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Waldemar Antoni Kozłowski
- nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec, trener, regionalista, dokumentalista,
autor książek popularno-naukowych historyk kultury fizycznej i turystyki.
- pionier i twórca dokumentu-kroniki historii kultury fizycznej i turystyki Chełma –
ziemi chełmskiej
- jako jedyny zgłębił tą wiedzę a poprzez swoje kolejne książki, uchronił wiele faktów,
zdarzeń i informacji dla potomnych od zapomnienia.
Absolwent F.AWF Biała Podlaska. Studia podyplomowe ukończył w Gdańsku na
AWFiS. Posiada tytuł trenera II klasy z piłki ręcznej, oraz Trzeci (najwyższy) Stopień
Specjalizacji Zawodowej z Wychowania Fizycznego, który uzyskał w Warszawie. Posiada też
tytuły instruktora dyplomowanego z piłki koszykowej, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej
atletyki. Ponadto animatora sportu dzieci i młodzieży oraz kierownika wypoczynku-wycieczek
szkolnych i obozów wędrownych.
Za swoje osiągnięcia został uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz przez Zarząd Główny Szkolnego Związku
Sportowego Honorową Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym.
Brał też udział w finałach mistrzostw Polski nauczycieli w tenisie ziemnym i stołowym.
Ponadto pisał do lokalnej gazety Super Tydzień Chełmski ponad 300-artykułów popularnonaukowych z cyklów: „Z dziejów kultury fizycznej na Chełmszczyźnie”, „Sport – mity –
obyczaje”, „Pisali przed laty”. Zorganizował w Chełmskim Archiwum, cykliczne wystawy pt.
„Kultura fizyczna w Chełmie od XV w. do obecnej chwili”. Jest założycielem-członkiem
(04.12.2004r.) Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski” i członkiem Chełmskiego Towarzystwa
Naukowego (2010r.).
Dotychczas opublikował następujące wydawnictwa książkowe:
1.Dzieje Kultury Fizycznej na Ziemi Chełmskiej, Chełm 1994.
2.Kazimierz Paweł Janczykowski. Życie.., 1888-1972, Chełm 2000.
3.Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie Chełmszczyzny
w okresie międzywojennym 1918-1939, Chełm 2001.
4.Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004.
5.Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny,
Część pierwsza, Chełm 2007.
6.Krajoznawstwo i Turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2007.
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7.Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach
1918-1939, Chełm 2008.
8.Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008.
9. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny,
Część druga, Chełm 2009.
10.Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010.
11.Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972),Chełm 2011.
12.Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w
Chełmie – ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944 – 2010, Chełm 2011.
13.Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, Chełm 2011.
14.Bolesław Zygmunt Wirski (1900-1972) i jego dokonania, (w tym SKS „Zdrów”
1923-1966 i MKS 1934-1939),Chełm 2012.
15.Liga Żeglugi Polskiej 1921-1924, Liga Morska i Rzeczna 1925-1930,
Liga Morska i Kolonialna 1931-1939, Liga Morska 1945-1952 w Chełmie
i w powiecie chełmskim, Chełm 2012.
16. Chełmskie Towarzystwo Cyklistów (1922-1939), Chełm 2013.
17. Edward Szałaj (1929-2008), Chełm 2013.
18. Rozwój turystyki w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2014.
19. Folklor-Kultura Dzielnic Chełma do 1989 r., Chełm 2016.
20. Liga Obrony Powietrznej Państwa 1924-1928, Liga Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej 1929-1939, Liga Lotnicza 1946-1950
w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2017.
21. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury i Turystyki, Słownik Biograficzny
Część Trzecia, Chełm 2017.
22. Sklepy, hotele, kina, restauracje, banki, krawcy, itd. i inne specjalności
obiekty codziennego użytku dla uciechy ludności chełmskiej w
Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2020.
23. Związek Strzelecki „Strzelec” w Chełmie i w powiecie chełmskim
w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.
24. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie
w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.
25. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w powiecie
chełmskim w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.
26. Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w
powiecie chełmskim w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.
27. Przestępczość w życiu mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego w latach
1918 – 1939., Chełm 2020.
28. Witalis Bielecki, Życie, praca i dokonania 1892-1976, Chełm 2020
*Nakręcił też film biograficzny o Kazimierzu P. Janczykowskim (1888-1972),Chełm 1998.
