Jarosław Szajerski to dobrze wszystkim znany lipnowski muzyk, który ze sceną muzyczną
związany jest od dzieciństwa. Gitarzysta basowy wielu znanych i cenionych zespołów, m.in.
Doktor C, Stainless, Liście, Popovacula, Blue Sounds. Jest autorem muzyki i tekstów. Nagrał
wiele płyt studyjnych, występował w transmisjach polskich rozgłośni radiowych, zagrał wiele
koncertów scenicznych, również na wielkich scenach.
Poniżej artykuł Marcina Jaworskiego o Jarku Szajerskim
Swoją przygodę muzyczną zaczął w wieku 6 lat, kiedy to wpadł na pomysł, aby stać się
szczęśliwym posiadaczem gitary.
– Była to polskiej produkcji gitara klasyczna, którą sprezentowali mi rodzice na szóste
urodziny .
Jednak po siedmiu latach zamarzył o gitarze basowej, której niskie tony zawsze go
fascynowały.
– Moje marzenie spełniło się, a że w szkole podstawowej było kilku fanatyków muzyki,
postanowiliśmy spróbować jako zespół – mówi Jarek Szajerski. – Nazywaliśmy się Skandal i
graliśmy punk rocka. W tym czasie powstały moje pierwsze kompozycje. Pod koniec szkoły
średniej postanowił pojechać autobusem do Włocławka by poznać tamtejszy środowisko
muzyczne.
Dzięki swojemu uporowi stał się szybko częścią tego środowiska, grając w różnych
zespołach.
– Pierwszą moją poważniejszą grupą była znana włocławska kapela Rwandell, z którą
wystąpiliśmy na kilku znanych festiwalach. Później współpracowałem z Adamem Palczą,
uznanym dziś na całym świecie gitarzystą – opowiada muzyk. Kolejny etap jego przygody
muzycznej to nagranie materiału na pierwszą płytę Jacka Gawłowskiego – znakomitego
gitarzysty, a obecnie cenionego producenta muzycznego. – We Włocławku miałem okazję
grać ze wszystkimi najlepszymi muzykami, czyli z całą śmietanką – wspomina Jarek
Szajerski.
W 1993 roku wyemigrował do Torunia zasilając szeregi legendarnej grupy Stainless, z którą
zagrał wiele koncertów w całej Polsce. Następnym projektem był Doktor C, który w krótkim
czasie stał się kultowym toruńskim zespołem, zgarniającym wszystkie możliwe nagrody na
ogólnopolskich festiwalach.
– Doktor C był grupą, gdzie można było puszczać wodze muzycznej fantazji. Tam nie
obowiązywały nas o kierunku – wychowanie muzyczne i w 1996 roku podjął pracę jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie, w której pracuje do dziś. – Jako nauczyciel
staram się wykonywać swój zawód w nieszablonowy sposób. Swoim uczniom daję całego
siebie, takiego jakim jestem – opowiada– Rock-and-rollowy sposób bycia odpowiada moim
uczniom, a niektórzy z nich starają się nawet mnie naśladować. Znają jednak granice i wiedzą
kiedy można pożartować, a kiedy podejść poważnie do tematu. Ta praca jest dla mnie pasją.
Uwielbiam kontakt z młodzieżą, od której czerpię siłę i inspirację do tworzenia swojej

muzyki. W swojej pracy Jarek Szajerski jako nauczyciel odniósł również wiele sukcesów.
Wielu jego uczniów ukończyło szkoły muzyczne, wielu też zajmowało wysokie lokaty w
różnych muzycznych konkursach. W 2005 roku Szajerski założył rockowy zespół „Liście”, z
którym zagrał wiele koncertów. W roku 2008 dołączył do uznanego już zespołu Blue sounds,
z którym objechał całą koncertową Polskę wzdłuż i wszerz, grając na wszystkich
najważniejszych festiwalach bluesowych. Było też wiele tras koncertowych, podczas których
poznał polskie środowisko muzyczne. – W tym składzie odczuwam ogromny spokój, to dla
mnie wielka przyjemność grać w tym zespole – opowiada muzyk. Razem z grupą Blue sounds
w tym roku wydał płytę zatytułowaną „Karuna”, która promowana jest w wielu rozgłośniach
radiowych. Obecnie Jarek intensywnie pracuje w szeregach toruńskiej pop-rockowej grupy
Popovacula, w której gra oczywiście na gitarze basowej. Ponadto pisze teksty i komponuje do
nich muzykę.
– Dzięki swoim doświadczeniom i nabytym znajomościom możemy pozwolić sobie na
komfort tworzenia i nagrywania pod okiem czołowych polskich producentów. Do tej pory
współpracowaliśmy z Tomaszem Bonarowskim i Jackiem Gawłowskim. Za ostatnie nasze
produkcje odpowiedzialny był Kamil Mikuła z zespołu LOKA – mówi Jarek.
Współpraca z Mikułą przełożyła się na fakt, iż piosenki zespołu Popovacula znajdują się na
listach przebojów takich rozgłośni jak: Eska, RMF MAXX, Radio Weekend, Radio VIA,
Radio Gdańska, Radio Radio Koszalin, radio Białystok. Muzyki skomponowanej przez
lipnowskiego artystę można słuchać na terenie całego kraju. W przyszłym roku możliwe
będzie słuchanie ich na żywo podczas koncertów.
– Grałem z wieloma muzykami, byłem w wielu miejscach, dzięki ludziom, których dane było
mi spotkać na swojej muzycznej drodze nauczyłem się wielu rzeczy, poznając warsztat,
nabywając umiejętności, zdobywając doświadczenie i wiedzę. Kończąc chciałbym
powiedzieć, że wszyscy ci ludzie są moimi przyjaciółmi – zakończył Jarek Szajerski.

