
Mi´dzy m´˝czyznà a kobietà

- Ju˝ za kilka dni Êwi´ta, jaki tym razem muzycz-
ny prezent dla fanów bluesa przygotowa∏a Zdrowa
Woda?

- S∏awek Ma∏ecki: Mo˝na powiedzieç, ˝e przygoto-
waliÊmy mi∏y i sympatyczny prezent, jakim jest nasza
najnowsza p∏yta „Mi´dzy m´˝czyzna a kobietà”.

- Zespó∏ zaczyna∏ od zdecydowanie bardziej p∏yn-
nych tematów, by∏o „Piwo” i „Wino”, ostatnie krà˝ki
to ju˝ tematyka opisujàca stosunki damsko - m´skie…

- Marek Modrzejewski: By∏o „Piwo”, „Wino”, „Zdro-
wa Woda”, Nie bój si´ mi∏oÊci”, „Dziwne myÊli”, a teraz
jest „Mi´dzy m´˝czyzna a kobietà”.

- S.M.: Trzeba zauwa˝yç to bardzo „p∏ynne” przejÊcie
od p∏ynów do tematyki damsko - m´skiej.

- M.M.: Ja bym nawet pokusi∏ si´ o podsumowanie,
˝e stosunki damsko - m´skie powinny byç p∏ynne.
Wyt∏umaczeniem tego niech b´dzie fakt, ˝e Zdrowa
Woda wyznaj´ zasad´ „panta rhei” („wszystko p∏ynie”
przyp. red.)

- P∏ynnie przejdêmy wi´c do nast´pnego pytania.
Co na Waszej ostatniej p∏ycie jest takiego, czego nie
mo˝na by∏o znaleêç na poprzednich krà˝kach?

- S.M.: Dla mnie jest to najrówniejsza p∏yta ze
wszystkich, które nagraliÊmy. Na ka˝dej z p∏yt, które
nagraliÊmy, znajduj´ utwory bardzo fajne, ale te˝ ut-
wory, z których prawdopodobnie dziÊ bym si´ wyco-
fa∏. Ta p∏yta jest bardzo rzeczowa, nie ma na niej ka-
wa∏ków ewidentnie s∏abych. Co najwa˝niejsze nie jest
to tylko moja ocena, ale dobre opinie s∏ysz´ od ludzi
znajàcych si´ na muzyce, a to cieszy. Jest to p∏yta bar-
dzo równa i dojrza∏a.

- M.M.: Ta p∏yta jest na pewno bardzo przemyÊlana.
By∏ na to czas, poniewa˝ czekaliÊmy na nià blisko pi´ç
lat. Poprzednie wydawnictwa ukazywa∏y si´ w krót-
kich odst´pach czasowych i nagrywaliÊmy je znacznie
szybciej. Po „Dziwnych myÊlach” mieliÊmy wi´cej czasu,
aby zastanowiç si´ nad tym, co posiadamy. Materia∏u
przyby∏o tyle, ˝e spokojnie moglibyÊmy zagraç dwa,
a nawet trzy krà˝ki. Wybór pad∏ na 14 utworów, któ-
re znalaz∏y si´ na p∏ycie. Zgadzam si´ ze S∏awkiem, ˝e
p∏yta „Mi´dzy m´˝czyznà a kobietà” jest niez∏a i znajdu-
je coraz wi´ksze uznanie. DoÊwiadczam tego niemal
ka˝dego dnia. Wracajàc do pytania,  to zapewne pu-
blicystyka jest tà materià, której brakowa∏o w wydaw-
nictwach. Owszem, nadal jest sporo tematów mi∏os-
nych, jednak˝e sprawy spo∏eczne zaj´∏y nas równie˝
tym razem. Od dawna lansujemy has∏o: „lepiej si´
ca∏owaç ni˝ pa∏owaç”, a ˝ycie, niestety, niesie ze sobà

zupe∏nie inne treÊci. Patrzàc na to wszystko, trudno
byç oboj´tnym, Stàd piosenka „Nie ufam politykom”,
„Kryzys”, czy „W pobli˝u biedy”. Krótko mówiàc, bez-
kompromisowa krytyka wszelkiego dziadostwa i ob∏u-
dy.

