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Okolicznościowy koncert wpisujący się w obchody 30-lecia
powołania Straży Granicznej

Szymon Mościcki
17.09.2021

Wczoraj 16 września przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im.
Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się koncert z okazji 30. rocznicy
powołania Straży Granicznej.

W  ramach  obchodów   30.  rocznicy  powołania  Straży  Granicznej,  16  września  przy
siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się
okolicznościowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza
wspólnie  z  Zespołem  Pieśni  i  Tańca  ,,Śląsk”.  Wydarzenie  artystyczne,  które  miało
charakter  otwarty,  uroczyście  zainaugurował  komendant  Śląskiego  Oddziału  Straży
Granicznej płk SG Adam Jopek i dyrektor ZPIT ,,Śląsk” Zbigniew Cierniak. Przygotowany
na tę okazję program ORSG obejmował m.in. polskie utwory patriotyczne, nawiązujące do
bogatej tradycji  narodu polskiego. Orkiestra Reprezentacyjna wystąpiła w składzie 42
osób pod batutą kpr.  SG Krzysztofa Madziara.  Solistce z ORSG mł.  chor.  SG Natalii
Zabrzeskiej - Borowiec towarzyszył st. chor. szt. SG Wacław Wacławiak. Koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej cechował niezwykły kunszt muzyczny oraz wysokie
możliwości  dźwiękowe  wykonywanych  kompozycji.  Artyści  z  Zespołu  Pieśni  i  Tańca
,,Śląsk” zaprezentowali program artystyczny pt. ,,A to Polska właśnie”, w trakcie którego
tancerze przedstawili największe przeboje wokalne oraz tańce ludowo-narodowe.

Dyrektor ZPIT ,,Śląsk” Zbigniew Cierniak złożył życzenia na ręce Komendanta Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej  płk.  SG Adama Jopka z  okazji  jubileuszu formacji.  Swoje
wsparcie  dla  Straży  Granicznej  w formie  pisemnej  wyrazili  również  m.in.  Marszałek
Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

W koncercie z okazji 30-lecia powołania Straży Granicznej wzięli też udział zaproszeni
goście,  wśród  których  byli  przedstawiciele  władz  wojewódzkich,  samorządowych,
Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Renata Obrzut,
przedstawiciele współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa
śląskiego.

Wydarzenie  to  było  również  doskonałą  okazją  do  uczczenia  97.  rocznicy  powołania
Korpusu  Ochrony  Pogranicza,  czego  odzwierciedleniem  był  utwór  wykonany  przez
solistów  Orkiestry  Reprezentacyjnej  Straży  Granicznej  pt.  ,,Żołnierz  i  Panna”.  We



wrześniu 1924 r. powstał Korpus Ochrony Pogranicza, formacja, która przez 15 lat swego
istnienia odgrywała ważną rolę w systemie obronnym państwa. Głównym jej celem była
ochrona  polskiej  granicy  wschodniej  oraz  zapewnienie  bezpieczeństwa  wśród
zróżnicowanej narodowościowo ludności Kresów Wschodnich. Żołnierze Korpusu wzięli
także czynny udział w obronie granic we wrześniu 1939 r. przeciwstawiając się na miarę
swoich możliwości wielokrotnie liczniejszej Armii Czerwonej. Do tradycji tej formacji sięga
również współczesna Straż Graniczna.
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