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zdążył już koncertować nie tylko w Polsce,
bo także za granicą, czyli na Ukrainie, w Niemczech, Rosji i Austrii.

MOZART – KONCERT C-dur, KV 467

Artysta ma dopiero 22 lata, a już odniósł wiele
różnych sukcesów jako pianista. Jest jeszcze
studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu
ucząc się gry fortepianowej u prof. Alicji Kledzik
oraz u dr. Piotra Żukowskiego. Uczestniczył też
w kursach pianistycznych w Polsce, Moskwie
i Wiedniu. Został obdarowany licznymi nagrodami, w tym za zajęcie pierwszego miejsca
w różnych konkursach i festiwalach polskich,
jakie się odbyły w Szczecinie, Żaganiu, Gdańsku
i Starogardzie.
Szczególne uznanie zyskał za zaszczytny występ w Muzeum Chopina w Żelazowej Woli.
Za inne dokonania pianistyczne został uhonorowany nagrodą rektora, wyróżnieniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz wyróżnieniem prezydenta Jeleniej Góry. W swoim
rodzinnym Miastku Cyprian Sekrecki został
uznany za „Człowieka Roku”. Młody pianista

Niniejsza płyta potwierdza jego wybitne zdolności pianistyczne. W nagraniach z tej płyty nie
sposób znaleźć choć jeden błędzik. Wszystko
jest wykonane perfekcyjnie i to pod każdym
względem.
Już od pierwszej części Koncert Mozarta jest
grany czysto klasycznie. Umiarkowana dynamika, bardzo precyzyjny rytm, tempo stałe, jedynie z minimalnymi zwolnieniami na znak, że
się zaczyna nowa myśl muzyczna – to właśnie
typowe cechy stylu klasycznego. Melodia prawej ręki jest u Sekreckiego zawsze wyrazista,
a tekst lewej ręki jest w pełni upilnowany przed
zagłuszaniem prawej. Również akompaniujący
soliście Kwartet smyczkowy „Altra Volta” gra
klasycznie i precyzyjnie dostosowując się pod
względem dynamicznym do melodii fortepianu,
by jej nie zagłuszać.
Z przyjemnością słucha się też części drugiej,
która jest grana spokojnie, dość delikatnie,
a przy tym bardzo śpiewnie.

Wirtuozowska okazuje się część trzecia, od razu bardzo szybka w biegnikach, które Cyprian
Sekrecki gra tak precyzyjnie, że każdy dźwięk
się w nich słyszy. Całość tej części brzmi bardzo
pogodnie i wdzięcznie. Z rygoru klasycznego
stylu wyłamuje się tu tylko kadencja, ale przecież
wiadomo, że w tym fragmencie wolno stosować
bardziej chwiejną dynamikę i agogikę, co u niniejszego wykonawcy wypadło bardzo ciekawie. Jednym słowem – Koncert C-dur Mozarta
brzmi na niniejszej płycie w wykonaniu Cypriana
Sekreckiego perfekcyjnie.

BEETHOVEN - KONCERT C-dur
Muzyka Beethovena od razu wprowadza
kontrast wobec muzyki Mozarta, a to dlatego,
że ten koncert od początku partii kwartetu
smyczkowego wnosi w muzykę temperament
i gęściejsze brzmienie. Zatem łatwo się szybko zorientować, że grany jest utwór innego
kompozytora. Wejście partii fortepianu także
tę myśl potwierdza, gdyż solista od razu gra
z rozmachem, w sporym tempie, dobitniejszym dźwiękiem, co mu jednak nie przeszkadza grać melodię z lekkim cieniowaniem
dynamicznym. Szybkie tempo solista gra swobodnie, różnicując przy tym artykulację (legato/
staccato).

Dzielnie towarzyszy mu kwartet, nie pesząc się
bardzo szybkim tempem. Drugi temat był zagrany spokojniej i śpiewniej, ale szybko powróciło
tempo wirtuozowskie, wykonane czyściuteńko.
W pewnej fazie pojawiły się triole, które pianista znakomicie pogodził z rytmem parzystym.
Za to w kadencji pozwolił sobie na zmiany
agogiczne przeplatając fragmenty wolniejsze i
szybsze, co dodało tej fazie uroku.
Po krótkiej kodzie nastąpiła część II koncertu,
oczywiście kontrastowa. Jej całość cechował
łagodny, spokojny charakter, a nawet pewna
zaduma.
Za to część III rozpoczęła się w nastroju wprost
wesolutkim, wprawiającym w świetny humor.
Wszystko to było grane w zawrotnym wręcz
tempie, które Cyprian Sekrecki doskonale wytrzymywał, w dodatku żadnej nutki nie zlekceważył. Ujawnił wtedy świetny warsztat pianistyczny. Było to rondo o charakterze bez mała
tanecznym, co w słuchaczach mogło wywoływać nawet podrygiwanie, do czego ta muzyka
prowokowała. A była bardzo trudna technicznie, więc można było upewnić się w przekonaniu, że Cyprian Sekrecki to doprawdy nie
lada wirtuoz. Brawo!
Ewa Kofin