Nikt dotąd nie pokusił się do poruszenia tego tematu, nawet w szczątkowych
zagadnieniach. Dlatego książki te są pierwszymi pozycjami traktujące ten temat i jako
pierwsze są dokumentem odkrywczym i pierwszym źródłem wiedzy. Sprowokują też
czytelników, do zastanowienia się nad sensem badania naszej przeszłości i sensem tworzenia
w imię wzniosłych naukowych ideałów historycznych i patriotycznych: – „Cokolwiek ojczyzny
się tyczy, od niepamięci uchronić”.Pisze-pisał do „Rocznika Chełmskiego”, Ksiąg
Zjazdowych „Czarniecczyków”, Kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport” i „Zielonego
Biuletynu” LOP Lublin. Dokonuje wnikliwych badań, które decydują, że jego kolejne
wydawnictwa książkowe mają bogate walory poznawcze. Prace jego autorstwa są cennym
źródłem wiedzy i informacji o tradycjach kultury fizycznej Chełma i ziemi chełmskiej –
promuje tym Chełm-Chełmskie i region na arenie ogólnopolskiej.
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Od autora:
W 2007 r. wydałem książeczkę p.t.: Zasłużeni Chełmianie Dla Kultury
Fizycznej, Słownik Biograficzny, część pierwsza. Wśród wielu zasłużonych na
stronie 51-54 właśnie tej kultowej książeczki umieściłem min biogram Leszka
Kulikowskiego – który opracowałem. Był to pierwszy biogram jaki powstał w
Chełmie przedstawiający Jego dokonania.
Podczas moich dalszych penetracji i kwerend natrafiłem na wiele nowych
źródeł wśród których były min nowe bardzo ciekawe materiały dotyczące Jego
dokonań – dlatego też postanowiłem wydać o Leszku Kulikowskim nową
jednostkową pozycję książkową.
Wśród nowych materiałów jest wiele ciekawych informacji które można
powiedzieć odzwierciedlały epokę PRL. Wiele niuansów różnej korespondencji
tej epoki które się już nie powtórzą i mogą być zapomniane – a udostępnienie i
opublikowanie ich moim zdaniem ma już historyczne znaczenie i mogą być jako
ciekawostki i materiały do dalszych badań jego działalności. Jest wiele nazw
instytucji które też mogą lub już są zapomniane – takie były czasy .
To by było na tyle – niech materiał sam się broni !!!!!

P.S.
Leszek był moim dobrym kolegą – choć nie często spotykali my się. W
wielu sprawach na niwie sportowej i koleżeńskiej pomógł mi. Tydzień przed
jego odejściem spotkaliśmy się – w trakcie rozmowy powiedział że ma ważną
sprawę do załatwienia i mam mu w tym pomóc (spotkamy się to omówimy
chodziło o jakąś akcję społeczną sportowo-rekreacyjną) – i to koniec.
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Leszek Kulikowski 1932-2003
- nauczyciel wychowania fizycznego,
- pedagog,
- działacz oświatowy, sportu i turystyki,

Urodził się 7 czerwca 1932 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Był
synem Bronisława i Janiny z domu Jaświńska. Jego matka była nauczycielką z
zawodu i z zamiłowania (wzorował się na tym tak też w przyszłości został
nauczycielem). Dzieciństwo spędził w rodzinnym Lwowie. Edukację rozpoczął w
Szkole Powszechnej we Lwowie, którą w krótkim czasie przerwała wojna i
okupacja niemiecka – hitlerowska.
Na początku 1946 r. w wyniku sytuacji politycznej, rodzina przeniosła się
do Hrubieszowa. Tu w Hrubieszowie kontynuował edukację i ukończył Szkołę
Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Jako uczeń
udzielał się w sportowym życiu szkoły i brał też udział w międzyszkolnych
zawodach sportowych i różnej rangi w lekkiej atletyce i grach zespołowych.
Po maturze dalszą edukację kontynuował we Wrocławiu. Tu ukończył
(1.X.–26.VI. 1952) Roczny Kurs Instruktorów Wychowania Fizycznego i uzyskał
tytuł Instruktora Wychowania Fizycznego I Klasy Państwowej. Kurs organizował
Główny Komitet Kultury Fizycznej – Warszawa.
Po ukończeniu Kursu podjął swoją pierwszą pracę i od 15 sierpnia 1951 r.
do 26 czerwca 1952 r. został zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Siedliszczu koło Dubienki.
Następnie od 1 lipca 1952 r. do 7 listopada 1952 r. został przeniesiony i
pracował na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Zasadniczej
Szkole Zawodowo-Metalowej w Radzyniu Podlaskim.
