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Pracisowiak F. Piotr Bochnacki 

Koszalin 2010 rok 

Ten Cisów mój… 

O partyzancie i profesorze Jerzym Kotlińskim,  

który pokochał Ziemię Świętokrzyską a szczególnie Cisów 

Partyzant Jerzy „Wojtek, Halny” Kotliński     Profesor Jerzy Kotliński  

 

Notka biograficzna o Jerzym Kotlińskim!  

 Urodził się 29 marca 1921 r. w Piaskach koło Lublina, był synem Edwarda i Marii Jankow-

skiej, ale wychowywał się na kielecczyźnie. Ukończył Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach. 

W przededniu wojny został powołany do służby pomocniczej w czwartym Pułku Piechoty Legio-

nów w Kielcach. Bierze udział w obronie Lublina a w Kowlu dostaje się do sowieckiej niewoli, 

skąd ucieka i wraca w Góry Świętokrzyskie. W roku 1940 wstępuje do konspiracji a w 1943 r. do 

oddziału partyzanckiego „Wybranieccy”, dowodzonego przez „Barabasza” (Mariana Sołtysiaka). 

Do końca 1943 r. jest w drużynie „Mietka” Władysław Szumielewicz jako zastępca druży-

nowego, bierze udział w licznych potyczkach i akcjach bojowych. Od marca 1944 r. pełni funkcję 
kancelisty i kronikarza oddziału uczestnicząc we wszystkich działaniach bojowych oddziału, pełni 

też funkcję szefa kompanii, a w czasie akcji „Burza” funkcję adiutanta dowódcy I batalionu „Kata-

rzyna”. 

Po wojnie jako akowiec przeżywa bardzo ciężkie okres i ukrywa się, bo wie, że jest poszuki-

wany. Aresztują jego brata a matkę pistoletem zmuszają by podała miejsce jego pobytu. Pisze o tym 

w swej książce „Wybranieccy” wydanej w 1993 r. str. 120, 121. Dosyć późno się ujawnia w UBP w 

Radomiu razem z Dziadkiem (Józef Wojtasik) i Adolfem (Ludwik Szarowski) a dzięki biegłej zna-

jomości języka rosyjskiego przez Dziadka, bo przyjmującym był major rosyjski w polskim mundu-

rze, zostali jako „zatrute karły reakcji” dość łagodnie potraktowani. 

Przebywa w Krakowie, następnie Zabrzu, Kępnie i Wrocławiu, gdzie podejmuje studia. Do 

1956 roku jest ciągle szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. Studia 
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kończy w r. 1949 a doktorat uzyskuje w r. 1951, habilitację w r. 1964, tytuł profesora nadzwyczaj-

nego w r. 1973, a profesora zwyczajnego w r. 1980. 

Jest cenionym naukowcem i wykładowcą Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Za działal-

ność bojową był odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem 

Partyzanckim. Za działalność naukową i dydaktyczną został wyróżniony Krzyżem Oficerskim, Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wielu innymi. 

Od czasu przejścia na emeryturę swój czas poświęca na utrwalaniu historii oddziału „Wy-

branieckich” aby ocalić ją od zapomnienia. Pisze i wydaje kilkanaście książek o tej tematyce. Jako 

urodzony humanista i wielki patriota Ziemi Świętokrzyskiej swoje przeżycia z okresu okupacji za-

warł w 14 tomikach wierszy i licznych artykułach prasowych. Przynajmniej raz w roku odwiedza 

swoje ulubione miejsce Cisów i uczestniczy w partyzanckich spotkaniach. 

Młody 23 letni partyzant Jerzy Kotliński tak bardzo polubił Cisów, że w swej dalszej życia 

drodze często do niego powracał i bardzo dużo pisał w tym również wiersze. Jeden z nich niżej za-

mieszczam.  