- A jak to jest na koncertach, o jakie utwory naj-
cz´Êciej prosi publicznoÊç?

- M.M.: Ku naszemu zaskoczeniu publicznoÊç pod-
czas koncertów poszerza katalog utworów, o które si´
dopomina. I o dziwo, sà to piosenki nagrane 15, 18
lat temu i choç nie gramy ich ju˝ na koncertach, to w
przerwach pomi´dzy utworami publicznoÊç w∏aÊnie
je wywo∏uje. Nowy materia∏ nie jest jeszcze a˝ tak do-
brze znany. Utwory z ostatniej p∏yty graliÊmy jednak
wczeÊniej na koncertach i spotyka∏y si´ z ciep∏ym przy-
j´ciem, szczególnie na koncertach klubowych, gdzie
cz∏owiek mo˝e si´ bardziej przys∏uchaç i identyfiko-
waç si´ z granymi treÊciami. W∏aÊnie te klubowe kon-
certy pokaza∏y, ˝e ludzie chcà s∏uchaç nowych rzeczy,
co pozwala pozostawaç w dobrym samopoczuciu.

- S.M.: W ogóle z graniem utworów, które z cza-
sem sta∏y si´ bardziej popularne, jest ciekawa sytuacja,
bo Zdrowa Woda nigdy nie by∏a specjalnie medialnym
zespo∏em. Nigdy nie byliÊmy specjalnie promowani
przez media. I to, o czym wspomnia∏ Marek, to, ˝e
ludzie dopominajà si´ utworów, których nie gramy
ju˝ na koncertach, oznacza, ˝e poznajà je, s∏uchajàc
naszych p∏yt. I to jest bardzo pozytywne, bo oznacza,
˝e zespó∏ nie musi posi∏kowaç si´ agresywnà rekla-
mà. A to jest najbardziej zdrowy uk∏ad mi´dzy zespo-
∏em a publicznoÊcià.

- Niedawno ukaza∏a si´ reedycja p∏yty „Piwo”.
Kiedy b´dzie mo˝na pos∏uchaç wznowionego „Wina”?

Choç jako smakosze „Zdrowej Wody” zaczynali od napojów zwanych „Piwem”
i „Winem” szybko przekonali si´, ˝e najwa˝niejsze has∏o brzmi „Nie bój si´ mi∏oÊci”.
To odkrycie wywo∏a∏o wÊród cz∏onków ciechociƒskiej kapeli „Dziwne myÊli”, ale
po prawie 18 latach wspólnego grania doskonale wiedzà, co dzieje si´ „Mi´dzy
m´˝czyznà a kobietà”.

Ze S∏awkiem Ma∏eckim i Markiem Modrzejewskim - za∏o˝ycielami Zdrowej
Wody, o nowej p∏ycie Êwi´tach i nie tylko rozmawia∏ Jakub Giza.
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- S.M.: Na „Wino” b´dzie trzeba troch´ poczekaç.
P∏yta planowana jest na przysz∏y rok. W tym roku uka-
za∏y si´ dwie p∏yty Zdrowej Wody „The best” i „Mi´-
dzy m´˝czyznà a kobietà” i wydawanie trzeciej p∏yty
by∏oby niecelowe. Jest jednak przygotowana niespo-
dzianka w postaci czterech bonusów - utworów nagra-
nych na poczàtku dzia∏alnoÊci Zdrowej Wody.

I choç mieliÊmy du˝e opory, czy zamieÊciç takie
w∏aÊnie wersje na p∏ycie, to uka˝à si´ i myÊl´, ˝e b´dà
du˝à atrakcjà. Natomiast dalsze plany to p∏yta zawie-
rajàca ballady Zdrowej Wody.

