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100. rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli



Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli odbędą się 5 i 7 marca 2019 r. w
Rzeszowie oraz 9 marca w rodzinnej Kosinie.

we wtorek (5 marca) o godz. 17.00 zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów oraz
zapalone znicze przy grobie płk. Leopolda Lisa - Kuli na cmentarzu „Pobitno” w
Rzeszowie
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w czwartek (7 marca) uroczystosci w Rzeszowie

– godz. 9:00 – spotkanie okolicznościowe w auli II LO im. płk Leopolda Lisa-Kuli przy ul. ks.
Jałowego 22 w Rzeszowie

– godz. 12:00 – uroczysta msza święta pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby,
ordynariusza diecezji rzeszowskiej, przyrzeczenie „Orląt” ZS w kościele farnym w
Rzeszowie

– godz. 13 – uroczystość przed pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli na Placu Farnym:
przegląd pododdziałów, odśpiewanie hymnu narodowego, podniesienie flagi państwowej na
maszt, przyrzeczenie strzeleckie dziewcząt i chłopców z Jednostek Strzeleckich Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, okolicznościowe przemówienia, apel pamięci,
salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek kwiatów, pokaz sprawności młodzieży
strzeleckiej, defilada pododdziałów

w piątek (8 marca) w Kosinie

– godz. 9:00 – uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Kosinie

– godz. 10:00 – przemarsz na teren Zespołu Szkół w Kosinie

– godz. 10.30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pł. Leopoldowi Lisie-Kuli,  Alel
Poległych,  Asysta Honorowa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

Płk Leopold Lis-Kula urodził się 11 listopada 1896 r. w Kosinie koło Łańcuta. W 1911 r.
przyjechał do Rzeszowa, w wieku 16 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego i przyjął pseudonim
„Lis”.  Lis-Kula walczył pod Jastkowem, Kamionką, Kostiuchnówką, Kamienną i Kuklą. Ostatnia
akcja pod jego dowództwem miała miejsce 6 marca 1919 r., kiedy to polscy żołnierze odbili
zajęte przez Ukraińców miasteczko Torczyn. Lepold „Lis” Kula został ciężko ranny. Zmarł 7
marca w wieku 23 lat z powodu upływu krwi. Ciało bohatera przewieziono do Warszawy.
Centralne uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze Wojska Polskiego (dawnej cerkwi
prawosławnej) na Placu Saskim w Warszawie. Na szarfach wieńca od Naczelnika Państwa
widniał napis „Mojemu dzielnemu chłopcu – Józef Piłsudski". Następnie przez Kraków
przywieziono trumnę do Rzeszowa. 

Pogrzeb w Rzeszowie odbył się 16 marca 1919 r. Miasto ufundowało bohaterowi sarkofag z
czerwonego piaskowca autorstwa Tadeusza Janika, a 18 września 1932 r. na placu Farnym
pomnik, którego twórcą jest Wiktor Wittig. Pomnik ten był centrum uroczystości i obchodów
świąt państwowych i narodowych, jednak 11 kwietnia 1940 r. Niemcy zniszczyli pomnik
przeznaczając go na złom. Głowę, którą odkupił od ratuszowego stróża Franciszek Kotula
przetrwała w Muzeum w Rzeszowie. Po wojnie pomnik odbudowano, 22 listopada 1992 r. został
ponownie odsłonięty. Do Rzeszowa powrócił nie tylko pomnik, ale także pamięć „o Chłopcu z
jasnym obliczem”.



Przypominamy relację z lekcji historii „Śladami pułkownika Leopolda Lisa- Kuli”, którą
można zaplanować i przeżyć pod przewodnictwem historyka z Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w
Rzeszowie: https://rzeszow.tvp.pl/41365645/sladami-pulkownika-leopolda-lisakuli-ory
ginalna-lekcja-historii-ipn

TVP3 Rzeszów przygotowała film pt. Śladami płk. Leopolda Lisa - Kuli” , który będzie
emitowany na antenie TVP3 Rzeszów w dniach 6 marca o godz. 19.00 i 7 marca o godz.
18.00. 
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