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Obchody 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-
Kuli – Rzeszów, 7 marca 2019
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7 marca 2019 r. mija setna rocznica śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, bohatera walk o
niepodległość, który dla kolejnych pokoleń Polaków stał się wzorem poświęcenia,
patriotyzmu i niezwykłej odwagi. W uroczystościach w Rzeszowie uczestniczyli
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, członkowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec” z kraju i ze Lwowa, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie oraz mieszkańcy Podkarpacia. Na obchody do Rzeszowa przybył z Londynu mjr
Otton Hulacki – przedwojenny członek lwowskiego Związku Strzeleckiego i weteran walk
spod Monte Cassino. 
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Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele farnym pod przewodnictwem ks. bp. Jana
Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Jej uczestnikami były także „Orlęta” Związku
Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, które złożyły uroczyste ślubowanie. W kościele za Janem
Józefem Kasprzykiem – szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
wyrecytowano katechizm dziecka polskiego. Przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa
Kuli Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list
prezydenta Andrzeja Dudy, w którym przypomina polską determinację w walce o
utrzymanie polskości i odzyskanie niepodległości. Do uczestników uroczystości w Rzeszowie
listy przesłali także premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 

Podczas uroczystości decyzją prezydenta Andrzeja Dudy odznaczono zasłużonych na rzecz
Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie: Marka Matułę, Piotra Panka i Marka
Strączka. Tradycyjnie już przed pomnikiem pułkownika ślubowanie złożyli młodzi
„Strzelcy”, a zasłużonych za upowszechnianie wiedzy o walkach niepodległościowych i
krzewienie postaw patriotycznych uhonorowano medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Polonie”,
m.in. przedstawicieli rodziny pułkownika. 

Wspominano, że 100 lat temu pogrzeb pułkownika zgromadził w Rzeszowie tysiące osób i
był wielką patriotyczną manifestacją. Obecny rok, w którym przypada setna rocznica jego
śmierci, został ustanowiony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Rokiem płk.
Leopolda Lisa-Kuli. 

Pułkownik 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. Leopold „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 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, gdzie spoczęła na cmentarzu Pobitno. 
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