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Fragment Strzępów epopei  

Melchiora  Wańkowicza:  

"Usłyszałem dzwonek u drzwi. Wsunął się młody człowiek, żeby nie ten wzrost, powiedziałbym, 

chłopak! Już za drzwiami szeptem spytał:  

Obywatel Wańkowicz? - To ja ... - odpowiedziałem szeptem. Przybysz usiadł, przebierając 

długimi nogami. Po chwili podniósł na mnie wzrok chłopięcy, jasny  

i rozradowany. Wyciągnął rękę z mocno krótkiego rękawa. Tkwiła na nim okropnie wąska 

marynarczyna, humorystycznie przykrótka. Wsunął mi w rękę pomiętą kartkę, na której 

poświadczano, że major legionowy "Kortyn" - czyli właśnie on, został wysłany przez Polską 

Organizację Wojskową do objęcia w Bobrujsku komendy. - Moje prawdziwe nazwisko jest Kula, 

ale w Legionach miałem pseudonim: Lis! - wyłożył swoje personalia jak na patelni i znowu spojrzał 

na mnie z czarującym uśmiechem".  

Spotkali się w Bobrujsku na Ukrainie wiosną 1918 roku. Niespełna n-letni oficer Legionów 

Leopold Lis-Kula z ramienia dowództwa POW miał rozkaz tworzyć tam oddziały wojska polskiego, 

które wkrótce miały bronić granicy wschodniej już prawie wolnej Polski. Zadanie to, 

niewyobrażalnie trudne i niebezpieczne, sprowadziło go w samo piekło, gdzie co noc płonęły 

wioski i miasteczka, a brat walczył przeciwko bratu. Od Brześcia szli Niemcy, od Zbaraża - 

Austriacy, od Kijowa - Armia Czerwona. Trwały zacięte walki z oddziałami Zachodnioukraińskiej 

Republiki, z armią atamana Semena Petlury. Major "Kortyn" organizował polskie siły zbrojne  

z takich samych jak on młodych zapaleńców, dowodził nimi i wygrywał bitwy. Nawet udało się mu 

uruchomić sieć kolejową na Ukrainie. Tak rosła jego legenda.  

 

Potomek Sadyka Paszy  

Leopold urodził się 11 listopada 1896 roku. Tego samego dnia, ale dopiero w 1918 roku, Polska 

odzyskała wolność. Dziwny zbieg okoliczności - dzień jego urodzin 

 i odzyskania przez Polskę niepodległości jest ten sam.  

Urodził się w Kosinie pod Łańcutem. Jego ojciec Tomasz był skromnym urzędnikiem kolejowym. 

Autorzy, którzy prozą i wierszami ugruntowali po śmierci Leopolda jego legendę, dziwnie 
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zdawkowo wspominają ojca. Znacznie więcej piszą o matce, 

 Elżbiecie z Czajkowskich dobitnie akcentując jej powiązania rodzinne z Michałem Czajkowskim - 

Sadykiem Paszą, pisarzem i podróżnikiem, który żył w latach 1804- -1886 i w różnych krajach 

Europy oraz w Turcji działał na rzecz niepodległości Polski. Ta romantyczna postać dobrze służyła 

legendzie Leopolda.  

Leopold był czwartym dzieckiem Tomasza i Elżbiety Kulów. Kiedy dzieci dorastały, Kulowie 

przenieśli się z Kosiny do Rzeszowa, gdzie łatwiej było dać dzieciom wykształcenie.  

W Rzeszowie, w małym mieszkanku w domu przy ul. Przybyszowskiej, w miarę upływu lat było 

coraz gwarniej i rojniej, gdyż na świat przyszła jeszcze następna czwórka rodzeństwa.  
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W II Gimnazjum ck  

Wkrótce wraz z trójką najstarszych dzieci Leopold poszedł do szkoły powszechnej. Elżbieta  

 z Czajkowskich Kulowa nie bez dumy po latach tak wspominała synowską naukę: "Zawsze 

chwalebny w obyczajach i zdobywaniu wiedzy, miał zamiłowanie do historii tak wielkie, że nawet 

do jedzenia często nie można było oderwać go od książek!" Wiemy, jak Leopold uczył się 

 w II Gimnazjum Państwowym ck, tym, które teraz jako II LO przy ul. ks. Jałowego w Rzeszowie 

nosi jego imię. Istotnie, był niezłym uczniem z matematyki, języka niemieckiego, geografii, historii 
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i gimnastyki, ale zdecydowanie słabszym z języka polskiego, łaciny i nauk przyrodniczych. Jak 

świadczą zapisane wspomnienia jego kolegów, często wymykał się na wagary. To właśnie 

podczas jednej z takich wypraw założyli w Olszynkach nad Wisłokiem tajne stowarzyszenie 

 z myślą przygotowywania się do walki o Polskę. Było to wiosną 1911 roku. W Galicji nasilały się 

nastroje niepodległościowe. Tworzył się modny wśród gimnazjalistów ruch sprawnościowy, zwany 

z angielska skautingiem.  

Misja Małkowskiego  

Kiedy w listopadzie 1911 roku przyjechał do Rzeszowa ze Lwowa z misją inspekcyjno-

instruktażową twórca ruchu skautowego w Galicji Andrzej Małkowski, mógł z satysfakcją 

odnotować, że młodzi rzeszowianie dobrze znają ideę i opanowali już podstawy skautingu. 

Aleksander Kamiński, za okupacji hitlerowskiej żołnierz harcerskich Szarych Szeregów  

i biograf Andrzeja Małkowskiego, tak opisuje spotkanie rzeszowskich gimnazjalistów 

 z "ojcem harcerstwa" w Galicji:  

"Wszyscy byli wsłuchani w gawędę pana Andrzeja, a najbardziej Józek Kret i Leopold Kula. - Druhu 

Andrzeju, my czytamy "Skauta" i siedmiu z nas już założyło patrol "Lisów" - poinformował Poldek.  

