UCHWAŁA NR VII/94/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm), § 7 ust.1 pkt.2 uchwały Nr XL VI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha (Dz. Urz.Woj. Doln. z 2013 r., poz. 3027 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" dla Pana Władysława Flisa.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Władysław Flis urodzony 10.02.1936 w Starej Wilejce (Wilno) w latach 1955-1992 był aktywnym członkiem
folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jako tancerz a następnie jako choreograf. Karierę
choreograficzną rozpoczął jako asystent następnie pracował z młodzieżą jako choreograf oraz reżyser koncertów.
W Zespole Pieśni i Tańca "Wałbrzych" zatrudniony od 01.09.1958 r. do 31.08.1992 r. w charakterze nauczycielchoreograf, a w latach 1971-1977 dodatkowo pełnił funkcje w Kierownictwie Kolegialnym ZPiT "Wałbrzych".
Władysław Flis miał znaczący, osobisty wkład w rozwój kultury polskiej. Aktywnie działał na rzecz
upowszechniania jej wartości. Był osobą zaangażowaną w działalność wielopokoleniowego Zespołu Pieśni
i Tańca „Wałbrzych”. Dbał o jego wysoki poziom prezentacji, bogactwo repertuarowe, a tym samym przyczyniał
się do kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Każde zajęcia i koncerty Zespołu traktował niezwykle
starannie, a powierzone zadania wykonywał z dużą dokładnością i odpowiedzialnością. Jest współtwórcą
wniesionych do repertuaru wielu pozycji artystycznych . Do pracy artystycznej podchodził zawsze kreatywnie.
Brał aktywny udział w festiwalach i podróżach koncertowych Zespołu. Przyczynił się do międzynarodowych
sukcesów artystycznych Zespołu i promocyjnych miasta Wałbrzycha, regionu Dolnego Śląska i kraju. Ogromne
zaangażowanie w działalność Zespołu, uzdolnienia muzyczno - taneczne i wzorowa postawa miały wpływ na
zdobyte przez Zespół prestiżowe nagrody w kraju i za granicą. W roku 1978 otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty
i Wychowania.
We współpracy z pozostałymi członkami kadry Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” oraz młodzieżą brał udział
w wydarzeniach kulturalnych w Polsce i za granicą , w tym:
1) rok 1966 - Festiwal Kulturalny Związków Zawodowych
2) rok 1967 - współpraca przy realizacji filmu pt. "Hrabina Cosel"
3) rok 1970 - Audycja Telewizyjna pt. "Ludzie węgla po pracy"
rok 1971 - 24.08 - 10.09 - NRD Zittau Festiwal Sportowo-Kulturalny z okazji XXV-lecia powstania NRD program "Przyjaźń" oparty na folklorze polskim, rumuńskim, rosyjskim, ukraińskim i niemieckim
4) coroczny - Festiwale Zespołów Artystycznych Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
5) coroczny - Szpady Honorowe Wojewódzkie i Ogólnopolskie
6) coroczny - Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
7) coroczny - Konfrontacje Zespołów Pieśni i Tańca "Liść rododendronu"
8) coroczny - Festiwal Zespołów Amatorskich "Spotkania Pokoleń Grunwald"
9) coroczny - Turniej o Złotą Lampkę Górniczą
10) wiele koncertów lokalnych i ogólnopolskich z okazji Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
11) wiele koncertów lokalnych i ogólnopolskich z okazji Odzyskania Niepodległości Polski.
12) rok 1986 (październik/listopad) prestiżowe tournee po Chińskiej Republice Ludowej - reprezentowanie
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
13) rok 1987 (czerwiec/lipiec) tournee po Jugosławii.
W swojej długoletniej działalności artystycznej przekazał wielu pokoleniom młodzieży obowiązkowość,
rzetelność i pracowitość, wzbudzał w wychowankach poczucie polskości i przywiązanie do tradycji polskich,
w szczególności górniczych. Brał czynny udział w organizacji warsztatów oraz obozów szkoleniowo wypoczynkowych. Dzięki jego poświęceniu w pracy choreograficznej i pedagogicznej Zespół Pieśni i Tańca
"Wałbrzych" zyskał następne pokolenie choreografów.
Z okazji 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" uhonorowanie tym zaszczytnym mianem utytułowanego
choreografa Zespołu jest jak najbardziej uzasadnione.
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