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Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej - podsumowanie
koncertów świąteczno-kolędowo-karnawałowych

Justyna Drożdż
07.02.2020

Promując formację Straży Granicznej oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom publiczności, w okresie od 18 grudnia 2019 r. do 6
lutego 2020 r. Orkiestra Reprezentacyjna SG, jako współinicjator i
wykonawca wzięła udział w 11 koncertach na terenie całej Polski.
Publiczność gromadziła się w salach teatralnych, operowych,
widowiskowych oraz obiektach sakralnych. Łącznie występów
wysłuchało blisko 7 tysięcy osób.

Orkiestra Reprezentacyjna SG - z naczelnikiem zespołu ppłk. SG Leszkiem Mieczkowskim na
czele - rozpoczęła cykl koncertów świąteczno-karnawałowych, Koncertem Charytatywnym w
Operze Podlaskiej w Białymstoku w dniu 18 grudnia 2019 r., w czasie którego udało się zebrać
znaczne środki na pomoc finansową chorym dzieciom funkcjonariuszy SG.  

W dniach do 4 do 18 stycznia 2020 r.  zespół  przedstawił  nowy, bogaty i  atrakcyjny program
musicalowo-filmowy  podczas  kilku  entuzjastycznie  przyjętych  koncertów  w  Muszynie,  Łącku,
Nowym Sączu oraz Chełmie, jak również program operetkowo-klasyczny w Starachowicach.
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Następnie w dniach od 23 do 30 stycznia  br. muzycy SG wystąpili 3-krotnie z rozbudowanym
programem  kolędowo-pastorałkowym  w  świątyniach  w  Iwoniczu-Zdroju,  Starym  Sączu  oraz
Nowym  Sączu.

Ten  bardzo  intensywny  okres  występów  Orkiestra  Reprezentacyjna  SG  zakończyła  w  dniu  6
lutego  2020  r.  Podczas  Charytatywnego  Koncertu  Karnawałowego  w  Teatrze  im  .  Juliusza
Słowackiego w Krakowie w programie, można było usłyszeć perełki  światowych musicali oraz
najpiękniejsze motywy muzyki filmowej.
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Muszyna - fot. M. Zwierz, M.
Obidowski
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Nowy Sącz - fot. A. Tymczyszyn Chełm - fot. A. Marciniewicz -
Wanarska

Starachowice - fot. K. Cuch

Iwonicz Zdrój - fot. iwonicz-
zdroj.pl

Stary Sącz - fot. starysacz.info Nowy Sącz - fot. bazylika.org.pl
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Orkiestrze  Reprezentacyjnej  SG  w  czasie  koncertów  towarzyszyli  najlepsi  wokaliści  scen
musicalowych i muzycznych Polski: Edyta Krzemień, Paulina Janczak, Katarzyna Łaska, Dorota
Laskowiecka,  Monika  Polak,  Małgorzata  Sarata,  Damian  Aleksander,  Jakub  Wocial,  Tomasz
Janczak oraz niezastąpieni soliści Orkiestry Reprezentacyjnej SG Wacław Wacławiak i Tomasz
Jarosz.

***

Informujemy,  że  Orkiestra  Reprezentacyjna  Straży  Granicznej  zaprasza  na  przesłuchania
muzyków  -  instrumentalistów:  flet  poprzeczny,  obój,  klarnet,  waltornia,
saksofon,  kontrabas/gitara  basowa,  tuba,  perkusja.

Wybierając pracę w Orkiestrze Reprezentacyjnej SG, dołączysz do profesjonalnego, młodego i
dynamicznego zespołu muzyków, dla których gra na instrumencie jest życiową pasją. Będziesz
mieć szansę rozwoju oraz możliwość koncertowania w najbardziej prestiżowych miejscach,
zarówno  w Polsce  jak  i  poza  jej  granicami.  Orkiestra  Reprezentacyjna  Straży  Granicznej
współpracuje z wieloma znanymi artystami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Bierze
udział w ciekawych i ambitnych projektach artystycznych, łącząc praktycznie wszystkie style
muzyczne. Cały czas podnosi swój poziom artystyczny, wymiernie oddziałując na postrzeganie
krajowej sceny muzycznej orkiestr dętych.

Proces  rekrutacji  polega  na  zweryfikowaniu  warsztatu  gry  na  instrumencie  podczas
przesłuchania oraz pozytywnym zaliczeniu procedury obowiązującej przy przyjęciu do Straży
Granicznej, zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej i aktami wykonawczymi.

W sprawie  zgłoszeń  oraz  uzyskania  szczegółowych  informacji  dotyczących  przesłuchania,
 prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału - I Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej SG
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ppłk SG Leszkiem Mieczkowskim (tel.18 415 31 10, kom. 601 940 616, 721 961 384, e-mail:
leszek.mieczkowski@strazgraniczna.pl).