- Jak się nazywasz? - zapytał Małkowski. - Kula, ale chłopaki wołają na mnie Lis. Mówią, że jestem 

bystry i chytry jak lis! - uzupełnił Poldek z lekką przechwałką".  
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Zastęp Lisów 

 

Pod wpływem spotkania z Andrzejem Małkowskim w Olszynkach nad Wisłokiem 

 i jego gawęd o potrzebie pracy nad sobą w służbie dla niepodległej Polski coś nowego pojawiło 

się w charakterach rzeszowskich skautów. Aleksander Kamiński przytacza rozmowę Leopolda  

z drużynowym skautów w Rzeszowie Julianem Woińskim: "Druhu Julku - zaczął półgłosem 

Leopold - to wszystko, o czym mówił druh Andrzej, jest wielkie, porywające. Wszyscy w naszym 
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zastępie "Lisów" kształcimy siebie zgodnie z tym, co nam mówił. Ale ja chciałbym czegoś więcej. 

Skauting daje nam fundamenty, daje nam zrozumienie, jacy powinniśmy być w wolnej Polsce, ale 

dlaczego nie uczy walki o Nią?"  Te słowa charakteryzują rozterki nie tylko Leopolda. Młodzi 

chłopcy, wśród nich rzeszowscy gimnazjaliści, dłużej nie chcieli czekać. Zastęp "Lisów" stworzył 

nawet rodzaj regulaminu, w którym czytamy: "Charakter skauta to fundament, lecz  

o niepodległość walczy się z bronią. Wojna musi zastać przygotowanym każdego z "Lisów", skaut 

to zagończyk na przedpolu bitewnym!"  

Musztra pod Głogowem  

Wiosną 1912 roku, w obliczu konfliktu rosyjsko-austriackiego o Bałkany, ożywiły się  

w Galicji nadzieje niepodległościowe. Niespełna 16-letni gimnazjalista Leopold Kula wraz 

 z zastępem "Lisów" szybko, w konspiracji poznaje tajniki walki podziemnej, ćwiczy szermierkę 

 i musztrę. Spotykają się w lasach w okolicach Głogowa i Tyczyna. Stefan Przyboś, młodszy 

kolega Leopolda z gimnazjum w Rzeszowie, wspomina: "Było z nami kilku młodych nauczycieli, 

którzy niegdyś służyli w wojsku austriackim. Uczyli nas sztuki wojowania na wycieczkach 

szkolnych. Podczas tych ćwiczeń najbardziej wyróżniał się Leopold Kula, uczeń klasy piątej 

gimnazjum, który świetnie poruszał się w terenie, umiejąc w porę dowodzonym oddziałem 

oskrzydlić nieprzyjaciela".  

 

Strzelec Lis 

W 1912 roku Leopold jako jeden z pierwszych wstępuje do organizującego się w Rzeszowie 

Związku Strzeleckiego. Zakorzenione w skautingu dojrzałe poczucie patriotyzmu, zapał do walki 

i umiejętności wyniesione z harcowania wśród pól i lasów Głogowa i Tyczyna widocznie były 

duże, skoro szybko zyskał w nowej organizacji sympatię i uznanie. Zwrócił na niego uwagę Józef 

Piłsudski, który jako komendant konspiracyjnego Związku Strzeleckiego wizytował tajne 

manewry w okolicach Jasła. Spodobał mu się młody strzelec z Rzeszowa, który dowodząc grupą 

rówieśników, wspaniale przeprowadził manewr oskrzydlający. Piłsudski wyróżnił go pochwałą 

przed frontem strzelców. Te właśnie ćwiczenia i pochwała Komendanta sprawiły, że w czasie 
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wakacji szkolnych wysłano Leopolda na tajny kurs oficerski do Zakopanego, który ukończył z 

wyróżnieniem. Dostał stopień oficera strzeleckiego i został zastępcą komendanta okręgu 

Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.  

W Rzeszowie mało kto przypuszczał, że spokojny i nad wiek poważny, zaledwie 16-letni uczeń 

gimnazjum pełni w Związku Strzeleckim tak wysoką i odpowiedzialną funkcję.  

Strzały w Sarajewie  

Kolega Leopolda - Stefan Przyboś wspomina, że wiedziało o tym wówczas - siłą rzeczy - 

niewiele osób, a jeśli coś wyróżniało młodego zastępcę komendanta Związku Strzeleckiego, to 

mały karabinek, z którym paradował niewinnie na zakończenie roku szkolnego w czerwcu 1913 roku - 

 ku zdziwieniu i przerażeniu nauczycieli i dyrekcji  

II Państwowego Gimnazjum ck w Rzeszowie. Praktyczny egzamin umiejętności nabytych podczas 

skautowych i strzeleckich ćwiczeń w okolicach Jasła, Głogowa i Tyczyna Leopold i jego koledzy z II 

Gimnazjum w Rzeszowie złożyli latem 1914 roku.  

Strzały w Sarajewie uruchomiły w Europie machinę wojenną na niebywałą skalę.   

 

Wojna światowa, dla każdego mieszkańca starego kontynentu okrutna i po części nie do końca 

zrozumiała, dla wielu młodych Polaków była upragnioną chwilą do walki  

o niepodległość. W mglisty poranek 6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa Związku 

Strzeleckiego przeszła w Michałowcach granicę zaborów austriackiego i rosyjskiego.  

Nie witano ich kwiatami  

Był to pierwszy oddział wojska polskiego od czasów Powstania Styczniowego 1863 roku. 

Dowódca "I Kadrowej" Tadeusz Kasprzycki tak zapisał ten dzień w swoim notatniku: "Godz. 9 

rano. Widzę słupy graniczne, wzgórza. Kompania stój! Silę się na spokój. Nagle przenika mnie 

świadomość, że zaczyna się coś niezwykłego. Chwila z dawna oczekiwana! Zaczynam raźniej 

oddychać ... "  

Chłopców "I Kadrowej" nie witano kwiatami. Na ich widok zdezorientowani mieszkańcy wiosek 

 i małych miasteczek w obu zaborach zatrzaskiwali okiennice i zamykali domy. Świadomość 

potrzeby niepodległości i płynących z niej korzyści przyszła później. Na razie dla większości 

Polaków ważniejszy był spokój.  
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Nastolatek dowódcą  

18-letni Leopold wyróżnia się już w pierwszych walkach pod Kielca- . mi, gdzie dowodził  

2. kompanią 5. batalionu Legionów. 9 października 1914 roku zostaje podporucznikiem. Na akcie 

nominacyjnym są podpisy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Dowodzi swoją 

kompanią w zwycięskich walkach m.in. pod Krzywopłotami  

i Łowczówkiem. W I Brygadzie Legionów rośnie jego sława odważnego i przewidującego 

dowódcy, dbającego o swoich podkomendnych. Wiosną 1915 roku Leopold walczy ze swym 

oddziałem na linii Włostów i Ożarów, a gdy I Brygada przekracza Wisłę, bierze udział w walkach 
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na Lubelszczyźnie. Uczestniczy w bojach pod Jaskowem, Kamionką, Kostiuchnówką, Kamienną 

i Kuklą. W zgiełku bitewnym, gdzieś pod Sandomierzem, przypomina sobie 

 o maturze. Między bitwami zdołał się nauczyć biegle francuskiego  

i przestudiował dzieła Kanta, Nietzschego i Spinozy. W okopach uczył analfabetów i - co 

szczególnie zdumiewające - prowadził klub sportowy!  

