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Niniejsza płyta zawiera nagrania utworów Fryderyka
Chopina w wykonaniu 22-letniego polskiego pianisty –
Łukasza Mikołajczyka. Ten młody muzyk zdążył już zająć
I, II, lub III miejsce w różnych ogólnopolskich konkursach
pianistycznych. Stał się już wysoko oceniany, czego dowodem szereg oficjalnych nagród otrzymanych przezeń
ze strony różnych polskich instytucji rządowych. Nagrania
zarejestrowane na niniejszej płycie świadczą o wysokim
poziomie pianistyki Łukasza Mikołajczyka, popartej szczególnym wyczuciem charakteru dzieł Chopina.
Seria nagrań chopinowskich zaczyna się od uroczystego
Poloneza A-dur op. 53, od razu zaczętego wzniośle i patetycznie. Fazę środkową Poloneza artysta gra nieco ciszej
i trochę śpiewniej, by w repryzie powrócić do nastroju
bohaterskiego.
W następnym punkcie programu – Barkaroli F-dur op. 60
– pianista wprowadza słuchaczy w zupełnie inny nastrój,
zdominowany uspokojeniem, łagodnością, chwilami nawet pewnym zasępieniem. Mimo to charakter całości
utworu odczuwa się jako pogodny, co wynika z subtelnej
wrażliwości muzycznej wykonawcy.
Po Barkaroli usłyszeliśmy 3 kolejne Mazurki z opusu 50:
G-dur, As-dur i cis-moll. Pierwszy z nich od razu nasuwa
skojarzenie z tańcem, ale bynajmniej nie rozbuchanym,

tylko szlachetnie powściągliwym. Następny Mazurek okazuje się znacznie spokojniejszy, o charakterze lirycznym,
choć w części środkowej rytm tańca wyraźniej dochodzi
tam do głosu. Całość jednak kończy się tak, jakby kompozytor właśnie się zamyślił… Trzeci z rzędu Mazurek
kojarzy się z nastrojem poetyckim, choć jego przebieg jest
dość nawet urozmaicony pod względem wahań dynamicznych i agogicznych. Kończy się jednak przeplataniem
się na zmianę małej kulminacji z pianissimem, a potem
jeszcze z akordami forte. W sumie jest to Mazurek dość
skomplikowany muzycznie, ale doskonale wyczuty przez
wykonawcę.

Dla kontrastu słyszymy następnie najdłuższy utwór ze
wszystkich tu nagranych, bo ponad 13-minutową Fantazję
f-moll op. 49. Już sam jej tytuł wskazuje na to, że będzie
to utwór o bardzo swobodnym łączeniu różnych muzycznych myśli. I rzeczywiście spotykają się tu rozmaite
tematy melodyjne, zróżnicowane fakturalnie, a obok nich
– tematy marszowe, wolniejsze, szybsze i wirtuozowskie,
czyli w sumie – swobodny ciąg różnych muzycznych
pomysłów nie opartych na żadnej konwencjonalnej formie. Ale właśnie dlatego utwór ten nosi tytuł „Fantazja”.
Wykonawca oczywiście wyraźnie różnicuje poszczególne
epizody pod względem charakteru i rodzaju dźwięku.

Kolejnym punktem programu jest świetnie znane Preludium Des-dur op. 28 nr 15, popularnie zwane „Deszczowym”. Wiadomo, że nazwa ta przylgnęła do tego
utworu na skutek łudzącego podobieństwa monotonnie
powtarzanego jednego dźwięku do padania kropel deszczu. Wykonanie tego utworu cały czas sprzyja tego typu
wyobrażeniom.

Przedostatnią kompozycją recitalu jest jeszcze jedno Preludium, ale nie pochodzące z grupy z opusu 28, tylko
stanowiące osobny utwór. Jest to Preludium cis-moll
z opusu 45. Muzyka ta jest bardzo spokojna z melodią
sugerującą raczej smętek niż powabność.

