
                                  
UCHWAŁA NR IV/53/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019  
na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. 

 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 2 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  

Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  

  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu 

Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Załącznik do Uchwały Nr IV/53/19 

    Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

                   z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie ogłoszenia roku 2019 na Podkarpaciu  

Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 
 
 
 

Dziejowy sukces z 1918 roku w postaci odrodzenia państwa polskiego to 

wynik zmagań wielu pokoleń Polaków oraz efekt szeregu procesów historycznych. 

Za jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach stały zasługi wybitnych 

jednostek oraz zaangażowanie wszystkich warstw narodu. Wśród wielu bohaterów, 

którzy symbolizują udaną walkę o Niepodległą oraz jej granice, jaśnieje postać 

Leopolda Lisa-Kuli.  

Radni Województwa Podkarpackiego doceniając zasługi i ofiarną służbę 

jednego z najzdolniejszych polskich dowódców, a zarazem najmłodszego pułkownika 

Wojska Polskiego, ustanawiają rok 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika 

Leopolda Lisa-Kuli. Niech wspomnienie 100. rocznicy śmierci wielkiego patrioty, 

skauta, wybitnego legionisty i żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej, będzie 

dodatkową motywacją do krzewienia wartości, dla których walczył i umierał.  

Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie k. Łańcuta. Do 

szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie, gdzie przeniosła się 

rodzina Kulów. Wstępując w 1912 roku do Związku Strzeleckiego i przyjmując 

pseudonim „Lis”, stał się czołowy strzelcem Okręgu Rzeszowskiego, a jego ogromny 

talent przywódczy i organizatorski dostrzegł na ćwiczeniach Józef Piłsudski.  

W sierpniu 1914 roku wyruszył na czele kompani strzeleckiej do Krakowa, gdzie wraz 

z innymi legionistami rozpoczął się jego wojenny szlak. Uczestnicząc i dowodząc w 

wielu bitwach, w tym ratując od zagłady 7. pułk Legionów pod Kostiuchnówką, został 

za swoją postawę i poświęcenie mianowany w grudniu 1916 kapitanem i dowódcą 

batalionu.  

Internowany po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, zajął się następnie 

tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem wschodnich, zostając w 1918 roku 

komendantem placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. W tym samym 



roku awansowany do stopnia majora doczekał odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Kontynuował walką o ustalenie i obronę granic odrodzonej Ojczyzny, 

uczestnicząc na przełomie 1918/1919 roku w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom 

ukraińskim. Po szeregu zwycięskich potyczek zajął z 6 na 7 marca 2919 roku 

miasteczko Torczyn, gdzie zmarł ciężko ranny w bitwie. Awansowany pośmiertnie do 

stopnia pułkownika stał się prawdziwą legendą walk legionowych, a jego rzeszowski 

pogrzeb był okazją do ogromnej manifestacji patriotycznej. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wybitnemu patriocie 

 i żołnierzowi Rzeczypospolitej, który porzucając świat młodzieńczych marzeń ruszył 

do śmiertelnego boju o wolność Ojczyzny, stając się przykładem dla rówieśników 

 i całego społeczeństwa. Jako wzór cnót obywatelskich i wojskowych jest bezcennym 

dziedzictwem regionu i Polski, a etos Lisa-Kuli nieustannie wzbogaca proces 

patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.  

Niech ustanowienie roku 2019 Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli będzie 

okazją do popularyzacji tego niezwykłego bohatera, a zarazem zobowiązaniem nas 

wszystkich do ciągłego wzmacniania wspólnoty obywatelskiej oraz krzewienia wśród 

mieszkańców Podkarpacia tożsamości regionalnej w oparciu o najszlachetniejsze 

ideały i wartości narodu polskiego. Ich wiernym sługą i wojownikiem był Leopold  

Lis-Kula. 