 

Cisowie nasz ukochany 

Cisów to wierna ojczyzna nasza – 

To wieś do której serca nasze biją,  
Tu gościnne były jej domów poddasza  

Tu wszyscy wspomnieniem młodości żyją…  

W Cisowie, gdy mgliste wstają poranki,  

I dymy z kominów hen po lasach płyną –  

Mgły jak gęste bielą się firanki –  

Rozpraszają się potem i nad lasem giną…  

Wieczorami czuło się zapach przyrody,  

Kwiatów i mleka – także obornika,  

A wieś była niezwykłej urody,  

Która z pamięci nie znika… 

Ta droga od Daleszyc, gdy wchodzi się do wsi  

Otulona jest pięknymi lasów drzewami –  

I ona też po nocach nam się śni,  

I w oczach często stoi przed nami…  

Ale to nie tylko Cisowa uroki  

Zapadły nam głęboko w duszę,  
Także poranki i wieczorne mroki,  

O których tutaj przypomnieć muszę…  

Zapach pól, łąk i ogrodów  

Utkwiły także w głowie na stałe –  

I piękno wschodów, a także zachodów  

Pozostają w pamięci na trwałe.  

Upalne latem poranki,  

Wieczorem wiatru tchnienie  

I mgieł gęstych płynące firanki  

I na gałęziach liści drżenie…  

A kiedy jesienią bezlistne stoją drzewa  

I stado wron do lasu gdzieś ulata –  

 

Obiad partyzancki w Cisowskim lesie 1943 

Partyzanci Barabasza: 

Jerzy „Halny” Kotliński (stoi) 

Stanisław „Tadzik” Majchrzak (klęczy) 
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Pod Borem dziewczyna tęsknie śpiewa,  

Opleciona nićmi babiego lata…  

Zimą są tu zadymki i mrozy srogie  

I pod kopiastym śniegiem kryją się chaty,  

Które na ogół były ubogie  

Dobranoc tu mówił diabeł kosmaty. 

Ale co najważniejsze było w Cisowie  

To ludzie wierni, gościnni, serdeczni –  

I oby Bóg dał im ciągle zdrowie,  

I oby byli nadal szczęśliwi i wieczni.  

Cisów to Góry Świętokrzyskie –  

To ziemia pełna czaru i uroku –  

Stały się dla nas dalekie i bliskie –  

Za nimi perli się srebrzysta łza w oku…  

Wam Cisowianie ten wiersz dedykuję,  
I serca oddają Wam najszczersze  

Choć nie umiem wyrazić tego co czuję –  

W podzięce dla was są pieśni tej wiersze! 

 

Autor wiersza: Jerzy Kotliński (profesor Akademii Rolniczej we Wrocławiu) „Wojtek” – „Halny” 

partyzant z oddz. Barabasza – „Wybranieccy”, na fotografii pierwszy z lewej z laską.  

Spotkanie „Wybranieckich” w Cisowie 28.06.2003 r. 

Stoją od lewej: „Wojtek” – „Halny” – Jerzy Kotliński, autor wiersza „Cisowie nasz ukochany”, „Lont” – Zdzisław 

Kaczorowski, „Sokolik” – Henryk Fonfara, „Zygmunt” – Zygmunt Wójcikowski, „Emilia” – Pelagia Barwicka, „Be-

kas” – Zygmunt Pietrzak,  Alina Żarnowska, „Zbyszek” – Mieczysław Kondera, „Dąb” – Roman Karbowiak,  „Wło-

dek” – Jerzy Pietruszka, „Nałęcz” – Władysław Komornicki, Andrzej Dąbrowski syn „Stefana” – przewodniczący Koła 

Pokoleniowego Rodzina Wybranieckich, autor noty biograficznej prof., „Wacek” – „Olszyna” Wacław Żarnowski, 

Krzysztof Gwara syn „Zaczepnego”.  

 

Nie ma już wśród nas profesora Jerzego Kotlińskiego.  Zmarł 11 maja 2005 roku we Wrocławiu 

i tam został pochowany na cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie.  

 

 

Materiały źródłowe:  

Andrzeja Dąbrowskiego (syna Stefana partyzanta) Kędzierzyn Koźle 2008 r.  

„Wybranieccy” z 1993 autor Jerzego Wojtka Halnego Kotlińskiego. 
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Piotr Bochnacki przy grobie rodziny  

 


