
DARIUSZ PRZYBYLSKI  
Organista i kompozytor. Absolwent Szkoły Muzycznej II st. w Koninie w klasie 

organów Hanny Buczkowskiej (dyplom w 2003), w 2008 ukończył z wyróżnieniem oraz 

medalem Magna cum Laude Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa 

kompozycji Marcina Błażewicza i organów Andrzeja Chorosińskiego). Studiował także 

kompozycję u Yorka Höllera w Hochschule für Musik w Kolonii, kompozycję elektroniczną 

u Hansa Ulricha Humperta, instrumentację u Krzysztofa Meyera i organy u Johannesa 

Gefferta, jako stypendysta programu Socrates/Erasmus. Uzyskał stopień doktora sztuki 

muzycznej na UMFC oraz ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe 

(Solistenklasse/Konzertexam) w klasie kompozycji Wolfganga Rihma w Hochschule für 

Musik Karlsruhe. W ramach stypendium Internationale Ensemble Modern Akademie, odbył 

również studia na kierunku muzyka współczesna w Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Frankfurt am Main, współpracując z członkami zespołu Ensemble Modern. 

Stypendium Fundacji Deutsche Bank dla kompozytorów operowych pozwoliło mu rozwijać 

wiedzę na temat współczesnego teatru muzycznego w kilkudziesięciu instytucjach operowych 

Europy. Od 2008 wykłada w macierzystej uczelni. Nauczał gościnnie w Nowym Jorku, 

Moskwie, Rzymie, Stambule, Hamburgu; prowadził klasę kompozycji w Keimyung 

University w Daegu (Korea Płd.). Brał udział w kursach mistrzowskich kompozycji, 

interpretacji muzyki organowej i improwizacji organowej. Laureat wielu konkursów 

organowych i kompozytorskich.  

Jako organista koncertuje w Polsce i za granicą. W jego repertuarze szczególne 

miejsce zajmuje muzyka nowa, na swoim koncie posiada kilkadziesiąt prawykonań utworów 

polskich, białoruskich, niemieckich, angielskich, ukraińskich, argentyńskich, chińskich 

i koreańskich kompozytorów. Realizuje własne projekty organowe, do których zaprasza 

kompozytorów z całego świata. W 2010 roku ukazała się jego monograficzna płyta, 

zawierająca utwory orkiestrowe i koncerty Works for Orchestra (DUX); w 2011 odbyła się 

premiera Organ Odyssey – poematu organowego skomponowanego przez ośmiu twórców 

z sześciu krajów europejskich, inspirowanego fragmentami z Odysei Homera; 2014 to 

prawykonanie, zamówionych przez Filharmonię Wrocławską, utworów na organy Hammonda 

oraz zespół Kwartludium i podwójny album płytowy Passio (DUX) zawierający utwory 

wokalne Przybylskiego w wykonaniu berlińskiego zespołu Phoenix16 pod dyrekcją Timo 

Kreusera. Płyta z nagraniem utworu Bogurodzica na organy solo (2003), w wykonaniu 

Andrzeja Chorosińskiego na organach bazyliki w Licheniu, otrzymała status Podwójnej 

Platynowej Płyty, zaś płyty 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy (DUX) oraz 

Młodzi Kompozytorzy w Hołdzie Chopinowi (DUX) zostały nominowane do nagrody 

Fryderyk.  

Komponował na zamówienie Deutsche Oper Berlin, Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Warszawskiej Opery Kameralnej, Orkiestry 

Akademii Beethovenowskiej, Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Kaliskiej, zespołu 

Kwartludium, Vokalensemble Phoenix16, Związku Kompozytorów Polskich, Zamku 

Królewskiego w Warszawie oraz wielu innych festiwali i instytucji muzycznych. Jego utwory 

wykonywane były w większości polskich filharmonii oraz na wielu festiwalach muzycznych, 

m. in.: Gaudeamus Muziekweek w Holandii, Voix nouvelles we Francji, Światowych Dniach 

Muzyki w Szwecji i Słowenii, a także w wielu znaczących salach koncertowych, takich jak 

Royal Festival Hall, Opera Frankfurt am Main, Katedra w Kolonii, Filharmonia Narodowa, 

Filharmonia Moskiewska, Filharmonia Mińska. W 2014 roku odbyła się premiera dwóch oper 

kameralnych Dariusza Przybylskiego zamówionych przez Deutsche Oper Berlin.  

Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. 

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (członek Zarządu), Polskiego Towarzystwa 

Muzyki Współczesnej (członek Zarządu) oraz ZAiKS (członek zarządu Sekcji muzyki 



poważnej). W roku 2012 został wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału Kompozycji, 

Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC w Warszawie (kadencja 2012–2016). Jego działalność 

dydaktyczna to nie tylko prowadzenie zajęć, aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, 

organizując konferencje i warsztaty kompozytorskie – często o zasięgu międzynarodowym. 
 


