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Mul t ip l a tynowy	 producen t	 i	 kompozy tor,	
kilkunastokrotnie	nominowany	do	nagrody	Fryderyk,	
nagrodzony	czterema	Fryderykami,	współpracował	z	
wieloma	topowymi	artystami	z	kraju	jako	producent	i	
muzyk	 koncertowy,	 twórca	 wszystkich	 płyt	 Darii	
Zawiałow.													
w	2020	roku	był	szefem	Orkiestry	Męskiego	Grania.		

Jego	 kompozycje	 i	 produkcje	 od	 wielu	 lat	 okupują	
wszystkie	 najważniejsze	 polskie	 Listy	 Przebojów	
zdobywając	 szczyty	 list	 sprzedaży	 płyt,	 streamingów	
i	Airplaya.	

Od	 7	 lat	 prowadzi	 zespół	 Darii	 Zawiałow	 jako	
kierownik	 muzyczny,	 wyprzedając	 trasy	 koncertowe	
w	największych	i	najlepszych	muzycznie	obiektach	w	
P o l s c e	 o r a z	 r e g u l a r n i e	 u c z e s t n i c z ą c	 w	
najważniejszych	 wydarzeniach	 muzycznych	 i	
festiwalowych	w	kraju.	



 

MUZYKA 
FILMOWA 
Zaliczył	 udany	 debiut	 jako	
kompozytor	muzyki	Lilmowej	
w	 tegorocznym	 numerze	 1	 polskiego	 BOX	
OFFICE	 JOHNNYM,	 gdzie	 skomponował,	 nagrał	 i	
wyprodukował	 całą	 muzykę,	 włącznie	 z	 piosenkami	
promującymi	Lilm.	

Części	 muzyki	 z	 Lilmu	 JOHNNY	 można	 posłuchać	
tutaj:	

https://open.spotify.com/album/
2Mku2XmCskSqeDbigJQgmP?si=-Ku31hUtSjCbeIfRbIi62A 

https://open.spotify.com/album/2Mku2XmCskSqeDbigJQgmP?si=-Ku31hUtSjCbeIfRbIi62A
https://open.spotify.com/album/2Mku2XmCskSqeDbigJQgmP?si=-Ku31hUtSjCbeIfRbIi62A


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ1z3abLYuA
https://www.youtube.com/watch?v=9YFEBouuI98
https://www.youtube.com/watch?v=ILrOd_Q3xxg
https://www.youtube.com/watch?v=XaNt_OanLw8
https://www.youtube.com/watch?v=BQTwhWn8YlU
https://www.youtube.com/watch?v=yAJKR_j5Wb8
https://www.youtube.com/watch?v=f3N6wBzcUoc
https://www.youtube.com/watch?v=_vJQwd9tRpc


FILM KRÓTKOMETRAŻOWY 
REŻ. DAWID KRĘPSKI 

 

FILMY DLA NETFLIX 
             Miłość do kwadratu 

Miłość do kwadratu 2 ( w trakcie produkcji ) 

Miłość do kwadratu 3 ( w trakcie produkcji ) 

https://www.youtube.com/watch?v=N7pl2Pq2xIE


PIOSENKI 
ELEKTRONIKA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfSGMnl_9NE
https://www.youtube.com/watch?v=u6uadPV1KFg
https://www.youtube.com/watch?v=R7rJGghzCjc
https://www.youtube.com/watch?v=sdRTe79mb2M
https://www.youtube.com/watch?v=cn_wETy7eSo
https://www.youtube.com/watch?v=cs24uKrmnhU
https://www.youtube.com/watch?v=NtFrEDNy9vM


ORGANICZNE PLUS ELEKTRONIKA  

https://www.youtube.com/watch?v=QP_ekGrN8CE
https://www.youtube.com/watch?v=D4gs1nKnO-o
https://www.youtube.com/watch?v=nursIdTJueI
https://www.youtube.com/watch?v=S5qalc1Yd-0
https://www.youtube.com/watch?v=F-S0M84Lo3o
https://www.youtube.com/watch?v=IpnBOoQ90BY
https://www.youtube.com/watch?v=CfOVXjDI24w


