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PROGRAM WIECZORU
17:00  Powitanie gości przez Mecenasów FHM – Andrzeja Bartkowskiego  
 i Andrzeja Hulewicza

17:10  Rozmowa Janiny Tuory z malarzami uczestniczącymi w wernisażu

17:20  Scena Talentów – Irena Bartkowska przedstawia tenora Dionizego   
 Wincentego PŁACZKOWSKIEGO, który wykona dwa utwory Fran-  
 cesco Paolo Tostiego: „Non t’amo piu” oraz „L’ultima canzone”
17:30  Benefis – część I 
 „Grek Zorba” | wyk. Paulos RAPTIS
 „La calunia” (aria o plotce) z opery „Cyrulik Sewilski” G. Rossiniego  
 | wyk. Dariusz MACHEJ (bas)
 Duet Papageny i Papagena z opery „Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta 
 | wyk. Jeanette BOŻAŁEK (sopran) i Dariusz MACHEJ
 Aria Cavaradossiego z I aktu opery „Tosca” G. Pucciniego  
 | wyk. Mateusz ZAJDEL (tenor)
 Paul John RAPTIS
 „Habanera” oraz „Sequidilla” z opery „Carmen” G. Bizet 
 | wyk. Anna LUBAŃSKA (mezzosopran)
 „Księżniczka Czardasza” operetka E. Kalmanna | wyk. Jeanette Bożałek
 „Łódź przy brzegu” | wyk. Paulos RAPTIS

19:15  PRZERWA 

19:35  Benefis – część II
 Rozmowa na proscenium Andrzeja Bartkowskiego z Paulosem Raptisem
 „Czarująca Marguerita” | wyk. Paulos RAPTIS
 „Be My Love” N. Brotszky | wyk. Mateusz ZAJDEL
 Monolog Teviego ze „Skrzypka na dachu” J. Blocka  
 | wyk. Dariusz MACHEJ
 „Summertime” G. Gershwin | wyk. Anna LUBAŃSKA
 Duet Stasi i Boniego „Bo to jest miłość” z operetki „Księżniczka  
 Czardasza” E. Kalmanna | wyk. Jeanette BOŻAŁEK i Mateusz ZAJDEL
 Duet „Usta milczą” z operetki „Wesoła wdówka” Fr. Lehara  
 | wyk. Jeanette BOŻAŁEK i Mateusz ZAJDEL
 „Mili se mu” | wyk. Paulos RAPTIS
Po zakończeniu koncertu – transport powrotny do Warszawy (dla osób, które 
potwierdziły) 



PAULOS RAPTIS
   
PAULOS RAPTIS – artysta wyjątkowy. Grek z po-
chodzenia, ale od 1947 roku  żyjący w Polsce. 
Posiadacz bardzo bogatego życiorysu. Grecka 
wieś, okropności wojny, poniewierka w Albanii  
i Grecji nękanej wojną domową, tragedie ro- 
dziny a następnie przyjazd do Polski, gdzie 
zrodziła się Jego wielka światowa kariera.

Paulos Raptis poruszył emocje i zachwycił ludzi  
w najsłynniejszych salach koncertowych i teatral-
nych, śpiewał w sanktuariach muzyki opromie-
nionych legendą i w scenerii najcenniejszych 
zabytków architektury. Uczestniczył w historycz-
nych wydarzeniach muzycznych, zmierzył się  
z duchem nowych czasów na scenach operowych, zwyciężał i zbierał 
nagrody na międzynarodowych konkursach wokalnych, jest laureatem 
złotych płyt, zainteresował znawców i specjalistów oceniających sekre-
ty wielkich tenorów.

Jego życie artystyczne nabrało rozpędu, przenosił się z samolotów do ho-
teli, z hoteli na próby, na estradę koncertową, albo na scenę operową, 
przymierzał kostiumy malarza Cavaradossiego z „Toski” Pucciniego, 
uwikłanego w intrygę miłosną Ernesta z „Don Pasquale” Donizettiego, 
naiwnego wieśniaka Nemorina z „Napoju Miłosnego” Donizettiego. 
Czekał przed lustrem, aż charakteryzatorka zmieni jego rysy w twarz 
paryskiego poety Rudolfa z „Cyganerii”, księcia Mantui  z „Rigoletta” 
czy szkockiego szlachcica Edgara z „Łucji z Lammermooru”. Wcielał się  
w postacie tragiczne i komiczne, błyskawicznie musiał uczyć się nowych 
utworów, na chwilę wchłaniała go Moskwa, Nowy Jork, Paryż, Rzym, 
Wiedeń, Madryt, niezliczone sceny i estrady, europejskie i amerykańskie.

Przez całe życie pozostaje też wierny pięknej greckiej piosence.

www.forumhumanummazurkas.pl

Materiały filmowe wykorzystane w czasie Benefisu Paulosa Raptisa 
przygotował Jan SUMIKOWSKI.

