UCHWAŁA NR VIII/114/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Tadeuszowi Feliczakowi.

§1
Na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz. 506) oraz § 54 ust.2, §55, §56 Statutu Leszna
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r.,
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zm.),
Rada Miejska:

nadaje
Panu Tadeuszowi Feliczakowi
ODZNACZENIE
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/114/2019 Rady Miejskiej Leszna w sprawie nadania
odznaczenia “Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Tadeuszowi Feliczakowi.

Tadeusz Feliczak jest rodowitym leszczynianinem. Tu rozpoczął swoją edukację, a po
ukończeniu, w 1960 roku Państwowego Liceum Pedagogicznego, kontynuował naukę w
Studium Nauczycielskim w Poznaniu, by z powodzeniem podjąć studia na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym.
T. Feliczak to pedagog z niezwykłym podejściem do uczniów. Nawet najtrudniejsze zawiłości
matematyki potrafi przekazać w sposób nie tylko zrozumiały, ale i interesujący. Pierwsze
kroki jako nauczyciel wykonał w Szkole Podstawowej w Piotrowicach, później pracował w
Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rawiczu. W 1974 roku rozpoczął swoją nauczycielską
„przygodę” w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, gdzie pracował nieprzerwanie do 2005
roku. Od 1983 roku pełnił w tej szkole funkcję wicedyrektora. Od 2001 roku, aż do chwili
obecnej jest również nauczycielem akademickim – wykłada na Wydziale Politechnicznym
PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Przez wiele lata pracy nauczycielskiej wychował całe pokolenia uczniów i studentów. Przez
swych wychowanków jest wspominany nie tylko jako doskonały nauczyciel matematyki, ale
również jako wielki autorytet moralny i człowiek budzący zaufanie wśród uczniów. Do dziś
jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i lubianych pedagogów w I Liceum
Ogólnokształcącym w Lesznie.
Tadeusz Feliczak, to nie tylko nauczyciel i pedagog, ale to również osoba, która bardzo
angażowała się w różne działania realizowane na polu społecznym: był radnym Rady
Miejskiej Leszna, jednym z inicjatorów budowy pomnika upamiętniającego Romana
Maciejewskiego, który to pomnik znajduje się na skwerze przy Państwowej Szkole
Muzycznej w Lesznie. Profesor Feliczak był założycielem i wieloletnim prezesem
Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, a także autorem wielu
pamiątkowych publikacji absolutoryjnych dla absolwentów I LO. Jest również autorem
zestawów zadań maturalnych z matematyki.
Działalność zawodowa i społeczna T. Feliczaka została doceniona poprzez przyznanie,
między innymi:
- Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
- Złotego Krzyża Zasługi
- Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz aktywność na niwie społecznej realizowana na
rzecz Leszna i jego mieszkańców predestynują Pana Tadeusza Feliczaka do tego, by
uhonorować go tytułem „Zasłużonego dla Miasta Leszna”

