
„Muzyka ma koronę w niebie , ale korzenie w ziemi.” 

  

 

               Te słowa wybitnej polskiej pisarki Marii Kuncewiczowej wydają się być przesłaniem 

towarzyszącym działalności artystycznej i pedagogicznej dr Anny Olszewskiej,  dyrygentki Żeńskiego 

Chóru X Liceum  Ogólnokształcącego w Białymstoku.  

Pani Dyrygent , prowadząc od 7 lat szkolny chór w X Liceum Ogólnokształcącym ,  prezentuje wraz                 

z uczennicami w nim śpiewającymi ,  piękno  muzyki klasycznej zarówno uczniom białostockich szkół 

jak i mieszkańcom naszego miasta. 

           Obchodzący niedawno piękny jubileusz zespół ma na swoim koncie bardzo wiele  nagród 

zdobytych na międzynarodowych i polskich konkursach, przeglądach, festiwalach, świadczących                        

o wysokim poziomie artystycznym śpiewających dziewcząt.  Sukcesy te to efekt rozbudzonej przez 

Panią Olszewską miłości do muzyki, doboru właściwego, klasycznego, wielkiego repertuaru oraz  

niezwykłej pasji towarzyszącej  wspólnej pracy mistrza i uczniów. Swoją miłością do muzyki Pani 

Dyrygent od kilku dzieli się z nie tylko z uczennicami X LO. Jest autorem projektu „Spotkania z muzyką 

w X LO”. Celem przedsięwzięcia ,  realizowanego wraz z  Żeńskim Chórem X LO  było popularyzowanie 

muzyki klasycznej  wśród społeczności  szkolnej i mieszkańców osiedla . 

   Obecnie   Pani   Anna Olszewska  zaprosiła do wspólnego śpiewania  inne chóry z naszego 

miasta organizując w Kościele pw. bł. Bolesławy Lament cykl koncertów muzyki sakralnej.  

      W dniu 7 listopada 2012 r. Chóry Publicznego Gimnazjum nr  1, Publicznego Gimnazjum  

nr 20, Publicznego Gimnazjum nr  32,  Chór Żeński X LO  oraz profesjonalne  solistki Justyna 

Wieruszowska - Binek, Iwona Anna Bolesta, Inga Poskute z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej 

pod dyrekcja Anny Olszewskiej  wykonały  utwór W.  A. Mozarta „Missa Brevis B-dur KV 275”. 

Licznie zgromadzona w świątyni publiczność na stojąco podziękowała  wykonawcom 

koncertu,  a zwłaszcza jego  gwieździe -  stuosobowemu młodzieżowemu  chórowi  i autorowi  

koncertu - dyrygentowi  Pani ANNIE OLSZEWSKIEJ, która udowodniła, że kochać, rozumieć , słuchać  

a nawet wykonywać  dzieła muzyczne  z kanonu sztuki wysokiej mogą uczniowie białostockich 

gimnazjów  i liceów, jeśli w ich edukacji będą im towarzyszyć nauczyciele pełni pasji ,miłości i wiary  

w niegraniczone możliwości każdego z nich. Pani Aniu, takie niezwykłe „zaangażowanie zdarza się 

artystom, wyrobnicy są tylko zatrudnieni.” 

Za pomoc w działalności Pani Anny Olszewskiej w zakresie edukacji muzycznej białostockiej 

młodzieży słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pana Prezydenta Adama Polińskiego  

i Dyrekcji Departamentu Wydziału Edukacji UM W Białymstoku , Księdza Proboszcza Jacka Tomkiela 

oraz wszystkich osób współpracujących z Panią Dyrygent. 

                                                                             Dyrekcja  
X Liceum Ogólnokształcącego 

 