- A co z p∏ytà koncertowà?
- S.M.: Nie b´dzie to zadanie ∏atwe, zw∏aszcza od

strony technicznej. I chocia˝ takiej p∏yty nie nagrywa
si´ z jednego koncertu, to ja zawsze boj´ si´ takiej
p∏yty, bo jest to totalna weryfikacja. Ale bardzo byÊmy
chcieli nagraç taki w∏aÊnie album.

- M.M: Ja nie podziel´ obaw kolegi, kilkakrotnie w
naszej karierze zdarza∏o si´, ˝e nagrywano nasze kon-
cert, i póêniej okazywa∏o si´, ˝e sà one bardzo fajne.
Pozostaje problem techniczny, bo do nagrania takiej
p∏yty niezb´dny jest odpowiedni zawodowy sprz´t.
My marzymy ca∏y czas, ˝eby taki koncerty nagraç w
ciechociƒskim teatrze. By∏aby to dobra reklama tego
obiektu o wyjàtkowej urodzie, ale i fajna pamiàtka dla
naszego miasta.

- S.M.: To bardzo dobry pomys∏, z drugiej strony
na naszych p∏ytach zawsze pojawiajà si´ ciechociƒskie
akcenty. Czy to przez odniesienie w  tekstach, akcent
na ok∏adce, czy tak jak na ostatniej p∏ycie podzi´kowaƒ
dla burmistrza za udost´pnienie nam miejsca do prób.
Przez te wszystkie lata jesteÊmy z miastem zwiàzani i
staliÊmy si´ ju˝ jednà z ga∏´zi tego drzewa. I jesteÊmy
z tego dumni.

- M.M.: My z uporem prawie od 18 lat podczas
wyst´pów w ca∏ej Polsce -  bo praktycznie nie ma
zakàtka, w którym byÊmy nie grali - wsz´dzie podkreÊ-
lamy, skàd jesteÊmy. I przez te lata wszyscy nauczyli
si´, ˝e Zdrowa Woda jest z Ciechocinka i to nas bardzo
cieszy.

W przysz∏ym roku zespó∏ b´dzie obchodzi∏ 18 uro-
dziny, a jak jako „pe∏noletni” niemal˝e muzycy oce-
niacie tych m∏odych ludzi, którzy obecnie zaczyna-
jà graç w naszym mieÊcie? Co byÊcie im poradzili?

- M.M.: - Jestem niezwykle zbudowany tym, ˝e w
Ciechocinku zacz´∏o graç tylu naprawd´ utalentowa-
nych m∏odych ludzi, czego mogliÊmy doÊwiadczyç
chocia˝by na ostatnim koncercie, który odby∏ si´ pod
has∏em „Depresja”. Zamys∏ jest taki, aby impreza ta
odbywa∏a si´ cyklicznie i przyciàga∏a m∏odych ludzi
nie tylko z Ciechocinka, ale i z okolic, a z czasem mo-
˝e i z ca∏ego kraju. Bardzo ciesz´ si´, ˝e w Ciechocin-
ku jest tylu m∏odych, zdolnych ludzi i patrzàc w prze-
sz∏oÊç mog´ powiedzieç, ˝e wielu z nich jest na wy˝-
szym poziomie ni˝ my byliÊmy, b´dàc w ich wieku. Ja
jestem wielkim fanem tych m∏odych ludzi i ze wszyst-
kich si∏ b´d´ stara∏ si´ im pomagaç. Je˝eli chodzi o
rad´ dla m∏odych, to, niestety, muszà byç przygotowani
na wiele wyrzeczeƒ, oczywiÊcie je˝eli myÊlà o graniu
zawodowym. Rynek muzyczny jest bezlitosny i bardzo
du˝o jest zespo∏ów, które nagra∏y jeden przebój i zni-
kn´∏y. Trzeba du˝o pracowaç i chodziç po ziemi.

- S.M.: Powiem tak, kiedy Zdrowa Woda zaczyna-
∏a ∏apaç popularnoÊç, to wtedy nie czu∏em, ˝e jestem
w zespole, z którego m∏odzie˝ chcia∏aby czerpaç wzo-
ry. Mniej wi´cej od roku 2000 sytuacja zacz´∏a si´
zmieniaç.

