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JUBILEUSZ ZDROWEJ WODY
- wywiad ze S∏awomirem Ma∏eckim

- Zespó∏ Zdrowa Woda powsta∏ w 1988 roku z Pana
inicjatywy. Jak rozpocz´∏o si´ tworzenie grupy?

- W czasach liceum oraz podczas studiów gra∏em
w wielu zespo∏ach. Niektóre z nich by∏y bli˝sze memu
sercu, niektóre zak∏ada∏em sam. Jednak te inicjatywy
nie by∏y na tyle trwa∏e, by stworzyç zespó∏, o jakim
marzy∏em. W maju 1988 roku przeczyta∏em informa-
cje dotyczàce Festiwalu Rawa Blues - jednego z naj-
wi´kszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeƒ
bluesowych w Polsce, który dziÊ jest ju˝ wydarze-
niem mi´dzynarodowym. Pozosta∏o mi znaleêç ludzi,
z którymi b´dzie mo˝na stworzyç prawdziwy zespó∏.
Wydawa∏oby si´ to ∏atwym zadaniem, bo dobrze
zna∏em wówczas Êrodowisko bydgoskich muzyków.
Jednak za∏o˝y∏em sobie, ˝e warto by∏oby skupiç si´
na ludziach, z którymi do tej pory nie gra∏em. Jako
pierwszym pomyÊla∏em o Marku Modrzejewskim -
wokaliÊcie i tekÊciarzu. Pewnego dnia zapuka∏em
do jego drzwi, by przedstawiç mu swój plan. Rozma-
wialiÊmy 3 czy 4 godziny, troch´ zaj´∏o mi przeko-
nanie Marka do mojego pomys∏u. Mia∏ on ju˝ wtedy
30 lat, by∏ po prawie, mia∏ dobrà prac´, za∏o˝onà
rodzin´. Jego priorytety by∏y troch´ inne, mo˝na
powiedzieç, ˝e ju˝ mia∏ papcie obok fotela. Jednak
po kilkugodzinnej rozmowie uleg∏ moim namowom.
Wiem, ˝e dziÊ jest bardzo zadowolony z tego faktu.
Zresztà ca∏e m∏odzieƒcze ˝ycie marzy∏ o tym, by

Êpiewaç. GdzieÊ tam oczywiÊcie realizowa∏ swe pasje,
ale nie poÊwi´ca∏ si´ temu w pe∏ni. Kiedy Marek si´
zgodzi∏ na udzia∏ we wspólnym projekcie, uda∏em
si´ do dwóch pozosta∏ych muzyków, których zna∏em
ju˝ wczeÊniej. I tak do∏àczyli do nas basista S∏awek
Jagas i perkusista Andrzej Âwieczkowski. W takim
sk∏adzie wystàpiliÊmy w 1988 roku w katowickim
Spodku na Festiwalu Rawa Blues, który wygraliÊmy.
To by∏ powód do dumy, bo zg∏oszeƒ z ca∏ej Polski
by∏o a˝ 436, a w chwili, gdy odbywa∏ si´ Festiwal,
nasz zespó∏ gra∏ ze sobà zaledwie oko∏o 2 miesiàce.
Nie spodziewaliÊmy si´ takiego sukcesu, ale dzi´ki
niemu mieliÊmy wielkà motywacj´, by iÊç dalej.

- A skàd wzià∏ si´ pomys∏ na nazw´ zespo∏u?
- Nazwa oczywiÊcie wià˝e si´ z Ciechocinkiem.

Po obiedzie pewnego pami´tnego popo∏udnia pi∏em
Krystynk´ i tak narodzi∏a si´ nazwa Zdrowa Woda.
Ju˝ w tamtych czasach preferowane by∏y nazwy obco-
j´zyczne, jak chocia˝by znakomity zespó∏ Easy Rider.
Ale ja wola∏em nazw´ polskà. Ludzie majà oczywiÊcie
ró˝ne skojarzenia odnoÊnie Zdrowej Wody, ale praw-
da wydaje si´ bardziej prozaiczna…

- DziÊ zespó∏ liczy pi´ç osób - Ciebie, Marka Modrze-
jewskiego, S∏awka Jagasa, Krzysztofa Baranowicza i Da-
wida Leszczyka. Sp´dzacie ze sobà sporo czasu na kon-
certach, podczas nagraƒ. A prywatnie przyjaênicie si´,
sp´dzacie ze sobà czas?

