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Ryszard J. Wieczorek, Michał Wysocki lamentationes wacława z szamotuł:
fragmenty brakujących głosów odnalezione w gnieźnie
Lamentationes by Wacław of Szamotuły: Fragments of missing partbooks discovered
in Gniezno

Marek Bebak przekazy dzieł franciszka liliusa odnalezione w zbiorach
polskich i obcych
Sources of works by Franciszek Lilius discovered in collections in Poland and abroad

Katarzyna Spurgjasz nowe ustalenia dotyczące proweniencji przekazu
missa super o gloriosa domina marcina mielczewskiego pl-wu rm 6243
New findings concerning the provenance of one source of Marcin Mielczewski’s Missa super
O gloriosa Domina, MS PL-Wu RM 6243
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Małgorzata Sieradz muzyka i wolnomularstwo warszawskie na początku xix w.
kilka nowych informacji dotyczących wolnomularskiej działalności
józefa elsnera (ze zbiorów archiwum masońskiego w agad)
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Music and Freemasonry in Warsaw during the early nineteenth century. New information
concerning Józef Elsner’s Masonic activities (from the Masonic Archive in the Central
Archives of Historical Records (AGAD))
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Alicja Kozłowska-Lewna w poszukiwaniu nowych funkcji słuchu muzycznego
In search of new functions of music processing

Marek Dudek muzyczna ars interpretandi w kontekście hermeneutyki
ogólnej marii piotrowskiej
The musical ars interpretandi within the context of Maria Piotrowska’s general hermeneutics
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Jan Ciglbauer, Paweł Gancarczyk manuscript rc 4 from the silesian museum
in opava and an unknown song by petrus wilhelmi de grudencz
Rękopis RC 4 z Muzeum Śląskiego w Opawie i nieznana pieśń Petrusa Wilhelmiego
de Grudencz
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Beata Bolesławska-Lewandowska sławomir wieczorek, na froncie muzyki.
socrealistyczny dyskurs o muzyce w polsce w latach 1948–1955,
wrocław 2014
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Sławomira Żerańska-Kominek ludwik bielawski, czas w muzyce i kulturze,
warszawa 2015
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Lisa Jakelski beata bolesławska, the life and works of andrzej panufnik (1914–1991),
translated by richard j. reisner, farnham 2015
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Piotr Dahlig zabytki muzyczne w zbiorach muzeum uniwersytetu jagiellońskiego.
katalog, konteksty, album, red. renata suchowiejko, kraków 2016
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Magdalena Dziadek jiří kopecký, lenka křupková, provincial theater and its opera.
german opera scene in olomouc (1770–1920), olomouc 2015
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Justyna Humięcka-Jakubowska jan maria stęszewski (20 iv 1929–21 ix 2016)
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