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Do historii II wojny światowej przeszły słynne oddziały par-
tyzanckie Armii Krajowej (AK) pod dowództwem dwóch  
cichociemnych – „Ponurego” i „Nurta”. O płk. Janie Piwniku 

„Ponurym” napisano już wiele. Jego zasłużona legenda nieprzerwanie rozwija się 
od 1968 r., gdy ukazało się pierwsze wydanie reportażu historycznego Pozdrów-
cie Góry Świętokrzyskie autorstwa Cezarego Chlebowskiego. W cieniu mitu 
pozostawał skupiony na swoich żołnierzach i na realizacji powierzonych zadań  
mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”. On także zasługuje na upa-
miętnienie i włączenie na stałe do panteonu bohaterów Polskiego Państwa  
Podziemnego.

Eugeniusz Gedymin Kaszyński urodził się 22 sierpnia 1909 r. w Łodzi  
w guberni piotrkowskiej należącej do Królestwa Polskiego, które wchodziło 
wówczas w skład Imperium Rosyjskiego. Jego rodzicami byli Józef i Zofia 
Michalina z d. Borkowska. Ojciec, narodowości litewskiej, urodził się we wsi  
Żynie w powiecie wyłkowyskim w guberni suwalskiej. Pomimo włościań-
skiego pochodzenia zdołał w 1893 r. ukończyć Seminarium Nauczycielskie 
w Wejwerach, po którym otrzymał posadę w szkołach ludowych w guber-
ni piotrkowskiej (Kałduny i Łaznów). W 1902 r. przeniósł się do Łodzi, 
gdzie podjął pracę w szkołach prywatnych. W 1917 r. zatrudniony został  
w Elementarnej Państwowej Szkole Miejskiej nr 27 w Łodzi, w której praco-
wał do przejścia na emeryturę w 1934 r.

Po przeniesieniu się do Łodzi poznał Zofię Michalinę Borkowską, rów-
nież nauczycielkę tamtejszych szkół. Pobrali się 10 lutego 1907 r. w kościele  
pw. Świętego Krzyża w Łodzi. Z ich związku – poza Eugeniuszem – urodzi-
ło się jeszcze dwoje dzieci: najstarsza córka Urszula Biruta (25 grudnia 1907    

Do
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– 20 listopada 1993) oraz najmłodszy syn Jerzy Olgierd (24 września 1912  
– 29 kwietnia 1942). W 1910 r. rodzina przeprowadziła się do miejscowości 
Brus (obecnie osiedle w zachodniej części Łodzi). Zamieszkali w dzielnicy  
Chachuła.

Eugeniusz dorastając w nauczycielskiej rodzinie, pobierał w domu eduka-
cję w zakresie szkoły elementarnej. Jednocześnie od najmłodszych lat przeja-
wiał zamiłowanie do aktywności fizycznej. W 1924 r. w Rudzie Pabianickiej 
założono klub sportowy. Rok później powstała sekcja lekkoatletyczna utwo-
rzona przez młodych pasjonatów. Jednym z jej organizatorów był niespeł-
na szesnastoletni Eugeniusz Kaszyński. Pierwszymi zawodnikami zostali 
koledzy z sąsiedztwa, znani w późniejszych latach łódzcy sportowcy: bracia  
Apoloniusz, Lech i Zbigniew Bystrzy oraz Janusz Jarzębowski, Edmund Ko-
walski, Franciszek Pytliński, Stanisław Wachowski, Stanisław Waszkowski 
i Marian Zbrożek. Sport zdominował jego młodzieńcze życie i pośrednio stał 
się motorem napędowym do późniejszej kariery wojskowej.

Gedka – jak nazywano Kaszyńskiego – doceniono jako trenera umie-
jętnie motywującego zawodników, zawsze spokojnego, przywracają-
cego poczucie pewności w trudnych chwilach. W przyszłości często  
powierzano mu funkcje instruktorskie, co nie zawsze było zgodne z jego 
planami jako żołnierza. W dniach 16–17 sierpnia 1928 r. wziął udział 
w olimpiadzie zorganizowanej przez redakcję „Łódzkiego Echa Wieczor-
nego”. Zajął wówczas II miejsce w skoku wzwyż, III w rzucie oszczepem  
i V miejsce w pięcioboju.

28 sierpnia 1928 r. Eugeniusza przyjęto do VI klasy Męskiego Gimna-
zjum Klasycznego Kazimierza Tomaszewskiego. W czerwcu 1929 r. placówka 
została upaństwowiona i otrzymała imię Gabriela Narutowicza, pierwszego 
prezydenta Rzeczypospolitej.

