
„W sercach pali się młodości żar i radość nasza jest beztroska…”,  
czyli Jubileusz 50-ciu lat istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” 

 

Jubileusz 50-ciu lat istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” odbył się 18 czerwca 2022 r. w Centrum 

Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Zespół powstał w 1971 roku W Miejskim Ośrodku Kultury, czyli 

półwiecze działalności przypadało na rok 2021, ale pandemia COVID-19 i obostrzenia z nią związane 

uniemożliwiły organizację Koncertu Jubileuszowego w pierwotnym terminie. W samym Jubileuszu 

uczestniczyło 175 tancerzy, śpiewaczek i muzyków reprezentujących wiele pokoleń członków Zespołu, w tym 

jego założycieli. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kadry  ZPiT „Nowa Ruda” - Ewy Miś-Krzemińskiej, 

Małgorzaty Drelich,  Wojciecha Szklarkowskiego i Krzysztofa Kowalskiego, udało się utworzyć dziewięć 

różnych grup tanecznych, które uświetniły to ważne dla całego regionu wydarzenie. Sami członkowie 

Zespołu (aktualni i byli) traktują Jubileusz jako możliwość spotkania się, zaprezentowania się przed dużą 

publicznością, wspominania przeszłości a także wspólnego biesiadowania, w myśl cytatu: „Serce się cieszy 

na myśl o spotkaniu, wspólnym tańcu, pieśni i historii opowiadaniu. Zespół to przyjaźń, miłość i braterstwa 

nić, połączone w jedno stanowią kultury byt!”.   

Trzy i pół godzinny koncert obserwowało blisko 1100 osób na widowni. Był on transmitowany na portalach 

społecznościowych, a relacje z niego znalazły się w lokalnych, regionalnych, a nawet ogólnopolskich mediach. 

Jest to niesamowita wartość Zespołu, że ludzie, którzy na co dzień często przebywają poza terenem Polski 

regularnie uczestniczą w próbach, wspierają się, traktują się jak członkowie rodziny, by w końcu spotkać się 

na Koncercie Jubileuszowym. Kolejnym walorem Zespołu jest jego wielopokoleniowość. Na jednej scenie 

spotykają się dziadkowie, ich dzieci i wnukowie, którzy wspólnie kultywują tradycję i polski folklor.  

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” jest członkiem CIOFF,  posiada stroje, choreografie, pieśni i melodie z 

wielu regionów Polski. 

Reprezentuje miasto Nowa Ruda, powiat kłodzki i Polskę na terenie kraju oraz poza jego granicami, 

podróżując po całym świecie. Na stałe strukturę Zespołu tworzą trzy główne grupy tancerzy: Najmłodsza, 

Średnia oraz Reprezentacja, a także Kapela Reprezentacyjna, oraz grupa Wokalna. Zapewnia to spokojny 

rozwój, zastępowalność pokoleń i szanse na kolejne Jubileusze dla Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. 


