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Zagrali z okazji jubileuszu 70-lecia

Rzecznik MOSG
23.01.2023

Kolędy, muzyka filmowa, popularna i pieśni niepodległościowe znalazły
się w repertuarze jubileuszowego koncertu Orkiestry Morskiego
Oddziału Straży Granicznej z okazji 70-lecia jej istnienia. Występ
muzyków odbył się 22 stycznia w kościele garnizonowym pw. św.
Jerzego w Sopocie.

Koncert poprzedziła msza święta koncelebrowana z oprawą muzyczną Orkiestry MOSG.
Liturgię sprawowali dziekan Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko, kapelan
MOSG ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura i proboszcz parafii ks. prał. płk Jan Wołyniec. Na
zakończenie mszy zebrani w kościele zaśpiewali orkiestrze gromkie „Sto lat”.

Z okazji jubileuszu Orkiestry MOSG Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG
Tomasz Praga przesłał specjalne życzenia, które przed rozpoczęciem koncertu odczytał
Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski. „Jestem pełen uznania dla Państwa
pasji i imponującego dorobku artystycznego. Na przestrzeni minionych siedmiu dekad
aktywna działalność artystyczna oraz intensywna praca całego Zespołu przyniosły
Orkiestrze wiele sukcesów. Perfekcyjnie przygotowane koncerty od lat cieszą się ogromną
popularnością i są wysoko cenione zarówno w Polsce, jak i na festiwalach
międzynarodowych” – napisał Komendant Główny Straży Granicznej. Na ręce
kapelmistrza orkiestry kmdr. ppor. SG Karola Hinca Komendant MOSG przekazał
pamiątkową fotografię orkiestry w jej obecnym składzie.

W pierwszej części koncertu muzycy wykonali kilka kolęd i utworów świątecznych. Jako
wokalistka towarzyszyła im Justyna Czarnota, absolwentka Akademii Muzycznej w
Gdańsku na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, laureatka wielu nagród, m.in: nagrody
specjalnej Radia Gdańsk S.A. na Ladies' Jazz Festival 2019 i zdobywczyni 1. miejsca na
VIII Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” Barcelona
Lloret de Mar 2018. W dalszym programie występu był też m.in. „Hymn Straży
Granicznej” oraz pieśni niepodległościowe i patriotyczne. Na zakończenie orkiestra
zagrała utwory muzyki filmowej, popularnej i klasycznej w specjalnych aranżacjach.
Koncert zakończył się bisem i owacjami na stojąco. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. byli komendanci Morskiego Oddziału Straży Granicznej, poprzedni kapelmistrzowie
orkiestry oraz jej muzycy.
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