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Koncert kolêd  
tarnowskiego barda 

 
iedzielne popo³udnie 18 
stycznia. Na scenie tar-

nowskiego domu kultury roz-
stawiaj¹ siê muzycy: jest 
kontrabas, saksofon, perkusja, 
s¹ gitary i klawisze. Z przodu, 
trochê z boku, na niskim 
krzese³ku siada ze swoj¹ gitar¹ 
Jan Sitek – mieszkaniec Tar-
nowa Opolskiego, znany wiê-
kszoœci z tych, którzy zasiedli 
na widowni „od zawsze”. Tym 
razem nie wyst¹pi jednak w 
roli s¹siada - tym razem jest 
g³ównym bohaterem tego mu-
zycznego spektaklu. Jan Sitek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na scenie to ju¿ nie tylko s¹-
siad, to muzyk, który wraz z 
swoimi przyjació³mi-artysta-
mi, pozwala nam na chwilê 
wy³¹czyæ siê z prozy ¿ycia i po 
prostu s³uchaæ… 

Jan Sitek muzykê 
kocha³ od dawna, grywa³ na 
perkusji, potem na gitarze, ale 
ta mi³oœæ musia³a przejœæ 
sporo wzlotów i upadków – bo 
¿ycie pana Jana obfitowa³o w 
trudne sytuacje: by³y dni, gdy 
gitara bywa³a zamieniana na 
butelkê. Ale ten czas ju¿ 
min¹³, przysz³a pomoc naj-
bli¿szych, przyjació³ oraz 
ca³kiem obcych ludzi ze sto-
warzyszenia AA, którym nieo-
bojêtne s¹ zmagania cz³owieka 
samego z sob¹ i swoj¹ s³aboœ-
ci¹. Jednej z tych osób, 
niedawno zmar³ej psychotera-
peutce pani Ewie, Jan Sitek 
zadedykowa³ swój ostatni 
utwór: 
Mam jeszcze wiarê, ¿e dziêki 

Tobie 
Tu, gdzie cz³ek zdepcze, by 

tylko „mieæ” 
Niejeden w duszy odnajdzie 

siebie 

By umieæ kochaæ i cieszyæ siê 
(fragment utworu  

Epitafium dla Ewy) 
 

A tworzyæ zacz¹³, jak 
mówi, leczniczo, „od notowa-
nia uczuæ”, od pisania tekstów 
„o nadziei i mi³oœci” – to po-
maga³o odnaleŸæ siê i upo-
rz¹dkowaæ myœli. Powsta³y 
piosenki i one umo¿liwi³y de-
biut artysty. Razem z Aniel¹ 
Chudzik wyst¹pili na Meet-
ingu w £odygowicach, potem 
by³o wyró¿nienie  podczas 
Przegl¹du Piosenki Absty-
nenckiej w Leœnej i wystêp w 
Olsztynie k. Czêstochowy.  Od 
tego czasu Jan Sitek pisze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piosenki, gra na gitarze i kom-
ponuje piosenki – jak sam je 
nazywa - „do przemyœleñ”. Po 
10 latach wpad³ na pomys³ 
nagrania p³yty, w³aœciwie to 
tak¹ myœl podrzuci³a zaprzy-
jaŸniona rodzina Mielcarków – 
opolskich muzyków i dzienni-
karzy radiowych. Realizacja 
nagrañ trwa³a 3 miesi¹ce. 
Dziêki dobrej woli muzyków, 
którzy zagrali na p³ycie za 
darmo, przy wsparciu Radia 
Opole, sponsorów i  g³ównej 
sponsorki finansowej i emo-
cjonalnej projektu – pani Zosi 
Sitek, ¿ony pana Jana - 17 
grudnia 2008 roku p³yta 
„Takie to ¿ycie…” ujrza³a 
œwiat³o dzienne. 

W styczniowym kon-
cercie kolêd w tarnowskim do-
mu kultury wziêli udzia³ mu-
zycy, którzy pojawili siê tak¿e 
podczas nagrywania p³yty 
pana Jana: Jaros³aw Korzonek 
na perkusji, Jacek Mielcarek 
na saksofonie i Jakub Miel-
carek na kontrabasie Elektry-
cznym. Jakuba Mitoraja zas-
t¹pi³ na gitarze Daniel Popia³-
kiewicz, zdobywca m.in. I 

