
„ZASŁUŻENI DLA MIASTA WAŁBRZYCHA” 
 

INSTYTUCJE, FIRMY 
 
 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA “WAŁBRZYCH” 
 

Uchwała Nr LIII/92/98 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 17 czerwca 1998 roku 
 

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha 
Zespołowi Pieśni i Tańca ” Wałbrzych” 
 
 
Zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z dnia 04.06.1998r. 
, przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały. 

Zespół powstał w 1995 roku i skupia wokół siebie głównie dzieci i młodzież z 
terenu miasta Wałbrzycha. Obecnie w Zespole śpiewa i tańczy 210 osób w grupach 
zajęciowych w poszczególnych sekcjach: wokalnej, tanecznej i kapeli. 
W swoim repertuarze Zespół posiada pieśni i tańce narodowe oraz obrazki sceniczne z 
regionów: dolnośląskiego, górnośląskiego, krakowskiego, żywieckiego, nowosądeckiego. 
W repertuarze posiada również pieśni artystyczne i religijne. 
Członkowie zespołu uczą się polskich pieśni i tańców oraz pielęgnują tradycje, zwyczaje, 
obchody świąt, rocznic i uroczystości rodzinnych. Pokazują również, jak z tych okazji 
bawili się przed wielu laty ich rówieśnicy. Program koncertowy Zespołu uzyskał 
dwukrotnie wysoką ocenę od Rady Ekspertów Ministerstwa Kultury i Sztuki, w ramach 
weryfikacji w latach 1990 – 95. Wysoki poziom artystyczny, bogactwo repertuarowe i 
forma prezentacji najistotniejszych wartości naszego dziedzictwa kulturowego, 
przyczyniły się do wielokrotnego rekomendowania go przez władze resortu kultury i 
Stowarzyszenia Międzynarodowej Organizacji Festiwali Folklorystycznych CIOFF do 
uczestnictwa w prestiżowych imprezach w kraju i za granicą, na międzynarodowych 
festiwalach folklorystycznych. Zespół uczestnicząc w wielu festiwalach oraz koncertach w 
kraju i za granicą np. w Niemczech, Czechach, Francji, Portugalii, Chinach i Jugosławii, 
przynosi chlubę miastu Wałbrzych, promując jednocześnie nasz region.  
Bogata i różnorodna działalność Zespołu zaowocowała wieloma dokonaniami 
artystycznymi i licznymi nagrodami. 
Zespół uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych w mieście i 
województwie wałbrzyskim, prezentując program folklorystyczny, który obejmuje również 
tradycje naszego regionu, a wśród nich pieśni i tańce górnicze i dolnośląskie. Instruktorzy 
Zespołu pracują nad rozwojem młodego pokolenia przez zainteresowanie ich tańcem, 
muzyką, obrzędem, zwyczajem, zabawą i grą ludową, przez co starają się pełnić rolę nie 
tylko opiekunów artystycznych, lecz również wychowawców. Wykorzystując walory 
folkloru pracują nad kształtowaniem osobowości młodych ludzi, poprzez pracę w Zespole, 
przygotowującą ich do dorosłego życia.  
 Doceniając całokształt osiągnięć oraz zasługi dla miasta i regionu, wnosi się 
przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha”. 
 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej www.zpit.pl 


