ppłk rez. Zbigniew Kuś*

WOJSKOWE SZKOLNICTWO
MUZYCZNE w POLSCE
w latach 1929–2007
Po długim, 123-letnim okresie zaborów Polski
przez Rosję, Prusy i Austrię oraz odzyskaniu
Niepodległości w 1918 r., wraz z tworzącą się
Armią Polską powstawały orkiestry.

R

ozkaz Ministerstwa Spraw
Wojskowych nr 26/604 z dnia
27 lipca 1920 r. regulował ich
organizację oraz liczbę w każdym z ro−
dzajów pułków:
– w pułkach piechoty i marynarce wo−
jennej orkiestry zawodowe (12 pod−
oficerów zawodowych i 24 mało−
letnich elewów), jedynie orkiestra
36 pułku piechoty Legii Akademic−
kiej jako reprezentacyjna, dyspono−
wała zwiększoną obsadą 48 podofi−
cerów zawodowych i 24 elewów,
– w pułkach jazdy i artylerii zespoły
były tworzone z etatowych trębaczy
i nieetatowych muzyków, tzw. plu−

* Autor tekstu jest absolwentem Państwowej Śred−
niej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie trąb−
ki, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w kla−
sie dyrygentury orkiestr dętych, Szkoły Głównej
Handlowej (menadżer kultury). Kapelmistrz
orkiestr wojskowych (1979–2002) w Skierniewi−
cach i Warszawie, pracownik DWiPO MON –
starszy specjalista – inspektor orkiestr wojskowych
(2002–2007).

tony trębaczy, (od 8 do 24 muzy−
ków, nie były to orkiestry etatowe),
– w szkołach i innych rodzajach broni
utrzymywanie orkiestr było we−
wnętrzną sprawą jednostki – bez eta−
tów; oszczędności ryczałtowe pułku,
dochody orkiestr z koncertów płat−
nych, dary społeczeństwa oraz skład−
ki oficerów i podoficerów były głów−
nym źródłem ich utrzymania.
Wszystkie orkiestry – etatowe i nie−
etatowe – zobowiązane były do ścisłe−
go wykonywania wszystkich zarządzeń
referatu muzycznego, sekcji orkiestr
w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Mimo iż zatwierdzona w 1924 r. szcze−
gółowa „Instrukcja o przeszkoleniu or−
kiestrantów” nakazywała kapelmi−
strzom orkiestr piechoty kształcenie
wszystkich elewów i instruktorów –
podoficerów zawodowych, poziom
muzyków był daleki od oczekiwań.
Dodatkowy problem stwarzał brak ka−
pelmistrzów, a wielu rekrutowało się
z armii zaborczych.
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W tej sytuacji rozkazem Ministra
Spraw Wojskowych Marszałka Józefa
Piłsudskiego z dnia 11 marca 1930 r. po−
wołana została Wojskowa Szkoła
Muzyczna przy Państwowym Konserwa−
torium Muzycznym w Katowicach. Po−
wstanie tej Szkoły było wynikiem dłu−
gich starań wielu ludzi. Należeli do nich
m.in.: wojewoda śląski dr Michał Gra−
żyński, pierwszy dyrektor Konserwato−
rium Witold Friemann, dyrektor i komen−
dant szkoły prof. mjr rez. Faustyn Kul−
czycki. Utworzenie Wojskowej Szkoły
Muzycznej rokowało nadzieję na syste−
matyczne uzupełnianie wakatów odpo−
wiednio wykształconymi muzykami.

Wojskowa Szkoła Muzyczna
przy Państwowym
Konserwatorium Muzycznym
w Katowicach 1929–1939
Warunkiem przyjęcia do szkoły, obok
posiadania obywatelstwa polskiego było:
– dla kursu niższego podoficera za−
wodowego – orkiestranta: posiada−
nie ukończonej Szkoły Podstawo−
wej, wiek 14–17 lat, umiejętność
gry na dwóch instrumentach (dętym
i smyczkowym), zdolność fizycz−
na i psychiczna do służby w orkie−
strze wojskowej;
– dla kursu wyższego, kapelmistrzow−
skiego: ukończenie minimum 6 klas
średniej szkoły ogólnokształcącej
lub równorzędnej (od 1938 r. świa−
dectwa dojrzałości), posiadanie nie−
przeciętnych zdolności muzycznych,
umiejętności zaawansowanej gry na
jednym lub kilku instrumentach, stan
zdrowia kat. A.

