
 Dr hab. Wacław Golonka prof. AMKP 
  Wykształcenie muzyczne otrzymał w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Hansa Haselböcka. Dyplomy ukończenia 
studiów w zakresie gry na organach otrzymał z wyróżnieniem. W trakcie studiów  
w Wiedniu był stypendystą Ministerstwa Kultury Austrii. Jest laureatem konkursów organowych  
w Pradze (II nagroda), Norymberdze (III nagroda) i Pretorii gdzie oprócz pierwszej nagrody otrzymał 
trzy wyróżnienia.  
  Od wielu lat prowadzi intensywną działalność koncertową nie tylko w wielu państwach 
Europy, ale także Azji, Ameryce Północnej, Afryce (Namibia oraz RPA, gdzie odbył trzykrotnie tournée 
koncertowe). Do najważniejszych miejsc jego działalności artystycznej należą europejskie katedry,  
sale koncertowe gdzie występuje zarówno jak solista i kameralista. Wacław Golonka występował jako 
solista z wieloma orkiestrami m.in. Radio Philharmony Orchestra w Pretorii, Cape Town Philharmonic 
Orchestra, Filharmonią śląską, Bydgoską, Brneńską, praskim FOK, Capellą Cracoviensis i innymi.  
Z orkiestrą Concerto Avenna nagrał koncert organowy Pawła Łukaszewskiego. Nagranie znalazło się  
na płycie CD z kompozycjami autora koncertu, która otrzymała nagrodę Fryderyka 2008 roku.  

 Zrealizował nagrania dla TV Polonia, TVP 3 Katowice (Muzyka dźwięku i przestrzeni) 
czeskiej telewizji NOE. Dokonał też nagrań dla holenderskiego radia Hilversum, niemieckiego 
Bayerischer Rundfunk, austriackiego ORF, Radia Watykan, Radia Słowackiego oraz kilku dla Czeskiego 
Radia. Wiele z nich prezentowanych jest w Europejskiej Unii Radiowej (EBU). W swoim dorobku 
artystycznym posiada wiele płyt CD z muzyką organową i organowo-kameralną. Płyta solowa  
pt.: Sonare Deo et populo otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021.  
Jako kameralista współpracuje z wieloma artystami, prezentując muzykę wszystkich epok i stylów.  
Jest autorem pracy naukowej oraz płyty CD pt.: Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) – w żywiole koloryzmu 
dźwiękowego.  

Jest propagatorem muzyki organowej i organowo-kameralnej organizując festiwale i konkursy. 
Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w wielu ośrodkach akademickich w Polsce, Czechach  
i Niemczech. Pracuje w macierzystej uczelni Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku  
prof. AMKP gdzie prowadzi klasę organów.  

Jest autorem zbioru Nieznane pieśni religijne powiatu bieruńsko-lędzińskiego i województwa 
śląskiego obejmującego dokumentację dziedzictwa kulturowego śląska. W 2020 roku został laureatem 
Nagrody Marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury. Artysta wciąż poszerza swój repertuar 
dokonując prawykonań i nagrań nowych utworów organowych i organowo-kameralnych 
dedykowanych jemu oraz artystom, z którymi współpracuje. 
www.waclawgolonka.pl 
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