Następnie pojawia się w programie seria 3 Walców z cyklu „Grande Valse Brillante” op. 34 nr 1, 2, 3, w tonacjach
As-dur, a-moll i F-dur. Pierwszy z nich okazuje się wręcz
wesolutki, rozkręcony, lekko pędzący na przód, choć nie
przez cały czas trwania tego utworu, bo w środkowej fazie
nieco się uspokaja, by jednak potem znowu nabrać energii. Kodę Łukasz Mikołajczyk gra już w tempie zawrotnym, by jednak na koniec zaskoczyć nas jeszcze chwilką
uspokojenia. Drugi z kolei Walc – a-moll – wprowadza
nastrój wręcz odwrotny, bo od początku wydaje się
smutny. W miarę słuchania nastrój ten nie znika, gdyż w
jego toku przeważa nawet pewne zasępienie w melodyce,
dynamice i agogice. W dodatku ostatnie takty zdają się
nieomal gasnąć i zanikać. To bardzo osobliwy Walc w
twórczości Chopina. Ale po nim następuje wielki kontrast,
bo całość Walca F-dur utrzymana jest w bardzo żywym, a
chwilami nawet maksymalnym tempie, które w słuchaniu
sugeruje jakby niepohamowaną radość.

Łukasz Mikołajczyk urodził się 22 czerwca 1993 r. w Siemianowicach Śląskich. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę
Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Anny Góreckiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach pod kierunkiem Zbigniewa Raubo. Laureat
wielu krajowych konkursów pianistycznych. Zajął pierwsze miejsce i zdobył nagrodę specjalną w Konkursie
im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej
w Płocku (2008), II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym w Koninie (2010), a także III nagrodę w
Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie (2010). W 2014 r. został zwycięzcą
Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie
Interpretacje Młodych” (Konin−Żychlin) oraz otrzymał V
nagrodę w Konkursie „Arthur Rubinstein in memoriam”
w Bydgoszczy. Za osiągnięcia artystyczne uhonorowany został stypendiami Prezydenta Miasta Katowice,

Na koniec tego koncertu możemy mieć przyjemność
słuchania wdzięcznego Scherza E-dur op. 54, które
oddziaływuje rozweselająco. Jest to utwór błyskotliwy, z
urokliwymi „staccatkami” i lekkimi biegnikami, który jednak zawiera dość kontrastową część środkową, utrzymaną
w nastroju lirycznym. Jest to jakby oddech między
częściami skrajnymi, gdyż po tym epizodzie wraca beztroskie scherzo, by efektownie się kończąc pozostawić
słuchaczy w bardzo pogodnym nastroju.
Pod względem wykonawczym cechą całości tego recitalu jest pewien umiar we wszystkim, np. w oszczędnej
pedalizacji, gwarantującej wyrazistość muzycznego toku.
Również we właściwych Chopinowi nie przesadnych
tempach, czy też nie w skrajnej dynamice. Ten umiar pod
różnymi względami nadaje całości wykonania odczucie
szlachetności, jak i stylowości gry.
Ewa Kofin
Marszałka Województwa Śląskiego, Prezesa Rady Ministrów, a także Fundacji Piotra Klera (2013) oraz Krystiana
Zimermana dla wyróżniających się młodych pianistów
(2014).

This CD contains recordings of works by Fryderyk
Chopin performed by a 22-year-old Polish pianist, Łukasz
Mikołajczyk. This young musician has already won 1st,
2nd and 3rd prizes in many different national piano competitions. He has become a highly valued pianist, as evidenced by the number of official awards received by him
from various Polish governmental institutions. The recordings featured on this disc serve as proof of the high level
of piano mastery that Łukasz Mikołajczyk can take pride
in, artistry which is further accompanied by an intimate
understanding of the intricate nature of Chopin’s works.
This series of Chopin recordings begins with the solemn
Polonaise in A-flat major, Op. 53, which is introduced
in a lofty and pathetic manner. The middle phase of the
Polonaise is played by the artist in a quieter and more
melodic fashion, whereas the heroic mood returns in the
reprise.
The next item on the programme – the Barcarolle in F
major, Op. 60 – serves the pianist to introduce his audience to a completely different mood – one dominated by
tranquillity, gentleness, and even a certain reverie at times.
Nevertheless, the nature of the entire piece feels serene,
which is a direct result of the subtle musical sensitivity displayed by the performer.
The Barcarolle is followed by 3 consecutive Mazurkas
from opus 50: G major, A-flat major and C-sharp minor.
The first one is immediately reminiscent of a dance, but
by no means the flamboyant variety – rather the nobly
restrained kind. The subsequent Mazurek turns out to be
much calmer and lyrical in tone, although in the middle
part the dance rhythm clearly comes to the fore. However, the piece ends as if the composer simply got lost in
thought. The third Mazurek is reminiscent of a poetic mood,
although its course is quite varied in terms of dynamic
and agogic fluctuations. Nonetheless, it ends interleaving
a small climax with pianissimo, followed by forte chords.

