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Szkoła muzyczna przy Sosnowej

Za kilka miesięcy siedziba
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
otrzyma nowe życie. Już teraz
można obejrzeć odnowioną
elewację budynku, która nawiązuje do projektu z lat 70.
To wtedy, w 1974 roku, jedyna w regionie łódzkim szkoła
kształcąca uczniów w pełnym,
dwunastoletnim cyklu nauczania w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnych,
przeniosła swoją siedzibę
z ulicy Jaracza 19 na Sosnową 9. Po zajęciu nowego budynku stała się najnowocześniejszą w owym czasie szkołą muzyczną w Polsce, z dwiema salami koncertowymi, studiem nagrań, kabiną projekcyjną, profesjonalną pracownią do nauki języków obcych,
bogato wyposażonymi pracowniami przedmiotów muzycznych i ogólnokształcących.
Zgodnie z projektem współﬁnansowanym ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 – oś prioryteto-

wa II: Ochrona środowiska,
zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, działanie II. 6
– ochrona powietrza we
współpracy z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku. Do końca tego roku, za pochodzącą z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę blisko 2,7 mln zł
zostanie zrealizowany projekt:
– docieplenia stropodachu,
ścian zewnętrznych z wymianą instalacji odgromowej oraz
próbek blacharskich,
– wymiany stolarki okiennej

i drzwiowej wraz z montażem
nawiewników,
– wymiany przeszkleń oraz
drzwi na patio i na sali gimnastycznej na stolarkę aluminiową,
– wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników stalowych i zaworów termostatycznych,
– modernizacji wewnętrznej
instalacji wentylacji mechanicznej.

sta, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Od początku swego istnienia, czyli od 1950 roku, szkoła bierze czynny
udział w życiu artystycznym
Łodzi i województwa. Jej
uczniowie występują na koncertach w Filharmonii Łódzkiej i Teatrze Wielkim, zdobywają laury na licznych konkursach muzycznych regionalnych, krajowych i międzynarodowych, nagrywają dla
Polskiego Radia i Telewizji.

Działalność szkoły muzycznej przy Sosnowej odgrywa
ważną rolę w promocji mia-

W 2001 roku stanowisko
dyrektora szkoły objęła
Małgorzata Ircha, która zarzą-

dza instytucją do dzisiaj.
W ciągu pierwszej dekady nowego stulecia szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną
o nowe klasy: harfy, saksofonu, tuby i organów.
Ważnym elementem działalności placówki są organizowane konkursy i festiwale.
Tutaj odbywają się m.in. jedyne w Polsce konkursy waltorniowy oraz ﬂetowy. Szkoła organizuje także warsztaty, seminaria i kursy mistrzowskie
prowadzone przez uznane autorytety z kraju i zagranicy.
Pierwszego lipca rozpocznie

się piąta edycja Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego „Ventus Optimus”, który jest dla uczniów
okazją do pogłębienia umiejętności gry na instrumentach
dętych drewnianych i spotkania z wybitnymi muzykami.

Wśród absolwentów uczelni znajdują się osoby znane
nie tylko w środowisku muzycznym, m.in. Małgorzata
Błażejewska (wiolinistka),
Maria Pokora (skrzypaczka),
Karol Nicze (fortepian),
Andrzej Bauer (wiolonczelista), Jarosław Augustyniak (instrumenty dęte i perkusja),
Jacek Dulikowski (gitarzysta),
Zygmunt Krauze (kompozytor), Jarosław Lipke (dyrygent), Jerzy Kaszuba (akordeonista) oraz wykonawcy muzyki rozrywkowej – Michał
Urbaniak,
Włodzimierz
Korcz.
Odnowienie siedziby szkoły symbolicznie rozpocznie
kolejny, z pewnością ważny
i owocny, rozdział jej edukacyjnej oraz artystycznej działalności.

