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Przemysław Winnicki ukończył z wyróżnieniem
Krakowską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula. W roku 2014 został
stypendystą fundacji Piotra Klera. Artysta jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym na Ischii w kwietniu 2015 r. Jest
też zdobywcą nagrody Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie „Competition For Music
Teachers” w Warszawie, w kwietniu 2013 r.
Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Rzymie „Roma 2011”, który odbył się w październiku 2011 roku; Finalistą
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Muzyki Słowiańskiej im. Stanisława Moniuszki w Mińsku,
grudzień 2011; a także półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Los Angeles, w którym wziął udział
pod koniec maja 2010 roku. Pianista jest finalistą
konkursu pianistycznego Fundacji Yamaha, który
odbył się w lutym 2011 roku. W grudniu 2007
roku Przemysław Winnicki otrzymał nagrodę w postaci stypendium II stopnia w Konkursie Pianistycznym im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego w Krakowie. W marcu 2010 roku w Krakowie zdobył
II nagrodę w Konkursie Kameralnym na głos i fortepian, a także nagrodę specjalną za wyróżniającą się partię fortepianu. Koncertował w Polsce
(Warszawa, Kraków, Łódź, Opole, Kalisz, Zakopane, Przemyśl, Kędzierzyn-Koźle, Koszęcin, Katowice, Łańcut), a także w Hiszpanii (Santa Cruz),
Szwecji (Sztokholm), Niemczech (Berlin, Paderborn,
Schlitz), Francji (Paryż, Lion), Austrii (Reichenau),
na Białorusi (Mińsk). Uczestniczył w mistrzowskich
kursach pianistycznych w kraju i za granicą, dosko-

nalił swoje umiejętności pod okiem profesorów
światowej sławy: Joaquin Soriano, Paul Gulda,
Gottlieb Wallisch, Tamas Ungar, Jan Gottlieb Jiracek, Katarzyna Popowa Zydroń. Przemysław Winnicki ma na swoim koncie występy jako solista
z Orkiestrami takimi, jak: Narodowa Orkiestra
Filharmonii Mińskiej, Orkiestra Letniej Akademii
ISA’07 w Reichenau (Austria), Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Łódzkiej i Opolskiej. Wystąpił
jako solista z Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej
na Festiwalu im. M. K. Ogińskiego w Iwoniczu.
Pianista dokonał nagrania do Krakowskiego Radia
z kwartetem fortepianowym. W latach 2011-2014
był wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie mieszka w Berlinie, prowadząc
aktywną działalność koncertową.
Przemysław Winnicki graduated with honours
from the Academy of Music in Kraków, having attended the piano course of Prof. Andrzej Pikul. In
2014 he was granted a scholarship from the Pior
Kler Foundation. The artist received the second
prize at the International Piano Competition in
Ischia in April 2015. He also won the Grand Prix
at the International “Competition for Music Teachers”, held in Warsaw in April 2013.
He came first in the International Piano Competition “Roma 2011”, which was held in Rome in
October 2011; he was also a finalist at the Stanislaw Moniuszko International Piano Competition
of Slavic Music, which took place in Minsk in
December 2011, as well as a semi-finalist at the
Paderewski International Piano Competition in

Los Angeles, in which he participated at the end
of May 2010. Moreover, the pianist was a finalist in the Yamaha Foundation Piano Competition,
which took place in February 2011. In December
2007, Przemysław Winnicki was awarded a prize
in the form of a scholarship of the second degree
in the Prof. Tadeusz Żmudziński Piano Competition held in Kraków. March 2010 saw him win
the second prize at the Kraków-held Chamber
Music Competition for Vocals and Piano, as well
as a special award for an outstanding piano performance. He has given concerts in Poland (Warsaw), Kraków, Łódź, Opole, Kalisz, Zakopane,
Przemyśl, Kędzierzyn-Koźle, Koszęcin, Katowice,
Łańcut), as well as in Spain (Santa Cruz), Sweden (Stockholm), Germany (Berlin, Paderborn,
Schlitz), France (Paris, Lyon), Austria (Reichenau),
and in Belarus (Minsk). He has participated in
domestic and international master piano courses, while honing his skills under the tutelage of
world-renowned professors, such as Joaquin Soriano, Paul Gulda, Gottlieb Wallisch, Tamas Ungar,
Jan Gottlieb Jiracek and Catherine PopowaZydroń. Orchestra of Minsk, the ISA’07 Summer
Academy Orchestra in Reichenau (Austria), and
the Philharmonic Orchestras of Kraków, Łódź and
Opole. He has also performed as a soloist with
the Rzeszów Philharmonic Orchestra at the M.
K. Ogiński Festival in Iwonicz. Moreover, accompanied by a piano quartet, the pianist has made
a recording for Kraków Radio. Between 2011
and 2014 the pianist was a lecturer at the
Academy of Music in Kraków. He currently resides
in Berlin, where he is involved in highly committed
concert activity.