 
 
Listy do matki  

Z 1915 roku zachowały się listy Leopolda do matki, świadczące o synowskim przywiązaniu i 

trosce. Są pozbawionym upiększeń świadectwem wojennej tułaczki strzelców legionowych. 

Zajrzyjmy po latach do niektórych z tych listów:  

"Kochana Mamo! Teraz po bitwie pod Kostiuchnówką chwilę wypoczywam. Chciałem dostać 

kilka dni urlopu, ale to niemożliwe. W mojej kompanii jest kilku dzielnych chłopaków 

 z Rzeszowa. Razem trzymamy się jakoś!"  

"Mamo! Pytasz, jak spędziliśmy Wielkanoc? W mojej ziemiance w pobliżu okopów przygotowano 

dla nas święcone. Nasz kapelan poświęcił jadło kupione za nasze pieniądze. Na każdego 

strzelca wypadło po jajku, kawałku kiełbasy i bułka".  

"Droga Mamo! W każdym miesiącu przyślę Mamie 50 koron. Drugie 50 koron zostawiam sobie. 

Może bym i tego nie potrzebował, ale mam kilku kolegów, z którymi w gimnazjum w Rzeszowie 

siedziałem w jednej ławce, teraz szeregowców, więc muszę im pomóc.  

A drożyzna jest straszna i oni często głodują. Niech mama stara się poprawić swoje zdrowie, bo 

to najważniejsze!  

Całuję rączki Mamie  

Leopold".  
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Tak powstawała legenda  

Choć w listach wszystko wygląda tak zwyczajnie, w Legionach rosła legenda o niemal 

nadprzyrodzonych umiejętnościach w prowadzeniu żołnierzy do walki przez szczupłego 

 i długonogiego 18-letniego rzeszowianina.  

Tzw. kryzys przysięgowy w lipcu 1917 roku, gdy legioniści, zwłaszcza z I i II Brygady, odmówili 

złożenia przysięgi na wierność Niemcom, doprowadził do rozwiązania Legionów Polskich. 

Niektórzy legioniści zostali internowani w obozach w Beniaminowie i Szczypiornie, część 

utworzyła tzw. Polski Korpus Posiłkowy, pozostałych wcielono do  armii austriackiej.  

Leopold, jak wielu legionistów z Galicji, odmówił wstąpienia do współdziałającego  

z armią niemiecką Polskiego Korpusu Posiłkowego, decydując się na służbę w armii austriackiej. 

Zdegradowany do stopnia podoficera, z adnotacją "politycznie podejrzany", został wcielony do 

12. ck Dywizji Piechoty i wraz z nią skierowany na front do Lombardii. Jak świadczą wspomnienia, 

walczył dzielnie, chociaż bez wiary. Dobre sprawowanie się na froncie włoskim było idealnym 

kamuflażem. Mógł z mniejszym ryzykiem stworzyć w austriackiej dywizji polską siatkę 

konspiracyjną złożoną z byłych legionistów.  

Z rozkazem Rydza-Śmigłego  

Gdy tylko udało się nawiązać kontakt z Polską Organizacją Wojskową w Galicji, ranny pod Pive 

Leopold szybko opuścił szpital. Z przepustką, z której już nigdy nie wrócił do ck armii, zameldował 

się w Krakowie Edwarda Rydza-Śmigłego. Od niego dostał rozkaz udania się na Ukrainę i 

tworzenia tam siatek konspiracji antyniemieckiej. Miał także przeciwdziałać współpracy polskich 

formacji wojskowych z Radą Regencyjną w Warszawie, przychylną Niemcom.  

Rydz-Śmigły skierował Leopolda do 1_ Korpusu Polskiego w Rosji, dowodzonego przez gen. 

Józefa Dowbór-Muśnickiego. Miał tam zakładać ogniwa POW i rozbudzać nastroje antyniemieckie. 

Gra była warta ryzyka. Kilkunastotysięczny 1 Korpus Polski skierowany do walki 

niepodległościowej mógł spełnić istotną rolę. Wymagało to jednak talentu dyplomatycznego  

i wielkiej odwagi 20-letniego Leopolda, obecnie majora "Kortyna".  
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Urlop z Heleną  

Dwa zimowe dni 1918 roku Leopold spędził w Rzeszowie. Wypełniły je spotkania 

z rodziną i narzeczoną - Heleną Irankówną. Była siostrą Kazimierza Iranka-Osmeckiego, kolegi 

Leopolda z-gimnazjum i Legionów, jedynego świadka, który ópisał śmierć "Kortyna" w Torczynie. 

Nic nie wiemy o listach Heleny do Leopolda i jego do niej. Brat nie sporządził żadnej 

charakterystyki siostry. Za to bez reszty poświęcił swe wspomnienia narzeczonemu Heleny. Te 

dwa dni świąteczne w Rzeszowie Kazimierz opisał dokładnie. Dowiadujemy się, że Leopold po 

tylu latach tułaczki, nędzy i poniewierki jak dziecko cieszył się chwilą spokoju.  

Razem z Heleną biegali z łyżwami na ślizgawkę w pobliżu budynku "Sokoła" (obecnie siedziby 

Teatru im. Wandy Siemaszkowej). Nikt w tym roześmianym, rozbawionym chłopaku nie 

rozpoznawał majora "Kortyna", który będąc komendantem POW na Ukrainie, współdecydował  

o losie Polski na Wschodzie!  

Obrońca młodego państwa  

W listopadzie 1918 roku Polska była już niepodległa. Na czele młodego państwa stał dawny 

komendant I Brygady Legionów - Józef Piłsudski. Po świętach Bożego Narodzenia Lis-Kula 

prosto z Rzeszowa udaje się do Lublina, gdzie obejmuje dowództwo 2. batalionu 23. pułku pie-

choty, jednostki, którą trzeba było dopiero uformować, wyposażyć 

 i przeszkolić. Młodemu państwu polskiemu potrzebne było wojsko, wszędzie trwały walki, nie 

było ustalonych granic.  