Od 1937 r. od kandydatów na ka−
pelmistrzów, podczas 3−letniego kształ−
cenia wymagano:
– ukończenia 2−letniego liceum mu−
zycznego wraz z uzyskaniem świa−
dectwa dojrzałości,
– przejścia przeszkolenia wojskowe−
go przewidzianych dla uczniów or−
kiestr wojskowych,
– uzyskania dyplomu Konserwato−
rium Muzycznego,
– ukończenia dywizyjnego kursu pod−
chorążych rezerwy (1 rok) i uzyska−
nia tytułu podchorążego rezerwy.
Awans na podporucznika wraz
z przydziałem stanowiska kapelmistrza
mógł mieć miejsce po odbyciu jedno−
rocznej praktyki na stanowisku zastęp−
cy kapelmistrza w pułku piechoty. Czas
trwania studiów można było przedłu−
żyć o rok, a skrócić dla tych, którzy byli
muzycznie przygotowani. Za naukę
oraz pobyt w Szkole koszty ponosił
Departament Piechoty Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Kandydaci pono−
sili jedynie koszty egzaminu wstępne−
go. Byli zobowiązani do odsłużenia
w charakterze oficerów−kapelmistrzów
po 3 lata za każdy rok nauki.
Podczas nauki w Wojskowej Szko−
le Muzycznej kandydaci obok gry na
instrumentach dętym, smyczkowym
oraz na fortepianie, poznawali takie
przedmioty, jak: zasady muzyki, kształ−
cenie słuchu, harmonię, kontrapunkt,
historię muzyki, instrumentoznawstwo
z akustyką. Uczestniczyli także w pró−
bach i koncertach orkiestry dętej, ze−
społach kameralnych, a kandydaci na
kapelmistrzów dodatkowo studiowali:
instrumentację na orkiestrę dętą i sym−
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Zdjęcie wykonane w 1938 r. przed budynkiem Państwowego Konserwatorium Mu−
zycznego w Katowicach. Fot. ze zbiorów autora

foniczną, czytanie partytur, dyrygowa−
nie, śpiew chóralny, rytmikę, pedago−
gikę i historię sztuki. Jeden dzień w ty−
godniu przeznaczony był na szkolenie
wojskowe.
Pierwszy kurs skrócony (1930–
–1932) ukończyło 33 podoficerów i 17
kapelmistrzów. Kurs drugi (1932–1935)
31 podoficerów oraz 8 kapelmistrzów.
Kurs trzeci (1935–1938) 28 podofice−
rów, z których 24 przeniesiono do służ−
by w szeregach Orkiestry Reprezenta−
cyjnej WP przy Batalionie Stołecznym,
a czterech pozostawiono na dalsze stu−
dia w Szkole. Na 3 kursach w latach
1930–1938 szkołę ukończyło 92 podofi−
cerów i 25 kapelmistrzów, w sumie 117
dobrze przygotowanych muzyków woj−

skowych. Rozpoczęty we wrześniu
1939 r. kurs czwarty, rozkazem Mini−
stra Spraw Wojskowych, został prze−
rwany ze względu na wybuch II wojny
światowej.
Zespoły muzyczne istniały także
podczas wojny. Powstawały w obozach
jenieckich, w polskich oddziałach poza
granicami kraju; orkiestra powstała tak−
że podczas Powstania Warszawskiego.
W lipcu 1943 r. w Sielcach nad Oką zor−
ganizowana została i wyruszyła na front
orkiestra 1. Dywizji Piechoty. Podobnie
powstawały zespoły wraz z II Armią
Wojska Polskiego. Aż do końca II Woj−
ny Światowej orkiestry obu armii towa−
rzyszyły swym oddziałom, gdzie oprócz
wykonywania obowiązków artystycz−

29 | Wojsko w Społeczeństwie | nr 2/2007

informator-4-calosc.p65

29

2007-10-05, 07:36

Edukacja ♦Wychowanie ♦ Kultura

nych pomagały w transporcie rannych,
pełniły służbę wartowniczą, często wal−
czyły z bronią w ręku.