 
ORGANICZNE 

https://www.youtube.com/watch?v=LYF8zP1U188
https://www.youtube.com/watch?v=s7YfsbyEXmY
https://www.youtube.com/watch?v=peMrrCFhKa4
https://www.youtube.com/watch?v=u1ttPkc6RXs
https://www.youtube.com/watch?v=ut_igW6OOtE
https://www.youtube.com/watch?v=DXBo-eS5AXk
https://www.youtube.com/watch?v=a9D52r94dBk
https://www.youtube.com/watch?v=6Qt9QeJdMio
https://www.youtube.com/watch?v=CAllZIx3fUo
https://www.youtube.com/watch?v=9xkqFKo50nM
https://www.youtube.com/watch?v=xagIRaOFfS0


HIP HOP 

 

REKLAMY 

https://www.youtube.com/watch?v=0zxqXMSG4xI
https://www.youtube.com/watch?v=8ij0Qgic5xw
https://www.youtube.com/watch?v=WyqMOQrSr_k
https://www.youtube.com/watch?v=5l_SthyTmE4
https://www.youtube.com/watch?v=ruKiBQuJCrY
https://www.youtube.com/watch?v=LpdL9Nb9xTg
https://www.youtube.com/watch?v=wtFkxTCVjsI


Z ELEMENTAMI 
ETNICZNYMI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SOl075j3W6o
https://www.youtube.com/watch?v=wQMpwH2jhD4
https://www.youtube.com/watch?v=QoRJSZpedK8
https://www.youtube.com/watch?v=ULxDBlBJIqk
https://www.youtube.com/watch?v=1Q6umDMJQIs


WSPÓŁPRACA 
Jako	producent	muzyczny,	kompozytor	lub	

muzyk	koncertowy	współpracował	z	:	

-Daria	Zawiałow	-Dawid	Podsiadło	-Błażej	Król	- Igo	-Ralph	Kamiński	-ORGANEK	-Viki	Gabor		-Kukon	- Sokół	- Schafter	-Miuosh	-Dawid	Karpiuk	-Krzysztof	Zalewski	-QuebonaLide	-Edyta	Bartosiewicz	-Piotr	Rogucki	-Muniek	Staszczyk	-Krzysztof	Iwaneczko	-Arek	Kłusowski	- Frele	-Kagyuma	



FIRMY 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
- Fryderyk za płytę Akysz w kategorii najlepszy 
Album Roku Alternatywa 2018 - Fryderyk za Debiut Roku 2018 - Fryderyk za płytę Helsinki w kategorii najlepszy 
Album Roku Pop Alternatywny 2020 - Fryderyk w kategorii Kompozytor Roku 2022 



PLATYNOWE PŁYTY 
- Podwójna platyna za album Helsinki - Podwójna platyna za album Męskie Granie 2018 - Platyna za album Akysz - Platyna za album Wojny i Noce - Platyna za album Męskie Granie 2020 - Platyna za singiel Malinowy Chruśniak - Platyna za singiel Kundel bury - Platyna za singiel Nie dobije się do Ciebie - Platyna za singiel Czy Ty słyszysz mnie - Platyna za singiel Punk Fu - Platyna za singiel Szarówka - Platyna za piosenkę promującą film Plan B - Jeszcze w 
Zielone Gramy - Platyna za singiel Za krótki sen 



ZŁOTE PŁYTY 

- Złota płyta za album Akysz - Złota płyta za album 
Helsinki - Złota płyta za album Wojny i 
noce - Złota płyta za singiel Miłostki - Złota płyta za singiel 
Kaonashi - Złota płyta za singiel 
Helsinki - Złota płyta za singiel Żółta 
Taksówka 
 

 



 

 





 



     


	ELEKTRONIKA