Jego praca nauczyciela wychowania fizycznego niespodziewanie została
przerwana kiedy 8 listopada 1952 r. otrzymał powołanie do służby wojskowej
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do Marynarki Wojennej. Będąc w wojsku pracował też jako Instruktor
Wychowania Fizycznego. Służbę wojskową zakończył 30 września 1955 r. –
jego stopień wojskowy to podporucznik rezerwy.
Od 1955 r. (po odbyciu służby wojskowej i) zdanych egzaminach, kształcił
się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia ukończył w 1959
r. i otrzymał dyplom i tytuł magistra Wychowania Fizycznego. Jako student
AWF udzielał się społecznie w radzie uczelnianej i życiu uczelni, był też czynnym
zawodnikiem Akademickiego Zespołu Sportowego.
Dnia 26 grudnia 1956 r. zawarł związek małżeński z Klementyną. Z tego
związku mieli i wychowali dwoje dzieci: Marzenę Annę i Marka Bronisława.
Zaraz po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
otrzymał skierowanie do pracy z uczelnianej Komisji Zatrudnienia Absolwentów
i od 15 sierpnia 1959 r. do 31 sierpnia 1960 r. i pracował na stanowisku
nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Liceum
Ogólnokształcącym w Siemiatyczach województwo białostockie. Poza lekcjami
z wychowania fizycznego prowadził też Szkolne Koło Sportowe i był
współodpowiedzialny za reprezentację szkoły biorącą udział w międzyszkolnych
zawodach sportowych.
Następnie z braku nauczycieli wychowania fizycznego został skierowany
przez Kuratorium Lubelskie do pracy do Włodawy – tu od 1 września 1960 r. do
31 sierpnia 1963 r. był zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania
fizycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Poza wychowaniem fizycznym
uczył też w szkole higieny.
Widocznie swoją pracą wyrobił sobie renomę w Kuratorium Lubelskim,
gdyż kolejny raz (jak dokumentowano awansem) został przeniesiony i od 1
września 1963 r. do 31 sierpnia 1966 r. został zatrudniony na stanowisku
nauczyciela wychowania fizycznego w Technikum Ekonomicznym w Łęcznej.
Ucząc wychowania fizycznego w wymienionych poszczególnych szkołach
wykazał się jako dobry nauczyciel, pedagog i organizator życia sportowego
szkoły i czasu wolnego młodzieży. Był też opiekunem Szkolnego Koła
Sportowego i Międzyszkolnego Klubu Sportowego odpowiadał też za organizację
międzyszkolnych zawodów sportowych i na rzecz środowiska.
Pracując w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego we
Włodawie i w Łęcznej powołał przy tych szkołach, sekcje koszykówki i lekkiej
atletyki, które liczyły się w okręgu w zawodach w barwach SKS i MKS. W
okresie tym działał też aktywnie w ZMW, ZMP i ZSP oraz Ludowych Zespołach
Sportowych.
Na wniosek władz Wojewódzkich i Kuratorium Oświaty Szkolnej w
Lublinie został przeniesiony do Chełma. W Chełmie wraz z rodziną docelowo
zamieszkał przy ul. Emilii Plater 22, a dzieci kształciły się w chełmskich szkołach.
W Chełmie w latach od 1 września 1966 r. do 31 sierpnia 1975 r. objął
posadę, nauczyciela wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Czarnieckiego i w Szkole Podstawowej Nr 9 w Chełmie.
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W 1968 r. awansował i został dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Z chwilą awansu na dyrektora uczył
wychowania fizycznego tylko w Liceum – jak mówił praca w Liceum była dla
niego wielkim wyróżnieniem.
Za swój sukces w kierowaniu I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Czarnieckiego w Chełmie jako dyrektor (po latach) uważał:
1 – Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w szkole, czego dowodem
byli liczni uczniowie olimpijczycy i wysoki wskaźnik przyjęć na studia wyższe;
2 – Popularyzowanie osiągnięć I LO, miasta i regionu chełmskiego poprzez
organizowanie olimpiad, sesji naukowych i wymianę młodzieży z innymi
szkołami w kraju i za granicą;
3 – Opracowanie listów pochwalnych najzdolniejszych uczniów do ich
rodziców, kart absolwenta, okolicznościowych zaproszeń i dyplomów
sportowych;
4 – Organizowanie rajdów, biwaków, wędrówek, kuligów wycieczek
krajowych i zagranicznych dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie;
5 – Utrzymanie w szkole dobrej atmosfery, wysokokwalifikowanych
nauczycieli i dobrej współpracy z Komitetem Opiekuńczym Szkoły.
