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Aleksandra Lipińska (śpiew) 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 ważnych 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 (gitary) uzyskał dyplom ukończenia Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie gitary 
prof. Jerzego Nalepki, oraz studia podyplomowe w Hochschule Fur Kunste Bremen pod kierunkiem 
prof. Bernarda Hebb’a i adiunkta Jensa Wagnera. 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 gdzie prowadzi klasę gitary oraz zespoły kameralne. Jest również 
nauczycielem PSM I i II stopnia 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. Stale koncertuje ze swoją żoną 
Aleksandrą Lipińską tworząc jazzowy duet „Tea For Two”. Jest członkiem big bandu „Kielce” oraz 
„Walking Jazz Band”. 
Od 2008 roku współpracuje również z Agnieszką Greinert – śpiewającą aktorką i reżyserką spektaklu 
„Longplay” wystawionego w łódzkim Teatrze Studyjnym przy PWST,Tw. i F. do którego zrobił 
opracowanie muzyczne. Przedstawienie to cieszyło się dużą popularnością, w sezonie 2008/2009, a 
Justyna Wasilewska, której akompaniował zdobyła Grand Prix „30 Przeglądu Piosenki Aktorskiej” we 
Wrocławiu w 2009 roku.  
Wojciech Lipiński jest również pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu i Konkursu 
Gitarowego „Gitara Viva!” którego trzecia edycja odbyła się w tym roku w Kielcach. Impreza ta jest 
obecnie jedną z największych tego typu w Polsce. 
Więcej szczegółów o wykonawcy na www.wojciechlipinski.art.pl 
 
 
 
 
Włodzimierz Kozłowski (gitara basowa)-ukończył Szkołę Muzyczną II st w Pabianicach w klasie 
kontrabasu u prof. J.Knapkiewicza Na przełomie lat 80 i 90 współpracował z Radiem Łódź grając w 
zespole kabaretowym.W latach 90 koncertował z zespołami folklorystycznymi  (m.in Niemcy, Włochy) 
oraz brał udział w kameralnych projektach wykonując tzw. "Piosenkę Autorską". W swoim dorobku ma 
także nagranie płyty "Kolęda Polska" w 1997r . Od roku 2004 gra na gitarze basowej, głównie standardy 
jazzowe.Miał przyjemność muzykować i koncertować z wybitnym puzonistą i pianistą Stanisławem 
Cieślakiem, gitarzystą Krzysztofem Wolińskim oraz z czołowymi muzykami łódzkiej sceny 
jazzowej.Najnowszy projekt w którym bierze udział to ERENC TRIO, grające etno jazz. 

http://www.wojciechlipinski.art.pl

