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Piotr Peto
PMP Pro-Audio
Spotkanie z panem Piotrem Peto, założycielem niewielkiej, ale mimo to dość dobrze znanej w światku
muzycznym firmy PMP Electronics (a obecnie PMP Pro-Audio), miało służyć przygotowaniu krótkiego
wywiadu, a przerodziło się… w dosyć długą i ciekawą rozmowę. Piotr okazał się bowiem osobą niezwykle
zaangażowaną w to, co robi od lat, i totalnie, acz pozytywnie, „zakręconą” na tym polu. Po prostu pasjonat.
Na rzeczone spotkanie udałem się do podwarszawskiego Piaseczna, gdzie znajduje się
siedziba firmy PMP, zlokalizowana w niewielkim domku jednorodzinnym. Rozmawialiśmy w pracowni znajdującej się w podpiwniczeniu, które mój rozmówca sam, własnymi
rękami „wyrył” w ziemi i prawie samodzielnie
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wybudował, łącznie z wylewaniem stropów,
wykonaniem dachu i wszystkich instalacji. Na
regałach umieszczonych zostało wiele urządzeń, które pozwalają badać parametry różnego rodzaju wzmacniaczy czy głośników. To
w zasadzie takie małe laboratorium i manufaktura w jednym.

M.K.: W logo firmy PMP widnieje rok założenia 1992. Oznacza to, że w bieżącym obchodzi ona 25-lecie działalności.
P.P.: Tak, ale wszystko zaczęło się znacznie, znacznie wcześniej, bo już w roku 1978.
To wtedy zbudowałem swoja pierwszą „paczkę” gitarową 4x12 (tu Piotr pokazuje zdjęcie na

ścianie). Później, w latach 80., powstała firma
PEBA Sound, czyli pierwsze, jeszcze nieoficjalnie wejście na krajowy rynek muzyczny.
Ale najpierw pojawiło się zainteresowanie
muzyką, czy elektroniką ? Bo przeglądając
Twoją stronę zauważyłem również felietony
niekoniecznie związane z techniką estradową, a właśnie z muzyką.
Muzyką! Zaczynałem od gitary klasycznej, a potem nabyłem elektryczną i tak sobie
do dziś na obu brzdąkam amatorsko. Poza
tym pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny,
szczególnie ze strony ojca – babcia była pianistką, samorodnym talentem, potrafiła np.
grać z nut a’vista, a ponieważ jako dziecko
wychowywałem się w domu dziadków, przesiąknąłem muzyką od dziecka. Odziedziczyłem po babci pianino, na którym niestety nie
gram, a w domu dziadka, przed wojną, były
dwa fortepiany Steinwaya – jeden służył do
ćwiczeń, a drugi do grania, między innymi
koncertów dobroczynnych, na których babcia
występowała w duecie z dziadkiem, grającym
na skrzypcach. Był on również dyrygentem
chóru kościelnego, choć także nie posiadał
wykształcenia muzycznego. Syn babci, czyli
mój stryjek, grał na akordeonie, a jej rodzona siostra ukończyła konserwatorium w klasie harfy.
To kiedy i w jaki sposób zacząłeś się interesować sprzętem dźwiękowym?
W drugiej połowie lat 70. pracowałem
w centrali kolportażu, i tam, trochę przypadkowo, trafił mi do rąk prospekt amerykańskiej firmy Carvin. Bardzo spodobały mi się
prezentowane w nim produkty i pomyślałem
sobie, że napiszę do nich. Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem bardzo miłą odpowiedź
i potem przez kilkanaście lat trwała ta korespondencja, a ja dostawałem kolejne prospekty i wreszcie coś u nich kupiłem (śmiech). Tzn.
zamówiłem dla kolegi głowę basową i głośniki, i z tego, co wiem, wzmacniacz służy mu
do dziś. Co prawda transport lotniczy wyniósł
więcej, niż wartość zamówienia, no ale to były
czasy, gdy można było mówić o dużym szczęściu, gdy w sklepie muzycznym udało się nabyć
jakiś produkt enerdowskiej Vermony, a pensja starczała na komplet dobrych strun do
basu. I jeszcze jako ciekawostkę dodam, że
w ramach rozliczenia za ten sprzęt dostałem
od kolegi jego Fiata 126p, którym potem jeździłem bodaj 5 lat.

