
Koniec lata z zespo∏em ENEJ

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Letnie wakacje w Ciechocinku zakoƒczy∏y si´ wspania∏à ucztà muzycznà. 29 sierpnia na stadionie
miejskim odby∏ si´ bowiem koncert zespo∏u ENEJ, który rozrusza∏ publik´ w rytmach ska.
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ENEJ to polski zespó∏ rockowo-folkowy, za∏o˝ony w 2002 roku w Olsztynie
przez braci Piotra i Paw∏a So∏oduchów oraz ich przyjaciela ¸ukasza Kojrysa - obecne-
go managera zespo∏u. Nazwa sk∏adu pochodzi od imienia g∏ównego bohatera „Ene-
idy” Iwana Kotlarewskiego. Utwór ten jest jednym z najwa˝niejszych dzie∏ literatury
ukraiƒskiej, a Enej to weso∏y Kozak podró˝ujàcy po Êwiecie. Zainteresowania mu-
zykà folkowà, szczególnie ukraiƒskà, mia∏y êród∏o w pochodzeniu cz∏onków zespo∏u
- rodzina braci So∏oduchów ma korzenie ukraiƒskie, natomiast Miros∏aw Ortyƒs-
ki urodzi∏ si´ we Lwowie. Pozostali cz∏onkowie zespo∏u to Polacy, co czyni grup´
ró˝norodnà kulturowo. Rok 2011 okaza∏ si´ szcz´Êliwy dla zespo∏u, gdy˝ wtedy to
wystartowa∏ w programie Must Be The Music - Tylko Muzyka w telewizji Polsat,
gdzie zosta∏ wy∏oniony spoÊród 10.000 uczestników, by 7 maja okazaç si´ jego zwy-
ci´zcà. Wydarzenie to okaza∏o si´ momentem prze∏omowym w historii zespo∏u.
Ju˝ dzieƒ po fina∏owym odcinku wi´kszoÊç stacji radiowych w Polsce zacz´∏a graç
utwór „Radio Hello”. DziÊ muzycy koncertujà w ca∏ej Polsce oraz za granicà.

Wywiadu udzieli∏ nam wokalista ENEJA Piotr So∏oducha:
- Wasza droga do popularnoÊci, zaistnienia w Êwiecie muzycznym by∏a doÊç

d∏uga. Mimo to w 2011 roku wygraliÊcie Must Be The Music. Jak myÊlisz, co takiego
macie w sobie, ˝e to w∏aÊnie wam si´ uda∏o?

- Dzi´ki naszej pracy, zapa∏owi, motywacji, zespó∏ gna∏ do przodu. To nie jest
tak, ˝e przed Must Be The Music nic nie robiliÊmy. WydaliÊmy w koƒcu dwie p∏yty,
byliÊmy na przystanku Woodstock, koncertowaliÊmy. Jednak to przede wszystkim
dzi´ki ludziom, widzom osiàgn´liÊmy sukces. Program rzeczywiÊcie wszystko przy-
spieszy∏, jednak myÊl´, ˝e uczciwie na to zapracowaliÊmy.

- Sk∏ad zespo∏u przez lata si´ zmienia∏. DziÊ jest was a˝ oÊmiu. Czy w zepole
panuje przyjazna atmosfera?

- Dodajàc naszych kierowców, realizatorów dêwi´ku, managera, b´dzie nas trzy-
naÊcie osób. Wiadomo jak jest w grupie, tym bardziej jeÊli sp´dza si´ ze sobà tak
wiele czasu… Zawsze znajdà si´ jakieÊ niedomówienia. Sp´dzamy ze sobà non stop
ko∏o 180-190 dni w roku. Widzàc si´ codziennie i majàc ka˝dego dnia podobny
tryb ˝ycia - pobudka, Êniadanie, próba, obiad, koncert i sen, czasem dochodzi mi´-
dzy nami do tzw. „zgrzytów”. Za∏atwiamy je m´skà rozmowà. Jednak pod wzgl´dem
muzycznym porozumiewamy si´ bez zarzutów, jesteÊmy jasno podzieleni - ja i ba-
sista odpowiadamy za stron´ muzycznà, od poczàtku budowaliÊmy wizj´ zespo∏u.
Inni nam zaufali, choç oczywiÊcie tak˝e poddajà swoje pomys∏y.

- Wyobra˝asz sobie ˝ycie bez muzyki?
- Eh, to by∏oby ci´˝kie. Gram od siódmego roku ˝ycia - ucz´szcza∏em do szko∏y

muzycznej. Nast´pnie dziwnym trafem znalaz∏em si´ w technikum hotelarskim,
potem ponownie edukacj´ zwiàza∏em z muzykà. Nie widzia∏em siebie w innym
miejscu ni˝ Êwiat muzyczny. Odpowiadajàc na twoje pytanie, nie wyobra˝am sobie
Êwiata bez muzyki.

- Na koniec pozwol´ sobie zadaç pytanie zwiàzane z naszym miastem - czy
prywatnie by∏eÊ kiedyÊ w Ciechocinku, znasz ten region?

- Niestety nigdy prywatnie tu nie by∏em. Ciechocinek kojarzy mi si´ z miejscem,
do którego przyje˝d˝a mnóstwo ludzi, aby wypoczàç i powdychaç czystego powie-
trza p∏ynàcego z t´˝ni. Nasz kierowca cz´sto przyje˝d˝a z ma∏˝onkà na wypoczynek
i czasem opowiada nam o mieÊcie.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
Oprócz g∏ównej gwiazdy wieczoru, na stadionie miejskim wystàpi∏y tak˝e zespo-

∏y: Brawo oraz Abba Show. Mieszkaƒcy, kuracjusze i goÊcie mogli skorzystaç tak˝e
z szeregu atrakcji, jak na przyk∏ad weso∏e miasteczko czy liczne ogródki gastrono-
miczne.

Wszystko, co dobre, kiedyÊ si´ koƒczy. Lato, niestety, tak˝e. Jednak dzi´ki orga-
nizatorowi wydarzenia - Urz´dowi Miasta Ciechocinka, letnie wakacje zakoƒczy∏y
si´ wspania∏ym muzycznym przytupem.

   Red.