All in all, this Mazurek is musically fairly complicated, but
perfectly sensed and interpreted by the pianist. Another
point of the programme is the well known Prelude in Dflat major, Op. 28 No. 15, popularly referred to as the
“Raindrop Prelude”. It is common knowledge that this
piece was dubbed in this way due to the uncanny similarity of one note – which is monotonously repeated – to
the falling of raindrops. The performance of this work is
conducive to this type of reminiscence.

form. But precisely because of that this piece is titled
“Fantasy”. Naturally, the pianist clearly differentiates the
individual episodes in terms of their character and type
of sound. The penultimate composition of the recital is
yet another Prelude, but not one from the opus 28 group.
Instead, it is one constituting a separate piece. It is the
Prelude in C sharp minor from opus 45. This music is very
calm, with a melody that suggests melancholy rather than
allure.

The next item in the repertoire is a series of three Waltzes
from the “Grande Valse Brillante” cycle: Op. 34 No. 1,
2, 3, in the keys of A-flat major, A minor and F major.
The first one turns out to be cheerful, vibrantly energetic,
slightly speeding forward, although not for the entire duration of the piece, as it calms down somewhat in the
middle phase, to regain energy afterwards. The coda is
played by Mikołajczyk at a dizzying pace, but at the end
he manages to surprise us with a period of tranquillity.
The second Waltz – in A minor – introduces exactly the
opposite mood, as it seems quite sombre from the very
beginning. As the theme unfolds this mood does not dissipate, as in its course a certain brooding prevails in the
melodics, the dynamics and the agogics. In addition, the
last bars seem to be almost fading and disappearing. This
is a very peculiar waltz among the works of Chopin. It is
followed by great contrast, as the entire Waltz in F major
is maintained in a very lively, and at times even maximum
pace, which seems to evoke unbridled joy.

At the end of this concert we are granted the pleasure
of listening to the charming Scherzo in E major, Op. 54,
which has an uplifting effect. It is a brilliant piece, with
quaint little “staccatos” and light ornamental passages,
which contains quite a contrasting central part, main-

In contrast, the next piece is the longest track of all those
recorded here, namely the 13-minute long Fantasy in F
minor, Op. 49. Its very title suggests that it is a piece of a
loose combination of different musical thoughts. And this
work is a meeting place for a variety of melodic themes,
which vary in texture and are contrasted with marching
themes, some of which are slower, some faster and virtuosic – all of which serve to create a free series of different musical ideas that are not based on any conventional

tained in a lyrical tone. It is like taking a breath between
the end segments, since after this episode a carefree
scherzo returns, only to end quite effectively, leaving listeners in a very merry mood. With respect to the overall
manner of execution, this entire recital is characterised by
a general moderation, e.g. in restrained pedalling, which
guarantees the clarity of the musical flow. It is also notable
in the unexaggerated tempos, so typical of Chopin, or in
the dynamics, which are never extreme. In many different ways this moderation endows the whole performance
with an impression of nobility and a sophisticated performance style.
Ewa Kofin
Łukasz Mikołajczyk was born on 22 June 1993 in Siemianowice Śląskie. He graduated with honours from the
Karol Szymanowski 2nd Level State Music School,
where he attended the piano class under the supervision
of Anna Górecka. He is currently studying at the Karol
Szymanowski Academy of Music in Katowice under the
direction of Zbigniew Raubo. He has won many national piano competitions. He came first in the Ludwik
Stefański and Halina Czerny-Stefańska Competition held
in Płock, Poland, (2008), where he was also awarded a
special prize. Furthermore, he won second prize in the
National Piano Competition in Konin (2010), and third
prize at the International Podkarpacki Chopin Competition held in Rzeszów (2010). The year 2014 saw him
win the National Piano Festival “Chopin Interpretations
of the Young” (Konin Żychlin), and it was also when
he received the 5th award in the “Arthur Rubinstein in
Memoriam” Competition held in Bydgoszcz. His artistic
achievements have been honoured with scholarships
granted by the Mayor of Katowice, the Silesia Province
Marshal, the Prime Minister, the Piotr Kler Foundation (2013), and the Krystian Zimerman Foundation,
which distinguishes outstanding young pianists (2014).

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

