
Uchwała Nr XLIII/388/09

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha stanowiącego załącznik nr 9 do Statutu Miasta Wałbrzycha przyjętego 
uchwałą  Nr  XLIII/277/05  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  29  września  2005  roku 
(z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Panu Takisowi Makandasisowi. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

                                                   Przewodnicząca

                                                  Rady Miejskiej Wałbrzycha

                                                    Agnieszka Kołacz-Leszczyńska



U Z A S A D N I E N I E

Takis  Makandasis,  urodzony w 1953 r.  w Wałbrzychu  artysta  -  plastyk,  znany jest

w lokalnej społeczności od wielu lat. Swoją działalność artystyczną rozpoczął w 1966 r. Na jego 

ponad 40-letni dorobek plastyczny składa się  wiele prac prezentowanych na wystawach zarówno

w  Polsce,  jak  i  za  granicą  –  w  takich  krajach  jak.  Grecja,  Chiny,  Turcja  czy  Holandia.  Do 

najważniejszych,  krajowych  wystaw  należą  przedsięwzięcia  zrealizowane  w  ramach  takich 

projektów jak: Przegląd Górniczej Twórczości Nieprofesjonalnej - Wałbrzych '84, Ogólnopolskie 

Dni  Kultury  Greckiej  w  Polsce,  Wojewódzki  Przegląd  Twórczości  SPA  –  Wałbrzych  czy 

Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny  „Moniuszko  w  plastyce”.  Pan  Makandasis  jest  członkiem 

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz Związku Artystów Greckich w Atenach. 

Jest także laureatem wielu nagród do których można zaliczyć m.in. Nagrodę Specjalną Prezydenta 

Miasta Warszawy oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha, a jego prace zdobywały liczne wyróżnienia 

jak  np.  II  miejsce  na  Ogólnopolskim  Konkursie  o  Złotą  Lampkę  Górniczą  (Wałbrzych)  lub

III miejsce na wystawie „Zabytki Dolnego Śląska” (Wrocław).

Od  1990  roku  Takis  Makandasis  prowadzi  społeczną  pracownię  plastyczną  dla 

wałbrzyskich dzieci, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Przez 19 lat funkcjonowania 

pracowni  kilkaset dzieci mogło zapoznać się z tajnikami sztuki malarskiej, a wiele z nich odnalazło 

dzięki niej swoje artystyczne powołanie. Możliwość rozwoju młodych, malarskich talentów, jaką 

stwarza fakt istnienia w naszym mieście pracowni Pana Makandasisa i jego społeczna praca na 

rzecz tego szlachetnego celu godna jest najwyższego uznania i docenienia.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  wnioskuję  o  nadanie  Panu  Takisowi  Makandasisowi 

tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.