Był pierwszym powojennym dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, który spowodował, że po 40 latach
wznowiono obchody „Dni Patrona Szkoły”. Doprowadził do otwarcia w 1975 r.
wystawy eksponatów zebranych w Izbie Tradycji Szkoły i ufundowania nowego
sztandaru szkoły oraz przystąpienia do modernizacji budynku. Z jego inicjatywy
odbyły się też kolejne Zjazdy Absolwentów.
Dużo uwagi poświęcał rozwojowi kultury fizycznej – sportu w szkole.
Poprzez regularne hospitacje podnosił poziom lekcji wychowania fizycznego.
Sprawował opiekę nad organizacjami młodzieżowymi, a szczególnie nad
Szkolnym Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego i Przysposobienia Obronnego.
Unowocześnił system rozgrywek sportowych w ramach: Szkolnych Igrzysk
Sportowych, Szkolnego Koła Sportowego i Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
Dbał o poziom sportowy uczniów szkoły, a niektóre szkolne sekcje doprowadził
do wysokiego poziomu a nawet wyczynu. W kategorii młodzików i juniorów:
koszykarze, gimnastycy i lekkoatleci należeli do najlepszych w okręgu i liczyli
się w kraju. W 1974 r. grupa lekkoatletów Liceum uczestniczyła w Atenach w
mistrzostwach świata szkół sportowych a uczniowie startowali: w biegu na 100 i
200 m, skoku w dal i trójskoku, a w sztafecie 4x100m wywalczyli brązowy medal.
Był propagatorem ruchu krajoznawczo-turystycznego, idee te szerzył
wśród młodzieży w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego.
Opiekował się Szkolnym Młodzieżowym Schroniskiem – chlubą ruchu
krajoznawczo-turystycznego w systemie młodzieżowych schronisk, zaliczanym
do najstarszych i najlepszych w kraju – jeszcze z okresu II RP. Był członkiem
Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lublinie oraz
turystycznych organizacji wojewódzkich i centralnych. Współpracował z pismem
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„Poznaj swój kraj”. Brał udział w kursach dokształcających kadry nauczycielskie,
organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Ministerstwo Oświaty,
przeważnie w centrum dokształcania nauczycieli w Sulejówku.
Był dobrym organizatorem życia szkolnego, oświatowego, sportowego i
społecznego w Chełmie – dlatego było to zauważone przez władze polityczne –
kiedy w 1975 r. Chełm został miastem wojewódzkim i trzeba było zaplecza
fachowej sprawdzonej kadry do zarządzania – został przeniesiony z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie do Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Chełmie.
Dnia 18 lutego 1976 r. otrzymał świadectwo z wynikiem dobrym
ukończenia Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania Oświatą dla
dyrektorów szkół ogólnokształcących w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Sulejówku – Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
Od 1 września 1975 r. do 31 listopada 1978 r. został powołany na
stanowisko wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie (miał pod
swoją kontrolą szkoły terenu miasta i powiatu). W tym czasie z jego inicjatywy
w 1977 r. została powołana w Chełmie pierwsza szkoła sportowa – Szkoła
Podstawowa Nr 6 o profilu: chłopcy piłka ręczna, dziewczęta lekka atletyka.
Dalej był jako autorytet do dyspozycji władz wojewódzkich dlatego, od 1
grudnia 1978 r. do 31 stycznia 1981 r. był zatrudniony w Wojewódzkiej Radzie
Związków Zawodowych w Chełmie na stanowisku Starszego Instruktora do
spraw kultury fizycznej i turystyki – był też Sekretarzem Rady Kultury Fizycznej
i Turystyki. W tym czasie rozpropagował sport dla wszystkich, rekreację, festyny,
rodzinne wczasy sportowe, które organizował w Okunince nad Jeziorem Białym
– tym też popularyzował okolice i walory turystyczne Jeziora Białego.
Następnie od 1 lutego 1981 r. do 15 lutego 1981r. był zatrudniony na
stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym
w Chełmie – a od 16 lutego 1981 r. do 31 sierpnia 1981 r. również jako
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Zawodowej Nr 4 w Chełmie.
Po zmianach-przesunięciach w Chełmskim Kuratorium – od 1 września
1981 r. – do 31 sierpnia 1984 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Chełmie.
W wyniku dalszych postanowień Kuratorium od 1 września 1984 r. do 31
grudnia 1984 r. był zatrudniony w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Chełmie jako nauczyciel wychowania fizycznego i wizytator metodyk
przedmiotowy do spraw przysposobienia obronnego przy Kuratorium. W tym
czasie działał i był w Zarządzie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
i Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Chełmie.
