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Danuta Piątkowska

Jak wygrać sukces? 

Rozmowa z Jarosławem Piątkowskim

W roku 2015 już po raz 20 odbędzie się konkurs Wygrać sukces. O konkursowej 

płycie i o tym, co zrobić, aby wziąć udział w rywalizacji, opowiada organizator 

konkursu, Jarosław Piątkowski – właściciel Studia Pro-Media, kompozytor, aranżer, 

producent i wydawca płyt do konkursu oraz płyt edukacyjnych dla nauczycieli.

Danuta Piątkowska: Tarnobrzeskie 
Studio Pro-Media rozpoczyna rok 2015 
od premiery płyty 20. Konkursu Piosenki 
Wygraj sukces. Co sprawia, że czeka na nią 
wielu młodych wokalistów w całej Polsce 
i nie tylko?

Jarosław Piątkowski: Płyta 20. Kon-
kursu Piosenki Wygraj sukces to kontynua-
cja płyt z nowymi piosenkami przeznaczo-
nymi dla solistów, którzy chcą wziąć udział 
w największym w Polsce konkursie wokal-
nym dla dzieci i młodzieży. Znalazło się na 
niej 10 piosenek wraz z profesjonalnymi 
półplaybackami. Jak zawsze, przygotowali-
śmy piosenki dla różnych grup wiekowych, 
dbając zarówno o elementy literackie, jak 
i  muzyczne. Na przykład piosenki dla 
dzieci mają odpowiednią skalę, tematy-
kę i  słownictwo, natomiast piosenki dla 
młodzieży są już bardziej skomplikowane 
muzycznie, a  ich teksty nawiązują do co-
dziennego życia nastolatków. Staramy się 
przy tym, aby wszystkie propozycje były 
ciekawymi utworami, a nie kawałkami 
melodii z dopasowanym tekstem.

Wydajemy też inne płyty, np. Piosenki 
na każdą szkolną okazję. To jedna z naj-
popularniejszych płyt. Po rozmowach 
z wieloma nauczycielami postanowiliśmy 
stworzyć takie piosenki do corocznych 

uroczystości, przydatne zarówno szko-
łom podstawowym, jak i gimnazjom oraz 
szkołom ponadpodstawowym. Sukces 
pierwszej płyty spowodował, że po kilku 
latach przygotowaliśmy kolejną. Autorką 
tekstów na płytach jest Elżbieta Buczyń-
ska. Nauczyciele znajdą tam piosenki na 
Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, 
Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci 
i  Dziadka, Święto Ziemi, Dzień Matki, 
Dzień Ojca czy na zakończenie roku szkol-
nego. Wcześniej wydaliśmy trzy płyty 
świąteczne, płytę z przebojami lat 20. i 30. 
oraz wiele innych.

D.P.: Kto napisał teksty do piosenek, 
które znalazły się na 20. płycie Wygraj 
sukces?

J.P.: Co roku do współpracy zapraszam 
osoby, które rozumieją problematykę zwią-
zaną z repertuarem dla dzieci i młodzieży. 
Od samego początku płyt Wygraj sukces 
teksty pisze wspomniana już wcześniej 
Elżbieta Buczyńska, która ma znakomitą 
„rękę” do tekstów dla dzieci, ale potrafi 
także pisać dla dorosłych. Co roku staram 
się ponadto szukać nowych autorów i chęt-
nie czytam i przesłuchuję wiele propozycji, 
które do mnie przychodzą. Na tegorocznej 
płycie znajdują się teksty Filipa Chojcana, 
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Ewy Krysian, Ewy Chodeckiej, Czesława 
Palucha, Mateusza Krautwursta i Pauli 
Koziak.

D.P.: A kto komponuje muzykę?
J.P.: Od wielu lat współpracuję z san-

domierskim kompozytorem Robertem 
Wiórkiewiczem i  tarnobrzeskim muzy-
kiem Marianem Zychem, od kilku lat na 
płytach pojawiają się również kompozycje 
znakomitego gitarzysty Fryderyka Koziaka 
i mojego przyjaciela z Głogowa, Czesława 
Palucha. Od kilku lat współpracuję też 
z Ewą Krysian ze Stargardu Szczecińskie-
go. Otwarty jestem na nowych twórców 
i w tym roku po raz pierwszy na płycie 
znajdzie się także kompozycja Przemysła-
wa Grzelaka z Łodzi. Pozostałe piosenki to 
moje kompozycje.

D.P.: Kto zaśpiewał te wszystkie piosenki?
J.P.: Dobór wykonawców to bardzo 

skomplikowany proces. Najpierw powstają 
aranżacje do piosenek – staram się dobie-
rać takich wykonawców, których barwa 
głosu będzie „pasowała” do utworów. 

W wielu przypadkach pomagają mi w tym 
kompozytorzy piosenek, którzy zapraszają 
konkretne osoby do wykonania ich pio-
senek. Doskonałą „bazę głosów” mam też 
dzięki organizowanym przez siebie letnim 
obozom artystycznym i  Wyjątkowym 
Warsztatom Wokalnym, umożliwiają mi 
one bowiem zebranie nagrań ponad 100 
młodych wokalistów. Na tegorocznej pły-
cie zaśpiewali: Agata Suwiczak, Julia Wa-
laszczyk, Wiktoria Chojcan, Nailah Vitha, 
Emilka Piątkowska, Aleksandra Wiórkie-
wicz, Paula Koziak, Dagmara Czechura 
i Kamila Wolska.

D.P.: Jak powstaje taka płyta zawierają-
ca konkursowe piosenki?

