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WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE 

 

W 1960 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzono w Elblągu Kompanię 

Muzyczną mającą status szkoły podoficerskiej. Szkoła ta została przemianowana w 1972 

roku na Wojskową Szkołę Muzyczną II stopnia. W 1977 roku szkołę przeniesiono 

z Elbląga do Gdańska. Dzięki współpracy i kontaktom ze środowiskiem muzycznym 

Trójmiasta nastąpił dalszy znaczny jej rozwój. W 1984 roku szkoła decyzją Ministra 

Obrony Narodowej została przekształcona w Wojskowe Liceum Muzyczne. 

 

Budynek dzisiejszej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Widok od ulicy Podwale Przedmiejskie. 

 

W 1960 r. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Podoficerską Szkołę Zawodową 

w Elblągu, w skład której weszła Szkolna Kompania Orkiestrantów. Szkoła ta utworzona 

została na bazie dotychczasowego Wojskowego Ośrodka Szkolenia Ogólnego nr 2 w Elblągu. 

Przeprowadzono egzaminy wstępne i w dniu 1 października 1960 r. uroczyście otwarto 

Podoficerską Szkołę Zawodową. W roku 1962 Ministerstwo Obrony Narodowej nadało szkole 

imię „Rodziny Nalazków”. 

W 1970 r. Podoficerską Szkołę Zawodową przemianowano na Ośrodek Szkolenia 

Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków, w którym nadal prowadziła swą działalność Szkolna 

Kompania Orkiestrantów. Nauka trwała wówczas 3 lata. W latach 1960–1965 większość 

uczniów kierowały do szkoły orkiestry wojskowe, które przygotowy wały ich do egzaminów 

wstępnych przez okres jednego roku lub dwóch lat. W kolejnych latach stopniowo zmniejszano 

liczbę kandydatów z tego źródła, a brak odpowiedniej reklamy szkoły spowodował 
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przyjmowanie do kompanii kandydatów, którzy nie wykazywali odpowiedniego poziomu 

umiejętności praktycznych i teoretycznych, jak i przygotowania ogólnego. Tym należy 

tłumaczyć fakt, że wielu uczniów nie ukończyło szkoły i zostało przeniesionych do innych 

specjalności wojskowych. 

Sytuacja ta przekreśliła perspektywy rozwojowe kompanii i dlatego postanowiono 

przeprowadzić reorganizację szkolnictwa muzycznego w wojsku i stworzyć szkołę dającą 

pełne wykształcenie muzyczne na poziomie średnim. Miało to zapewnić pozyskanie muzyków 

dobrych, zdolnych, których poziom wykształcenia muzycznego wpływałby dodatnio na rozwój 

muzyki w środowisku wojskowym. 

  

Budynek dzisiejszej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Widok od ulicy Podwale Przedmiejskie. 

W wyniku porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Kultury 

i Sztuki, 10 sierpnia 1972 r. zarządzono utworzenie Wojskowej Szkoły Muzycznej II stopnia 

w Elblągu (od 1977 r. z siedzibą w Gdańsku), którą w 1984 r. zamieniono w Wojskowe Liceum 

Muzyczne (od 1988 roku im. Karola Kurpińskiego). Nauka w liceum trwała 5 lat. Obejmowała 

zakresy nauczania: szkoły muzycznej II st., liceum ogólnokształcącego oraz szkoły chorążych. 
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Wejście od strony ulicy Łąkowej. 

Widok na budynek Akademii Muzycznej od strony dziedzińca. 
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Przez 45 lat (1960–2005) działalności mury wojskowej szkoły muzycznej opuściło 

ponad 1200 absolwentów, w tym 719 chorążych. Do tej liczby należy dodać uczestników 

kursów chorążych dla podoficerów−muzyków (około 30–60), w każdym z ostatnich lat 

działalności WLM. W szkole zawsze funkcjonowały cztery lub pięć orkiestr, chór, około 

dziesięciu zespołów kameralnych i grup wokalnych. Orkiestry uczestniczyły w uświetnianiu 

wielu uroczystości wojskowych i cywilnych w kraju oraz poza jego granicami (koncerty 

w Watykanie, udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie, 

nagrania audycji radiowych i telewizyjnych, płyta CD). Najlepsi z kadetów uczestniczyli 

w konkursach muzycznych: wojskowym w Świeradowie Zdroju, a także w wielu krajowych 

konkursach dla solistów−instrumentalistów i zespołów kameralnych. Pośród muzyków 

obecnie grających w orkiestrach wojskowych około 90% z nich to absolwenci Wojskowego 

Liceum Muzycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście od strony dziedzińca. 
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Niebagatelną rolę w uzyskiwaniu wysokich wyników kształcenia odgrywała kadra 

pedagogiczna WLM. Jej zaangażowanie i pełne pasji poświęcenie owocowało wysokim 

poziomem gry na instrumentach oraz właściwym wychowaniem kadetów. Nie bez znaczenia 

była bliskość Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. To pedagodzy tej uczelni oraz 

innych szkół muzycznych wraz z oficerami−muzykami odegrali największą rolę w kształceniu 

muzycznym kadetów i z tego powodu Wojskowa Szkoła Muzyczna została przeniesiona 

z Elbląga do Gdańska. 

Po zmianach ustrojowych, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., duże zmiany zaszły 

także w Siłach Zbrojnych. Polegały na wymianie uzbrojenia, wyposażenia, 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 zlikwidowanej w Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie dyrygentury orkiestr dętych, organizowane są Podyplomowe 

Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych. 

Wojskowe Liceum Muzyczne było jedyną tego typu szkołą w Polsce. W związku 

z reformą szkolnictwa wojskowego, decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-180/Org/P1 

z dnia 21 grudnia 2004 r. Wojskowe Liceum Muzyczne im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku 

z dniem 15 lipca 2005 roku zostało rozformowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do budynku Akademii. 