The artist is only 22 years old and has already
had plenty of success as a pianist. He is still
a student at the Music Academy in Poznań,
Poland, learning to play the piano under the
guidance of Prof. Alicja Kledzik and Prof. Piotr
Żukowski, PhD. He has also participated in
piano courses in Poland, Moscow and Vienna.
He has been awarded numerous awards,
including the grand prix of many various
competitions and festivals held throughout
Poland: in Szczecin, Żagań, Gdańsk and
Starogard. He gained special recognition for
his honorable performance at the Chopin
Museum in Żelazowa Wola. For his other pianist
achievements, he has received a Dean’s Honours
Award, a distinction on the part of the Marshal
of Lower Silesia and one issued by the Mayor
of Jelenia Góra. In his home town of Miastko,
Cyprian Sekrecki was named “Man of the Year”.
He had already toured not only domestically
in Poland but also abroad, namely in Ukraine,
Germany, Russia and Austria.

MOZART – CONCERTO in C Major,
K 467
This album confirms his outstanding pianist
abilities. You will be hard-pressed to find even
the tiniest of errors in the recordings of the
album. Everything is performed perfectly in every

respect. Right from the first part, this Mozart’s
concert is played in a purely classical style.
Moderate dynamics, a very precise rhythm, a
constant tempo, with only minimal decelerations
meant to denote the beginning of a new musical
idea – these are the typical characteristics of the
classical style. The melody of the right hand in
Sekrecki’s performances is always expressive,
while the text of the left hand is fully on guard,
not to muffle the right hand. The Altra Volta
String Quartet accompanying the soloist also
goes for a classic interpretation, precisely
adjusting their performance to the dynamic of
the piano’s melody, so as not to drown it. It is a
real pleasure to listen to that second part, which
is played quietly, gently, yet very melodiously.
Played by the young pianist, the third part turns
out to be quite a virtuoso feat, which, from its
beginning is very fast in the passages, played
by Cyprian Sekrecki so precisely that one can
hear every single sound in them. The whole of
this part is very serene and graceful. The only
element standing out from the rigour of the
classical style is the cadence, but it is generally
known that this fragment allows for employing
more fluctuating dynamics and agogics, which
had a very interesting effect in the case of this
artist. In a nutshell – Mozart’s Concerto in C major
as performed by Cyprian Sekrecki on this CD
sounds simply perfect.

BEETHOVEN - KONCERT C-dur
Music by Beethoven immediately introduces a
contrast with Mozart’s music, and it is because
this particular concerto from the beginning of
the string quartet movement endows the music
with temperament and a thicker sound. Therefore, it is not difficult to realise very quickly that
what is being played is a piece by another composer. The entrance of the piano part also
confirms this concept, as the soloist is playing
with a great flamboyant panache right from
the start, maintaining a considerable pace and
a decisive sound, which, however, does not
stop him from playing the melody with a slight
dynamic nuancing. The soloist tackles the fast
tempo freely with a differentiated articulation
(legato /staccato).
The quarter accompanies the pianist bravely,
not shying away from the very fast pace. The
second theme was played more calmly and
melodiously, but the virtuoso pace returned
quickly, and clean as a whistle it was! The first
movement featured triols, which the pianist
perfectly reconciled with an even rhythm. But
in the cadence, he took the liberty of agogic
shifts, interlacing slower fragments with faster
ones, which added charm to this phase. After a
short code, he proceeded with the second part

of the concerto - of course in contrast. In its
entirety, it was characterised by a gentle, quiet
tone, and even a certain reverie. Part III, on the
other hand, started off in a cheery joyful mood
that inspires good humour. All this was played
at a dizzying pace which Cyprian Sekrecki managed to withstand perfectly – what is more, he
did not neglect a single note. At this very point,
he revealed his pianist master skills. This rondo
had a near dance quality to it, which could even
cause the listeners to fidget, as the music called
for it. Finally, the piece presented a great technical difficulty, so it goes to prove that Cyprian
Sekrecki is really quite a virtuoso. Bravo!
Ewa Kofin
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Szanowni Państwo!
Kiedy zakładałem fundację,
podjąłem zobowiązanie, by wspierać
młodych, utalentowanych, by im
pomóc osiągnąć sukces.
Złożyłem to zobowiązanie na lata, bo przez
całe swoje życie ceniłem rzeczy i słowa,
które trwają i zostają, na dobre.
Ktoś kiedyś dał mi szansę. Dziś moja kolej.
Podzielmy się sukcesem
– Piotr Kler

Ladies and Gentlemen,
When I was setting up my Foundation, I made
a commitment to support young, talented people,
in order to enhance their chances of success.
I made this long-term commitment, because
all of my life I have appreciated those things
and words that last and stay with us permanently.
Once, somebody gave me a chance;
today it is my turn.
Let’s share our successes.
– Piotr Kler

Bösendorfer 280VC – Vienna Concert