Dalsze postanowienia Kuratorium doprowadziły, że od 1 stycznia 1985 r.
do 31 sierpnia 1988 r. ponownie został zatrudniony na stanowisku Starszego
Wizytatora Metodycznego Przysposobienia Obronnego Kuratorium Oświaty i
Wychowania w Chełmie.
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Następnie od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1989 r. ponownie był
zatrudniony – powrócił na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Chełmie, uczył też wychowania fizycznego. Miał duże zasługi w rozbudowie
szkoły SP Nr 4, i w niej rozwoju sportu i turystyki – pracował tu aż do przejścia
na emeryturę .
Będąc na emeryturze cały czas prowadził sportowy tryb życia, dużo
podróżował, udzielał się też w placówkach w których pracował.
Zmarł 28 sierpnia 2003 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Chełmie.
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Odznaczenia :
- 1957 r. – Srebrna Odznaka Związku Studentów Polskich.
- 1960 r. – Srebrna Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich
Zarząd Główny Zrzeszenia Studentów Polskich.
- 1973 r. – Odznaka 100-lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce
Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
- 1974 r. – Złota Odznaka Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
- 1975 r. – Złota Odznaka Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Główny.
- 1976 r. – Odznaka Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu
Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu.
- 1977 r. – Honorowa Odznaka za Zasługi w Sporcie Szkolnym
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.
- 1977 r. – Złoty Krzyż Zasługi, Uchwałą Rady Państwa.
- 1978 r. – Krzyż za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Związek Harcerstwa Polskiego.
- 1980 r. – Medal Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Turystyki
Centralna Rada Związków Zawodowych.
- 1985 r. – Medal 40-lecia Polski Ludowej, Uchwałą Rady Państwa.
– Krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski.

Praca zawodowa i inne :
Chełm 24 styczeń 1985 r. (w teczce osobowej znalazłem pierwsze pismo
którego treść jeszcze nie była analizowana dlatego przedstawię jego ważny
fragment dotyczący ciągu pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego)
– cytuję fragment: Mgr Leszek Kulikowski, St. wiz. Met. PO Kuratorium Oświaty
i Wychowania – dotyczy: stażu pracy – Urząd Miejski Wydział Oświaty i
Wychowania w Chełmie – Uprzejmie informuję, że podanie moje z dnia 21
grudnia 1974 r. dotyczące mego stażu pracy zostało bez odpowiedzi do dnia
dzisiejszego. W związku z tym zwracam się o ponowne rozpatrzenie mojej
prośby. Pracę w zawodzie nauczycielskim podjąłem dnia 1 października 1951 r.
w Technikum Budowlanym we Wrocławiu gdzie zostałem skierowany przez
Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego, który był organizatorem Rocznego
Kursu dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Po ukończeniu Kursu zostałem
skierowany do pracy w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyniu Podlaskim,
którą podjąłem z dniem 15 sierpnia 1952 r. Następnie powołany zostałem do
odbycia zasadniczej służby wojskowej w latach 1952-1955. Nie mając pełnych
kwalifikacji nauczycielskich w latach 1955-1959 ukończyłem studia w Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie – itd. dalej – Biorąc pod uwagę
przedstawione fakty proszę o zaliczenie mi do stażu pracy okresu pracy we
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Wrocławiu i studiów w AWF. Do wiadomości: 1 – Kuratorium Oświaty i
Wychowania, 2 – Zarząd Okręgu ZNP.
Chełm 25 styczeń 1985 r. (cytuję drugie pismo): Kulikowski Leszek 22100 Chełm ul. E. Plater 22. Urząd Wojewódzki Kuratorium Oświaty i
Wychowania Pl. Powstańców W-wy Nr1. 50-951 Wrocław. Dotyczy: świadectwa
pracy – Uprzejmie proszę o przysłanie mi zaświadczenia, że w roku szkolnym
1951\52 byłem zatrudniony jako nauczyciel wychowania fizycznego przez
Dyrekcję Okręgową Szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu w Technikum
Budowlanym (jak pamiętam mieściło się w tym czasie przy ul. Świerczewskiego).
Po zadaniu egzaminu wstępnego na Akademię Wychowania Fizycznego w
Warszawie nie zostałem przyjęty na I rok i przedstawiciel Centralnego Urzędu
Szkolnictwa Zawodowego za naszą zgodą skierował nas na Roczny Kurs
Nauczycieli Wychowania Fizycznego do Wrocławia. Kurs zlokalizowany był
przy stadionie Olimpijskim w okresie od 1 września 1951 do 30 czerwca 1952 r.
