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У день свого 60-річчя, 26  вересня 2013  р., головний 
редактор газети «Полтавська думка» Олександр 
Васильович Кулик здійснив 10-кілометровий лег-

коатлетичний пробіг навколо Корпусного саду, де довжи-
на одного кола становить 970 м. Це постійне місце змагань 
прихильників оздоровчого бігу, до яких здавна належить 
і  Олександр Кулик  — один з  організаторів Полтавського 
міського клубу любителів бігу «Еней».

Читачі «Полтавської думки» знають редактора як про-
фесійного журналіста, визнаного найкращим 
журналістом-екологом України в  1985  р. і  найкращим 
журналістом України в  жанрі журналістських розсліду-
вань на теми корупції у  2008  р. Відомий він і  ширшому 
загалу, адже саме за матеріалами його журналістських 
розслідувань на телеканалі СТБ були зняті дві найрезо-
нансніші передачі «Битви екстрасенсів», які подивилися 
близько 20  млн. телеглядачів. Завдяки професійності як 
громадського правозахисника та журналістському хисту 
Олександра Васильовича невинна людина не потрапила за 
ґрати, а злочинцям не вдалося уникнути покарання. (Усі 
журналістські розслідування  — на «Блозі Олександра 
Кулика», dumka.pl.ua).

Знають О. В. Кулика і як громадського діяча, депутата 
Полтавської міськради двох скликань і народного депутата 
України у Верховній Раді 3-го скликання (1998–2002), коли 
він з великим відривом у 5 тис. голосів переміг на всіх 98 
дільницях виборчого округу Полтави і  трьох приміських 
районів (Полтавського, Диканського, Решетилівського). Це 
був феноменальний результат для кандидата не від влади 
на Сході та в Центрі України, з яким Олександр Кулик увій-
шов у політичну історію нашої держави.

Нині О. Кулик пише книгу під назвою «Іду до вершин — 
у  журналістиці, політиці і  спорті», що стане цікавою 
і корисною для молодих людей, які прагнуть до успіху.

Широкому загалу, обізнаному з  журналістською та 
депутатською діяльністю Олександра Кулика, як на те, 
досить мало відомо про іншу, не менш багатогранну його 
діяльність — як великого подвижника, пропагандиста здо-
рового способу життя, організатора багатьох оздоровчих 
заходів, ініціатора перших журналістських спартакіад на 
Полтавщині.

Сходження Олександра Васильовича до вершини 
спортивного Олімпу почалося ще в  рідному с.  Петрівка 
Полтавського району, де в 1967–1970 рр. він організовував 

сільських хлопчаків на футбольні ігри з командами сусід-
ніх сіл. Був чемпіоном школи з настільного тенісу та вико-
нав норматив 3-го розряду з шахів.

У 1970–1974 рр., навчаючись у Полтавському педаго-
гічному інституті імені В. Г. Короленка, Олександр грав за 
збірну навчального закладу з  баскетболу, був другою 
ракеткою з настільного тенісу, здобув 1-й розряд із шахів. 
У 1974 р. разом з дипломом про вищу філологічну освіту 
Олександр Кулик отримав посвідчення на право виклада-
ти у навчальних закладах фізкультуру.

У 1977–1990 рр. Олександр Кулик був одним з найвлуч-
ніших футбольних бомбардирів Другої ліги першості 
Полтави, грав за команди «Динамо» і «Промінь». У 1980 р. 
він допомагав у  створенні футбольної команди сусіднього 
з  рідною Петрівкою с.  Бречківка «Зірка», брав там участь 
у будівництві стадіону; у 1985 р. організував першу обласну 
Спартакіаду серед журналістів і  поліграфістів, де переміг 
у  змаганні гирьовиків  — 77  разів здійснив ривок пудової 
гирі правою рукою і стільки ж лівою; у 1986 р., отримавши 
посвідчення судді 1-ї категорії, судив матчі чемпіонату 
Полтавської області з футболу, у 1988 р. провів у містечку 
Кобеляки зональний турнір всеукраїнських дитячих зма-
гань на призи клубу «Шкіряний м’яч»; у  1996  р. створив 
любительську футбольну команду «Журналіст».

Як кореспондент відділу інформації і спорту обласної 
газети «Зоря Полтавщини», у  1986  р. Олександр Кулик 
зініціював інформаційну кампанію на захист від забудови 
полтавського стадіону «Динамо». Саме йому належить 
заслуга у  створенні першої на Полтавщині спортивної 
газети «Спорткур’єр» (1989), виданні футбольного збірни-
ка (разом з  І.  Черчатим і  А.  Ломовим, 1992). У  1998–
2002  рр. був членом футбольної збірної Верховної Ради, 
став чемпіоном ВР з шахів у командному заліку (2001) .

Олександр Кулик був учасником чемпіонату України 
з  легкої атлетики серед ветеранів, чемпіоном області 
з міні-футболу. У 2013 р. встановив рекорди у своїй віко-
вій категорії: в бігу на 100 метрів (17,8 с); виважуванні на 
руках від землі (45 разів); жонглюванні футбольним м’ячем 
(5,12 хв).

Олександр Васильович Кулик закликає усіх, хто читає 
ці рядки, бути рухливими оптимістами, аби досягти 100-
річчя, як нині його альма-матер. Її випускникам, студен-
там і викладачам бажає переможних фінішів і нових стар-
тів на шляху до вершин!
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