
Za kilka miesięcy siedziba
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I i II Stopnia im. Hen-
ryka Wieniawskiego w Łodzi
otrzyma nowe życie. Już teraz
można obejrzeć odnowioną
elewację budynku, która na-
wiązuje do projektu z lat 70.
To wtedy, w 1974 roku, jedy-
na w regionie łódzkim szkoła
kształcąca uczniów w pełnym,
dwunastoletnim cyklu na-
uczania w zakresie przedmio-
tów artystycznych i ogólnych,
przeniosła swoją siedzibę
z ulicy Jaracza 19 na Sosno-
wą 9. Po zajęciu nowego bu-
dynku stała się najnowocze-
śniejszą w owym czasie szko-
łą muzyczną w Polsce, z dwie-
ma salami koncertowymi, stu-
diem nagrań, kabiną projek-
cyjną, profesjonalną pracow-
nią do nauki języków obcych,
bogato wyposażonymi pra-
cowniami przedmiotów mu-
zycznych i ogólnokształcą-
cych.

Zgodnie z projektem współ-
finansowanym ze środków UE
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na la-
ta 2007–2013 – oś prioryteto-

wa II: Ochrona środowiska,
zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, działanie II. 6
– ochrona powietrza we
współpracy z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zostanie przeprowadzo-
na termomodernizacja budyn-
ku. Do końca tego roku, za po-
chodzącą z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego kwotę blisko 2,7 mln zł
zostanie zrealizowany projekt:

– docieplenia stropodachu,
ścian zewnętrznych z wymia-
ną instalacji odgromowej oraz
próbek blacharskich,

– wymiany stolarki okiennej

i drzwiowej wraz z montażem
nawiewników,

– wymiany przeszkleń oraz
drzwi na patio i na sali gimna-
stycznej na stolarkę aluminio-
wą,

– wymiany wewnętrznej in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia wraz z montażem grzejni-
ków stalowych i zaworów ter-
mostatycznych,

– modernizacji wewnętrznej
instalacji wentylacji mecha-
nicznej.

Działalność szkoły muzycz-
nej przy Sosnowej odgrywa
ważną rolę w promocji mia-

sta, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Od początku swe-
go istnienia, czyli od 1950 ro-
ku, szkoła bierze czynny
udział w życiu artystycznym
Łodzi i województwa. Jej
uczniowie występują na kon-
certach w Filharmonii Łódz-
kiej i Teatrze Wielkim, zdoby-
wają laury na licznych kon-
kursach muzycznych regio-
nalnych, krajowych i między-
narodowych, nagrywają dla
Polskiego Radia i Telewizji.

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

dza instytucją do dzisiaj.
W ciągu pierwszej dekady no-
wego stulecia szkoła posze-
rzyła swoją ofertę edukacyjną
o nowe klasy: harfy, saksofo-
nu, tuby i organów.

Ważnym elementem dzia-
łalności placówki są organi-
zowane konkursy i festiwale.
Tutaj odbywają się m.in. jedy-
ne w Polsce konkursy waltor-
niowy oraz fletowy. Szkoła or-
ganizuje także warsztaty, se-
minaria i kursy mistrzowskie
prowadzone przez uznane au-
torytety z kraju i zagranicy.
Pierwszego lipca rozpocznie

się piąta edycja Międzynaro-
dowego Letniego Kursu Mi-
strzowskiego „Ventus Opti-
mus”, który jest dla uczniów
okazją do pogłębienia umie-
jętności gry na instrumentach
dętych drewnianych i spotka-
nia z wybitnymi muzykami.

Wśród absolwentów uczel-
ni znajdują się osoby znane
nie tylko w środowisku mu-
zycznym, m.in. Małgorzata
Błażejewska (wiolinistka),
Maria Pokora (skrzypaczka),
Karol Nicze (fortepian),
Andrzej Bauer (wiolonczeli-
sta), Jarosław Augustyniak (in-
strumenty dęte i perkusja),
Jacek Dulikowski (gitarzysta),
Zygmunt Krauze (kompozy-
tor), Jarosław Lipke (dyry-
gent), Jerzy Kaszuba (akorde-
onista) oraz wykonawcy mu-
zyki rozrywkowej – Michał
Urbaniak, Włodzimierz
Korcz.

Odnowienie siedziby szko-
ły symbolicznie rozpocznie
kolejny, z pewnością ważny
i owocny, rozdział jej eduka-
cyjnej oraz artystycznej dzia-
łalności.
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