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Pochodzisz z artystycznej rodziny, ale Twoi rodzice mieli zupełnie inne uzdolnienia niż Ty. Śpiewasz, od kiedy masz 
ten talent?

Myślę, że artyzm mojej rodziny jest zakorzeniony znacznie głębiej. Dowodem na to był mój dziadek, miłośnik sztuk  
i kamieniarz oraz moja prababcia Aleksandra, po której dostałem imię - przepięknie śpiewająca. Mimo, że moi rodzice 
nigdy nie zajmowali się muzyką, tylko skrajnie przeciwną dziedziną - sztuką wizualną; mama malarstwem, a tata fo-
tografią - byli niezwykle wrażliwi na piękno. 
Kiedy tworzyli długimi, letnimi wieczorami 
w swoich pracowniach, najbardziej żywym  
i magicznym miejscu w domu - zapamięta-
nym przeze mnie jako dziecko - było powie-
trze zawsze przesiąknięte nie tylko zapachem 
terpentyny, ale i głośną muzyką klasyczną - 
Beethovena, Mozarta, Vivaldiego, czy Bacha, 
a ja bawiąc się malowałem podkradanymi 
mamie farbami nawet po ścianach. Do czę-
ści muzycznych wspomnień z dzieciństwa na 
pewno muszę dodać liczne samochodowe 
wyprawy, w różne przepiękne miejsca na-
szego województwa, gdzie spędzaliśmy całe 
dnie w plenerach, często uwieńczone kame-
ralnymi koncertami, we wspaniałych zabyt-
kowych wnętrzach kościołów czy pałaców. 

Te wszystkie niezwykle silne wrażenia i bodź-
ce, które fundowali mi moi rodzice, uparte 
zainteresowanie pianinem stojącym w bab-
cinym salonie, wykształciły we mnie chęć 
próby zmierzenia się z muzyką. Pierwszym 
instrumentem był flet prosty, a pierwszą pa-
nią profesor od muzyki, która udzielała mi 
lekcji już w przedszkolu, była znana i ceniona 
w naszym mieście Jadwiga Kos - dyrygentka 
gorzowskiego chóru Cantabile. Dorastając 
wymieniłem flet na saksofon, przystępując 
do klasy pana Jacka Wieczorka, później pani 
Justyny Głażewskiej w Szkole Muzycznej  
I st. przy ul. Teatralnej. W trakcie edukacji mu-
zycznej pojawiło się zamiłowanie do muzyki 
organowej, nauka gry na tym instrumencie  
w zielonogórskim studium organistowskim,  
w ramach zajęć muzycznych pojawił się 
przedmiot chór - mój ulubiony! Tak znala-
złem się w klasie pani dr Beaty Gramzy, któ-
ra rozpaliła we mnie miłość do opery i pasję 
do śpiewu. Wtedy zauważono i wyróżniono 

Miłość do opery, pasja do śpiewu
Aleksander Kaczuk-Jagielnik pochodzi z artystycznej rodziny. To syn fotografa Piotra Ja-
gielnika i malarki Agaty Kaczuk-Jagielnik. Od października 2017 student wydziału wokal-
nego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie profesora Bogdana Makala. Wcześniej 
kształcił się w Szkole Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wielkopolskim w klasie dr Beaty 
Gramzy. 
Trzykrotnie otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego. Jest bardzo aktywny artystycznie, bardzo chętnie uczestniczy w różnych pro-
jektach muzycznych, nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. W swoim życiorysie 
artystycznym mimo młodego wieku ma już za sobą wiele wystąpień, koncertów, udział  
w projektach operowych. Od grudnia 2020 roku jest członkiem Gorzowskiego Towarzy-
stwa Muzycznego. 
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mnie w licznych ogólnopolskich konkursach 
wokalnych, po dwóch latach nauki w szkole 
muzycznej II st. przy ul. Chrobrego dostałem 
się na studia, do klasy prof. Bogdana Makala, 
wydziału wokalnego wrocławskiej Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego. 

