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90. rocznica odsłonięcia pomnika płk. Lisa-Kuli –
Rzeszów, 21 września 2022
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Strzelcy i orlęta zorganizowali uroczystą zbiórkę strzelecką z okazji 90. rocznicy
odsłonięcia pomnika Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Podczas obchodów dr
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Jacek Magdoń, historyk z rzeszowskiego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
IPN przypomniał dzieje tego niezwykłego monumentu.

We wtorek  20.  września  2022  r.  pod  pomnikiem bohatera  odbyła  się  zbiórka,  którą
rozpoczęło wciągnięcie na maszt flagi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
oraz odśpiewanie pieśni „Legiony” –  Hymnu Związku Strzeleckiego. Dowódca Jednostki
Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli JS 2021 insp. ZS Barbara Gajewska  przywitała
uczestników zbiórki, po czym głos zabrał Komendant Główny ZS „Strzelec” JP st. insp. ZS
Marek Matuła, który nawiązując do rocznicy, zaprezentował po raz pierwszy publicznie,
odnaleziony,  historycznie  drzewce sztandaru  rzeszowskiego „Strzelca”  z  roku 1931 -  
niemy świadek uroczystości sprzed 90 lat.

Prelekcję na temat pomnika Leopolda Lisa-Kuli  wygłosił  dr Jacek Magdoń – edukator z
rzeszowskiego  IPN,  który  przedstawiając  historię  życia  bohatera  oraz  jego  pomnika
przypomniał, że po odsłonięciu monumentu przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego,
gen. Edward  Śmigły-Rydz powiedział: „Oto został wybrany jeden z nas, jako łącznik między
nami a przyszłymi pokoleniami, kiedy nas już nie będzie. Został wybrany jeden z wielu”.
Przypomniał  również,  że kiedy wybuchła II  wojna światowa niemiecki  okupant nakazał
zniszczyć pomnik. Nastąpiło to w nocy z 10 na 11 kwietnia 1940 r. W tym samym czasie w
zbrodni katyńskiej ginęli dawni towarzysze broni Lisa-Kuli.

Pamiętając jeszcze słowach przyszłego marszałka Polski, iż: „Polska wybrała postać płk.
Lisa-Kuli,  aby  pokazać  przyszłym  pokoleniom  jakich  miała  żołnierzy”,  na  okoliczność
uroczystości strzelcy wystawili warty i poczty sztandarowe oraz pododdział honorowy JS
2021  im.  płk.  Leopolda  Lisa-Kuli  w  Rzeszowie.  Ponadto  w  zbiórce  strzeleckiej  przed
pomnik iem  Pułkownika  uczestn iczyły  delegacje  strze lców  z  Głogowa
Małopolskiego, Sędziszowa Małopolskiego, Sokołowa Małopolskiego, Łańcuta i Tyczyna.

Specjalnymi  gośćmi  uroczystości  byli  przedstawicielka  rodziny  bohatera  Hanna  Kula-
Jurczyńska, honorowy inspektor ZS prof. Andrzej Marian Liwo, dr Dariusz Zięba - Prezes
Związku Piłsudczyków RP w Rzeszowie oraz ks. prałat Władysław Jagustyn -  honorowy
kapelan  JS  2021  w  Rzeszowie  i  ks.  prałat  Jan  Szczupak  -  proboszcz  parafii  farnej  w
Rzeszowie.  Na  zaproszenie  st.  insp.  ZS  Marka  Strączka  -  Dowódcy  Południowo-
Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP, soliści: Natalia Malżycka i Kacper
Czupryk  z   Centrum  Sztuki  Wokalnej  w  Rzeszowie  wykonali  „Rapsod  o  Pułkowniku
Leopoldzie  Lisie-Kuli”  pod  kierunkiem  Dyrektor  dr  Anny  Czenczek,  przy  wsparciu
technicznym  Wojewódzkiego  Domu  Kultury.

Złożenie wiązanek kwiatów i zapaleni zniczy zakończyło uroczystą zbiórkę strzelecką na pl.
Farnym w Rzeszowie.