PROJEKCJE FILMOWE



BENEFIS         Obsada koncertu

www.forumhumanummazurkas.pl

Solistka Teatru Wielkego-Opery Narodowej. Absolwen-
tka Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej  
w Warszawie, studiów wokalno-aktorskich w łódzkiej Aka-
demii Muzycznej w klasie prof. D. Ambroziak (z wyróżnieniem) 
oraz podyplomowych studiów dla menedżerów kultury  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyła  
w kursach mistrzowskich: Internationalen Musikseminar  
w Weimarze oraz u Sylwii Geszty i Ryszarda Karczykowskie-

go, a także w kursach muzyki oratoryjno-kantatowej podczas Festiwalu 
„Wratislavia Cantans” (u Edith Mathis i Christiana Elsnera), występując 
tam w „Stabat Mater Rossiniego” i operze „Apollo i Hiacynt” Mozarta. 
Laureatka Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi.
Jeszcze jako studentka zadebiutowała w Łódzkim Teatrze Wielkim oraz 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w roli Dziewczyny-kwiatu w „Par-
sifalu” Wagnera. Od tego czasu współpracuje z Operą Narodową,  
a także Operą Szczecińską i Operą Bałtycką w Gdańsku. Z powodzeniem 
wykonywała również klasyczną operetkę i partie musicalowe. W sezonie 
artystycznym 2009/2010 wystąpiła wielokrotnie w Niemczech w operetce 
„Frau Luna” Linckego (partia tytułowa). W swoim repertuarze ma również 
pieśni oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. 
Uczestniczyła w festiwalach muzycznych i koncertach w Polsce oraz m.in. 
w: Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie, na Cyprze, w Londynie, 
Nowym Jorku i w Caracas, gdzie wystąpiła w oratorium „Siedem bram 
Jerozolimy” K. Pendereckiego pod batutą kompozytora.

Jeanette Bożałek – sopran

Solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Ukończyła  
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie w klasie Krystyny Szostek-Radkowej (1994).  
Już podczas studiów wiele koncertowała w kraju i za granicą 
(Francja, Niemcy, Monako, Szwajcaria). Jest laureatką 
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari  
w Nowym Sączu, a także konkursów w Paryżu (1994)  
i Brukseli (Konkurs Królowej Elżbiety, 1996). W 1993 roku 

związała się na stałe z warszawskim Teatrem Wielkim. Współpracowała 
z Warszawską Operą Kameralną, Państwową Operą Śląską w Bytomiu, 
Operą w Krakowie i w Poznaniu. Śpiewała na estradach filharmonicznych 
Warszawy, Białegostoku, Krakowa, Katowic, Lublina, Opola i Szczecina.  

Anna Lubańska – mezzosopran
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Solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Absolwent 
warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Jeszcze  
w czasie studiów zaangażowany został do Warszawskiej 
Opery Kameralnej, której solistą pozostaje do dzisiaj. W tym 
samym czasie wystąpił także na scenie Teatru Wielkiego - 
Opery Narodowej, z którym na stałe współpracuje od 2009 
roku. 
Swój warsztat wokalny doskonali pod kierunkiem wybitnych 

śpiewaków i pedagogów, biorąc udział w licznych krajowych i zagranicz- 
nych kursach mistrzowskich. 
W roku 2014 wystąpił w Filharmonii Narodowej w koncercie inaugurującym 
nowy sezon artystyczny, podczas którego zaprezentowano „Gurrelieder” 
Schönberga. Współpracował ze znakomitymi polskimi i zagranicznymi 
dyrygentami oraz reżyserami, m.in. z: Łukaszem Borowiczem, Gabri-
elem Chmurą, Jackiem Kasprzykiem, Tadeuszem Kozłowskim, Igorem 
Dohovičem, Jose Maria Florénĉio, Valerym Gergievem, Andriym Yurke-
vychem, Stefanem Solteszem, Mariuszem Trelińskim, Markiem Weissem, 
Barbarą Wysocką, Michałem Znanieckim, Jorge Lavellim, Davidem 
Pountney’em. Regularnie występuje w Polsce i za granicą.
W repertuarze artysty znajdują się również partie tenorowe z oper m.in. 
Mozarta, liryka wokalna oraz dzieła oratoryjno-kantatowe (Mozart, 
Haydn, Rossini).

Mateusz Zajdel – tenor

Gościła na Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Artystka wykonuje także re-
pertuar kameralny i oratoryjno-kantatowy. Jest cenioną interpretatorką 
pieśni. 
Współpracowała z wieloma znakomitymi dyrygentami, takimi jak: Jerzy 
Maksymiuk, Kazimierz Kord, Jacek Kasprzyk, Marc Minkowski, Jan Krenz, 
Stanisław Skrowaczewski i Placido Domingo. Ma w swoim dorobku ważne 
nagrania, m.in.: kompletne rejestracje studyjne „Strasznego dworu” Mo-
niuszki wydane przez EMI i „Ubu Rex” Pendereckiego, oba zrealizowane  
z zespołem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Jacka Kasp-
szyka. Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.