Carvin jest o tyle istotny w mojej historii, że zainspirował mnie do idei sprzedaży
bez pośredników, czyli bezpośrednio w firmie, której pozostałem wierny do dziś i nigdy
nie współpracowałem z siecią handlową. No
i to właśnie wówczas rozpoczęła się moja
fascynacja sprzętem od strony czysto technicznej. Po przestudiowaniu setek prospektów, po wielu rozmowach z ludźmi z branży, z kolegami muzykami etc., pomyślałem
sobie, że może warto spróbować zaprojektować i wykonać coś własnoręcznie. Miałem
kolegę elektronika i to on realizował w praktyce moje pomysły, czyli projektował obwody drukowane i następnie montował urządzenie i je uruchamiał, a ja zajmowałem się
całą resztą. Powstało kilka wyrobów firmowanych marką PEBA, choć w śladowych ilościach, i były to dwa modele wzmacniaczy
gitarowych i jeden basowy.
No ale w końcu zostałeś jakby elektronikiem?
Ja nadal nie uważam się za elektronika, a jeśli
nawet, to głównie za praktyka, z pewną cząstkową wiedzą, która jest mi niezbędna w mojej
działalności. Podobnie nie uważam się za stolarza, choć przez wiele lat wszystkie obudowy
wykonywałem samodzielnie w moim garażu,
zresztą przy pomocy maszyn, które też sam
zaprojektowałem i wykonałem. Niestety jest
tak, że gdy się wszystko albo prawie wszystko robi samemu, to pewnych barier nie da się
przeskoczyć, np. ilościowych. Z drugiej zaś
strony, chcąc zachować pełną niezależność,
zawsze unikałem – o ile tylko było to możliwe
– angażowania w moją działalność osób trzecich, czyli np. nigdy nie zatrudniałem żadnych
pracowników, nie brałem kredytów itp. Gdy
w pewnym momencie robiłem wzmacniacze,
kolumny i przede wszystkim pełną gamę głośników, to z czasem musiałem z czegoś zrezygnować, szczególne w sytuacji, gdy na rynek
weszli Chińczycy. Ja np. nie jestem w stanie
zrobić końcówki mocy w konkurencyjnej cenie
i w zasadzie wszystkie firmy w Polsce, które
zajmowały się produkcją wzmacniaczy, wycofały się z tego albo oferują pod swoim logo
produkty wykonywane na Dalekim Wschodzie.
Czyli nie myślałeś nigdy nad powiększeniem skali swojego przedsięwzięcia?
Właśnie jakoś nigdy nie miałem takich
ambicji, choć zaczynałem mniej więcej w tym
samym czasie, co np. moi koledzy z firmy

Piotr Peto, założyciel i właściciel firmy
PMP Electronics (obecnie PMP Pro-Audio).
Soundman, czy nieco wcześniej LDM i Pol-Audio. Zresztą firmę Leszka Polanowskiego
uważam za najbardziej prestiżowego polskiego wytwórcę, i to od lat. Jak na nasze warunki
jest to spora firma w tej branży i w zasadzie
bezkonkurencyjna wśród producentów krajowych, choć warto wspomnieć choćby o NAW
Performance Audio, a ponieważ są to młodzi
ludzie, to wszystko przed nimi. Ja zaś po prostu już się raczej zwijam, niż rozwijam (śmiech).
Teraz, kiedy skończyłem 60 lat, powiedziałem sobie, że trzeba do swojej aktywności
podchodzić racjonalnie. Co mogę, to mogę,
a na pewne działania nie będę się już porywał.
Obecnie koncentruję się praktycznie tylko na
głośnikach i na wykonywanych wyłącznie na
zamówienie zestawach głośnikowych. Warto
podkreślić, że te dwie firmy, które wymieniłem, między innymi dlatego odnoszą sukcesy, że opierają swoją produkcję na głośnikach
wiodących w branży producentów, czego nie
można powiedzieć o wielu innych firmach, nie
tylko krajowych.
Ja zaś jestem w tym zakresie samowystarczalny, i to jest mój największy powód do
dumy.
Głośniki to jest coś, co od dawna mnie
fascynuje, więc gdy okazuje się, że jestem
w stanie wykonać samodzielnie przetwornik,
który w niczym nie ustępuje tym z wysokiej
półki światowej, a także naprawić praktycznie każdy profesjonalny głośnik estradowy, to
z pewnością czerpię z tego sporą satysfakcję
i, prawdę mówiąc, nie mam w tym zakresie
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konkurencji na rynku krajowym. Oczywiście
mam na myśli wyłącznie jakość wyrobu, bo
rywalizacja z chińskimi składakami oferowanymi przez różne mniejsze lub większe firmy
to nie moja bajka. Jeśli chodzi o serwis głośników, to jest to dość specyficzna działka, którą
być może będę starał się rozwinąć na nieco
szerszą skalę, gdyż produkcja własnych przetworników obecnie stała się właściwie zupełnie nieopłacalna, o ile chce się wykonywać te
głośniki tak, jak ja to robiłem od początku,
czyli bez żadnych kompromisów.
Czy projektując swoje głośniki wzorujesz
się na jakichś konstrukcjach?
Cóż, każdy na czymś się wzoruje, natomiast
w głośnikach ważne są niuanse. Zarówno
wykonując głośniki od podstaw, jak i prowadząc ich serwis, trzeba sobie zdawać sprawę
z tego, że na każdym etapie można popełnić jakiś błąd, który w efekcie będzie skutkował awarią. Moja działalność to nawet nie jest
manufaktura, tylko raczej rękodzieło, i właśnie
tak traktuję wszystko, co robię, ze wszystkimi
tego konsekwencjami.
Czasem ta praca jest doceniana, choć niekoniecznie przekłada się to na efekty finansowe.
Pamiętam np. jak pod koniec ubiegłego,
albo zaraz na początku tego wieku, skontaktowała się ze mną pewna firma z Wybrzeża,
zajmująca się wyposażaniem multipleksów
– profesjonalnych sal kinowych. Jej właściciel to też pasjonat, hobbista trochę podobny do mnie, ale traktuje swoją pracę na tyle
poważnie, że posiada np. własną komorę do
pomiarów sprzętu. Gdy dowiedział się, że robię
głośniki, to zwrócił się do mnie z pytaniem,

