
LESZEK  CZYŻ  - ur. 18 IV 1962 r. w rodzinie chłopskiej w Lemanie,  gm. Turośl,  pow. kolneński, 
woj. podlaskie, syn Stanisława i Władysławy (z domu Jabłońska). 
Wykształcenie: 

Ukończone szkoły: 
- Szkoła Podstawowa w Lemanie (1977), 
- Liceum Zawodowe (o profilu elektronicznym) nr 5 we Wrocławiu (1982), 
- Studium Nauczycielskie w Ostrołęce (1990),  
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1994) w Olsztynie, wydz. pedagogiczny, kierunek: nauczanie początkowe 

(praca magisterska o życiu i działalności Adama Chętnika), 
- studia podyplomowe z historii (1998) na Uniwersytecie w Białymstoku, 
- studia podyplomowe z informatyki (2005) na Politechnice Białostockiej. 

Przebieg pracy zawodowej: 
- Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie (1982 - 1983), 
- Zakład Usług Radiowych i Telewizyjnych w Piszu (IX – X 1986), 
- Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni (1986 – 1987), 
- Szkoła Podstawowa w Warmiaku, gm. Łyse (1987 – 1989),  
- Szkoła Podstawowa w Ksebkach, gm. Turośl (1989 – 1999), 
- od 1999 r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie, gm. Turośl. 

Działalność społeczna: 
Od 1993 r. do 2011 r. prowadził Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny, który prezentował się 

wielokrotnie m. in. w Nowogrodzie, Zbójnej, Myszyńcu, Kadzidle, Ciechanowcu, Kolnie, Turośli, przywożąc 
liczne dyplomy i nagrody. W 1998 r. wraz z zespołami z Turośli i Nowej Rudy występowali w miejscowości 
Dalfsen w Holandii. W swoim repertuarze mieli autentyczne pieśni kurpiowskie, głównie ze zbiorów ks. W. 
Skierkowskiego, a także gadki i widowiska autorstwa L. Czyża. Jesienią 2000 r. zespół był bohaterem filmu 
telewizyjnego pt. „Pójdźwa do Lemana” w reżyserii Kazimierza Derkowskiego, nagranego i kilkakrotnie 
emitowanego przez Telewizję Białystok. Wiosną 2001 r. Eugeniusz Szpakowski nagrał drugi film o pracy i 
działalności L. Czyża p.t.: „Opowieści zwykłych ludzi”, który również był emitowany kilkakrotnie przez TV 
Białystok oraz program II TVP. 

Od 1996 r. bierze udział w wielu spotkaniach autorskich z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 
organizowanych przez szkoły, biblioteki czy ośrodki kultury.  

Od 2006 r. organizuje w Szkole Podstawowej w Lemanie Festiwal Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych 
„Bziodowanie w Lemanie”, w którym biorą udział zespoły z okolicznych szkół podstawowych i 
gimnazjów. Współorganizatorem jest Towarzystwo „Jan z Kolna”. Impreza ma charakter rekreacyjno – 
sportowy, a zespoły rywalizują w kilku konkurencjach opartych na dawnych zabawach kurpiowskich. 

- członek Związku Kurpiów od chwili jego założenia (od 1996), 
- członek zarządu Towarzystwa „Jan z Kolna” od chwili jego założenia (od 2006). 

Pełnione funkcje: 
- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie (od 1999), 
- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych przy Radzie Gminy Turośl (1999 – 2002);  
- wiceprezes Towarzystwa Kultury Kurpiowskiej „Kierec”, a także dyrektor Centrum Edukacji Kurpiowskiej 

(oddziału TKK) w Lemanie (2002 – 2004);  
Działalność publicystyczno – literacka: 

- ok. 100 felietonów i artykułów prasowych o tematyce regionalnej, pedagogicznej i społecznej (m.in. w: 
„Kontaktach”, „Tygodniku Ostrołęckim”, „Głosie Nauczycielskim”, „Miesięczniku Kolneńskim”, 
„Nowej Wsi”, „Nowej Szkole”, „Zeszytach Naukowych OTN”);  

Zbiorki poezji i gadek kurpiowskich:  
- „Kawałek mojego życia” (1996),  
- „Czekając świtu” (1998),  
- „Pusco ty moja ...” cz. I (1998),  
- „Pusco ty moja ...” cz. II (2001), 
- „Przebiśniegiem zakwitają nadzieje” (2012). 

Wyróżnienia i odznaczenia:  
- Odznaka Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” (1996),  
- Dyplom Wojewody Łomżyńskiego „za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury” (1997),  
- Odznaka honorowa za zasługi dla województwa łomżyńskiego (1998), 
- „Kurpik 2004” – nagroda Prezesa Związku Kurpiów w kategorii Edukacja Regionalna (2005), 
- Medal X-lecia Związku Kurpiów „Za zasługi dla regionu kurpiowskiego” (2006), 
- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008), 
- Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło” oraz nagroda Kurpiowskiego Nepomuka. 


