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Koncert kameralny

Wykonawcy

Książek Piano Duo 
w składzie:

Krzysztof Książek – fortepian 
Agnieszka Zahaczewska-Książek – fortepian

Program

Józef Elsner (1769–1854)

Sonata B-dur op. 16 na cztery ręce [16′]
(wyd. ok. 1805)

Adagio. Allegro
Andante
Rondo alla Polacca

Fryderyk Chopin (1810–1849)

Wariacje D-dur na temat pieśni T. Moore’a 
wg włoskich melodii ludowych na cztery ręce [7′30”]
(1824–26)



Maurycy Moszkowski (1854–1925)

Kalejdoskop op. 74 na cztery ręce [15’]
(1905)

Molto allegro e con fuoco 
Presto 
Andante 
Allegro moderato e grazioso 
Allegro con spirito 
Mesto 
Tempo di valse

Władysława Markiewiczówna (1900–1982)

Suita na dwa fortepiany [9’30”]
(1936)

Toccata
Intermezzo
Rondo rustico

Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010)

Toccata op. 2 na dwa fortepiany [3’30”]
(1955)

Aleksander Tansman (1897–1986)

La grande ville, balet w 3 scenach na dwa fortepiany [12’30”]
(1935)

La rue (Tempo di Fox-Trot)
Cité ouvrière (Tempo di Blues)
Dancing (Tempo di Charleston)

Witold Lutosławski (1913–1994)

Miniatura na dwa fortepiany [1’40”]
(1953)

Wariacje na temat Paganiniego na dwa fortepiany [5’20]
(1941)

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców.  
Podczas koncertu obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku. 
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i sygnałów zegarków elektronicznych.
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Słowo od wykonawców 

Dzisiejszy koncert stanowi historyczny przegląd 200 lat duetu fortepianowego w muzyce 
polskiej. 

Za pierwszego wybitnego twórcę, który dedy kował swoje dzieła dwóm pianistom, uważa się 
Mozarta. Nasz koncert rozpoczyna Sonata B-dur op. 16 Józefa Elsnera, kompozytora piszącego 
w duchu mozartowskim, łączącego środki wyrazu wiedeńskich klasyków z polską muzyką 
ludową i salonową. Wariacje D-dur na temat pieśni T. Moore’a są dziełem Fryderyka Chopina 
– najwybitniejszego z uczniów Józefa Elsnera. Utwór przez wiele lat znany był jedynie 
ze spisu siostry kompozytora, Ludwiki Jędrzejewiczowej. Jego autograf został udostępniony 
w 1964 roku, a możliwość wykonywania go współcześnie, w obecnej postaci, zawdzięczamy 
Janowi Ekierowi, który dokonał rekonstrukcji brakujących elementów na cztery ręce. Tę część 
koncertu zamyka cykl siedmiu miniatur Maurycego Moszkowskiego – Kalejdoskop op. 74, któ-
rego poszczególne ogniwa mienią się barwami zgodnie z tytułem niczym optyczna zabawka. 

Na drugą część wieczoru składają się utwory pochodzące z dwudziestego stulecia – 
epoki, w której nastąpił szczyt zainteresowania kompozytorów tą formą kameralistyki. 
Rozpoczynają ją dwie kompozycje, powstałe w dwudziestoletnim odstępie: Suita Władysławy 
Markiewiczówny i Toccata op. 2 Henryka Mikołaja Góreckiego, twórców związanych 
ze Śląskiem. W obu przypadkach echa folkloru polskiego łączą się z fortepianową „oschłością” 
czy wręcz perkusyjnością. Dla kontrastu La grande ville Aleksandra Tansmana przywołuje 
muzyczną atmosferę klubów lat 30. XX wieku. Artyści zakończą koncert nieczęsto 
wykonywaną Miniaturą i sławnymi Wariacjami na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego.



Książek Piano Duo

Zespół założony w 2012 roku przez Agnieszkę Zahaczewską-Książek i Krzysztofa 
Książka. Muzycy rozpoczęli współpracę pod opieką Sławomira Cierpika 
w Akademii Muzycznej w Krakowie, później pracowali także pod kierunkiem 
Marii Szwajger-Kułakowskiej i Arie Vardiego. Koncertowali w wielu miejscach 
w Polsce i za granicą (Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, RPA). W 2019 zdobyli 
II nagrodę i nagrodę specjalną w Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepia-
nowych im. Franza Schuberta w Jeseniku (Czechy), a także tytuł finalisty i nagrodę 
specjalną w Między narodowym Konkursie Duetów Fortepianowych im. Suzany 
Szörenyi w Bukareszcie. W 2020 artyści otrzymali stypendium „Młoda Polska” 
(przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury), dzięki któremu zarejestrowali 
pierwszą płytę (suity Rachmaninowa i Areńskiego). 

Krzysztof Książek 
Półfinalista i laureat dwóch nagród pozaregulaminowych w Międzynarodowym 
Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2015) oraz laureat III nagrody 
i nagrody specjalnej I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instru-
mentach Historycznych (2018). Absolwent Akademii Muzycznych w Krakowie 
i Bydgoszczy w klasie Stefana Wojtasa. Obecnie studiuje pod kierunkiem Arie 
Vardiego. Występował na licznych festiwalach w kraju i za granicą. Ma w swoim 
dorobku kilka płyt, m.in. Apparition z pieśniami Ravela, Barbera, Crumba, Szyma-
nowskiego i Obradorsa (Agata Zubel – sopran, 2019), wyróżniona nagrodą Fryderyk. 
W 2014 otrzymał stypendium Krystiana Zimermana, a w 2015 został nominowany 
do Paszportu Polityki.

Agnieszka Zahaczewska-Książek
Absolwentka Akademii Muzycznej w  Krakowie w  klasie Stefana Wojtasa. 
Od 2015 ro ku związana z Akademią Muzyczną w Katowicach, najpierw jako stu-
dentka Wojciecha Świtały, a obecnie doktorantka Marii Szwajger-Kułakowskiej.

Współtworzy trio fortepianowe Trio Legend. Zespół otrzymał II nagrodę w Między -
narodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdań-
sku (2018) oraz I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa 
w Pörtschach (2019). Obecnie członkowie Tria studiują pod kierunkiem Stephana 
Goernera w Kunstuniversität Graz.
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Strategiczny Mecenas Roku

Mecenas Roku

Sponsor

Partnerzywydawca: Filharmonia Narodowa
projekt graficzny: beton.  /  skład: studio typek
cena: 5 zł

Patroni medialni

Koncert współorganizowany  
z Instytutem Muzyki i Tańca  
w ramach programu „Scena  
dla Muzyki Polskiej” ze środków  
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

„Scena dla muzyki polskiej” to nowy 
program Instytutu Muzyki i Tańca  
przeznaczony dla polskich artystów 
wykonawców, realizowany we współ-
pracy z Filharmonią Narodową 
i instytucjami artystycznymi w kraju


