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Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

  Ukończył  z  wyróżnieniem:  Wojskowe  Liceum  Muzyczne  w  Gdańsku  oraz  Wydział
Dyrygentury,  Kompozycji  i  Teorii  Muzyki  Akademii  Muzycznej  im.  Fryderyka Chopina w
Warszawie  (2000).  Ukończył  Studium Oficerskie  przy  Wyższej  Szkole  Oficerskiej  Wojsk
Lądowych we Wrocławiu (2001). Absolwent Studiów Menadżer kultury SGH ( 2002) oraz
Zarządzanie Firmą (WSB-NLU) 2004. W latach 1995-2001 był solistą Orkiestry Koncertowej
Wojska Polskiego w Warszawie, a od 2002 jest dyrygentem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej, Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej (od 2003 do 2020) oraz Sądeckiej Orkiestry
Kameralnej (od 2016).W latach 2012-2015 założyciel oraz dyrygent Orkiestry Dętej Akademii
Muzycznej  w  Krakowie.Dokonał  wielu  światowych  prapremier  dzieł  polskich  kompozytorów
muzyki współczesnej.Ma na swoim koncie nagrania płyt CD z muzyką rozrywkową i klasyczną
w Polsce oraz dla zagranicznych producentów muzycznych. Jest  autorem  wielu  opracowań
 i  transkrypcji  utworów  na  orkiestry  dęte  i symfoniczne z muzyką klasyczną, regionalną
i  rozrywkową.Twórca  spektakli   muzyczno-wizualnych   z  najpiękniejszymi  tangami,
programami  muzyki  filmowej  i  musicalowej.  Współpracuje  z  wybitnymi  instrumentalistami
oraz  wokalistami  z  najlepszych  scen  operowychi  rozrywkowych  w  kraju  i  za  granicą.
Zapraszany przez orkiestry w kraju i za granicą jako dyrygenti konsultant. Prowadzi czynną
działalność pedagogiczną z zakresu sztuki dyrygowania oraz innych specjalności muzycznych.
Wielokrotnie  nagradzany  i  odznaczany  za  osiągnięcia  artystyczne  m.in.  Brązowym Krzyżem
Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Brązowym Medalemza Zasługi dla
SG,   Złotym  Jabłkiem  Sądeckim  za  „Szczególne  zasługi  na  rzecz  upowszechniania  kultury
muzycznej  na  Sądecczyźnie”,  Medalem  „Polonia  Minor”  –  Nagrodą  Województwa
Małopolskiegoza  pracę  na  rzecz  województwa  małopolskiego  i  jego  mieszkańców.
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Z-ca Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

W 1999 roku z wyróżnieniem ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. F.
Chopina w Nowym Sączu w klasie śpiewu solowego, natomiast w 2004 roku Uniwersytet
Rzeszowski na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od 1997 roku
pracuje w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej jako solista – wokalista, a od
2004 roku równocześnie jako tamburmajor. W sierpniu 2022 r. objął stanowisko Zastępcy
Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W okresie swojej wieloletniej
służby reprezentował z godnością Polskę i Straż Graniczną podczas licznych występów
niemal w całej Europie jak i w Stanach Zjednoczonych. Wacław Wacławiak w imponujący
sposób dokonuje aranżacji wielu utworów, piosenek, które dzięki wyjątkowym pomysłom
nabierają nowego – imponującego brzmienia i koloru. Od wielu lat współpracuje również z
Sądecką Orkiestrą Symfoniczną oraz ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny.

 