Jednocześnie wszyscy uczestnicy-studenci Kursu byli zatrudnieni na etatach
nauczycielskich w poszczególnych szkołach Wrocławia. Po ukończeniu
otrzymałem skierowanie do DOSZ-u Lublin i podjąłem pracę w Zasadniczej
Szkole zawodowej w Radzyniu Podlaskim. W zawodzie nauczycielskim pracuję
do chwili obecnej. Wyżej wymienione zaświadczenie potrzebne mi jest do
zaliczenia stażu pracy.
Chełm – Szkoła Podstawowa i I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Chełmie.
Przydział czynności II zastępcy dyrektora Leszka Kulikowskiego:
I – Sprawy wychowawcze i dydaktyczne szkoły.
1 – Inicjowanie, pomoc i kontrola pracy nauczycieli w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych, w kółkach zainteresowań i w organizacjach społecznopolitycznych, co w szczególności dotyczy ZMS, ZHP, samorządu szkoły.
2 – Organizacja opieka i odpowiedzialność za poziom imprez, uroczystości
wewnętrzno-szkolnych i na zewnątrz.
3 – Sporządzanie rozkładu zajęć lekcyjnych i zastępstw za nieobecnych
nauczycieli, pomoc w sporządzaniu sprawozdań i statystyk.
4 – Hospitowanie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych zgodnie z ustalonym
przydziałem.
5 – Zastępstwo dyrektora w razie jego nieobecności. Dyrektor.
Chełm 28 wrzesień 1968 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie Wydział Oświaty. Przyjmuję Leszka Kulikowskiego do pracy w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St.
Czarnieckiego w Chełmie na czas od 1 października 1968 r. do 31 sierpnia 1969
r. na stanowisku kierownika schroniska. Inspektor Szkolny.
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Nagrody, dyplomy :
Warszawa listopad 1967 r. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Lech Kulikowski zastępca Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.
Dyplom – Z okazji Dnia Nauczyciela wyrażam Obywatelowi uznania i składam
podziękowanie za dotychczasową wzorową i owocną pracę na polu oświaty i
wychowani w Polsce Ludowej. Jednocześnie przesyłam życzenia jak najlepszych
wyników dalszej działalności oświatowej i społecznej oraz pomyślności w życiu
osobistym. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Warszawa marzec 1973 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Warszawa – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania Stopnia Drugiego dla
Leszka Kulikowskiego za wybitne osiągnięcia. Jako nauczyciel wychowania
fizycznego osiągał bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania. W placówce,
w której pracuje poprawił warunki pracy budując stadion szkolny wraz z
wyposażeniem. Poważnych osiągnieć dopracował się pełniąc funkcję dyrektora
szkoły. Szkoła, którą kieruje zmieniła korzystnie swój wygląd pod względem
estetycznym. Doprowadził do dobrego wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce
naukowe. Szkoła, którą kieruje osiąga dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu.
Dowodem tego są olimpijczycy w poszczególnych przedmiotach. W bieżącym
roku szkolnym do szczebla centralnego zakwalifikowało się czterech uczniów.
Dużym osiągnięciem dyrektora jest nawiązanie bardzo ciekawej współpracy z
komitetem rodzicielskim i opiekuńczym, które zostały wciągnięte do pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły przyczyniając się do podniesienia ich na
wysoki poziom. Angażuje się w życie polityczne i społeczne środowiska –
Kurator. Opinię tą z pracy zawodowej wystawił i akceptował też Wydział
Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu
Powiatowego w Chełmie – Inspektor Szkolny.
Warszawa : 25 listopad 1976 r. i 14 grudzień 1978 r. (dwie takie same
nagrody) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Główny
przyznaje Leszkowi Kulikowskiemu Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego
PTSM w Chełmie nagrodę: pierwszą w wysokości 500 zł. i drugą w wysokości
1000 zł. Wysoko oceniamy pracę i zaangażowanie które służy dalszemu
rozwojowi krajoznawstwa i turystyki młodzieży, a tym samym wychowaniu
młodego pokolenia – co przyczynia się także do rozwoju sieci schronisk
młodzieżowych w naszym kraju. Sekretarz Generalny – Prezes PTSM.
Chełm 14 października 1983 r. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania
w Chełmie przyznana została Leszkowi Kulikowskiemu za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania w wysokości 10.000 (słownie:
dziesięć tysięcy zł.). Kurator Oświaty i Wychowania.
Chełm dnia 24 czerwca 1988 r. Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Chełmie przyznana została mgr Leszkowi
Kulikowskiemu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania
w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy). Dyrektor Szkoły.
