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W poniedziałek spotkanie z kompozytorami młodego pokolenia, którzy kształcili się w 
murach opolskiej szkoły muzycznej. - Dla nas to szansa na spotkanie z publicznością, dla niej 
na zobaczenie żywego kompozytora - mówi jeden z nich 

Jarosław Chełmecki, Przemysław Ślusarczyk, Barbara Buchowiec, Aleksander Kościów i 
Aleksandra Garbal-Gleńsk wystąpią dziś przed swoimi dawnymi nauczycielami oraz przed 
młodszymi kolegami, obecnymi uczniami obchodzącej jubileusz 60-lecia szkoły muzycznej. Łączy 
ich nie tylko miejsce, gdzie rozbudzali i rozwijali swoje muzyczne pasje, ale fakt, że cała piątka 
związała swoje zawodowe życie z kompozycją. 

Barbara Buchowiec przyjechała do Opola z Belgii, gdzie pracuje jako pedagog. Komponuje m.in. 
na muzyczne automaty (np. samplery czy keyboardy), a swoją twórczość prezentowała we 
Francji, Włoszech oraz w Krakowie. Jako altowiolistka związana jest z różnymi 
eksperymentalnymi grupami improwizatorskimi.

Równie nowoczesną muzyką zajmuje się Aleksander Kościów, który występował już publicznie 
przed opolską publicznością, ale w roli pisarza. W 2006 roku zadebiutował bowiem powieścią 
"Świat nura".

Niewątpliwie jednak w świecie muzycznym znany jest przede wszystkim jako kompozytor. Jego 
utwory były prezentowane m.in. na festiwalach Warszawska Jesień oraz w Niemczech, na 
Ukrainie, we Francji, Rosji i Japonii. Od 1999 r. współpracuje z Joe Alterem, amerykańskim 
choreografem. 

- Ostatni raz moje utwory były wykonywane w szkole muzycznej w 1997 roku. Z przyjemnością 
wystąpię teraz - zapowiada. 

Jarosław Chełmecki ma w swoim dorobku głównie utwory kameralne i chóralne, które były 
prezentowane m.in. na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia oraz wykonywane przez 
Filharmonię Śląską, Orkiestrę Muzyki Nowej oraz zespół "Camerata Silesia". Z kolei utwory 
Aleksandry Garbal-Gleńsk wykonywane były na wielu festiwalach w Polsce oraz na Białorusi, w 
Niemczech, Holandii, Francji i Kanadzie.

Jedyną osobą, która nadal mieszka w Opolu, jest Przemysław Ślusarczyk. Prowadzi Orkiestrę 
Dętą oraz Grupę Wokalną w Zespole Szkół Elektrycznych, założył Orkiestrę Politechniki 
Opolskiej. Współpracuje z Teatrem Jednego Wiersza i Miejską Biblioteką Publiczną. 

- Ale komponuję, choć nie wszystkie duże formy były publicznie wykonywane. Można więc 
powiedzieć, że pisałem je do szuflady - mówi Ślusarczyk. - Każdy z nas ma na prezentację od 40 
minut do godziny, więc przedstawię zaledwie fragment mej twórczości. Choć obawiam się, że i 
tak długie spotkanie z nami może być dla słuchaczy trudne, bo jak wiadomo percepcja ludzka 
jest ograniczona -przewiduje. 

http://www.gazeta.pl/opole


Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Część z artystów, mimo że chodziła do tej samej szkoły, 
zobaczy się po raz pierwszy w życiu. 

- Spotkanie to ma formułę "Autoportretów", czyli autoprezentacji, w których jest miejsce 
zarówno na muzykę, jak i autorski komentarz - credo artystyczne - zapowiada Katarzyna 
Kaczmarczyk z PSM w Opolu. - Niektóre kompozycje zaistnieją w formie nagrań, inne w żywych 
wykonaniach z udziałem samych kompozytorów, nauczycieli naszej szkoły i uczniów. A słuchacze 
koncertu zetkną się zarówno z muzyką operującą tradycyjnymi środkami wykonawczymi, jak i z 
utworami elektroakustycznymi, eksperymentalnymi, przeznaczonymi na muzyczne automaty - 
dodaje. 

- Nam wypada się cieszyć, że szkoła z okazji swego jubileuszu zauważa, że jej towarem 
eksportowym są nie tylko soliści, ale i ci, którzy zajmują się twórczością dla tej grupy - 
komentuje Ślusarczyk. 

Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
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