„Table of fame” produktów PMP – z lewej w kategorii kolumn gitarowych i zestawów
głośnikowych, z prawej – elektronika.
czy mógłbym im je udostępnić do testów.
Oczywiście chętnie się zgodziłem, więc przyjechał i zabrał kilka różnych modeli, w tym
15” z potężnym magnesem 220 mm i cewką
3”. Po pewnym czasie dostałem informację,
że chodziło im głównie o głośnik do subwoofera, a po zbadaniu moich piętnastek okazało się, że są one wyjątkowo skuteczne –
o ponad decybel lepsze od najlepszych, jakie
dotychczas badali, a mieli dostęp do wszystkiego, co było wówczas dostępne na rynku.
Jak wyjaśnił, dla nich skuteczność jest szalenie istotna, bo w kinie dźwięk musi ryknąć.
Nic się nie dzieje i nagle jest trzęsienie ziemi,
i musi być „power”. A w takiej sytuacji każdy

„Reklama dźwignią handlu” – hasło tak samo aktualne teraz, jak i 23 lat temu.
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decybel więcej pozwala oszczędzić na mocy
wzmacniaczy, więc padło pytanie, czy ja mogę
wykonać sto takich głośników. Cóż, musiałem
odpowiedzieć, że niestety nie ma takiej opcji
[śmiech]. Przynajmniej w terminie, który byłby
dla nich do zaakceptowania.
Skoro wspomniałeś o „rękodziele”… Można
w ten sposób zagwarantować powtarzalność
parametrów?
Tak, u mnie powtarzalność jest bardzo
duża. Począwszy od ręcznie wykonywanych
cewek, poprzez obwody magnetyczne, toczone z setkowymi dokładnościami i montowane z wykorzystaniem precyzyjnych ustalaczy własnego pomysłu, a skończywszy na
membranach. W pomieszczeniu, gdzie one
powstają, mam również wagę laboratoryjną.
Jeśli membrana ma mieć 155 gramów, to tak
odmierzam ilość tej pulpy papierowej, żeby
było to dokładnie 155 gramów. Jako ciekawostkę mogę również powiedzieć, że pewien
chemik opracował na moje zamówienie specjalny impregnat do membran. To nie jest tak,
że ja maluję membranę farbą, jak niektóre
firmy. Gotowa membrana zostaje zanurzona w wannie i ta mikstura wnika w strukturę
włókien i ją impregnuje. Wewnętrznie, a nie
tylko zewnętrznie, powierzchniowo. Tak samo
jest z resorami, które są wykonywane z tkaniny, poprzez prasowanie w formie, identycznie
jak membrany, ale dopiero zaimpregnowanie
zapewnia im odpowiednią sztywność. Mało