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Chełm 6 października 1989 r. Stronnictwo Demokratyczne Miejski
Komitet w Chełmie. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie. Pismo – Z
okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę w imieniu kierownictwa Miejskiego
Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, członków SD i swoim własnym
przekazać na ręce Obywatela Dyrektora, wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty – serdeczne życzenia pomyślności w niełatwej lecz zaszczytnej pracy
pedagogicznej i w życiu osobistym. Doceniamy rangę i znaczenie zawodu
pedagoga-wychowawcy naszego młodego pokolenia, przyszłych pełnoprawnych
obywateli naszej Ojczyzny. Obywatelem staje się człowiek po zakończeniu
edukacji w szkole, gdzie przez wiele lat kształtuje w sobie miłość do Ojczyzny,
narodu, do ludzi i ich pracy. z wielkim uznaniem i szacunkiem odnosimy się do
zaangażowania, postaw i dorobku zawodowego nauczycieli, gdyż w pełni
zdajemy sobie sprawę ile niekiedy wyrzeczeń i poświecenia wymaga nauczenie
dziecka pierwszych liter. Ale o wiele trudniejszą sztuką w tym zawodzie jest
sztuka nauczania życia, rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na
wszystko co dobre, sprawiedliwe, piękne i wzniosłe. Polscy demokraci są dumni
z pracy nauczycieli, gdyż – szczególnie w tych trudnych czasach – godnie
spełniają swój obowiązek pedagoga – wychowawcy. Przewodniczący MK SD
Chełm 14 październik 1989 r. Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania
w Chełmie przyznana została Leszkowi Kulikowskiemu za następujące
osiągnięcia: 1 – za zajęcie I Miejsca w Konkursie organizowanym przez Wydział
Oświaty i Wychowania pt. „Czystość szkoły – wizytówką twojej kultury”; 2 – za
wzorową współpracę z rodzicami i 3 – za sprawnie funkcjonujący nadzór
pedagogiczny w wysokości 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) –
Inspektor Oświaty i Wychowania.
Chełm 6 grudnia 1989 r. – Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w
Chełmie przyznana została mgr Leszkowi Kulikowskiemu za następujące
osiągnięcia : 1 – wzorowo sprawowany nadzór nad placówką, czego efektem jest
wysoka powizytacyjna ocena szkoły; 2 – aktywny udział i twórczą inicjatywę na
naradach dyrektorów w wysokości : 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych) – Inspektor Oświaty i Wychowania.
Chełm 23 lipca 1990 r. – Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w
Chełmie przyznana została Leszkowi Kulikowskiemu za następujące osiągnięcia:
1 – zajęcie przez drużynę szkoły pierwszego miejsca na szczeblu wojewódzkim
w konkursie bezpieczeństwo ruchu drogowego; 2 – zajęcie pierwszego miejsca w
zawodach wojewódzkich i reprezentowanie województwa i Makroregionu w
Zamościu w zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”; 3 – dobre
wyniki nauczania i dobre wyniki egzaminów wstępnych absolwentów klas
ósmych do szkół ponadpodstawowych – w wysokości 900.000 (słownie:
dziewięćset tysięcy złotych) – Inspektor Oświaty i Wychowania.
Chełm 13 maj 1991 r. Leszek Kulikowski Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Chełmie. W związku z upływem 35 lat pracy zawodowej proszę przyjąć
serdeczne życzenia oraz wyrazy podziękowania za dotychczasowy wkład pracy.
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Życzę Panu wielu satysfakcji w dalszej pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Jednocześnie przyznaję nagrodę pieniężną w wysokości 200
% wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ) oraz Zarządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia okresów pracy
i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej
obliczania i wypłacania (M.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 358). Podstawę obliczania
nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla
Pana jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa
do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy czyli na zasadach określonych
w art. 67 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz.
19). – Kurator Oświaty i Wychowania w Chełmie.
Chełm 27 czerwiec 1991 r. – Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w
Chełmie przyznana została Leszkowi Kulikowskiemu za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie nauczania i wychowania w wysokości 2.000.000 zł. (słownie : dwa
miliony złotych). Kurator Oświaty i Wychowania.

Podziękowania :
Dnia 21 grudnia 1968 r. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału w Lublinie. Leszek Kulikowski Kierownik Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Chełmie. W związku z wyróżnieniem w VIII
Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych wyrażam obywatelowi
podziękowanie za Jego pracę w zakresie krzewienia idei krajoznawstwa i
turystyki wśród młodzieży szkolnej i nauczycielstwa. Równocześnie na wniosek
Komisji do spraw Współzawodnictwa, przyznaję Obywatelowi nagrodę pieniężną
w wysokości 400 zł. Nagroda zostanie doręczona za pośrednictwem poczty. –
Prezes ZOW PTSM – Wicekurator Okręgu Szkolnego.