Podoficerska Szkoła
Muzyczna im. Rodziny
Nalazków w Elblągu –
Wojskowe Liceum Muzyczne
w Gdańsku
W 1960 r. Ministerstwo Obrony Na−
rodowej powołało Podoficerską Szkołę
Zawodową w Elblągu, w skład której
weszła Szkolna Kompania Orkiestran−
tów. Szkoła ta utworzona została na ba−
zie dotychczasowego Wojskowego
Ośrodka Szkolenia Ogólnego nr 2 w El−
blągu. Przeprowadzono egzaminy wstęp−
ne i w dniu 1 października 1960 r. uro−
czyście otwarto Podoficerską Szkołę Za−
wodową. W roku 1962 Ministerstwo
Obrony Narodowej nadało szkole imię
„Rodziny Nalazków”.
W 1970 r. Podoficerską Szkołę Za−
wodową przemianowano na Ośrodek
Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodzi−
ny Nalazków, w którym nadal prowadziła
swą działalność Szkolna Kompania Or−
kiestrantów. Nauka trwała wówczas
3 lata. W latach 1960–1965 większość
uczniów kierowały do szkoły orkiestry
wojskowe, które przygotowywały ich do
egzaminów wstępnych przez okres jed−
nego roku lub dwóch lat. W kolejnych
latach stopniowo zmniejszano liczbę kan−
dydatów z tego źródła, a brak odpowied−
niej reklamy szkoły spowodował przyj−
mowanie do kompanii kandydatów, któ−
rzy nie wykazywali odpowiedniego po−
ziomu umiejętności praktycznych i teo−
retycznych, jak i przygotowania ogólne−

go. Tym należy tłumaczyć fakt, że wielu
uczniów nie ukończyło szkoły i zostało
przeniesionych do innych specjalności
wojskowych.
Sytuacja ta przekreśliła perspekty−
wy rozwojowe kompanii i dlatego po−
stanowiono przeprowadzić reorganiza−
cję szkolnictwa muzycznego w wojsku
i stworzyć szkołę dającą pełne wy−
kształcenie muzyczne na poziomie
średnim. Miało to zapewnić pozyska−
nie muzyków dobrych, zdolnych, któ−
rych poziom wykształcenia muzyczne−
go wpływałby dodatnio na rozwój mu−
zyki w środowisku wojskowym.
W wyniku porozumienia Minister−
stwa Obrony Narodowej i Ministerstwa
Kultury i Sztuki, 10 sierpnia 1972 r. za−
rządzono utworzenie Wojskowej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Elblągu (od
1977 r. z siedzibą w Gdańsku), którą
w 1984 r. zamieniono w Wojskowe Li−
ceum Muzyczne (od 1988 roku im. Ka−
rola Kurpińskiego). Nauka w liceum
trwała 5 lat. Obejmowała zakresy naucza−
nia: szkoły muzycznej II st., liceum ogól−
nokształcącego oraz szkoły chorążych.
Przez 45 lat (1960–2005) działalno−
ści mury wojskowej szkoły muzycznej
opuściło ponad 1200 absolwentów,
w tym 719 chorążych. Do tej liczby na−
leży dodać uczestników kursów chorą−
żych dla podoficerów−muzyków (około
30–60), w każdym z ostatnich lat dzia−
łalności WLM. W szkole zawsze funk−
cjonowały cztery lub pięć orkiestr, chór,
około dziesięciu zespołów kameralnych
i grup wokalnych. Orkiestry uczestni−
czyły w uświetnianiu wielu uroczysto−
ści wojskowych i cywilnych w kraju
oraz poza jego granicami (koncerty
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w Watykanie, udział w Międzynarodo−
wym Festiwalu Orkiestr Wojskowych
w Krakowie, nagrania audycji radio−
wych i telewizyjnych, płyta CD). Naj−
lepsi z kadetów uczestniczyli w konkur−
sach muzycznych: wojskowym – w Świe−
radowie Zdroju, a także w wielu krajo−
wych konkursach dla solistów−instrumen−
talistów i zespołów kameralnych. Pośród
muzyków obecnie grających w orkie−
strach wojskowych około 90% z nich to
absolwenci Wojskowego Liceum Mu−
zycznego.
Niebagatelną rolę w uzyskiwaniu
wysokich wyników kształcenia odgry−
wała kadra pedagogiczna WLM. Jej za−
angażowanie i pełne pasji poświęcenie
owocowało wysokim poziomem gry na
instrumentach oraz właściwym wycho−
waniem kadetów. Nie bez znaczenia
była bliskość Akademii Muzycznej im.
Stanisława Moniuszki. To pedagodzy
tej uczelni oraz innych szkół muzycz−
nych wraz z oficerami−muzykami ode−
grali największą rolę w kształceniu mu−
zycznym kadetów i z tego powodu
Wojskowa Szkoła Muzyczna została
przeniesiona z Elbląga do Gdańska.
Funkcje kapelmistrzów orkiestr peł−
nili oficerowie, absolwenci studiów
wyższych w zakresie dyrygentury or−
kiestr dętych Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Warszawie. Stu−
dia trwały cztery, a następnie 5 lat. Zo−
stały specjalnie zorganizowane na po−
trzeby orkiestr dętych przy dużym
wsparciu finansowym MON.
Każdego roku (1968–2000) studia
kończyło 6–8 absolwentów – magistrów
sztuki. Na egzamin końcowy składały
się: praca dyplomowa pisemna z zakre−

