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60-lecie Szkoły Muzycznej
W 2010r. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
świętowała jubileusz 60-lecia.
Szkoła powstała 1 września 1950r. jako Państwowe Liceum Muzyczne,a w 1951r. rozpoczęła
działalność Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna. Obie szkoły funkcjonowały (i funkcjonują do
dnia dzisiejszego) w jednej siedzibie. Pierwszym dyrektorem placówki był Józef Lasocki,a siedziba
szkoły mieściła się przy ul. Jaracza 19. W 1965r. Liceum Muzyczne otrzymało imię polskiego skrzypka
i kompozytora Henryka Wieniawskiego.Od1974r. szkoła mieści się w zespole budynków przy ul.
Sosnowej 9.Mieści się w niej sala koncertowa,kameralna,studio nagrań i wiele sal do zajęć
indywidualnych wyposażonych w instrumenty muzyczne (pianina,fortepiany,harfy czy zestawy
perkusyjne). Podsumowaniem 60-letniej działalności placówki był cały cykl koncertów
jubileuszowych,który odbywał się na terenie szkoły muzycznej (w salach koncertowych) i w
Filharmonii Łódzkiej. Brali w nim udział uczniowie, nauczyciele i absolwenci.
Jubileusz rozpoczął się w filharmonii 14 stycznia 2010r. koncertem kolęd wykonanych przez uczniów i
absolwentów. W kolejnych miesiącach występowali laureaci konkursów i przesłuchań,wyróżnionych
dyplomów i najmłodsi uczniowie z klas I stopnia. Ponieważ 60-lecie przypadło na Rok Chopinowski,
odbyły się koncerty poświęcone temu wybitnemu artyście. W czerwcu miał miejsce taki koncert pod
nazwą "Łódzkie szkoły artystyczne w hołdzie Fryderykowi Chopinowi", w którym brali udział
uczniowie OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi przy współudziale uczniów OSB im. F.
Parnella w Łodzi oraz ZSP im. T. Makowskiego w Łodzi.
Na terenie szkoły miał miejsce również interesujący koncert jazzowy absolwentów klas II stopnia. W
październiku poświęcono czas dla utworów Henryka Wieniawskiego pod nazwą "W hołdzie naszemu
patronowi",a w listopadzie "Muzyczne zaduszki" poświęcone pamięci zmarłych pedagogów tej szkoły.
27 listopada 2010r. odbył się finał obchodów jubileuszu 60-lecia,w którym uczestniczyła wojewoda
łódzki Jolanta Chełmińska. Kilkudziesięciu nauczycielom wręczono medale w imieniu prezydenta
Bronisława
Komorowskiego za wieloletnią służbę szkole.
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