J.P.: Najpierw rozmawiam z autorami, 
ustalamy bardzo podstawowe kwestie, te-
maty piosenek, skale itp. Następnie powstaje 
i tra*a do mnie demo, a ja muszę zdecydo-
wać, co dobre, a co trzeba poprawić. Kiedy 
już kompozycje i teksty zostaną przeze mnie 
zaakceptowane, powstają aranżacje, czyli 
takie ubieranie i makijaż piosenki.

D.P.: Kto ubiera i maluje?
J.P.: Z reguły robią to kompozytorzy, 

ale czasami zlecam to innym aranżerom. 
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To bardzo pracowity i trudny etap, dobór 
muzyków, wiele godzin nagrań. Materiał 
powstaje w kilku studiach w Polsce. Potem 
jest jeszcze do załatwienia sporo ważnych 
niemuzycznych spraw – takich jak gra*ka, 
projekty okładek, nadruków i  bookle-
tów (książeczek). To też muszę zamówić, 
uzgodnić, a następnie wybrać wydruki, 
drukarnie itp.

D.P.: I już płyty jest gotowa?
J.P.: Niestety, wciąż jeszcze nie. Kie-

dy materiał jest nagrany, przystępuję do 
najtrudniejszego etapu, czyli miksu. Miks 
mogę porównać do gotowania – niby 
wszystkie składniki są świeże, dobrej 
jakości, ale tajemnica sukcesu tkwi w do-
datkach. Kompresory, pogłosy, korektory, 
wiele śladów to dziesiątki godzin przy 
komputerze. Następnie zgrany mate-
riał trafia do masteringu do Grzegorza 
Piwkowskiego, a następnie (tzw. „płyta 
matka”) do tłoczni, gdzie trzeba zrobić 
matrycę, wytłoczyć płytki i zrobić nadruk.

D.P.: I wreszcie koniec?
J.P.: Prawie. Teraz wszystkie elementy 

muszą się znaleźć w jednym miejscu, bo 
trzeba je połączyć, okładki, książeczki, 
kody (każda płyta ma indywidualny kod 
do konkursu) i na koniec hologram.

D.P.: Gdzie można kupić Płyty 20. Kon-
kursu Piosenki Wygraj sukces?

J.P.: Najłatwiej za pośrednictwem na-
szej strony internetowej: www. wygraj-
sukces.com.pl. Można też dokonać zakupu 
osobiście w wielu ośrodkach kultury w ca-
łej Polsce – lista tych ośrodków dostępna 
jest na naszej stronie.

D.P.: Wiemy zatem już wszystko o pły-
cie, a jak się zgłosić do konkursu?

J.P.: Po pierwsze, trzeba przygotować 
dwie piosenki w  języku polskim, jedną 
spośród 200 zawartych na naszych pły-
tach, a drugą dowolną. Należy zakupić 
oryginalną płytę 20. edycji z kodem do 
konkursu, a następnie zarejestrować się na 
stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury 
(http:// formularz.tdk.tarnobrzeg.pl/). Dalej 
wszystko jest w rękach Biura Organizacyj-
nego Konkursu Piosenki Wygraj sukces, 
które od 20 lat prowadzi Małgorzata Grdeń, 
kierownik Działu Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego Tarnobrzeskiego Domu Kul-
tury. Organizacja największego w Polsce 
konkursu piosenki to nie lada wyzwanie dla 
TDK. Zorganizowanie w 50 miastach eli-
minacji wstępnych (na żywo) wymaga wielu 
ustaleń i ogromnej logistyki oraz nowoczes-
nego systemu informatycznego. Od wielu 
lat organizacja naszego konkursu jest wzo-
rem dla innych placówek kultury. Wielkie 
zaangażowanie wszystkich pracowników 
Tarnobrzeskiego Domu Kultury i znakomi-
ta współpraca z kilkudziesięcioma placów-
kami w kraju zasługuje na najwyższe oceny.
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D.P.: Ilu uczestników zgłasza się do 
konkursu?

J.P.: Od wielu lat ta liczba w kwali-
f ikacjach wstępnych przekracza 2000 
wokalistów, następnie najlepsi – ok. 700 
osób – przechodzą do drugiego etapu 
(kwali*kacje regionalne). W drugim etapie 
jako juror przemierzam tysiące kilome-
trów, aby wybrać najlepszych do finału, 
który w tym roku odbędzie się w dniach 
4–6 czerwca 2015 roku w Tarnobrzegu. 
Jury składające się z uznanych polskich 
wokalistów, wykładowców, autorów, oce-
ni tam 100 rywalizujących ze sobą osób, 
wybierze laureata Grand Prix i przyzna 
12 nagród oraz wyróżnienia ufundowane 
przez sponsorów związanych z  branżą 
muzyczną, głównie producentów i dys-
trybutorów instrumentów muzycznych. 
Byliśmy pierwszym w Polsce konkursem 
piosenki, który jako najwyższą nagrodę 
fundował wycieczkę do Eurodisneylandu 
sponsorowaną na początku przez Fabrykę 
Firanek Wisan w Skopaniu, a przez kolejne 
18 lat fundowaną przez Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega.

D.P.: Czego życzyć organizatorom kon-
kursu na kolejne 20 lat?

J.P.: Myślę, że przede wszystkim zdro-
wia i energii, abyśmy dalej mogli tworzyć 

piosenki, które podobają się wokalistom, 
nauczycielom i  instruktorom. Mam na-
dzieję, że nadal będę one cieszyć się uzna-
niem, którego dowodem jest tak liczny 
udział w Konkursie Piosenki Wygraj sukces 
oraz fakt, że nasze kolejne kompozycje 
coraz częściej można spotkać w podręcz-
nikach szkolnych.


