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    01. Lucky man  02. Nie bądź kiep  03. Garniesz się do mnie  04. Szklana miłość  05. Lina 
06. Częstochowa '77  07. Kochaj mnie kochaj  08. Piwo  09. Balanga  10. Tyle chciałbym Ci
powiedzieć    Musicians:  Sławomir Jagas - bass  Piotr F. Krajniak – vocals, harmonica 
Sławomir Małecki – guitar, vocals  Marek Modrzejewski – guitar, vocaLS  Mariusz Taranowski –
drums    

 

  

Zasadnicza kariera Zdrowej Wody rozpoczęła się od występu w 1989 roku na Ogólnopolskim
Przeglądzie Piosenki, gdzie został zakwalifikowany do "Złotej Dziesiątki" polskich zespołów
młodzieżowych. Dobre wrażenie spotęgowali udziałem w koncercie finałowym Festiwalu Opole
'89.

  

Płytowy (a w zasadzie kasetowy, bo takie to były czasy) debiut zespołu to rok 1990 i materiał
zatytułowany "Piwo". Tytułowa piosenka lotem błyskawicy obiegła Polskę i stała się wielkim
przebojem.

  

- Kiedy nagraliśmy pierwszą kasetę dla wytwórni Waltera Chełstowskiego, na której znalazło się
"Piwo", nigdy nie sądziliśmy, że ten utwór będzie cokolwiek znaczył - raz jeszcze Małecki dla
"Tylko Rocka". - Traktowaliśmy go bardziej jako żart muzyczny, głównie od strony tekstowej. I
nagle ten numer stał się znany. Słuchany był na różnych imprezach, ogniskowych, domowych,
oblewanych i nieoblewanych.

  

Lata 1991 - 1996 były niezwykle aktywne dla muzyków. W latach 1991 - 1993 zespół był
związany z agencją Zjednoczone Słonie Chełstowskiego. W 1992 roku, wspólnie z Jerzym
Owsiakiem, grupa rozpoczęła akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
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Muzycznie ten okres zaznaczył się albumami "Wino" (1993) oraz "Zdrowa woda" (1996), które
umocniły pozycję kapeli na polskiej scenie muzycznej. Jest to o tyle interesujące, że twórczość
formacji miała charakter niszowy a jej obecność w mediach była śladowa. --- muzyka.wp.pl
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