W dniach 26 - 29.10. 2018r. Orkiestra „Łódzkie Smyczki” pod dyr. prof. Ryszarda J. Osmolińskiego
przebywała w Budapeszcie i w Wiedniu.
Na zaproszenie ks. Krzysztofa Grzelaka SChr, proboszcza parafii polskiej, zespół wystąpił w Polskim
Kościele Personalnym w Budapeszcie z koncertem muzyki polskiej A. Panufnika, H. Wieniawskiego i R.
Twardowskiego z okazji Jubileuszu 100 lat odzyskania Niepodległości Polski. Podczas pobytu w stolicy
Węgier była też okazja, aby nasi uczniowie zwiedzili miasto i zapoznali się z jego historią. Wieczorna
podróż statkiem po Dunaju, pod siedmioma pięknie oświetlonymi mostami Budapesztu, była chyba
największą atrakcją dla młodzieży. Na stronie Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie można zobaczyć
galerię zdjęć z występu „Łódzkich Smyczków” i przeczytać podziękowanie dla naszych uczniów. Po
koncercie odbyło się spotkanie z ambasadorem RP w Budapeszcie, Panem Grzegorzem Łubczykiem, który
zachwycony był naszymi „Smyczkami” i przedstawił młodzieży dużo interesujących faktów z historii
współpracy Polsko-Węgierskiej. Orkiestra „Łódzkie Smyczki” dostała też zaproszenie na kolejne koncerty w
Budapeszcie w przyszłym roku.
W drodze powrotnej z Węgier uczniowie zwiedzili Wiedeń i znane Muzeum „Albertina” z piękną kolekcją
dzieł Picassa, Chagalla, Moneta, Renoira i innych wspaniałych malarzy europejskich. Ta muzyczna podróż,
w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, zbiegła się z jubileuszowym rokiem 30 lat
działalności „Łódzkich Smyczków”. Była dużą atrakcją turystyczną i kolejną muzyczną przygodą orkiestry.
Przypomnijmy, że w 2017 r. „Łódzkie Smyczki” występowały z koncertami na Litwie, w 2016 r. we
Włoszech a w latach poprzednich zespół występował w Austrii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech,
Szwecji, USA, Meksyku na Ukrainie we Włoszech i w Watykanie (na Placu Świętego Piotra oraz na
audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji jubileuszu naszego papieża). W ciągu 30 lat
działalności „Smyczki” zagrały ponad 200 koncertów w Polsce i zagranicą, a przede wszystkim w Łodzi
m.in w Filharmonii Łódzkiej, w domach kultury, bibliotekach, w szkołach, kościołach i, oczywiście,
wielokrotnie w naszej szkole.

