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Biogram naukowy

Urodzony 1967 w Białymstoku; podstawowe wykształcenie muzyczne uzyskał
w Zespole Placówek Kształcenia Artystycznego w Białymstoku uzyskując dyplomy
z wyróżnieniem w klasie akordeonu (1987) i organów (1988); 1988-93 studiował
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie koncertowej organów
Prof. Józefa Serafina; 1992 ukończył Studium Pedagogiczne przy AMiFC w War-
szawie, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne; 1993-2002 studiował w Hochschule für
Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu na wydziale koncerto-
wym w klasie Prof. Heriberta Metzgera, (nagroda Ministra Republiki Austrii), oraz
od 1995 na Wydziale Katolickiej Muzyki Kościelnej zamkniętym dyplomem w spe-
cjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja
kościelna.

Był laureatem konkursów organowych: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów
Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Konkurs Orga-
nowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy
w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard
(Węgry; III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy).

Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niem-
czech, Szwajcarii; biorze udział w prawykonaniach utworów kompozytorów współ-
czesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud); współpracował z Międzynarodowym To-
warzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, przygotowując liczne produkcje
muzyczne (m.in. wykonanie wszystkich dzieł organowych J. Alaina); 2002 został
asystentem w Instytucie Muzykologii KUL; prowadzi zajęcia w zakresie gry or-
ganowej i harmonii modalnej w Katedrze Dydaktyki Muzycznej; od 2005 pracuje
także w Państwowej Szkole Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie jako nauczyciel
organów, improwizacji organowej i kameralistyki, oraz w Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie na Wydziale Fortepianu, Organów i Klawesynu oraz Wy-
dziale Pedagogiki Muzycznej jako wykładowca organów, improwizacji organowej
i gry liturgicznej i kameralistyki; 2006 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych
w dyscyplinie: instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie
rozprawy Źródła inspiracji kompozytorskich Antona Heillera (1923-1979) w świetle
wybranych kompozycji organowych dojrzałego okresu jego twórczości uzyskał. Jest
pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym oraz przewodniczącym jury „Konkursu
Organowego” w ramach I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad
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Astra” w Krasnobrodzie, pod patronatem Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu
Muzykologii KUL.