Lis-Kula wykazał swój niepospolity talent dowódcy i organizatora. Do nowego oddziału ściągnął 

wielu dawnych towarzyszy broni z 6. batalionu I Brygady i POW, przyjął też wielu młodych 

ochotników. Jak za dawnych lat rozpoczął intensywne szkolenie jednostki i przygotowywanie jej 

do działań, które wkrótce miały nastąpić.  

Tuż przed Bożym Narodzeniem 1918 roku skierowano Leopolda do Zamościa w celu stłumienia 

zamieszek wywołanych przez bolszewików. Tamtejszy garnizon wojskowy zaatakowali nasłani z 

zewnątrz i rodzimi komuniści, którym udało się opanować miasto. Lis na czele batalionu piechoty 

stłumił zamieszki bezkrwawo i wyłapał agentów, uwalniając oblężonych żołnierzy 

 i ratując ludność miasta przed terrorem.  
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Na odsiecz Lwowa  

2 stycznia 1919 roku batalion Lisa wyruszył na front ukraiński. Przydzielono go do pułku mjr. 

Wacława Wieczorkiewicza, który przedzierał się przez Rawę Ruską na odsiecz zagrożonemu 

Lwowowi. Batalion Lisa osłaniał Lwów przed nacierającymi oddziałami nacjonalistów ' ukraińskich, 

bronił linii kolejowej na odcinku Rawa Ruska - Bełżec, co umożliwiło połączenie kolejowe z 

zapleczem frontu. Leopoldowi należy zawdzięczać utrzymanie Rawy w rękach polskich i 

opanowanie tego odcinka.  

Następnie ze swoim batalionem wszedł w skład grupy "Bug" gen. Jana Romera, gdzie objął 

dowództwo nad kolumną składającą się z kilku batalionów, dwóch baterii i szwadronu kawalerii. 

Zwycięskie boje toczył w Bełżcu, Machowie, Rawie Ruskiej, Rudzie, Żurawicy i in. Dowodził 

walkami w pobliżu Żółkwi, Uhnowa i Sokala, biorąc jeńców, zdobywając karabiny maszynowe, 

konie i tabory.  

Przerwane zaręczyny  

24 stycznia oddział Lisa po ciężkich bojach wycofał się do Lublina z zamiarem reorganizacji 

 i uzupełnienia sił, zaś Leopold ponownie udał się do Rzeszowa na czterodniowy urlop. W tym 

czasie oświadczył się Helenie Irankównie, jednej z pięciu sióstr kolegi frontowego Kazimierza 

Iranka. Został przyjęty, ale oficjalne zaręczyny miały się odbyć w czasie następnego spotkania, 

które zaplanowano za miesiąc.  

Czas szybko minął i Leopold musiał wracać na front. Jego siostra Amelia wspominała, jak przed 

tym wyjazdem z domu był dziwnie niespokojny. Ostatniej nocy nie spał. Na odjezdnym 

kilkakrotnie żegnał się z rodziną i znowu powracał, by jeszcze raz się pożegnać. Płakał. "Nigdy 

tak się nie zachowywał przy pożegnaniach - wspominała Amelia - tym razem jakby przeczuwał, 

że jest to ostatnie pożegnanie".  

Historyczna chwila  

W drogę powrotną na front Leopold udał się przez Warszawę, gdzie chciał zameldować się 

Piłsudskiemu. Naczelnik Państwa skarcił go po ojcowsku: "Cóż ty sobie myślisz, chłopcze, 
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najpierw do matki jeździsz, a dopiero potem do mnie!" Ale najwyraźniej ucieszył się, widząc ulu-

bionego żołnierza wypoczętego. Postanowił zatrzymać go w Warszawie, gdzie wkrótce jako jeden 

z jego adiutantów Lis-Kula uczestniczył 10 lutego 1919 roku w uroczystości otwarcia pierwszego 

Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej.  

Na froncie wschodnim  

Młodemu oficerowi zaproponowano pozostanie w stolicy, organizację i dowództwo 

 1. pułku piechoty w Jabłonnej. Lis jednak poprosił o przeniesienie na front wołyński. Prośbę 

uwzględniono.  

Szybko wciągnął go wir rozgorzałych walk. Bronił odcinka kolejowego Włodzimierz Wołyński - 

Kowel przed nacierającymi oddziałami ukraińskimi. Szczupłość sił, jakimi dowodził, nie pozwalała 

mu stworzyć regularnego frontu, stosował zatem swoją wypróbowaną taktykę działania przez 

zaskoczenie. Takim sposobem, uprzedzając atak Ukraińców, uderzył w nocy z 1 na 2 marca 1919 

roku na miasteczko Poryck, gdzie były duże siły ukraińskie.  

Po zaciętych kilkudniowych walkach w ręce Polaków dostał się ukraiński dowódca wraz  

z kilkoma oficerami, a także kancelaria sztabu, trzy działa z zaprzęgiem konnym, siedem ciężkich 

karabinów maszynowych, kuchnia polowa, osiemdziesiąt koni, około stu jeńców. Straty własne 

wynosiły dwóch zabitych i ośmiu rannych.  

Po tej bitwie Lis-Kula udał się do Rydza-Śmigłego, który stacjonował w Kowlu. Podjęli ważną 

decyzję: trzeba zlikwidować dwa silne ugrupowania ukraińskie w rejonie Torczyna.  

Śmiertelny strzał  

Nocą 6 marca oddział Leopolda atakuje zajęte przez ponad tysiąc Ukraińców zamieszkane  

w większości przez Polaków miasteczko Torczyn. Zdobywa je, ale dowódca, który odniósł to 

zwycięstwo, zostaje ciężko ranny. Rana w pachwinie jest głęboka i mocno krwawi. Żołnierze prze-

noszą Leopolda do jednego z domów. Pierwszej pomocy udziela mu ukraińska sanitariuszka, 

wzięta wraz ze swym oddziałem w niewolę. Bladym świtem  

najbliżsi widzą, że Leopold umiera. Upływ krwi jest duży. Umierający spokojnie wypytuje o wynik 

bitwy i straty oddziału. Mimo tego spokoju czuje strach przed śmiercią i jak może usiłuje ratować 

gasnące życie.  
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Wspomina o tym naoczny świadek tych zmagań, kolega z gimnazjum w Rzeszowie, skaut  

i legionista, Kazimierz Iranek-Osmecki, autor książki Ostatnie lata Leopolda Lisa-Kuli, wydanej 

 w Londynie: "Kazał sobie trzymać to ręce, to nogi w górze, by krew silniej napływała do serca, 

lecz siły go opuszczały. Widać było, jak z każdą chwilą życie z niego ucieka".  