Czy w Gorzowie są warunki do nauki i dosko-
nalenia śpiewania?

Gorzów ma wspaniałych pedagogów, którzy 
fachowo przygotowali mnie do mojej dalszej 
edukacji muzycznej. Cieszę się, że ich wszyst-
kich poznałem! 

Mimo młodego wieku masz już sporo do-
świadczenia w występach, także międzynaro-
dowych. Które z nich zaliczasz do najbardziej 
twórczych, a z których jesteś dumny?  

Niewątpliwie, bardzo dużym i ważnym dla 
mnie osiągnięciem jest zaśpiewanie w reci-
talu Italienische Arien w Beelitzt Heilstätten. 
był to pierwszy tak duży i prestiżowy koncert  
w moim wykonaniu.

Jak tego dokonałeś? 

Podczas mojego pobytu w Berlinie dostałem 
propozycję zaśpiewania własnego koncertu 
w ramach projektu Kultur BHS. Nie ukrywam, 
było to dla mnie duże wyzwanie: zbudować 
ciekawy program artystyczny oraz wypra-
cować odporność fizyczną i psychiczną, aby 
podołać tak dużemu wysiłkowi. W programie 
znalazły się arie starowłoskie i wszystkie arie 
Figara z Wesela Figara. Przygotowania odbyły 
się w Gorzowie, ugościły mnie nasze instytu-
cje kulturalne, posiadające fortepiany, odwie-
dziłem je wtedy wszystkie… Za ich gościnność 
jestem im bardzo wdzięczny. Wielką radością 
i zaskoczeniem było dla mnie, że na otwartą próbę generalną spontanicznie przyszło wielu mieszkańców Gorzowa  
w różnym wieku.

Kogo podczas rozwoju swojej pasji obserwujesz najuważniej, kim są Twoi muzyczni idole? 

Tak, obserwacja środowiska jest bardzo ważna, wychwytywanie trendu, którym podąża teraz opera i śpiewacy, szcze-
gólnie ci reprezentujący najwyższy kunszt sztuki wokalnej, a i niezapominanie o starej silnej szkole wokalnej, zacho-
wanej tylko na płytach gramofonowych, konfrontowanie ich ze sobą. Jest to obserwacja tego co się dzieje dzisiaj  
i zagłębianie się do legendarnych postaci śpiewaków operowych, którzy dokonali w swojej karierze artystycznej tak 
wiele, że żyją z nami do dzisiaj. Ubóstwiam Luciano Pavarottiego, Dmitrija Hvorostovskiego, Placido Domingo. Z du-
żym entuzjazmem śledzę i wypatruję dokonań absolwenta klasy mojego profesora - Andrzeja Filończyka, nie mogę się 
doczekać jego debiutu w Metropolitan Operze. 

Czy śpiewanie to Twój pomysł na życie, pracę, na przyszłość? Czy ze śpiewania można żyć?

Zdecydowanie jest to moje marzenie, a czy można żyć? Nie wiem… Zaryzykuję.

Gdzie widzisz siebie za pięć, dziesięć i dwadzieścia lat?

Jestem marzycielem, mam w głowie mnóstwo pomysłów i szalonych wizji, skupiam się na szykowaniu następnych 
programów i koncertów - rozszerzaniu repertuaru, studiując i cały czas szlifując technikę wokalną. Chciałbym zmierzyć 
się ze śpiewakami na międzynarodowym konkursie wokalnym. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Kolejnym 
krokiem do spełnienia marzeń jest dołączyć do Programu Kształcenia Młodych Talentów „Akademia Operowa”, który 
prowadzi Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie.

Gorzów - miasto rodzinne. Czy jest na nie miejsce w Twoich planach?

Kocham nasze miasto, kocham za potencjał i zaplecze, które pozwala mi ćwiczyć. W specyfice pracy i przygotowań do 
koncertów potrzebuję czasu, kiedy trzeba się skupić, zamknąć przed światem i pracować nad muzyką. Widzę się przy 
fortepianie w zaciszu podgorzowskich lasów i jezior.
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