tego, po przyklejeniu do membran są jeszcze
raz nasączane specjalnym preparatem, już po
zmontowaniu głośnika.
To wszystko, co widzę, to głośniki niskoi średniotonowe. Nigdy nie robiłeś wysokotonowych?
Nie, nigdy. Miałem co prawda pewne przymiarki w tym kierunku, ale doszedłem do
wniosku, że to się nie opłaca. Wymagałoby
to wysokich nakładów, np. na formy wtryskowe, a poza tym, podobnie jak w innych
dziedzinach, na rynku dostępne są za niewielkie pieniądze całkiem przyzwoite drivery, i to
renomowanych firm, więc odpuściłem temat.
Skoro konstruowałeś wzmacniacze, to czy
próbowałeś z lampami?
Nie, i to z kilku powodów. Po pierwsze,
w czasach gdy zaczynałem się w to bawić,
lampy trochę popadły w niełaskę, a firmy
chwaliły się stosowaniem już nie tylko tranzystorów, ale również układów scalonych. Sam
byłem dumnym właścicielem wzmacniacza
gitarowego LabSeries, który to reklamowany
był właśnie jako pierwszy sprzęt tego typu,
wyposażony we wzmacniacze operacyjne. Ja
też uważałem (abstrahując od właściwości
brzmieniowych), że lampa jest elementem
zawodnym i jako taka nie powinna być stosowana w niezawodnym z założenia sprzęcie
PMP (śmiech). Poza tym już pod koniec lat 90.
zakończyłem wytwarzanie sprzętu gitarowego, a tylko w nim lampy mają jakiś sens, o ile

„SPA” niejedno ma imię.

W pracowni Piotra na regałach umieszczonych zostało wiele urządzeń, które pozwalają badać
parametry różnego rodzaju wzmacniaczy czy głośników.
oczywiście nie będziemy brali pod uwagę specyficznych produktów studyjnych. Niemniej
jednak, gdybym się bardzo zawziął, to pewnie mógłbym porwać się nawet dziś na opracowanie jakiegoś pieca gitarowego w oparciu
o lampy, tym bardziej że posiadam w końcu
doskonałe, własne głośniki gitarowe, które
wielu muzyków uważa za bezkonkurencyjne.
No, ale to trochę za dużo fatygi, a ja jestem
raczej leniwy z natury, więc producenci tego
rodzaju sprzętu raczej nie muszą się niczego
obawiać z mojej strony (śmiech).
Widzę, że wszystkie swoje głośniki wyposażasz wyłącznie w magnesy ferrytowe. Dlaczego?
Rozumiem, że pytasz o neodymy? Z kilku
powodów ograniczam się do ferrytów. Po

pierwsze, magensy neodymowe są znacznie trudniej dostępne i o wiele droższe. Ale
nie mniej istotne jest to, że choć umożliwiają
znaczne zmniejszenie wagi obwodu magnetycznego, to mają taką wadę, że po silnym
nagrzaniu – szczególnie te kiepskiej jakości – potrafią się rozmagnesować. Niektóre
odzyskują sprawność, ale bywa, że nie. A ich
powtórne namagnesowanie jest dość trudne.
Ferrytowe wytrzymują znacznie wyższe temperatury, i warto zauważyć, że wiele firm, po
chwilowym „zauroczeniu” neodymami, wraca
do starych, dobrych ferrytów.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę niezmiernie ciekawą rozmowę.
Dziękuję również
Jest to poważny skrót wywiadu, bo nasza
rozmowa trwała o wiele, wiele dłużej, niż zajęło Wam przeczytanie tego tekstu. Rozmawialiśmy o membranach, cewkach, karkasach,
koszach i wielu innych kwestiach związanych
z produkcją głośników i ich serwisowaniem, ale
wielu nie rozwijałem, aby nie zdradzać tego, co
będzie treścią artykułu, którego autorem jest
Piotr, a który ukaże się w majowym numerze
Live Sound & Instalation.
Z pewnością dowiecie się z niego wielu
ciekawych rzeczy, o których – być może –
dotychczas nie wiedzieliście. Zatem już teraz
zapraszamy do lektury kolejnego numeru
naszego miesięcznika. W imieniu właściciela
firmy PMP zapraszam również na jego stronę internetową www.pmpproaudio.pl, gdzie
znajduje się m.in. ogromna ilość informacji
dotyczących właśnie głośników estradowych,
które firma wytwarza i serwisuje już od ćwierć
wieku.
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