Umarł nad ranem 7 marca 1919 roku.  

Mojemu dzielnemu chłopcu ...  

Rankiem 8 marca wiedziano już o śmierci Lisa-Kuli w Belwederze i szybko sporządzono tam 

nominację na stopień podpułkownika. Tego dnia Sztab Generalny w Warszawie wysłał w Polskę 

komunikat:  

"Jedna z naszych kolumn pod dowództwem podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli po zaciekłej walce 

uwolniła 6 bm. miasteczko Torczyn. Było ono zajęte przez większe siły ukraińskie  

i artylerię. Podpułkownik LisKula wziął na siebie niezwykle trudne i ryzykowne zadanie. Śmierć 

nie oszczędziła tego dzielnego żołnierza".  

Ostatnia droga Leopolda wiodła spod Torczyna przez Włodzimierz Wołyński, Lublin do 

Warszawy, gdzie na placu Saskim odbyły się główne uroczystości pogrzebowe. Trumnę 

przyozdobił wieniec od Naczelnika Państwa z krótkim żołnierskim napisem na wstędze:  

"Mojemu dzielnemu chłopcu - Piłsudski". Następnie przez Kraków zwłoki przewieziono do 

Rzeszowa z zamiarem pochowania na cmentarzu na Pobitnie.  

W wagonie na bocznicy  

Ukazującemu się przed II wojną w Rzeszowie tygodnikowi "Ziemia Rzeszowska" zawdzięczamy 

sporo informacji, które obrazują atmosferę tej uroczystości. Ton relacji rzeszowskiego tygodnika 

mocno różni się od sprawozdań w gazetach centralnych oraz języka oficjalnych komunikatów 

państwowych. "Ziemia Rzeszowska" opisuje wydarzenia, gdy wagon z ciałem Lisa-Kuli stanął na 

bocznicy dworca kolejowego w Rzeszowie.  

Oto fragment artykułu, którego autor podpisuje się "Obserwator": ,,16 marca 1919 roku miał być 

dniem pogrzebu młodego bohatera. Ciało podpułkownika Lisa-Kuli przywieziono do Rzeszowa 

14 marca, gdzie spoczywało blisko dwie doby w wagonie na bocznicy kolejowej. Nikt się nie 
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zabierał do ułożenia programu pogrzebu. Dopiero za staraniem pani redaktorowej Arvayowej, 

która przybrała sobie do pomocy panie Babińską i dyrektorową Jasiewiczową, Domaszewską, 

Irankównę i rotmistrzową Wolfową, rozpoczął się ruch koło urządzenia godnego pogrzebu.  

Ponieważ burmistrz Krogulski nie wiedział, jakie zająć stanowisko, panie zwróciły się do radnego 

dr. Niecia. 15 marca odbyło się posiedzenie w magistracie, w którym uczestniczyły panie i 

przybyła z Warszawy delegacja od Komendanta Piłsudskiego, 

 a mianowicie pułkownik Fabrycy oraz kapitanowie Stamirowski i Trzaska-Durski. Uchwalono 

program uroczystości pogrzebowych. Więc najpierw przeniesienie zwłok do kościoła 

gimnazjalnego, hejnały z wieży, występ chóru "Lutnia", mowy przed kościołem - dr Nieć imieniem 

miasta i płk Zawada imieniem garnizonu. Przed pomnikiem Kościuszki w rynku komendant placu 

miasta Warszawy mjr Krzyczański imieniem POW, na cmentarzu zaś ksiądz Żytkiewicz jako 

towarzysz pierwszych bojów poległego, nadto pułkownik Fabrycy imieniem oficerów i żołnierzy 

batalionu śp. Lisa-Kuli.  

Wydelegowano ppor. Majera, by w otoczeniu grupy panien w żałobie niósł koronę cierniową jako 

symbol bólu i żalu po tak ciężkiej stracie. Panie własnoręcznie wypisały płomienną odezwę, a w 

dniu 16 marca w czasie uroczystego nabożeństwa zbierały składkę na fundusz dla inwalidów-

legionistów z naszego grodu".  
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Imię Lisa-Kuli nosi wiele ulic, szkół, organizacji i stowarzyszeń. Ogłaszano konkursy na 

poświęcone mu wiersze i pieśni. Niezwykle popularna przed wojną była ballada Adama 

Kowalskiego i Józefa Życzkowskiego, którą młodzież śpiewała w szkołach i na obozach:  

Gdy ruszył na wojenkę, miał siedemnaście lat. Miał serce gorejące,  

a lica miał jak kwiat! Chłopięcą jeszcze duszę i wątłe ramię miał,  

gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąk i chwał! Lecz śmiał 
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się śmierci w oczy, a z trudów wszystkich kpił, parł naprzód jak 

huragan,  i bił, i bił, i bił!  

Świsnęła mała kulka i grób wyryła Mu,  

bohaterowi łoże posłanie wieczne lwu! 

 Rycerski pędził żywot, rycerski znalazł zgon, 

 armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon!  

Chorągwie się skłoniły nad grobem na czci znak, 

 a stara brać żołnierska jak dzieci łkała tak!  
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Sam nawet Wódz Naczelny łzy w dobrych oczach miał,  

ukochanemu chłopcu na trumnę 

order dał...  

A wiecie wy, żołnierze, kto miał tak 

piękny zgon,  

kto tak Ojczyźnie służył, czy wiecie, 

kto to On? Otwórzcie złotą księgę, 

gdzie bohaterów spis. Na czele ich 

widnieje:  

Pułkownik Kula-Lis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chłopiec z pomnika  

18 września 1932 roku rzeszowianie 

uczestniczyli w uroczystości 

odsłonięcia pomnika Lisa-Kuli na placu Farnym. Do Rzeszowa przyjechał prezydent Ignacy Mościcki 

z małżonką marszałka Piłsudskiego - Aleksandrą i ich dwiema córkami, które wcześniej odwiedziły 

rodzinę Kulów w ich domu przy ul. Kasprowicza 3. Dziennikarz "Kuriera Rzeszowskiego" nie omieszkał 

podkreślić: "Pani Aleksandra z córkami w imieniu Pana Marszałka złożyły prześliczne bukiety z żywych 

kwiatów,  



 

20 
 

a chwila ta była nader poważna i wzruszająca!"  

