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Anna Cymmerman 
  
Polska śpiewaczka operowa. Absolwentka Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie 
prof. Delfiny Ambroziak. Dyplom z wyróżnieniem 
zdobyła w czerwcu 2000 roku. Jeszcze w trakcie 
studiów zadebiutowała jako solistka Teatru 
Wielkiego w Łodzi partią Blanche w polskiej 
prapremierze „Dialogów karmelitanek” Francisa 
Poulenca w reżyserii Krzysztofa Kelma. Kreacja ta 
została doceniona zarówno przez krytykę i widzów, 
co zaowocowało nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego 

za najlepszy debiut operowy w Polsce. W tej edycji konkursu nagrodzeni zostali także Ewa 
Podleś i Andrzej Drabowicz. Anna Cymmerman występowała w produkcjach operowych 
w Austrii, Danii, Holandii i Niemczech. Zaśpiewała w „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego 
w International Music Theatre Chicago. Anna Cymmerman wykonuje repertuar operowy taki 
jak partie: Elwiry w operze „Ernani” Giuseppe Verdiego (Opera Bałtycka w Gdańsku); Drugiej 
Damy w „Czarodziejskim flecie” Wolfganga Amadeusa Mozarta (tournée po Europie 
zachodniej – Niemcy, Dania, Holandia, Belgia); Blanche w „Dialogach karmelitanek” Francisa 
Poulenca (Teatr Wielki w Łodzi); Corinny w „Podróż do Reims” Gioacchino Rossiniego (Opera 
Narodowa w Warszawie); Neddy w „Pajacach” Ruggiero Leoncavallo (Teatr Wielki w Łodzi); 
Małgorzaty w „Fauście” Charles’a Gounoda (Opera Bałtycka w Gdańsku). Ma na koncie 
również partię Adriany w polskiej prapremierze opery F. Cilei „Adriana Lecouvreur”, która 
odbyła się na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, a także Hrabiny w „Weselu Figara” Wolfganga 
Amadeusa Mozarta czy Hrabiny w operze „Hrabina” Stanisława Moniuszki (Teatr Wielki 
w Łodzi). Anna Cymmerman ma w swoim repertuarze również musicale i operetki, między 
innymi partie – Sylva w „Księżniczce Czardasza” E. Kalmana, Hanna w „Wesołej wdówce” 
F. Lehara, Rozalinda w „Zemście nietoperza” J. Straussa, wdowa w „Zorbie” J. Kandera, Klara 
w „Porgy and Bess” G. Gerschwina. Śpiewaczka często bierze udział w koncertach muzyki 
filmowej. Wymienić należy tu występy na Festiwalach Muzyki Filmowej w Łodzi w roku 2002 
(muzyka Krzesimira Dębskiego) i 2003 (muzyka Andrzeja Korzyńskiego) oraz na Festiwalu 
Polskiej Muzyki Filmowej w Valladolid w Hiszpanii (koncert pod dyrekcją Krzesimira 
Dębskiego). Śpiewaczka współpracowała z Bogusławem Kaczyńskim. W ramach współpracy 
z Estrada Stołeczną Anna Cymmerman koncertuje w takich miastach jak Los Angeles, Chicago, 
Sydney, Pekin (koncert z okazji Olimpiady 2008), Odessa, Zagrzeb, Lublana, a także w Szwecji, 
Norwegii, Słowenii i wielu innych. Artystka kształciła się na kursach mistrzowskich u Ingrid 
Kremling (Niemcy), Gwedolyn Bradley (USA), Ryszarda Karczykowskiego (Niemcy) oraz André 
Orlowitza (Dania). Anna Cymmerman jest solistką Teatru Wielkiego w Łodzi oraz współpracuje 
stale z Operą Narodową w Warszawie, Polską Operą Bałtycką w Gdańsku i Opera Nova 
w Bydgoszczy.  
http://hektorwerios.com/pl/fotografia/fotografia-artystyczna/a-cymmerman-sopran  
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Jacek Malanowski 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 
Akordeonista, wokalista, pianista  kompozytor oraz 
autor tekstów. W latach 2005-2008 solista w Chórze 
Kameralnym Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Ma na swoim koncie  solową płytę ,,Spróbuj 
zatrzymać czas". Użyczał głosu do reklam i bajek. 
Nagrywał także muzykę filmową. 
Autor utworów z pogranicza poezji. 
Od 2005 roku członek zespołu Trubadurzy. 
Odznaczony w 2017 przez wicepremiera prof. Piotr 
Glińskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 

 

 

 

 

Leszek Bonar   

Komentator telewizyjny, reżyser i prezenter 

programów muzycznych, rozrywkowych 

i kulturalnych w TVP Łódź, stale 

współpracujący również ze wszystkimi 

antenami telewizji ogólnopolskiej. 

Równolegle od ponad 30. lat udziela się jako 

prowadzący rozmaite koncerty, festyny, bale, 

uroczystości jubileuszowe, konferencje, 

spotkania i wszelkiego rodzaju wydarzenia 

okolicznościowe. W swojej działalności konferansjerskiej kieruje się zawsze starannym 

przygotowaniem do podejmowanych wyzwań, spełnieniem oczekiwań zleceniodawcy 

i elegancją w zachowaniu na scenie. Bazując na dużym doświadczeniu scenicznym zawsze 

dostosowuje się do odbiorców nawiązując z nimi porozumienie służące wspólnemu tworzeniu 

atmosfery danego wydarzenia. Prowadził duże koncerty gwiazd polskiej estrady, opery 

i baletu, m.in. w Sali Kongresowej, pałacach, teatrach, halach i stadionach w Łodzi i wielu 

miastach Polski, a także kameralne, zamknięte imprezy. Jego działalność telewizyjna sprawia, 

że jego twarz jest dobrze rozpoznawalna wśród publiczności co znacznie ułatwia kontakt z nią. 

Często z prowadzonych przez niego wydarzeń przygotowuje również relacje dla różnych 

programów telewizji publicznej. Niezależnie od tego, jako absolwent Wydziału Kompozycji 

i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi często uczestniczy w pracach jury rozmaitych 

przeglądów i konkursów muzycznych. Zawsze chętny i dyspozycyjny do współpracy nad 

lepszym kształtem i przebiegiem danego wydarzenia. 



 

 Monika Kamieńska  

mgr filologii polskiej, menedżer kultury. 

Była  Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw 

Artystycznych, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, 

Dyrektor Generalny Bestom Dentonet Sp. z o.o., 

wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno 

Kulturalnego Venae Artis, ekspert MEN, trener, 

metodyk. Obecnie dyrektor Bałuckiego Ośrodka 

Kultury, Dziekan Kierunku Kulturoznawstwo w  AHE 

w Łodzi, wokalistka Łódzkiego Teatru Piosenki. 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania 

projektami (PRINCE 2), funduszy unijnych, edukacji estetycznej  i literackiej. Aktywnie działa 

na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Często bierze 

udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź 

Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową 

medalem:  Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta 

Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie  Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim 

konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość 

roku Silva Virium. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, 

przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku. Autorka publikacji 

branżowych, felietonów, współautorka książek:  M do 2 oraz Srebrne tabu i  Jak nie teraz to 

kiedy.  

 

 

 

 