W gimnazjum Kaszyński należał do szkolnej reprezentacji sportowej. Z do-
brymi wynikami brał udział w zawodach międzyszkolnych, m.in. w skoku 
w dal, rzucie dyskiem, skoku o tyczce. Został także zawodnikiem gimnazjalnej 
drużyny hokejowej. Jednocześnie nadal współpracował z macierzystym Rudz-
kim Klubem Sportowym, trenując młodszych zawodników i startując w zawo-
dach lekkoatletycznych w barwach klubu.
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W maju 1931 r. Eugeniusz Kaszyński zdał maturę. Na świadectwie prze-
ważały oceny dostateczne. Nie podjął nauki na uniwersytecie. Zgłosił się  
do Powiatowej Komendy Uzupełnień Łódź Miasto II i wybrał jednostkę,  
do której został skierowany, aby odbyć powszechną służbę wojskową. Jako 
strzelec z cenzusem 1 października 1931 r. rozpoczął naukę w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty nr 2 w Biedrusku i przydzielony został do kompanii 
karabinów maszynowych. Po zdanych egzaminach 27 czerwca 1932 r. awan-
sował na tytularnego plutonowego podchorążego rezerwy. Szkołę ukończył  
z 43 lokatą na ogólną liczbę 118 absolwentów.

Z dniem 30 czerwca 1932 r. rozpoczął praktykę dowódczą na funkcji  
dowódcy drużyny w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Po ukończe-
niu praktyki, 12 września 1932 r., został przeniesiony do rezerwy w stopniu 
plutonowego podchorążego rezerwy piechoty z przydziałem ewidencyjnym 
do wspomnianego pułku. Jeszcze przez dwa lata po przejściu do rezerwy wzy-
wany był na ćwiczenia rezerwistów – w 1933 r. na stanowisku zastępcy do-
wódcy plutonu rezerwy, a w 1934 r. na stanowisku dowódcy plutonu ciężkich 
karabinów maszynowych. Przeszkolono go wówczas z obsługi broni maszy-
nowej i uzyskał kwalifikacje do pełnienia stanowiska dowódcy plutonu ckm.

Pozytywnie oceniono zrównoważony charakter, energię, pracowitość, kar-
ność, wytrzymałość i koleżeńskość Kaszyńskiego. Dostrzeżono w nim zdolności 
kierownicze i wychowawcze. Chwalono nie tylko za duże wymagania stawiane 
podwładnym, ale też za sprawiedliwość i solidarność. Otrzymanie pozytywnej 
oceny przyczyniło się do mianowania Kaszyńskiego na stopień podporucznika 
rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935 r., z 2801 lokatą.

Po powrocie z wojska aż do 1936 r. jego jedyną pasją był sport. W tym cza-
sie związał się zawodowo z Sekcją Lekkoatletyczną Klubu Pracowników Zjed-
noczonych Zakładów Włókienniczych Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana 
w Łodzi. Był to wówczas jeden z najsilniejszych i największych klubów sporto-
wych Łodzi, z wieloma utalentowanymi zawodnikami. W sekcji był zastępcą 
kierownika ćwiczeń i jednocześnie zawodnikiem. W 1933 r. spróbował swoich 
sił w boksie w wadze średniej, lecz bez większych sukcesów. Główną dyscypli-
ną, której poświęcił się, pozostała lekkoatletyka (rzut oszczepem, skok w dal, 
wzwyż i o tyczce, biegi na 100 m indywidualnie i sztafetowo). Tylko w 1935 r. 



6

uczestniczył w dziewięciu imprezach, w których wystąpił aż w 28 konkuren-
cjach, zdobywając najwięcej punktów dla klubu.

Po przejściu do rezerwy prawdopodobnie przez krótki czas szukał stabil-
nej posady. We wrześniu 1933 r. rozpoczął naukę na rocznym Kursie Han-
dlowym Izraela Mantibanda w Łodzi. W listopadzie 1934 r. przyjęty został  
na dwa miesiące do pracy w magistracie miasta Rudy Pabianickiej na sta-
nowisku dietariusza. Wydaje się jednak, że nie wiązał swojej przyszłości 
z księgowością ani pracą urzędnika, bo więcej informacji na temat jego życia  
zawodowego nie udało się odnaleźć. Możliwe, że dalej zajmował się wyłącznie 
sportem. Pozostała jednak po nim pozytywna opinia służbowa: 

P. Kaszyński dał się poznać, jako pracownik punktualny, pracowity i zdol-
ny. Zwolniony został w związku z ukończeniem pracy, do której był zaan-
gażowany.