W uroczystości uczestniczyli także koledzy Leopolda z Legionów, teraz na wysokich stanowiskach 

państwowych: Kazimierz Świtaiski, Bogusław Miedziński, Józef Beck, Ignacy Matuszewski, Janusz 

Jędrzejewicz, oraz generałowie: Edward Rydz-Śmigły, Kazimierz Sosnkowski, Mieczysław Ryś-Troja-

nowski, Kazimierz Piskor i in. Byli również: jego matka, rodzeństwo, dawni koledzy gimnazjalni.  

Prezydent Ignacy Mościcki o godz. 12 w południe odsłonił pomnik. Promienie wrześniowego słońca 

oświetliły spiżową postać podpułkownika w mundurze legionowym, sięgającego prawą ręką po 

przypasaną do boku szablę. Autorem pomnika był artysta rzeźbiarz Edward Wittig, któremu do 

projektu figury pozował Wiktor, a swej twarzy użyczył jej Leon - bracia Lisa-Kuli.  

Bawią się w Lisa-Kulę  

Pomnik Lisa-Kuli w tej wersji przetrwał do ponurych czasów okupacji hitlerowskiej. Postać na nim 

wzbudzała zawsze sympatię mieszkańców Rzeszowa i do dzisiaj najstarsi z nich wspominają ją z 

wielkim sentymentem. Cytowany już Melchior Wańkowicz napisał w zbiorze reportaży Sztafeta: 

"Teraz w Rzeszowie na placu Farnym bawią się w Lisa-Kulę małe chłopaki. Podnoszę wzrok na 

jasną postać "chłopca z pomnika", którego niegdyś znałem i podziwiałem.  

I tęsknię, jakże 

mocno tęsknię, za własną, 

a także naszą wspólną 

młodością ... !" 
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Na rozwałkę  
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Wiosną 1940 roku okupacyjne władze niemieckie nałożyły na mieszkańców Rzeszowa 

kontrybucję płatną w metalu. Łakomym kąskiem była spiżowa figura Lisa-Kuli na placu Farnym. 

11 kwietnia 1940 roku zniknęła bez śladu. Jak to się stało, wiadomo z relacji Franciszka Kotuli, 

pisarza i badacza dziejów Rzeszowa: "Auto strażackie zajechało pod pomnik Lisa-Kuli w nocy 

z 1 O na 11 kwietnia i ustawiło się do niego tyłem. Do auta umocowano stalową linkę. Drug i 

koniec zawiązany w pętlę zarzucono posągowi na głowę. Gdy auto ruszyło, figura runęła na 

ziemię. Chyłkiem zawieziono ją na strażnicę, gdzie po odcięciu nitów uderzeniami młotów 

wyłuskano głowę z korpusu, który przepiłowano, dzieląc na kilka części".  

Głowę udało się wykraść z magazynu złomu i ukryć. Fragmenty korpusu widzieli po raz ostatni 

w obozie Spandau pod Berlinem rzeszowianie Henryk Głowacki i Tadeusz Witkowski, którzy 

wraz z innymi więźniami segregowali złom kolorowy zwieziony 

 z całej Europy. Dotąd nieznane są losy tablicy zdobiącej cokół.  

Powrót legendy  

Pamięć o Lisie-Kuli oficjalnie zaczęła wracać, gdy w Polsce rozpadł się system totalitarny 

 i zlikwidowano cenzurę. W prasie mogły się ukazać pierwsze artykuły, m.in. Leszka Mazana  

w "Przekroju", Andrzeja Piątka w wychodzącym wtedy w Rzeszowie wraz z "Nowinami" dodatku 

kulturalnym "Widnokrąg" oraz Małgorzaty Jarosińskiej  

w również już nieistniejących "Profilach".  

- Do lat 80. rzeszowianie raczej omijali grobowiec Lisa-Kuli na Pobitnie. Nieliczni przystawali 

 i zapalali świeczki - mówi Marek Wójcik, działacz podziemnej "Solidarności" w latach 80. - 

Dopiero NSZZ "Solidarność" zwrócił baczniejszą uwagę rzeszowian na przeszłość związaną 

 z II Rzeczpospolitą. 11 listopada 1982 r. w miejscu zburzonego pomnika Lisa-Kuli na placu 

Farnym kilku studentów rzeszowskiej WSP złożyło kwiaty. W ciągu paru minut zostali 

zatrzymani i przewiezieni do siedziby SB, gdzie wytłumaczono im niestosowność takich 

poczynań. Jesienią 1984 r. w serii "Biblioteczki Przemyskiej" za zezwoleniem Kurii  

Diecezjalnej w Przemyślu ukazała się książeczka Janusza T. Nowaka Droga życiowa pIk. Lisa-

Ku/i. Wiosną 1985 r. w domu katechetycznym kościoła farnego w Rzeszowie odbył się 

 I Katolicki Tydzień Historyczny poświęcony naszej drodze do niepodległości w latach 1914-20. 
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Jego honorowym gościem była Amalia Zaniewska, siostra Lisa-Kuli, zmarła 

 w 1988 r. - Na tych spotkaniach wykazywała się świetną pamięcią, opowiadała o swoim bracie 

bez patosu, sypiąc rodzinnymi dykteryjkami - wspomina Marek Wójcik. - Wysoka, szczupła, 

dystyngowana, z twarzy przypominała brata.  

Zbliżała się okrągła rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (zmarł w 1935 r.). Za zgodą ks. infułata 

Jana Stączka, proboszcza rzeszowskiej fary, z inicjatywy działaczy niepodległościowych  

z zespołu charytatywno-społecznego przy kościele 00. Bernardynów w Rzeszowie (Krystyna 

Grzędzielska, Barbara Wyrzykowska, Wanda Minicka, Wanda Tarnawska, Jan Lucjan Wyciślak, 

Mieczysław Fień, Stanisław Micał i Marek Wójcik) w nocy z 11 na 12 maja w fasadę fary 

wmurowano zaprojektowaną przez Krzysztofa Bukałę tablicę ku czci Lisa-Kuli (robiono to etapami, 

pilnując, by służby specjalne nie usunęły jej, zanim zastygnie cement). - 12 maja 1985 r. zaraz po 

mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Błaszkiewicza uroczyście odsłoniła tablicę 

Amelia Zaniewska, w asyście rzeszowian, których liczbę oceniam na około półtora tysiąca - 

wspomina naoczny świadek Marek Wójcik.  