su problematyki orkiestr dętych oraz dy−
rygowanie orkiestrą podczas koncertu.
Podobny kierunek studiów dla kan−
dydatów na kapelmistrzów orkiestr woj−
skowych był utworzony w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocła−
wiu. Studia na sekcji Dyrygentury dla
kapelmistrzów orkiestr wojskowych
trwały 3 lata (bez tytułu magistra), ukoń−
czyło ją 8 absolwentów.
Po zmianach ustrojowych, jakie na−
stąpiły w Polsce po 1989 r., duże zmia−
ny zaszły także w Siłach Zbrojnych.
Polegały na wymianie uzbrojenia, wy−
posażenia, a także na zmniejszeniu
liczebności armii – z liczby około 450
tys. żołnierzy w latach 80. do około 150
tys. w roku 2000. Z ok. 60 orkiestr
pozostało 21, z około 813 muzykami
obecnie. W tej sytuacji utrzymywanie
Wojskowego Liceum Muzycznego oraz
finansowanie studiów kapelmistrzom
nie było konieczne. W miejsce zlikwi−
dowanej w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie dyry−
gentury orkiestr dętych, organizowane
są Podyplomowe Studia Dyrygentury
Orkiestr Dętych.
Pierwsza edycja studiów odbyła się
w roku akademickim 2000/2001 w Aka−
demii Muzycznej im. Stanisława Mo−
niuszki w Gdańsku (8 absolwentów),
druga, dwuletnia (2006–2008) w tej sa−
mej uczelni, trwa obecnie pod kierun−
kiem dyrektora artystycznego Opery
Bałtyckiej prof. Janusza Przybylskiego
(10 słuchaczy). Egzaminy końcowe –
koncerty dyplomowe planowane są na
czerwiec 2008. Wszystkie przedmioty
(kształcenie słuchu, czytanie partytur, in−
strumentacja, dyrygowanie) są ściśle
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Odprawa kapelmistrzów przed pałacem Lubomirskich za Żelazną Bramą
w Warszawie, 1981 r. Fot. ze zbiorów autora

związane z problematyką orkiestr woj−
skowych.
Wraz z zakończeniem działalności
Wojskowego Liceum Muzycznego
(2005) rozpoczęto przygotowania do
uruchomienia kursowego szkolenia
muzyków dla absolwentów cywilnych
średnich i wyższych szkół muzycznych.
Pomimo pozytywnej decyzji Ministra
ON, wielu narad grupy organizacyjnej,
opracowania programu adaptacji bu−
dynku w Podoficerskiej Szkole Wojsk
Lądowych w Poznaniu, ze względu na
zbyt duże koszty organizacja kursu nie
powiodła się. Ostatecznie, na postawie
decyzji Ministra Obrony Narodowej
nr 7/MON z dnia 13 stycznia 2006 r.,
zorganizowano kurs w Warszawie.