W sierpniu 1936 r. odbył kolejne ćwiczenia rezerwistów. W 1937 r. wstą-
pił do Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Łodzi, gdzie jednocześnie znalazł 
zatrudnienie na stanowisku komendanta powiatowego (funkcja wyznaczana 
z ramienia wojska). Swoje obowiązki dzielił z prezesem, wybieranym przez 
powiatowy zjazd delegatów. We wrześniu 1938 r. Kaszyński został skierowany 
na miesięczny Kurs Komendantów Powiatowych Przysposobienia Wojskowe-
go zorganizowany na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie (tajemnicą było wówczas, że uczelnia stanowiła miejsce werbunku wielu 
przyszłych pracowników Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

Po powrocie z Warszawy został wysłany na kolejne szkolenie. Od 3 listo-
pada do 13 grudnia 1938 r. w Ośrodku Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Ró-
żanie nad Narwią z wynikiem dobrym ukończył kurs dowódców oddziałów 
przeciwpancernych. Dowódca plutonu ppanc. kpt. Feliks Piorun po ćwicze-
niach sporządził obszerną, ale bardzo trafną opinię Kaszyńskiego:

Inteligencja znaczna. Wykazał bardzo dużą sumienność i uczciwość 
pracy, w której jest bardzo dokładny. Spokojny, godność osobistą ceni 
wysoko, stanowisko oficera rezerwy traktuje poważnie. Energiczny. Do 
przełożonych odnosi się szczerze i lojalnie, karny. Postawa, głos i wy-
mowa – dobre. Koleżeński. Na trudy fizyczne wytrzymały. Zdolny. 
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Pracował z zapałem. Decyduje się powoli i po gruntownym namyśle. 
Konsekwentnie dąży do zrealizowania powziętej decyzji. Orientacja 
w terenie łatwa – teren rozumie. Posiada znaczną umiejętność posługi-
wania się mapą. Bardzo dobry wykonawca. Dbały o sprzęt i podwład-
nych. Forma rozkazodawstwa jeszcze nie w pełni opanowana, aczkol-
wiek rozkazy na ogół jasne. Pogłębił znajomość zasad walki na szczeblu 
batalionu, zapoznał się ze sposobami walki broni pancernej, opanował 
dobrze technikę strzelania z armatki ppanc. Zasady obrony przeciwpan-
cernej rozumie i umie je praktycznie zastosować. Na dowódcę plutonu 
przeciwpancernego nadaje się w stopniu dobrym.

Przeszkolony w zakresie organizowania struktur paramilitarnych, z dniem 
1 kwietnia 1939 r. Eugeniusz Kaszyński został ponownie powołany do służby 
wojskowej. Jako oficer kontraktowy otrzymał przydział do 49 Huculskiego Puł-
ku Strzelców w Kołomyi. Przeprowadził się jednak do Horodenki, gdzie z ra-
mienia wojska 24 kwietnia 1939 r. objął stanowisko zastępcy komendanta po-
wiatowego Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego (PWiWF).

Po kilku miesiącach służby w Komendzie Powiatowej PWiWF w Horo-
dence został czasowo przeniesiony do Karpackiej Półbrygady Obrony Na-
rodowej (ON). Z rozkazu ppłk. Franciszka Kleina, dowódcy półbrygady,  
16 sierpnia 1939 r. ppor. E. Kaszyński został przydzielony do 1 kompanii Ba-
talionu ON „Stanisławów” na czas manewrów letnich. Podczas ćwiczeń pro-
wadził szkolenie żołnierzy na stanowisku dowódcy plutonu. Już 20 sierpnia 
1939 r. wraz z całym Batalionem ON „Stanisławów” wyruszył jako oficer za-
ładowczy ku granicy polsko-węgierskiej, do Sławska. Kierował tam pracami 
ziemnymi, budową umocnień i oczyszczaniem przedpola w okolicy Sławska 
i Błyskowca. Linie umocnień wchodziły w skład Odcinka „Węgry” dowo-
dzonego przez gen. bryg. Władysława Langnera, ten zaś podporządkowany 
był operacyjnie Armii „Karpaty”. Tak dyslokowani żołnierze Batalionu ON 
„Stanisławów” doczekali wydanego 30 sierpnia 1939 r. przez prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej obwieszczenia o mobilizacji powszechnej.

Pomimo przydziału do 49 Huculskiego Pułku Strzelców Kaszyński otrzy-
mał rozkaz pozostania na zajmowanym stanowisku. Wybuch II wojny świato-
wej 1 września 1939 r. spowodował, że w Batalionie ON „Stanisławów” pozostał 
do końca zmagań z niemiecką nawałą. Karpacka Półbrygada ON rozpoczęła 
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wojnę w składzie Odcinka „Węgry” podporządkowanego Armii „Karpaty”.  
Zadaniem obsady odcinka była obrona przejść karpackich na kierunkach wy-
prowadzających ewentualne uderzenia z Węgier na Małopolskę Wschodnią.