II LO w Rzeszowie - za czasów Leopolda II Gimnazjum - przyjęło imię swego dawnego ucznia. 

Otrzymał także w Rzeszowie jedną z większych, centralnych ulic. Staraniem wydawnictwa 

"Resovia" w 1990 roku ukazał się reprint wydanej w 1932 roku biografii Franciszka Demela 

 i Wacława Lipińskiego - Pulkownik Lis-Ku/a.  

Bogdan Ciosek napisał scenariusz i wyreżyserował w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 

przedstawienie "Opowieść o życiu i śmierci Leopolda Lisa-Kuli", z Jackiem Lecznarem jako Lisem-

Kulą. W teatrze zorganizowano także pierwszą w Rzeszowie od czasów międzywojennych 

wystawę osobistych fotografii i pamiątek po Lisie-Kuli.  

Będzie nowy pomnik  

W sali rzeszowskiego ratusza 1 marca 1989 roku na pierwszym zebraniu założycielskim 

Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Leopolda Lisa-Kuli przyjęto program odbudowy 

pomnika w miejscu i w formie sprzed zniszczenia w czasie okupacji hitlerowskiej. 

nazjalnych złożonej rozwiało moje wątpliwości. Już w pierwszych miesiącach w szeregach Pani 

Syn przyswajał sobie tak szybko, a zarazem z tak wyróżniającą pilnością  

i uzdolnieniem arkana nauk wojskowych, że strzelec Józef Nadzieja, ze względu na jego wiek 
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mianowany przeze mnie sekcyjnym, po jakimś czasie zameldował mi, że uważa siebie za zbyt 

mało przygotowanego do prowadzenia sekcji, i wskazał na swoje miejsce Leopolda.  

Już w lutym 1913 roku Leopold objął pluton, a w maju był już wysłany jako instruktor na okręg do 

zakładających się organizacji strzeleckich. Wówczas to zwróciłem uwagę Komendanta, obecnie 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, na śp. Syna Pani. Na ćwiczeniach nocnych, jako dowódca 

kompanii, wypełniając ciężkie zadanie, wybił się Syn Pani na pierwszy plan. Następnie podczas 

ćwiczeń obwodu Krosno - Jasło wywiązał się z zadań tak znakomicie, że zyskał pochwałę 

Komendan-ta Piłsudskiego i szefa sztabu Kazimierza Sosnkowskiego. Wówczas to Komendant 

powiedział do mnie, że to "jeden z tych, co noszą buławę marszałkowską w tomistrze".  

W sierpniu 1914 roku wysłałem Leopolda w pole na czele pierwszej kompanii strzeleckiej. Wysoki, 

gibki, zręczny, koleżeński, promieniował zapałem, uczynnością i pragnieniem walki o wolność 

Polski, czym zjednywał sobie serca podwładnych, a uznanie przełożonych.  

Syn Pani pozostanie na zawsze dumą swego miasta rodzinnego - Rzeszowa, dumą rodziny i 

całego swego pokolenia, któremu splot wypadków dziejowych narzucił nie tylko honor, ale i ciężar 

walki o Polskę. Ten pomnik, który stoi w Rzeszowie, niech mówi pokoleniom, że był to nie tylko 

bohater, ale również człowiek uczciwy i serdeczny, o które to zalety dzisiaj coraz trudniej, bo 

egoizm i prywata zatryumfowały i przygniotły sobą cnoty obywatelskie. Nawet u wielu z tych, co 

ramię przy ramieniu z nim i z innymi, co polegli, walczyli, a dziś umieli wydostać się na szczyty 

kariery, zapominając nieraz po czyich to barkach na te szczyty się wydostali".  

 

 

 

 

 

Z Marszałkiem w Sejmie  

Większość listów i kartek będących w zbiorze Krzysztofa Leopold pisał do matki. Część 
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niewyraźnie, choć pismem wykaligrafowanym (nie bez powodu w gimnazjum miał z kaligrafii tylko 

dostateczny ... ).  

S kwietnia 1916 roku  

"Kochana Mamo!  

Siedzimy jeszcze na dawnym mieJscu i wiosna dla nas łaskawa. Razem ze stu koronami 

przesyłam dziesięć na książki dla Wiktora. Alfonsek do mnie nic nie pisze! Mila także mało. Cóż 

porabiają Józefek i Leonek? Jak teraz Mamy zdrowie? Jeszcze raz proszę, by Mama starała 

się jak najlepiej odżywiać. Całuję rączki najdroższej Mamie. Leopold". - Te zdjęcia kilkakrotnie 

były w telewizji - Krzysztof pokazuje fotografie z otwarcia pierwszego Sejmu już niepodległej 

Rzeczypospolitej, w lutym 1919 roku. - Tu stryj stoi obok Piłsudskiego i gen. Sosnkowskiego. 

Piłsudski wziął stryja na to historyczne posiedzenie. Powiedział: "Chodź, chłopcze, zobacz, jak 

się rządzi!" Stryj miał już przyrzeczoną nominację na dowódcę I pułku Legionów w Jabłonnej. 

Ale uprosił Pisudskiego, by ją odwlókł. Chciał wcześniej załatwić swoje sprawy na Wschodzie. 

Wrócił tam i zginął w Torczynie. Gdyby nie wyjechał, to by przeżył i na pewno wkrótce zostałby 

generałem, a może i premierem .. .? Miał przecież nieprawdopodobny talent organizacyjny, był 

niezwykle przenikliwy i inteligentny. Jego bohaterstwo nie było ślepe - zamyśla się Krzysztof.  

