenie 94 zł brutto / szt.  + koszt wysyłki

20 książek w cenie 89 zł brutto / szt.  + koszt wysyłki 

40 książek w cenie 81 zł brutto / szt.  + koszt wysyłki 

Oferta

Kontakt Zamówienia prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy: 
office@beginningagency.com

Pomysłodawca i autor treści
Fundacja MEAKULTURA 
http://fundacjameakultura.pl/ 

Wydawca
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dr Marlena Wieczorek 
autorka koncepcji publikacji 
“Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018)”
podczas promocji książki w warszawskim Empiku

Towarzyszą jej dr hab. Grzegorz Piotrowski i Paweł Cybulski 
- wykładowca wraz z absolwentem studiów podyplomowych 
Muzyka w mediach Fundacji MEAKULTURA i Collegium Civitas