www.forumhumanummazurkas.pl

Solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Absolwent Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, solista 
Warszawskiej Opery Kameralnej. Od wielu lat współpracuje 
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, Wuppertaler Büh-
nen, Operą Bałtycką i Operą Krakowską. Występował także 
m.in. w Oper Frankfurt am Main, Litewskiej Operze Naro-
dowej, Wiener Kammeroper oraz na międzynarodowych 
festiwalach muzycznych, takich jak: Rossini Opera Festival 

(Pesaro), Festival de Musique de Strasburg, Festival Belcanto Rossini in 
Wildbad (Niemcy), Letni Festiwal Euroradio/EBU Summer Festival, Festival 
di Musica Sacra Anima Mundi (Piza), Mai Festspiele (Wiesbaden), War-
szawska Jesień i Wratislavia Cantans.
Uczestniczył w światowych prawykonaniach oper: „Katzelmacher” 
Kurta Schwertsika i „Iwony, księżniczki Burgunda” Zygmunta Krauzego. 
Brał udział w licznych transmisjach radiowych i telewizyjnych (RAI, Süd-
westrundfunk, Polskie Radio, TVP, Polsat). Dokonał wielu nagrań dla 
następujących firm fonograficznych: Naxos, ROF, Bongiovanni, DUX, Ra-
diowa Agencja Fonograficzna, a także dla Archiwum Polskiego Radia.

Dariusz Machej – bas 

Pianistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Studiowała 
w Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie, na 
Stanford University i The Juilliard School, pod kierunkiem tak 
znakomitych pedagogów, jak: Bronisława Kawalla, Jerzy 
 Marchwiński, Sam Sanders i Brian Zeger. Jest laureatką 
wielu nagród i międzynarodowych konkursów muzycznych.  
W latach 1997-2002 pracowała jako vocal coach w The 
Juilliard School Opera Center i Voice Department.

Współpracowała również z New York City Opera, Metropolitan Op-
era i Di Capo Opera oraz z prestiżowymi festiwalami muzycznymi, m.in.  
z: Tanglewood Music Festival, Bregenzer Festspiele, Wielkanocnym Festi-
walem Ludwiga van Beethovena. Od 1992 roku zajmuje się głównie 
kameralistyką. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za 
granicą, występując w takich salach, jak: Carnegie Hall, Alice Tully Hall, 
Concertgebouw, Teatro Liceu czy Kennedy Center.
Nagrywała również dla Polskiego Radia. Od 2002 roku na stałe związana 
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, gdzie od 2010 roku jest kierowni-
kiem korepetytorów solistów. Od sezonu 2013/14 opiekuje się młodymi 
pianistami w Akademii Operowej.

Anna Marchwińska – fortepian
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Paul John Raptis, najstarszy wnuk Paulosa, urodził się w War-
szawie 13 października 1992. Od dziecka pasjonował się 
muzyką i jeszcze zanim zaczął mówić nucił melodie, które 
śpiewała mu babcia. 
Młody Raptis w wieku 7 lat rozpoczął naukę gry na piani-
nie, następnie emisji śpiewu oraz teorii muzyki. Uczęszczał 
do szkoły muzycznej oraz uczył się prywatnie u najlepszych 
w Warszawie. Zawsze marzył o zostaniu artystą i nie potrafił 

wyobrazić siebie wykonywania innego zawodu lepiej niż ten, do którego 
ma naturalny talent.
W wieku około 17 lat zaczął pisać własne kompozycje, złożył aplikację 
i został przyjęty na Uniwersytet Muzyczny w Los Angeles w Kaliforni.  
Po półtora roku i nawiązaniu wielu cennych kontaktów, Paul przeniósł się 
do Londynu, aby kontynuować i ukończyć studia w prestiżowym London 
College of Music. Właśnie tam, dzięki pomocy wybitnych nauczycieli, 
rozwinął swoje umiejętności nie tylko w zakresie śpiewu, ale również kom-
pozycji oraz produkcji muzyki. Zebrał własny zespół, z którym wspólnie 
opracowywał materiał na żywo oraz poświęcał wolny czas na nagrania 
w zbudowanym przez siebie domowym studiu.
Oprócz muzyki Paul pasjonuje się również technologią, o którą w dużej 
części opiera się produkcja dźwięku. Jako hobby zajmuje się fotografią, 
kinematografią oraz elektrycznymi autami klasy premium. 
Na zamiłowaniu do współczesnej muzyki R&B i pochodnych tego właśnie 
gatunku opiera się jego indywidualny styl. 
Obecnie Paul Raptis dzieli swój wolny czas między pracą nad debiu-
tanckim albumem, a rodzinnym biznesem oraz  własną firmą.
Premiera debiutanckiego albumu planowana jest na lato 2017.

Paul John Raptis

SCENA TALENTÓW FHM  
Scena Talentów Forum Humanum Mazurkas powstała, 
by prezentować i promować młodych, utalentowanych  
artystów. Jej gospodarzem jest Irena Bartkowska, która tym 
razem przedstawi publiczności tenora – Dionizego Wincen-
tego Płaczkowskiego.



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.forumhumanummazurkas.pl

PARTNERZY WYDARZENIA

Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego 

PATRONI MEDIALNI

Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego 


