
 Urodził się 11 XI 1896 r. w Kosinie 
koło Łańcuta. Był czwartym z ośmiorga 
dzieci Tomasza i Elżbiety Kulów. Ojciec 
był urzędnikiem kolejowym. Dzieci wy-
chowywane były w duchu patriotycz-
nym i kulcie bohaterskich przodków, 
w tym dziadka – powstańca styczniowe-
go. Po skończeniu szkoły powszechnej 
trafił do rzeszowskiego II Gimnazjum, 
gdzie, oprócz obowiązkowej nauki, an-
gażował się w działalność samokształce-
niowej organizacji „Promienistych” oraz 
skautingu. Współtworząc zastęp „Lisów”, 
osobiście poznał twórcę harcerstwa An-
drzeja Małkowskiego.

 Od początku  jednak pasjonowało  
go wojsko. Wykazując talenty dowódcze 
zaangażował się w działalność Związku 
Strzeleckiego w Rzeszowie, przyjmu-
jąc pseudonim „Lis”. Już w 1912 r., jako 
jeden z pierwszych, ukończył strzelec-
ką szkołę podoficerską, zorganizowaną 
przez starszych kolegów: Albina Flesza-
ra ps. „Satyr” i Tadeusza Furgalskiego 
ps. „Wyrwa”. Podczas ćwiczeń strzelec-
kich zwrócił na niego uwagę Komen-
dant Józef Piłsudski, wizytujący manew-
ry w okolicach Jasła. Tego 16-letniego 
gimnazjalistę wyróżniały wybitne zdol-
ności wojskowe. Szybko ukończył strze-
lecką szkołę oficerską. Otrzymał elitar-

ną odznakę – tzw. „Parasol”, po czym 
został zastępcą Władysława Wilka ps. 
„Rudolf” – Komendanta Okręgu III  (Rze-
szowskiego) Związku Strzeleckiego. Miał 
znaczący wpły na nawiązanie harmonij-
nej współpracy Związku Strzeleckiego 
z innymi organizacjami niepodległościo-
wymi i narodowymi, takimi jak: Polskie 
Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszo-
we czy Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół”, a także z austriackim, ale złożonym 
w większości z Polaków, rzeszowskim 
17. pułkiem piechoty, dzięki czemu na-
ukę strzelania prowadzono na wojsko-
wej strzelnicy w Staroniwie.

 5 sierpnia 1914 r., po wybuchu 
I wojny światowej, na czele kompanii 
strzeleckiej wyjechał z Rzeszowa do Kra-
kowa, skąd oddziały strzeleckie wyruszy-
ły pod komendą Józefa Piłsudskiego na 
tereny zaboru rosyjskiego. Jako dowód-
ca kompanii, 18-letni oficer wyróżnił się 
już w pierwszych bojach pod Kielcami. 
9 października 1914 r. awansował na sto-
pień podporucznika, odznaczając się ze 
swoją kompanią w zwycięskich walkach 
m.in. pod Krzywopłotami, na Podhalu 
i pod Łowczówkiem. W tym samym cza-
sie Rzeszów, także jego rodzinny dom, 
znajdował się pod okupacją rosyjską.

 Pomimo działań wojennych, wol-
ne chwile przeznaczał na naukę, aby 
podczas urlopu w styczniu 1915 r. zdać 
egzamin dojrzałości (tzw. wojenną ma-
turę) w gimnazjum w Wadowicach. Rok 
1915 przyniósł mu uznanie w szeregach 
I Brygady Legionów Polskich oraz opinię 
odważnego, ale i roztropnego dowódcy. 
W szeregach legionowych walczył nad 
Nidą, pod Łagowem, Wszachowem i Żer-
nikami. Talentem dowódczym zabłysnął 
w walkach na Polesiu (Jabłonka, Ku-
kle, Kamieniucha, Podhacie). W bitwie 
o Kukle zastępował nawet dowódcę 
pułku. Wybitnie odznaczył się w cięż-
kich bojach na Wołyniu, a szczególnie 
pod Kostiuchnówką w dniach 4-6 lipca 
1916 r., ratując swój batalion a nawet 
cały 7. pułk od rozbicia.

 W 1917 r., podczas kryzysu przy-
sięgowego, gdy  Legiony rozwiązano, 
został internowany. W szeregach armii 
austriackiej, w stopniu sierżanta, walczył 
na froncie włoskim, gdzie podczas dzia-
łań szturmowych został poważnie ran-
ny. Po rekonwalescencji objął komendę 
konspiracyjnej Polskiej Organizacji Woj-
skowej w Rzeszowie. Zbyt dobrze tu zna-
ny, został skierowany na wschód.

 Służył w I Korpusie Polskim gen. 
Józefa Dowbor-Muśnickiego budując 
struktury konspiracyjne. Wobec zamia-
ru poddania Korpusu wojskom niemiec-
kim, podjął nieudaną próbę przejęcia 
dowództwa nad formacją. Jego dalszy 
szlak bojowy wypełniła walka w szere-
gach POW na Ukrainie. Będąc Komen-
dantem Naczelnym POW w Kijowie, 
tworzył polskie siły zbrojne, prowadził 
dywersję i działania wywiadowcze. 
W grudniu 1918 r. został awansowany 

do stopnia majora. Po powrocie do Pol-
ski już w styczniu 1919 roku wyruszył 
na wojnę polsko-ukraińską. Walczył 
w odsieczy Lwowa i na froncie wołyń-
skim. Aktywnie bronił Włodzimierza 
Wołyńskiego oraz linii kolejowej w kie-
runku Kowla. 2 marca zdobył Poryck, 
a 7 marca Torczyn. Ciężko raniony, po-
mimo pomocy lekarskiej, zmarł z upły-
wu krwi. Tak poległ jeden z najbardziej 
utalentowanych oficerów Wojska Pol-
skiego.

 Uroczystości pogrzebowe roz-
poczęły się 13 marca w Warszawie, 
po czym trumnę ze zwłokami bohatera 
przywieziono do Rzeszowa. 16 marca 
1919 r. odbył się pogrzeb, który prze-
kształcił się w wielką manifestację pa-
triotyczną. Podczas Mszy św. w koście-
le studenckim, przy ul. 3 Maja kazanie 
wygłosił kapelan strzelecki i legionowy 
ks. Stanisław Żytkiewicz. Ciało pocho-
wano  na cmentarzu Pobitno. Na mogile 
złożono wieniec z napisem „Memu dziel-
nemu chłopcu – Józef Piłsudski”. Po-
śmiertnie został awansowany do stopnia 
podpułkownika oraz odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodle-
głości z Mieczami 18 września 1932 r., 
w obecności Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego oraz Aleksandry Piłsud-
skiej z córkami, w Rzeszowie odsłonięto 
pomnik Leopolda Lisa-Kuli. Uroczystość 
była jednym z największych wydarzeń 
międzywojennego Rzeszowa. Wydana 
w tym samym roku biografia Pułkowni-
ka stała się lekturą szkolną, a Jego postać 
wzorem wychowania młodzieży niepod-
ległej II Rzeczypospolitej.
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