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Jestem lutnistą  i  gitarzystą,  który  ukończył  z  wyróżnieniem
Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie lutni dr Henryka Kasperczaka
oraz  gitary  prof.  Jerzego  Nalepki.  Zostałem  także absolwentem  PWSZ
w  Lesznie  na  kierunku  edukacji  artystycznej  o  specjalności  edukacji
muzycznej z pedagogiką opiekuńczo–wychowawczą. Kształciłem się także
na  licznych  kursach  mistrzowskich  uczestnicząc  w  zajęciach
z  najwybitniejszymi  instrumentalistami  takimi  jak:  Judicael  Perroy,  Jens
Wagner, Pavel Steidl, Thomas Muller-Pering, Zoran Dukic, Leo Brouwer,
David Russell, Paolo Pegoraro, Thomas Offermann, Carles Trepat, Ricardo
Gallen, Brigitte Zaczek, Roland Dyens, Philippe Villa, Pepe Romero, Paolo
Cherichi, Jakob Lindberg.

Jako  muzyk  wykonuję recitale  solowe,  a  także  realizuję basso
continuo  w  wiodących  zespołach  muzyki  dawnej  (Musicae  Antiquae
Collegium Varsoviense, Goldberg Baroque Ensemble, Consortium Sedinum,
Cappella  Virdimontana).  Współpracowałem z  takimi  osobistościami
muzycznymi jak: Lilianna Stawarz, Paul Esswood, Bruno Cocset, Marcin
Sompoliński,  Vincenzo  Capezzuto.  Brałem udział  w  audycjach
realizowanych przez Polskie Radio oraz TVP Kultura. Od 2017 r. systematycznie ukazują się albumy muzyczne
z moim udziałem. W 2018 r. zadebiutowałem w solowej odsłonie płytą pt. „Baroque Lute Recital”, która uzyskała
wyśmienitą  recenzję  w „Ruchu Muzycznym” (2/2019).  Jestem  dyrektorem jedynego cyklicznego wydarzenia
w Polsce poświęconemu muzyce lutniowej -  festiwalu „Najkrótsza Noc Wojciecha Długoraja” odbywającego
się w Gostyniu od 2014 r.

Jako  pedagog  zdobyłem  awans  na  nauczyciela dyplomowanego  i posiadam czternastoletnie
doświadczenie w zakresie pedagogiki instrumentalnej. Podczas tego okresu wyrobiłem sobie miano  cenionego
nauczyciela gry  na  gitarze  oraz  propagatora  świadomego  wykonawstwa  historycznego.  Jestem zapraszany
do  prowadzenia:  warsztatów  w  państwowych  szkołach  muzycznych, wykładów  podczas  akademickich  sesji
naukowych  jak  i  kursów  mistrzowskich,  a  także  lekcji  mistrzowskich podczas międzynarodowych  kursów
muzycznych.  Zostałem wielokrotnie  nagradzany  za  wyróżniające  przygotowanie  uczniów  do  ogólnopolskich
i  międzynarodowych  konkursów  gitarowych.  Posiadając  wykształcenie  z  zakresu  gry  na  instrumencie
współczesnym jak i dawnym wprowadziłem innowacyjny program edukacyjny pt. „Gram świadomie muzykę
dawną”, dzięki któremu, poprzez autorskie opracowania utworów renesansu i baroku przybliżam podopiecznym
właściwy  sposób  interpretacji  dzieł  czasów  minionych.  Najlepszym  świadectwem  mojej  pracy jest  blisko
siedemdziesiąt  nagród  zdobytych  przez  moich  uczniów  na  konkursach  ogólnopolskich  i  międzynarodowych
w kategoriach od klas najmłodszych wiekowo do akademickich włącznie (w tym około trzydziestu pierwszych
miejsc i Grand Prix).

Wykształcenie:

2003-2006 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 
Edykacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą
tytuł licencjat – ocena dobry

2006-2009 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Instrumentalistyka, specjalność gitara
tytuł licencjat – ocena bardzo dobry

2009-2011 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderwskiego w Poznaniu
Instrumentalistyka, specjalność gitara 
tytuł magister sztuki – ocena bardzo dobry



2011-2014 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Instrumentalistyka, specjalność lutnia 
tytuł licencjat – ocena bardzo dobry z wyróżnieniem

2014-2016 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Instrumentalistyka, specjalność lutnia 
tytuł magister sztuki – ocena bardzo dobry z wyróżnieniem

Działalność zawodowa:

2006-2008 - Ognisko Muzyczne Włoszakowice
od 2007 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
2008-2009 - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie
od 2009 - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu
od 2012 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu
od 2020 – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
od 2021 – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Od 2014 – Dyrektor Festiwalu Lutniowego „Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja” w Gostyniu

albumy fonograficzne:

2017 r.  - „Laudi Spirituali” - Capella del Sacro Monte

2018 r. - „Baroque Lute Recital” - Maciej Kończak

2019 r. -  „Vivaldissimo” - MEISINGER & Poland BaROCK 

2020 r. -  „Wacław reimaiginet” – Zespół Wokalny Minimus

2020 r. - „Meder Sacred Music Music Baltica Vol. 7” -  Goldberg Baroque Ensemble
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