
ALEKSANDRA LIPIŃSKA I WOJCIECH LIPIŃSKI 
 
 
Aleksandra Lipińska jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej 
łódzkiej Akademii Muzycznej, ale zamiłowanie do jazzu skierowało ją w stronę 
śpiewu. Wielokrotnie brała udział w jazzowych warsztatach wokalnych oraz lekcjach 
mistrzowskich prowadzonych przez Grażynę Auguścik, Geralda Trotmana czy Rocio 
Guitard. Uczyła się również pod okiem Anny Serafińskiej w jej studiu wokalnym. Od 
kilku lat koncertuje w duecie z gitarzystą Wojciechem Lipińskim, wykonując 
standardy jazzowe i własne kompozycje. Do swoich najważniejszych osiągnięć 
zalicza udział w projekcie pt.: „Jazz w kadrze” poświęconym polskiej muzyce 
jazzowej goszczącej na srebrnym ekranie (Kurylewicz, Komeda, Korzyński) oraz 
koncert „na żywo” na antenie Polskiego Radia Łódź pt.: „Kolędy polskie”, do którego 
zaprosiła muzyków jazzowych. W roku 2008 koncertem pt.: „Ella i Frank” rozpoczęła 
współpracę z  Big Bandem Kielce.  W lipcu 2009 r została laureatką konkursu o Złotą 
Basztę w ramach X Jazz Baszta Festiwal w Czchowie. 
 
 
Wojciech Lipiński ukończył wydział gitary klasycznej na Akademii Muzycznej w 
Łodzi w klasie prof. Jerzego Nalepki, oraz studia podyplomowe w Hochschule Fur 
Kunste Bremen pod kierunkiem prof. Bernarda Hebb’a. Z powodzeniem brał udział w 
wielu konkursach i kursach mistrzowskich m.in. Hiszpanii, Czechach, Niemczech i 
Francji. Jest również laureatem konkursów gitary klasycznej w Koninie, Kielcach, 
Gdańsku. W 2006 roku otrzymał wyróżnienie na I Konkursie Gitarowym im, Marka 
Sokołowskiego w Lublinie. Od 2003 roku jest asystentem w Instytucie Edukacji 
Muzycznej w Kielcach.  
Wojciech Lipiński jest również wielkim fanem jazzu, a doświadczenie  w tym kierunku 
zdobywał pod okiem Gary’ego Wittnera (USA) i Martina Schaberl’a (Austria). 
Uczestniczy w wielu projektach muzycznych, jako solista, akompaniator, aranżer i 
kompozytor. Współpracuje stale z łódzkim Teatrem Studyjnym przy PWST,Tw. i F. 
Przedstawienie „Longplay” w jego muzycznym opracowaniu cieszy się stale dużą 
popularnością, a Justyna Wasilewska, której akompaniuje zdobyła Grand Prix „30 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej” we Wrocławiu w 2009 roku.  
Wojciech Lipiński jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego 
Festiwalu i Konkursu Gitarowego „Gitara Viva!”, którego pierwsza edycja odbyła się 
w Kielcach w maju 2009 roku. 
 
 
Z powodzeniem występują razem od czterech lat w duecie. Wykonują standardy 
złotej ery swingu oraz najpiękniejsze kompozycje brazylijskich mistrzów bossanowy, 
które dobrze współgrają z ciepłą barwą gitary i lirycznym głosem. Podczas koncertów 
Wojciech Lipiński zapętla grane przez siebie partie gitarowe i na tym tle może 
swobodnie improwizuje, tworząc ciekawą i bogatą strukturę harmoniczną. Posługuje 
się również syntezatorem gitarowym oraz zestawem efektów, które zmieniają 
brzmienie gitary.  
Wszystkie utwory wykonywane są w ich autorskich aranżacjach. 
 