Ponownie m∏odzie˝ zacz´∏a si´ uto˝samiaç z muzykà
rockowà i w zwiàzku z tym bardzo cz´sto mam wizyty
m∏odych ludzi, przynoszàcych próbki swoich dokonaƒ.
I bardzo jest mi mi∏o, gdy przynoszà utwory i mówià,
˝e podobne one sà troch´ do któregoÊ z utworów
Zdrowej Wody. A podstawowa rada, to nie przyzwy-
czajaç si´ do sukcesu. Je˝eli pojawi si´, jest pi´knie,
gdy powtórzy si´, to jest cudownie, ale na pewno nie
b´dzie trwa∏ wiecznie.

- A czy Zdrowa Woda odnios∏a sukces?
- M.M.: MyÊl´, ˝e tak. Skoro piszà o nas w encyklo-

pediach, powa˝nych wydawnictwach muzycznych,
ksià˝kach o polskim bluesie, czy porównujà nasze
dokonania z innymi artystami,  to, mierzàc tà miarà,
odnieÊliÊmy sukces. ZagraliÊmy praktycznie ze wszyst-
kimi wykonawcami w naszym kraju i poza Sopotem
byliÊmy wsz´dzie. A najbardziej budujàce jest to, ˝e
Zdrowa Woda pochodzi z takiego ma∏ego miasta, jakim
jest Ciechocinek.

- S.M.: Dla mnie wyznacznikiem sukcesu by∏o zwy-
ci´stwo na Rawie Blues, (w 1989 r. przyp. red.) oraz
wyst´p w koncercie Debiutów w Opolu. No i byliÊmy
pierwszym zespo∏em, który z Jurkiem Owsiakiem za-
gra∏ w Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy. Tych
koncertów naprawd´ by∏o bardzo du˝o, grubo ponad
tysiàc w setkach miast i miejscowoÊci ca∏ego kraju.

- Panowie, za kilka dni Êwi´ta. Czego na najbli˝sze
dni mo˝na ˝yczyç Zdrowej Wodzie i czego ˝yczycie
waszym fanom?

- S.M.: Zdrowej Wodzie przede wszystkim ˝yczymy
zdrowia, bo ono jest najwa˝niejszà rzeczà. Zdrowie
stanowi o wszystkim, ci, którzy je majà, pewnie nie
zwracajà na nie uwagi. Ci ,którzy je stracili, zauwa˝ajà,
˝e jest ono motorem do ˝ycia.

- M.M.: Ja naszym fanom i nie tylko ˝ycz´, ˝eby,
s∏uchajàc naszych p∏yt,  znaleêli w nich okruchy swoje-
go ˝ycia. Wszystkiego najlepszego chc´ ˝yczyç te˝ na-
szemu miastu. Kochamy je, ludzi którzy w nim miesz-
kajà i chcielibyÊmy kolejne 18 lat istnieç na rynku
muzycznym, przynoszàc zaszczyt i chlub´ T´˝niopolis.

- S.M.: Ja ˝yczy∏bym wszystkim, ˝eby wróci∏y do
∏ask s∏owa: kole˝eƒstwo, przyjaêƒ, ˝eby màdroÊç by∏a
czynnikiem decydujàcym.

- M.M.: ˚eby ludzie przestali kierowaç si´ zawiÊcià,
a tak ju˝ zupe∏nie na sam koniec - wi´cej luzu.

- S.M. … i ˝eby by∏o zdecydowanie mniej tych
czynników dzia∏ajàcych depresyjnie i ˝ebyÊmy wszyscy
byli dla siebie bardziej ˝yczliwi.

- A ja ̋ ycz´, ̋ eby wielu czytelników „Zdroju Ciecho-
ciƒskiego” znalaz∏o pod choinkà waszà ostatnià p∏yt´.

Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

fot. T. Kamiƒski