Kursowe szkolenie muzyków
w Podoficerskiej Szkole
Wojsk Lądowych w Zegrzu
Decyzja Ministra w sprawie zmiany
sposobu szkolenia muzyków na potrze−
by orkiestr wojskowych ukazała się
w styczniu 2006 r., a już we wrześniu
miał się odbyć pierwszy kurs muzyków.
Należało szybko przygotować odpo−
wiednie pomieszczenia oraz dostoso−
wać program szkolenia. Procedury do−
tyczące zamówień publicznych na
wykonanie adaptacji pomieszczeń nie
pozwoliły na zakończenie prac przed
rozpoczęciem kursu. Kandydaci odbyli
kurs w tymczasowych pomieszczeniach,
a zajęcia muzyczne odbywały się w świe−

32 | Wojsko w Społeczeństwie | nr 2/2007

informator-4-calosc.p65

32

2007-10-05, 07:36

Z. Kuś, Wojskowe szkolnictwo muzyczne w Polsce

Końcowy egzamin muzyczny w PSWL w Zegrzu w 2006 r. Fot. ze zbiorów autora

tlicy oraz w izbach żołnierskich. Wcze−
śniej przygotowany program szkolenia
na potrzeby Szkoły Muzycznej w Pozna−
niu przez wykładowcę Akademii Mu−
zycznej w Gdańsku Mariana Stefanowi−
cza (szkolenie muzyczne równolegle
z wojskowym przez 6 miesięcy) musiał
ulec zmianie. Szkoła Podoficerska w Ze−
grzu miała możliwość szkolenia jedynie
w zakresie przedmiotów wojskowych.
Z tego powodu nowy program szkole−
nia został tak opracowany, aby elewi
mogli ukończyć program zajęć wojsko−
wych w ciągu 3 miesięcy, a w ciągu na−
stępnych 3 miesięcy odbyć praktyki
w orkiestrach. Wynegocjowano jednak
codzienną grę elewów na instrumentach
oraz przeznaczenie jednego dnia w ty−

godniu na szkolenie muzyczne. Odbyło
się to kosztem rezygnacji z nauki języ−
ka angielskiego.
Egzaminy wstępne miały na celu
sprawdzenie i weryfikację kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na kurs mu−
zyków w Szkole Podoficerskiej Wojsk
Lądowych w Zegrzu. Proces egzamina−
cyjny składał się z czterech zasadniczych
elementów:
– egzaminu praktycznego z gry na
instrumencie muzycznym,
– testu z wychowania fizycznego,
– testu z wiedzy ogólnej,
– rozmowy kwalifikacyjnej.
Warunkiem przystąpienia kandyda−
ta do egzaminu było uzyskanie pozy−
tywnej opinii z Wojskowej Komisji
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Lekarskiej, uzyskanie od dowódcy –
kapelmistrza jednej z orkiestr wojsko−
wych, zaświadczenia o wolnym stano−
wisku służbowym zaszeregowanym do
stopnia kaprala (mata) oraz złożenie od−
powiednich dokumentów potwierdza−
jących posiadane średnie wykształcenie
ogólnokształcące – matura i średnie
wykształcenie muzyczne – wydział in−
strumentalny.

Szkolenie podstawowe
Głównym celem szkolenia było za−
poznawanie elewów z tajnikami rze−
miosła wojskowego, ale podczas ich
pobytu w Podoficerskiej Szkole Wojsk
Lądowych zostały przeprowadzone za−
jęcia z przedmiotów muzycznych:
– instrument główny – 32 godziny,
– musztra paradna – 20 godzin,
– zespoły kameralne i rozrywkowe –
20 godzin,
– orkiestra – 20 godzin.
Zajęcia prowadzone były przez pe−
dagogów warszawskich
szkół muzycznych oraz
muzyków−instruktorów
Orkiestry Reprezentacyj−
nej Wojska Polskiego. Ze
względu na brak odpo−
wiednich pomieszczeń nie
odbyły się zajęcia z kształ−
cenia słuchu i literatury
specjalistycznej.
Podczas całego 3−mie−
sięcznego okresu na szko−
lenie wojskowe przezna−
czono 381 godzin, a na
szkolenie muzyczne 139 godzin, z cze−
go zrealizowano 111.

