
IZA POŁOŃSKA 

Wokalistka, kameralistka śpiewająca w różnych stylach od klasyki po piosenkę 

aktorską i jazz. Doktor sztuk muzycznych. Absolwentka Wydziału Wokalno-

Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi (dyplom w klasie prof. Beaty 

Zawadzkiej-Kłos) oraz Mistrzowskich Podyplomowych Studiów Wokalnych we 

wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Christiana Elssnera. 

Uczestniczyła w kursach prowadzonych przez: Teresę Żylis-Gara (Monaco, 

Radziejowice), Toma Karuse (Hamburg), Ingrid Kremling (Hamburg, Wrocław) 

i Annę Serafińską (Warszawa). W latach 2003 – 2009 intensywnie koncertowała 

w Europie: Francji, Belgii, Austrii, Hiszpanii, w Niemczech i we Włoszech. W 

jej dorobku artystycznym szczególne miejsce zajmuje współpraca (jeszcze 

podczas studiów) z łódzkim kompozytorem Piotrem Hertlem. Zaowocowała ona 

szeregiem wspólnych występów w kategorii piosenki aktorskiej, które zostały 

zarejestrowane przez Polskie Radio i TVP. Na swym koncie w ostatnich 8 latach 

ma występy m.in. w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w legendarnej Piwnicy 

Artystycznej Kurylewiczów w Warszawie, liczne prezentacje projektu 

współtworzonego z Witoldem Janiakiem, pianistą i kompozytorem jazzowym, 

Jazzowe Kolory Miłości, który powstał na zamówienie XIV Wędrownego 

Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski w 2013 r. Ostatnie 2 lata wypełniły 

jej koncerty z Orkiestrami Filharmonicznymi w Polsce z projektem POŁOŃSKA 

śpiewa OSIECKĄ, który współtworzy z Leszkiem Kołodziejskim, akordeonistą i 

aranżerem. Intensywnie koncertuje śpiewając recitale w całej Polsce. Jest także 

trenerem wokalnym, współpracuje z teatrami przygotowując aktorów do 

spektakli i partii śpiewanych. Spektakl POCZEKALNIA w reż. Jarosława 

Wojciechowskiego w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, którego 

premiera miała miejsce 9 lutego 2018 r. był dla niej okazją do inspirującego 

spotkania z Oleną Leonenko-Głowacką i Tymonem Tymańskim. Jednym z 

najistotniejszych Spotkań w jej życiu artystycznym była współpraca z wybitnym 



reżyserem teatralnym i filmowym Mariuszem Grzegorzkiem przy realizacji 

spektaklu dyplomowego Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi 

POMYSŁOWE MEBELKI Z GĄBKI, którego premiera miała miejsce w Teatrze 

Studyjnym w Łodzi 10 listopada 2018 r. 25 stycznia 2019 roku w Filharmonii 

Łódzkiej odbyła się premiera kolejnego wspólnego projektu Izy Połońskiej i 

Leszka Kołodziejskiego MŁYNARSKI SYMFONICZNIE, do realizacji którego 

zaprosili Zbigniewa Zamachowskiego i Jana Emila Młynarskiego. Największą 

inspiracją artystyczną dla Artystki pozostaje niezmiennie jej Mąż Dominik 

Połoński, wybitny polski wiolonczelista, którego hasło WYOBRAŹNIA 

TWORZY RZECZYWISTOŚĆ nieprzerwanie kształtuje jej życie artystyczne i 

prywatne. 