- Takiej muzyki, jakà gramy, nie mo˝na tworzyç
bez przyjaêni. Nie tworzymy jej dla pieni´dzy czy
popularnoÊci medialnej. Nie wyobra˝am te˝ sobie,
˝e na jakimÊ z koncertów zagramy z playbacku. Musi
byç w tym prawda.

- Pana ˝ona jest pracownikiem naukowym, Pan mu-
zykiem. Dwa zupe∏nie ró˝ne Êwiaty. Czy mimo to ˝ona
wspiera Pana w muzycznych poczynaniach?

- ̊ ona jest fankà blues-rocka, choç jej gusta muzycz-
ne wychodzà tak˝e poza t´ stylistyk´. MyÊl´, ˝e to bar-
dzo dobrze, ˝e ˝ona nie jest zwiàzana zawodowo
z bran˝à muzycznà.  Zwiàzek dwóch muzyków jest
trudny, szczególnie jeÊli nie zgodzà si´ ze sobà pod
wzgl´dem stylistycznym. Znam takie przypadki. Moja
ma∏˝onka natomiast wspiera mnie od poczàtku.
Na dwudziestolecie zespo∏u podarowa∏a mi gitar´
firmy Gibson, a na tegoroczny jubileusz otrzyma∏em
gitar´ elektrycznà Gibson Les Paul Custom Shop 1960
- symbolicznie, bo 1960 to rok moich urodzin.

- Obecnie pracujecie z zespo∏em nad jakimÊ nowym
materia∏em?

- Tak, trwajà przygotowania do wydania kolejnej
10 ju˝ p∏yty. Jednak trudno powiedzieç, kiedy materia∏
zostanie ukoƒczony. Choç zwykle nie zajmuje to wiele
czasu. Kiedy wchodzimy do studia, wiemy, co chce-
my stworzyç. Artysta albo coÊ tworzy i wie, do czego

aktualny sk∏ad zespo∏u
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zmierza, albo poszukuje. Kiedy wi´c wchodzimy na
nagrania, mamy z góry ustalony plan i realizujemy
go. To, ˝e muzyk sp´dzi w studiu wiele czasu, wcale
nie oznacza, ˝e p∏yta b´dzie wybitnym osiàgni´ciem.
Przyk∏ad chocia˝by by∏ego wokalisty Guns N`Roses,
który przez wiele lat pracowa∏ nad p∏ytà. Mia∏a byç
ona wielkim objawieniem, a okaza∏a si´ absolutnie
przeci´tna.

- Mo˝e zdradzi Pan coÊ wi´cej na temat nowego
projektu p∏ytowego?

- Przygotowa∏em ca∏y materia∏ muzyczny. Marek
Modrzejewski napisa∏ bardzo ciekawe teksty. Zresztà
od zawsze jest mi´dzy nami niesamowita interakcja
- robi´ utwór, przesy∏am go Markowi, a on stwierdza,
˝e tekst tworzy si´ jak z r´kawa, jakby sam si´ pisa∏.
W zasadzie, kiedy daj´ Markowi utwór, nie rozmawia-
my o tym, o czym ma byç tekst. A potem okazuje si´,
˝e Marek odnajduje si´ w tym idealnie. A wracajàc
do p∏yty, nad którà pracujemy... Na pewno znajdzie
si´ na niej jeden utwór akustyczny, b´dà spokojne
tonacje, ale i wr´cz hardrockowe kawa∏ki. Stawiamy
na ró˝norodnoÊç, bo wydaje mi si´, ̋ e muzyka powin-
na wprowadzaç w ró˝ne nastroje. Bioràc pod uwag´
ca∏y proces produkcyjny, p∏yta powinna pojawiç si´
po nowym roku.

- Podobno pierwszà gitar´ zrobi∏ Pan sobie z tektury
i rozpoczà∏ „çwiczenia”. Wiem, ˝e pierwszymi Paƒskimi
inspiracjami muzycznymi by∏ zespó∏ Breakout, Tadeusz
Nalepa. A dziÊ? Co jest Pana inspiracjà?