Nazwisko imię, nawet wzrost  

Drugi żyjący bratanek to rzeszowianin Leopold Kula. To samo nazwisko, imię i wzrost prawie 

ten sam. - Mam 1 metr i 92 centymetry wzrostu - stryj Leopold był o 2 centymetry wyższy - 

śmieje się. Bratankowi Leopoldowi nie udało się być wojsku, chociaż zawsze pragnął tego i 

niewiele brakowało, by był. Po czwartej klasie gimnazjum w 1949 roku złożył papiery do 

szkoły oficerskiej. - Gdzieś po miesiącu wezwali mnie do komendy - wspomina. - Major, 

człowiek nawet sympatyczny, spojrzał na mnie współczująco i pokazał dokument, gdzie w 

nagłówku było napisane: syn oficera sanacyjnego (ojciec Leopolda - Wiktor, brat Lisa-Kuli, był 

przedwojennym oficerem).  

- Możesz iść do służby zasadniczej. Jeśli tam będziesz się dobrze sprawował, być może 

dostaniesz się do szkoły oficerskiej - pocieszył.  
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Miał niebieskie, ładne oczy  

l02-letnia mieszkanka Rzeszowa pani Wanda Jarecka z d. Irankówna zapewne jest już jedyną, 

która Lisa-Kulę znała osobiście*. - Był wysokim, zgrabnym, młodym człowiekiem, miał niebieskie, 

ładne oczy - wspomina. - Jak przyjeżdżał na urlop do Rzeszowa, zawsze nas odwiedzał w domu 

przy ul. Krakowskiej (obecnie ks. Jałowego 29). Dużo rozmawiali  

z ojcem i bratem. O czym mówili? Tego kilkunastoletniej panience trudno było wiedzieć ... - 

uśmiecha się.  

Ojciec pani Wandy - Jan, geometra, skończył politechnikę we Lwowie. Jedna z sióstr - Helena, 

była wielką miłością Lisa-Kuli. Brat Kazimierz to jedna z legendarnych postaci walk o niepodległość 

w 1918 roku. Był przyjacielem, adiutantem i zaufanym Lisa, świadkiem jego śmierci w potyczce o 

Torczyn. Legenda głosi, że to jemu była przeznaczona kula, która dosięgła Lisa-Kuli. Jako adiutant 

miał iść przed nim i pierwszy wyjść zza budynku, spoza którego padł śmiertelny strzał. Lis jednak, 

będąc wyższy i mając dłuższe nogi. wyprzedził swego adiutanta. Został postrzelony i zmarł z 

upływu krwi. Opowiadał o tym rzeszowskiemu dziennikarzowi Stanisławowi Szczepańskiemu syn 

Kazimierza - Jerzy Irenek-Osmecki, który mieszka w Monachium.  

Przychodził na kolację  

Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki miał niezwykły życiorys. Urodził się w 1897 roku 

 w Pstrągowej pod Rzeszowem. Był żołnierzem I Brygady Legionów, należał do POW, uczestniczył 

w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. W czasie II wojny światowej był szefem referatu 

informacyjno-wywiadowczego przy Rządzie RP w Londynie. Dwukrotnie - w listopadzie 1940 roku 

i marcu 1943 roku - przebywał w okupowanej przez hitlerowców Polsce jako emisariusz Rządu RP 

na Uchodźstwie. W Komendzie Głównej AK kierował pracami wywiadu m.in. nad wykryciem 

doświadczeń z bronią V2. Był jednym  

z tych wyższych oficerów, którzy podpisali kapitulację Powstania Warszawskiego. Po wojnie 

zamieszkał w Londynie, zajmując się pisaniem książek wspomnieniowych  

i historycznych. Zmarł w 1984 roku.  

- Swego kolegę Leopolda Kulę często zapraszał do nas na kolację wspomina pani Wanda Jarecka 

z d. Irankówna. - Osobiście sam na sam nigdy z naszym gościem nie rozmawiałam. Nie wypadało 
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młodej r panience zaczepiać kawalera! - oburza się. - Ja tylko otwierałam mu drzwi i 

przepuszczałam z przedpokoju do salonu. Pamiętam, że zawsze się do mnie uśmiechał. 

* zmarła 29 maja 2004  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

To jest Helenka 

Pani Wanda pokazuje zdjęcie swego rodzeństwa. - To jest Helenka, to Jadzia, Anka, to Jasia,  

a to jestem ja. Tylko Kazia tu nie ma - zamyśla się. - Helena była wesoła, dowcipna. Skończyła 
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polonistykę w Krakowie u prof. Chrzanowskiego. Umiała ładnie rysować, grała na fortepianie, 

ładnie, ze słuchu, nie tak jak ja, chociaż też się uczyłam. Czy Lis-Kula był 

 z nią zaręczony  Przychodził do niej. Pisywał listy. Był to młody chłopak i ona młoda 

 Mama nasza nie żyła. Z bratem przyjeżdżał, jak mieli urlopy. Brat był przy jego śmierci. 

Potem przywiózł go do Warszawy, stamtąd do Rzeszowa, gdzie zajmował się jego pogrzebem 

 Tyle pamiętam ... Kiedy brat poszedł do wojska, miał 19 lat, ja 14 …Byłam u niego w 

Londynie gdzieś w 75 roku. Tamtego stulecia! - kończy żartobliwie.          

                                     

            Gość Z Londynu  

6-8 marca 2002 roku gościł w Rzeszowie Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na 

uchodźstwie. Jednym z powodów była 83. rocznica śmierci Lisa-Kuli.  

Były prezydent przebywał w Kosinie pod Łańcutem, gdzie 11 listopada 1896 r. urodził się Leopold 

Lis-Kula. Na frontonie budynku szkoły odsłonił tablicę informującą, że w tym miejscu rozpoczyna 

się biegnący do Rzeszowa 39-kilometrowy szlak turystyczny im. Lisa-Kuli. W uroczystości uczest-

niczyła rodzina Lisa, m.in. jego dwaj bratankowie Krzysztof 

 i Leopold. Prezydent Kaczorowski odwiedził również grób Lisa-Kuli na rzeszowskim cmentarzu 

na Pobitnie.  

Muzyką Chopina i poezją Karola Wojtyły rozpoczęto 8 marca 2002 roku w rzeszowskim ratuszu 

uroczystą sesję Rady Miasta, podczas której Ryszardowi Kaczorowskiemu nadano honorowe 

obywatelstwo Rzeszowa. - Takim tytułem obdarzyło mnie kilkanaście miast. Ale to z Rzeszowa 

wywodzą się generałowie Sikorski, Maczek, Boruta-Spiechowicz i ppłk Lis-Kula - podkreślił były 

prezydent 
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