miejsca na Festiwalu Gitarzy-
stów Jazzowych, a zamiast £u-
kasza £agockiego na instru-
mentach klawiszowych zagra³ 
pianista jazzowy Robert 
Czech, jeden z laureatów 
Fryderyków 2007. Goœcinnie 
na koncercie wyst¹pi³a Ga-
briela Machej, obiecuj¹ca m³o-
da opolska wokalistka, która 
wspomog³a œpiewem pana 
Jana tak¿e podczas nagrywa-
nia p³yty. Podczas kolêdowa-
nia zaœpiewa³a m.in. Lulaj¿e 
Jezuniu. Publicznoœæ na ¿ywo 
mog³a jednak us³yszeæ nie 
tylko pastora³ki i kolêdy w 
aran¿u nieco jazzowym. Bo¿o-
narodzeniowy repertuar wzbo-
gacono o materia³ z p³yty. 
Oprócz kompozycji pana 
Sitka, zabrzmia³y te¿ utwory, 
do których teksty napisa³a 
Beata Stanik. By³o i melan-
cholijnie i ¿ywo – refleksyjnie 
i radoœnie. Urozmaicenie At-
mosfery rodem z Krainy £ago-
dnoœci zapewni³y energiczne 
pasa¿e saksofonu, perkusji i 
reszty instrumentów. 
Koncert nie móg³by by siê 
odbyæ bez ¿yczliwego wspar-
cia i u¿yczenia sali przez 
dyrektor Gminnego Oœrodka 
Kultury Ewê Loster. W orga-
nizacji koncertu pomogli panu 
Jankowi te¿ sponsorzy: prezes 
miejscowego LABTARu - 
Zdzis³aw Barglik, prywatnie 
wicestarosta Krzysztof Wys-
dak oraz dyr. Halina Serafin, 
Ewa Terlikowska – PHU 
Walidrogi, Edward Tomiczek - 
Tomiczek Sp. z o.o. Tarnów 
Op., Jerzy Szneider - Sklep 
Kosorowice, p. Reinert – 
Sklep DECO, Zdzis³aw 
Kaliciak – Sklep Rowerowy 
Tarnów Op., Helmut Sczeœ-
niok – Us³ugi Transportowe, 
Józef Mateja Transport-Us³ugi 
Tarnów Op., Józef Mateja – 
Zak³ad Stolarski Kosorowice, 
Sk³ad Opa³owy Wanda z Nak-
³a, Jan Gebauer z Tarnowa Op. 
Wszystkim za jak¹kolwiek po-
moc pan Jan Sitek serdecznie 
dziêkuje. Bez nich koncert nie 
móg³by siê odbyæ.  

Miejmy nadziejê, ¿e 
ojczysta ziemia w najbli¿szym 
czasie bêdzie mia³a okazjê 
czêœciej ni¿ dotychczas prze-
konaæ siê na ¿ywo, jakiego 
barda wyda³a. 
Nastêpny koncert: 19.04  godz. 
17.00 – GOK Tarnów Op. 
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Spotkanie autorskie 
  

nia 19.02 z klas¹ Vi VI 
poszliœmy do Publicznej 

Biblioteki w Nakle na spot-
kanie z dziennikarzem Krzy-
sztofem Petkiem. Oprócz 
dziennikarstwa pisze ksi¹¿ki, 
jest reporta¿yst¹, organizator-
rem wypraw i szkó³ przetr-
wania. Prowadzi³ harcerski 
Oddzia³ Specjalny, uczestni-
cz¹c m.in. w szkoleniach orga-
nizowanych przez oddzia³y an-
tyterrorystyczne, przeszed³ 
szkolenia survivalu, walki 
wrêcz i psychologii sytuacji 
krytycznych. Dziennikarzem 
zosta³ maj¹c 16 lat, rozpoczy-
naj¹c publikowanie artyku³ów 
w ogólnopolskich czasopism-
mach. Pracowa³ w studiu Ra-
diowym, dla Telewizji Kato-
wice przygotowywa³ programy 
dla dzieci i m³odzie¿y. 
 Opowiada³ nam, jak 
ciê¿ka jest praca dziennikarza, 
jak napisaæ ksi¹¿kê, by ludzie 
j¹ czytali, co czeka nas w 
szko³ach przetrwania i wiele 
innych ciekawych rzeczy. 
Umie kilka rodzajów walk. 
Obecnie uczy siê jêzyka chiñ-
skiego. Pokaza³ nam kilka 
chwytów samoobrony, które 
mog¹ nam siê przydaæ w ¿yciu 
codziennym. Pisze on powieœ-
ci sensacyjno – przygodowe 
przewa¿nie dla m³odzie¿y, ale 
równie¿ dla doros³ych. Obec-
nie ma na koncie 20 ksi¹¿ek. 
Wci¹¿ pisze kolejne ksi¹¿ki, 
podró¿uje po Polsce i jest 
zapraszany na spotkania autor-
skie, promuj¹c tak¿e zdrowy 
styl ¿ycia i aktywnoœæ spo-
³eczn¹. Walczy z postawami 
patologicznymi, organizuj¹c 
wyk³ady, wyprawy dla 
m³odzie¿y. Uczestniczy w 
akcji „Ca³a Polska czyta 
dzieciom”. Prowadzi miêdzy-
narodowe szkolenia literackie  
i warsztaty dziennikarskie. Pod 
koniec spotkania by³ czas na 
pytania i autografy. Zachêca³ 
nas do czytania ksi¹¿ek i re-
alizowania naszych marzeñ. 
 Pragnêlibyœmy po-
dziêkowaæ p. B.Mruk i p. 
L.Nies³ony za zorganizowanie 
tak ciekawego spotkania, które 
nam dostarczy³o wiele infor-
macji, wzruszeñ, a tak¿e prze-
myœleñ co do dalszej naszej 
drogi ¿yciowej. 

Anna Stach 
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