- Tak, zgadza si´. To, co interesowa∏o mnie kiedyÊ,
na pewno nadal jest mi bliskie. Wcià˝ dochodzà nowi
wokaliÊci, zespo∏y, które sà dobre w tym, co robià.
Lista jest d∏uga. Jednak wszystkie inspiracje oscylujà
wokó∏ stylistyki rocka i mocniejszego bluesa - od tak
zwanego bia∏ego bluesa elektrycznego brytyjskiego
czy amerykaƒskiego.

- A do których piosenek waszego autorstwa ma Pan
najwi´kszy sentyment?

- Hm… Sk∏ama∏bym, jeÊli powiem, ̋ e „Piwo” nale˝y
do moich ulubionych utworów.  Publika co prawda
go uwielbia, ten utwór nas wykreowa∏. Jednak ma
on doÊç prostà konstrukcj´, melodi´, niczym blues
ludyczny - zaÊpiewa go ka˝dy. Natomiast mój wybór
pad∏by na utwory mniej popularne, bardziej skom-
plikowane, nad którymi d∏ugo pracowaliÊmy. Do ta-

kich kompozycji nale˝y piosenka „Twój szept” czy bal-
lada „Policz czas”.

- Wasze 25lecie istnienia zespo∏u Êwi´towaliÊcie
mi´dzy innymi podczas tegorocznego Festiwalu Blues
bez Barier, który odby∏ si´ 7 wrzeÊnia. Czy móg∏by
Pan podsumowaç IX edycj´ tego wydarzenia?

- Ta edycja by∏a na pewno prze∏omowa. Podczas
tegorocznego Festiwalu Blues bez Barier, oprócz na-
szego zespo∏u, zagra∏y formacje polskie: MGM, Open
Blues, a tak˝e po raz pierwszy pojawili si´ wykonawcy
zagraniczni: The Cell z Czech oraz Danny Bryant
Band z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy tak˝e Festi-
wal zosta∏ zaprezentowany w muszli koncertowej.
Pomys∏odawcà, który wskaza∏ to miejsce by∏ Burmi-
strz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz. Zresztà organiza-
torem ca∏ego wydarzenia by∏ Urzàd Miejski w Ciecho-
cinku. W tym miejscu chcia∏em serdecznie podzi´ko-
waç Burmistrzowi za wsparcie naszych dzia∏aƒ.
To dzi´ki Niemu tegoroczny Festiwal nagrywany by∏
przez telewizj´. Wielkà niespodziankà by∏o dla nas,
gdy podczas koncertu Burmistrz wkroczy∏ na scen´
i z okazji 25lecia istnienia zespo∏u wr´czy∏ nam pa-
miàtkowà tablic´, a na niej s∏owa podzi´kowania
za promocj´ miasta. W przygotowanie Festiwalu w∏à-
czyli si´ tak˝e wolontariusze - ciechociƒscy licealiÊci,
którzy towarzyszyli zespo∏om, pomagali im. Podczas
naszego koncertu natomiast pojawili si´ specjalni
goÊcie - byli cz∏onkowie zespo∏u: Andrzej Âwieczkowski
oraz pARTyzant, a tak˝e kilkunastoletni artyÊci: Mi-
ron Karlewski oraz S∏awek Suchowiecki. Cieszymy
si´ równie˝, ̋ e dopisa∏a publika. Oprócz mieszkaƒców
i kuracjuszy z Ciechocinka, na Festiwal przybyli lu-
dzie z ca∏ej Polski: ¸odzi, Warszawy czy Poznania.
Pojawi∏ si´ tak˝e Dyrektor Festiwalu Suwa∏ki Blues
Festiwal, na którym mieliÊmy okazj´ graç w tamtym
roku. ByliÊmy zaszczyceni faktem, ˝e ponownie za-
prosi∏ nasz zespó∏ do wzi´cia udzia∏u w tym wydarze-
niu za rok.

- W tym roku wasz zespó∏ obchodzi jubileusz, nato-
miast w przysz∏ym roku to Festiwal Blues Bez Barier
b´dzie mia∏ swoje 10 urodziny.

- Ju˝ serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
- Dzi´kuj´ za rozmow´.
- Dzi´kuj´.

          Karolina Jasiƒska

Festiwal „Rawa Blues” z 1988 roku Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy - 15 lutego 1992 r.
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