Praktyki w orkiestrach
Trzymiesięczne praktyki obejmo−
wały uczestnictwo elewów na wszyst−
kich występach i koncertach orkiestry,
grę w zespole kameralnym lub rozryw−
kowym oraz udział w szkoleniu woj−
skowym. Ponadto kapelmistrz orkiestry
zobowiązany był do przeprowadzenia
zajęć z elewami z kształcenia słuchu,
literatury specjalistycznej oraz metody−
ki prowadzenia chóru.
Informację o naborze kandydatów
do orkiestr rozesłano do wszystkich szkół
muzycznych, ogłoszono w mediach oraz
na stronie internetowej www.wojsko−
polskie.pl. Odpowiadaliśmy także na
liczne telefony osób zainteresowanych.
Do końca maja 2006 r. wpłynęło ponad
50 podań, do egzaminu dopuszczono
ponad 30 osób. Na pierwszy kurs muzy−
ków przyjęto, zgodnie z posiadanym
limitem, 20 kandydatów, wśród nich, po
raz pierwszy w historii orkiestr wojsko−
wych, znalazły się kobiety. Wszyscy kan−
dydaci pomyślnie zaliczyli
wszystkie egzaminy woj−
skowe i muzyczne oraz
przeszli praktyki w orkie−
strach. Najwyższe noty
otrzymał prymus kursu
muzyków w Podoficer−
skiej Szkole Wojsk Lądo−
wych kpr. Konrad Zdunek
– saksofon.
W pracach nad kon−
cepcją utworzeniakursu
dla muzyków uczestni−
czyli kapelmistrzowie or−
kiestr polskich oraz zagranicznych.
O ostatecznej koncepcji szkoły zdecy−
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dowały możliwości finansowe i kwate−
runkowe polskiego wojska oraz zmie−
niające się koncepcje dotyczące przy−
szłości polskiej armii. Stąd, w corocz−
nym kursie zaplanowano jedynie 20
miejsc, mimo dużo większych potrzeb
kadrowych. W kursie 2007/2008 uczest−
niczy 13 kandydatów, mimo złożenia
dokumentów przez 31 osób. Niestety,
większość z nich nie została zakwalifi−
kowana ze względu na stan zdrowia lub
słabą kondycję fizyczną.
Innym niepokojącym problemem
jest sytuacja na rynku pracy w nowej,
otwartej na Europę Polsce. Służba w or−
kiestrze wojskowej, wymagająca całko−
witej lojalności, bez możliwości równo−
czesnego zatrudnienia w innej placów−
ce kulturalnej bądź szkolnej, stawia mło−
dych ludzi w trudnej sytuacji material−
nej. Nasuwa się zatem pytanie: dlacze−
go, pomimo tak szeroko przeprowadzo−
nej kampanii reklamowej o pracy w or−

kiestrach wojskowych, z całego kraju
zgłosiło się jedynie 31 chętnych? Czy
tak zorganizowany kurs będzie wystar−
czający, aby właściwie przygotować
muzyków do czekających ich, wojsko−
wych zadań? Odpowiedź na to pytanie
otrzymamy już niebawem, gdyż orkie−
stry mają coraz więcej pracy, a chętnych
do służby w orkiestrach ubywa.
Pierwsze doświadczenia nowego
systemu wskazują na konieczność po−
prawy systemu rekrutacji oraz rozwa−
żenie możliwości lepszego wynagra−
dzania muzyków. Jeśli nie znajdą się
na ten cel pieniądze, trzeba będzie szu−
kać innych rozwiązań. Na szczęście,
kursowe szkolenie w Podoficerskiej
Szkole Wojsk Lądowych jest tak zor−
ganizowane, że można je dopasowywać
do zmieniających się potrzeb. Warun−
ki w Zegrzu temu sprzyjają, ale trzeba
mieć świadomość, że dłuższe szkole−
nie także zwiększy wydatki.
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1. Jan Teresiński, Wojskowa Szkoła Muzyczna przy Państwowym Konserwatorium
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2. 75 lat działalności edukacyjnej Wojskowej Szkoły Muzycznej, Katowice, Elbląg,
Gdańsk.
3. Stefan Śledziński, Orkiestra dęta.
4. Dziennik rozkazów nr 26 z dnia 27 lipca 1920 r.
5. Instrukcja o przeszkoleniu orkiestrantów zawodowych, Warszawa 1925.
6. Cezary Leżeński, Lesław Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku.
7. Lesław Kukawski, Plutony trębaczy pułków kawalerii w latach 1918–1939.
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