Dnia 20 listopada 1970 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Lublinie Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Leszek Kulikowski
Chełm. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Lublinie z okazji
Dnia Nauczyciela i podsumowania sezonu turystycznego 1970 r. w uznaniu
zasług Obywatela w rozwijaniu działalności turystycznej w środowisku szkolnym
– składa Obywatelowi serdeczne podziękowania.
Lublin 20 listopad 1970 r. – Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Lublinie. Leszek Kulikowski Kierownik
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chełmie. W związku z uzyskaniem II
miejsca w kategorii schronisk stałych w eliminacjach wojewódzkich X Konkursu
Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, wyrażam Obywatelowi
podziękowanie za Jego owocną pracę w zakresie pomocy wycieczkującej
młodzieży szkolnej i nauczycieli oraz propagowanie i rozwój krajoznawstwa i
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turystyki w naszym województwie. Prezes ZOW PTSM – Wicekurator Okręgu
Szkolnego.
Warszawa 28 marzec 1978 r. Miesięcznik Krajoznawczo-Turystyczny
Poznaj Swój Kraj – Leszek Kulikowski wizytator do spraw krajoznawstwa i
turystyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania Chełm. W obecnym roku minęło
20 lat ukazywania się miesięcznika Poznaj swój kraj a zarazem 20 lat współpracy
czasopisma ze szkolnymi władzami Oświaty i Wychowania, organizacjami i
działaczami krajoznawczo-turystycznymi i wszystkimi zainteresowanymi
szkolnym ruchem krajoznawczo-turystycznym, z tej okazji wraz z jubileuszowym
numerem miesięcznika proszę przyjąć zapewnienie o najlepszych z naszej strony
intencjach co do dalszej w tej dziedzinie współpracy oraz wyrazy podziękowania
za dotychczasową działalność – Redaktor Naczelny.
Chełm 17 maj 1989 r. Urząd Miejski w Chełmie Wydział Oświaty i
Wychowania – Wydział Oświaty i Wychowania składa serdeczne gratulacje i
podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie za zajęcie I
miejsca w konkursie organizowanym przez Wydział Oświaty i Wychowania
„Szkoła wizytówką twojej kultury”. Życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć w
pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły, Inspektor UM WO i W.
Chełm 29 maj 1981 r. i 4 czerwiec 1982 r. Wicewojewoda Chełmski –
Leszek Kulikowski, z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej składam podziękowania
za dotychczasowe społeczne zaangażowanie na rzecz rozwoju i popularyzacji
kultury fizycznej i sportu województwa chełmskiego.
Chełm 7 wrzesień 1988 r. W imieniu Kierownictwa Kuratorium Oświaty
i Wychowania – Składam wyrazy uznania i szacunku oraz podziękowania za
długoletnią pracę dla dobra oświaty województwa chełmskiego. Życzę również
osiągnięcia zamierzonych celów na nowo najmowanym stanowisku pracy, a także
pełnej satysfakcji w życiu osobistym. Kurator Oświaty i Wychowania w Chełmie.
Chełm 24 czerwiec 1989 r. Leszek Kulikowski – Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Chełmie wyraża serdeczne podziękowania za aktywny udział
w przeprowadzeniu kampanii wyborczej do Sejmu X kadencji i Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Osobiste uczestnictwo w pracy Obwodowej Komisji
Wyborczej przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia wyborów. Z uwagi na
powyższe proszę przyjąć gorące wyrazy uznania i szacunku życzę dużo zdrowia,
sukcesów i zadowolenia na niwie pracy zawodowej i społecznej –
Przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie.

Kursy :
Lubliniec 20 lipiec 1966 r. Ukończył Centralny kurs Wakacyjny dla
nauczycieli przysposobienia wojskowego – zorganizowany w dniach 6-20 lipca
1966 r. przez Centralny Ośrodek Metodyczny w Warszawie.
Chełm 10 maj 1978 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Lublinie. Świadectwo
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ukończenia kursu. Leszek Kulikowski ukończył kurs BHP III stopnia dla
pracowników resortu oświaty z wynikiem pomyślnym.
Lublin 23 maj 1984 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Lublinie. Świadectwo
ukończenia Kursu BHP. Leszek Kulikowski uczestniczył w szkoleniu okresowym
– kursie trzeciego stopnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i złożył
egzamin z wynikiem pomyślnym.
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