RECITAL PRZEMYSŁAWA WINNICKIEGO
Płyta pianisty – Przemysława Winnickiego – zawiera 10 najbardziej lubianych, powszechnie znanych i podziwianych
utworów, lub ich części, z repertuaru muzyki klasycznej.
Nagrany tu program Przemysława Winnickiego zaczyna
się od bardzo efektownej kompozycji, jaką jest Tarantella
Neapolitańska Gioacchina Rossiniego, wzbogaconej jeszcze
dźwiękowo przez Ferenca Liszta. Pianista gra ją perfekcyjnie.
W drugim punkcie programu figuruje cudowny utwór
Claude’a Debussy’ego – „Clair de lune”, czyli „Światło księżyca” zobrazowane przez wykonawcę przede wszystkim
tajemniczym, przytłumionym dźwiękiem, jaki może się kojarzyć z bladością księżyca i spokojem nocnym, który w zakończeniu może sugerować nawet senność. Ale w następnym
punkcie programu pianista nas zdecydowanie ożywia, jest to
bowiem potoczysty tok mocno rozbudowanej trzeciej części Sonaty d-moll op. 31 nr 2 Ludwiga van Beethovena.
Wprawdzie muzyka toczy się tu w tempie allegretto, czyli
umiarkowanym, ale bogactwo ruchu dźwiękowego sprawia,
że wciąż z zaciekawieniem oczekuje się ciągu dalszego.
Wraz z następnym utworem znowu następuje w słuchaczu
zdecydowana zmiana nastroju, jest to bowiem niezmiernie
statyczna kompozycja. Mowa tu o mało znanym utworze Erika
Satie pod enigmatycznym tytułem „Gymnopédie”. Trzeba
szperać po różnych źródłach, by się dowiedzieć, że pod tą
nazwą kryje się nawiązanie do starożytnej tradycji rytualnych

tańców okolicznościowo wykonywanych w Sparcie. Kontrastowo lekki nastrój wprowadza tuż po „Gymnopédiach” kapitalny utwór Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, zatytułowany
„Lot trzmiela”. Jego nagranie na niniejszej płycie jest wersją
wynikającą z aranżacji na fortepian solo Siergieja Rachmaninowa. Fruwanie trzmiela imitują tu niezwykle szybkie i perliście grane pochody chromatyczno-diatoniczne. Finezyjna
realizacja tej zawiłej melodyki, grana w obłędnym tempie
z niesłychaną precyzją, słyszana z niniejszej płyty budzi najszczerszy respekt i podziw dla wykonawcy. W niniejszym
recitalu nastroje się wciąż zmieniają, toteż po „fruwaniu
trzmiela” słyszy się III część słynnej „Sonaty księżycowej”
Beethovena (cis-moll, op.27 nr 2). Jest to finałowa, najbardziej rozbudowana część dzieła, bardzo ruchliwa w swym
toku (presto agitato), która już wytrąca słuchacza z „nastroju
księżycowego” oferując mu w zamian dużą porcję muzyki
wirtuozowskiej. No i – jak zwykle dla kontrastu – słyszy się
z kolei coś smutnego, mianowicie „Pawanę na śmierć infantki” Maurice’a Ravela. Jest to oczywiście muzyka bardzo
poważna, grana wolno z wyciszeniem. Zaraz potem następuje kontrastowo inne w nastroju Scherzo b-moll op. 31 nr 2
Chopina, które jednak nie za bardzo rozwesela, bo nie jest
tak żartobliwe jak inne scherza. Pan Winnicki grał je dość
lekkim tonem, bardzo selektywnie, w pełni swobodnie, urodziwym dźwiękiem, więc słucha się tej kompozycji z wielką
przyjemnością. Zmierzając już do końca pianista zaimponował słuchaczom wielką brawurą grając jakże trudną II
Rapsodię Liszta. Trudną, bo obfitującą w różnorodne fazy,
w których trzeba zmieniać charakter gry, np. pod względem
tempa, dynamiki, czy też artykulacji. Pianista doskonale sobie radził ze wszystkimi problemami i wszystko realizował
bardzo finezyjnie i pewnie. Warto wiedzieć, że do tej skomplikowanej muzyki Przemysław Winnicki dołączył kadencję
własnego pomysłu. Całość występu artysta zakończył spokojnie, oferując nam przepiękne, śpiewne Largo, będące
drugą częścią Koncertu klawesynowego f-moll BWV 1056
Johanna Sebastiana Bacha. Oczywiście na niniejszej płycie
jest wersja tego dzieła w aranżacji wykonawcy, czyli Przemysława Winnickiego, który dostosował tę część koncertu
do gry solowej na fortepianie. Tak zatem poważnie skończył
się recital wybitnego polskiego pianisty.

