
Biografia (prasa/media)

Zespół  CIRYAM swoją  historię  datuje  od 1999 roku,  założony przez  Roberta Węgrzyna.
Pod nazwą Ardor w 2001r. nagrał swoją pierwszą płytę demo „Modlitwa”. W 2002r. realizuje 
nagranie w anglojęzycznej  wersji,  z nowym aranżem - demo „The prayer”.  Zespół  Ardor 
zmienił nazwę na Ciryam by wyznaczyć nową drogę w swej historii. I już w sierpniu 2003r. 
podpisał  kontrakt  z  warszawską  art-rockową  wytwórnią  ARS  MUNDI.  Premiera 
debiutanckiego albumu „Szepty dusz”, w Polsce i za granicą, odbyła się 7 czerwca 2004r. W 
kwietniu  2006r.  zespół  podpisał  nowy  kontrakt  z  wytwórnią  TC  MUSIC/METAL  MIND 
PRODUCTIONS.  Premiera  drugiego  albumu  zatytułowanego  „W  sercu  kamienia”  miała 
miejsce 22 maja 2006r. Teledysk „W ciszy” promujący drugi album Ciryam prezentowano na 
polskim festiwalu videoclipów „Yach Film” oraz ze sporym sukcesem emitowano w telewizji 
4Fun Tv. Zespół został okrzyknięty jedną z najmocniejszych premier  2006 w MMP. W tym 
samym  roku  nagrodzony  brązowym  „Scenikiem”  magazynu  „Nowiny”.  Otrzymał  liczne 
wyróżnienia.  Zagrał  dziesiątki  promujących  koncertów,  występował   na  prestiżowych 
międzynarodowych festiwalach: Metalmania, Hunter Fest, Art Rock Fest, Music Media,Open 
Mind  Festival,Cieszanów  Rock  Festival.  Bezpośrednio  dzielił  scenę  ze  znaczącymi 
zespołami klasy światowej i krajowej m.in. Type’O Negative, Epica, Amorphis, Fear Factory, 
Kat,  Ankh,  Closterkeller,  Coma,  Kombii,  Decapitated,  Napalm  Death,  Ira,  Acid  Drinkers, 
Lombard  itd...  Na  przełomie  roku  2007/2008  zarejestrował  materiał  na  trzeci  krążek, 
zatytułowany „Człowiek motyl” który  nakładem wydawnictwa Fonografika  miał ogólnopolską 
premierę 12 września 2008. Rok 2009 upłynął pod znakiem promocji medialno- koncertowej, 
sporym sukcesem jest między innymi kwalifikacja do głównego castingu  programu TV Hit 
Generator  spośród (300)  zespołów.  Początkiem roku 2010 utwór  promujący wspomniany 
album „Człowiek motyl”  Venus znalazł  się na liście przebojów w europejskim radio EKR. 
"Venus"  obok  hitów  Petera  Gabriela,  Transatlantic,  Nightwish,   Apocaliptyca,  Within 
Temptation, Creed, Epica, Katatonia i wielu innych znakomitości. W roku 2010/2011 utwór 
Venus  zdobywa  po  raz  kolejny  uznanie  słuchaczy,  fanów  i  w  ponad  trzymiesięcznym 
konkursie  sms studia  Recmart,  zajmuje  medalową lokatę:  3  miejsce.  Rok 2012 to nowe 
wyzwania dla zespołu, poza  licznymi koncertami rozpoczyna pracę nad nowym materiałem 
a  Robert  i  Kuba  zostali  oficjalnymi  endoserami  marki  Mayones  Guitar  i  szczęśliwymi 
posiadaczami  siedmiostrunowców serii  Setius.  W latach 2013 i  2014 zespól  intensywnie 
pracował nad realizacją nowego materiału, ślady zarejestrowano w Krakowskim Lynx Music, 
a mix i mastering w białostockim stundiu Hertz. Nowy album, zatytułowany Desires wydano 
nakładem  Jessy  Art.  Records,  jako  pierwszy  w  historii  zespołu  pełnowymiarowy 
anglojęzyczny  krążek,  dystrybuowany  przez  Fonografikę  w Polsce  a  za granicami  przez 
Inverse Music Group. W tym samym roku Ciryam ponownie w telewizyjnym show, tym razem 
Mam Talent, zespół przechodzi trzy etapy programu pozostawiając za sobą tysiące artystów 
– kolejna lekcja i przygoda. W roku 2015 dokładnie 12 grudnia swoją premierę ma singiel – 
teledysk  zwiastujący  najnowszy  album,  utwór  Alone,  zaś  18  marzec  to  data  światowej 
premiery najnowszego wydawnictwa Ciryam – Desires. Premiera miała miejsce w Polsce, 
Niemczech, Anglii, Szwecji, Estonii, Finlandii, Holandii, Szwajcarii. Zespół chętnie koncertuje 
i  kontynuuje  promocję  Desires,  planując  nowe  koncepcje  i  wydarzenia.

Aktualnie zespół gra w składzie ; 

wokal – Monika  Węgrzyn
gitara -  Robert  Węgrzyn
gitara – Jakub  Czubik 
perkusja – Mateusz  Krupiński
bas – Jacek Rola