Mieć tę płytę w domu i umilać sobie życie zawartą w niej
muzyką, to – zapewnić można – prawdziwa czysta
przyjemność.
Ewa Kofin
A PIANO RECITAL BY PRZEMYSŁAW WINNICKI
The album released by the pianist Przemysław Winnicki features 10 of the most popular, widely known and admired
works, or parts thereof, from the repertoire of classical music.
The programme recorded here by Przemysław Winnicki
begins with a very impressive composition, namely the
Tarantella Neapoletana by Gioacchino Rossini, which is
sonically enriched by a piece by Franz Liszt. The pianist plays
it perfectly. The second section of the programme features
a wonderful piece by Claude Debussy – “Clair de Lune”
or “Moonlight” – which the performer mostly illustrates with
a mysterious, muffled sound that is reminiscent of the pallor
of the moon and the tranquility of night time, and which
in the end may even suggest somnolence. But in the next
section of the programme the pianist definitely livens up the
listener with the flow of the heavily-developed third movement of the Sonata in D minor, Op. 31, No. 2 by Ludwig
van Beethoven. While the music unfolds here at an allegretto
pace, which is moderate, the richness of the sound movement keeps us on edge, and ever curious about the sequel.
The following piece renders a definite change of mood in the
listener, as its composition is extremely static. We are talking
here about a little-known piece by Erik Satie, enigmatically
entitled “Gymnopédie”. You have to peruse various sources
to find out that this name hides a reference to the ancient
tradition of ritual dances performed occasionally in Sparta.
In contrast, a light-hearted mood is introduced shortly after
“Gymnopédie” by the splendid piece by Nicholas RimskyKorsakov entitled “Flight of the Bumblebee”. Its recording on
this CD is a version resulting from an arrangement for solo
piano by Sergei Rachmaninoff. The flight of the bumblebee
is imitated here by the extremely fast and dynamically played
chromatic-diatonic passages. The subtle implementation of
this intricate melody, played at a frenetic pace with incredible

precision on this album, inspires most sincere respect and
admiration for the performer. In this recital the moods are
constantly fluctuating, and so the “flight of the bumblebee”
is followed by the third part of the famous “Moonlight Sonata” by Beethoven (in C sharp minor, op.27 No. 2). This is
the final and the most extensive part of the work; it is very
dynamic in its flow (presto agitato), which serves well to jolt
the listener out of the “lunar mood”, offering them in return
a large portion of virtuosic music. And, as usual, for the sake
of contrast, you will hear something somber in between,
namely “Pavane for a Dead Princess” by Maurice Ravel. This
is obviously very serious music, played slowly and at low
volume. This is followed by another Scherzo in B minor,
Op. 31, No. 2 by Chopin, which is contrasting in mood,
although it does not inspire joy, as it is not quite as playful as
other scherza. Winnicki plays it quite lightly, very selectively,
yet completely freely and with a comely sound. Consequently, listening to this composition is greatly pleasurable. Aiming
for a grand finale, the pianist impresses the audience with
his great bravado in a rendition of Liszt’s Second Rhapsody.
This piece is particularly difficult, as it abounds in various
phases in which the player has to change the style of the
performance, e.g. in terms of tempo, dynamics or articulation. The pianist tackles all these problems exquisitely, and
his rendition is very subtle and confident. It is worth noting
that Przemysław Winnicki adorned this complex music with
a cadence of his own invention. The pianist leads the whole
performance, and comes to a quiet end, offering us a beautiful, melodious Largo, which is the second part of the harpsichord Concerto in F minor, BWV 1056 by Johann Sebastian
Bach. Naturally, this CD features a version of this piece in
Przemysław Winnicki’s arrangement, who adapted this part
of the concert for solo piano. In this serious tone this recital
by an eminent Polish pianist ends.
Having this album grace your home music collection and
adding delight to your life with the music it features is without
doubt a real pleasure.
Ewa Kofin

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