Już 3 września 1939 r. ze względu na szybko zmieniającą się sytuację  
nastąpiła reorganizacja linii obrony, a półbrygada przejęła Pododcinek „Stryj”. 
Dowództwo Batalionu ON „Stanisławów” objął kpt. Leon Wilczewski, jego 
adiutantem został ppor. Kaszyński. Do jego zadań należało wytyczenie linii 
obrony w górach, kierowanie pracami ziemnymi i uzgadnianie ich z sapera-
mi, przyjmowanie transportów granatów, amunicji i zwojów drutu kolczaste-
go oraz przygotowywanie oleatów i szkiców odcinka. Przez całą dobę przyj-
mował także szyfry ze Skolego i Stryja oraz nadawał szyfry sytuacyjne.

Niemcy 6 września 1939 r. zbombardowali Stryj i kwatery odcinka.  
Następnego dnia Kaszyński z 1 i 2 kompanią ON oraz 26 kompanią asy-
stencyjną wyruszył do Synowódzka Niżnego. Trzy dni później, 9 września, 
wyjechał jako łącznik oficerski do gen. bryg. Stefana Dembińskiego prze-
bywającego w kwaterze głównej w Bereźnicy. Następnego dnia przydzielony 
został do improwizowanej Grupy „Stryj”, z którą walczył na odcinku Stryj 
– Stanisławów, osłaniając połączenie z Rumunią. Kolejne zmiany nastąpiły 
14 września, gdy utworzony został 3 Pułk ON, a żołnierzy ześrodkowano 
w rejonie miejscowości Niniów Dolny i Lisowice. Ostatecznie napór wojsk 
niemieckich oraz informacje o wkroczeniu 17 września 1939 r. na ziemie pol-
skie oddziałów Armii Czerwonej zmusiły polskie dowództwo do wydania 
rozkazu o odwrocie i kierowaniu się na stronę węgierską.

Podporucznik Kaszyński opuścił kraj nocą 19/20 września 1939 r. na Prze-
łęczy Wyszkowskiej. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami, na granicy polsko- 
-węgierskiej spalił tajne pisma pułku i batalionu, oleaty operacyjne, rozkazy oraz 
asystował przy złożeniu broni przed Węgrami. Następnie rozlokował batalion 
na kwaterach w miejscowości Łopuszna. W kolejnych dniach pułk maszerował 
w kierunku Wołowca.

W dniu 24 września 1939 r. został oficjalnie internowany na Węgrzech, 
gdy ostatecznie rozbrojono i rozformowano Grupę „Stryj”. W obozie dla 
internowanych w Nagykanizsa przebywał do 31 grudnia 1939 r., pełniąc 
funkcję instruktora wychowania fizycznego kompanii oficerskiej, a następnie 
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referenta wf całego obozu. Ukończył tam również dwumiesięczny kurs samo-
chodowy. W tym czasie we Francji organizowane były Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie, a w ramach działań mobilizacyjnych utworzone zostało Biuro 
Ewakuacyjne krypt. „Ewa” w Budapeszcie. Z jego pomocą opuścił Węgry 
i przedostał się na teren Francji.

Podporucznik Kaszyński 1 stycznia 1940 r. wsiadł do pociągu do Zagrze-
bia, gdzie udał się do Konsulatu RP. Zaopatrzony w niezbędne dokumenty,  
4 stycznia 1940 r. wyruszył do Splitu i dalej statkiem do Francji. Do Marsylii 
przybył 16 stycznia 1940 r. Po zameldowaniu się w stacji zbornej w Camp 
de Carpiagne, został skierowany do koszar Bessières w Paryżu. Po weryfika-
cji wysłano go do Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Niort, gdzie przebywał  
do 4 kwietnia 1940 r. Następnie został przeniesiony do Ośrodka Szkolenio-
wego w Chatobriant, gdzie tworzono kadrę dla 8 Pułku Piechoty mające-
go wejść w skład 3 Dywizji Piechoty (3 DP). Tam również pełnił funkcję  
instruktora wf, a 17 kwietnia 1940 r. mianowano go dowódcą plutonu ckm 
i oficerem wyszkolenia kompanii w Plelan le Grand.

Niemiecka ofensywa na Zachodzie rozpoczęła się 10 maja 1940 r. Po za-
jęciu Holandii, Belgii i Luksemburga Niemcy ruszyli w głąb Francji. Prowa-
dzone przez nich działania zbrojne niemal nie napotykały na opór ze strony 
Francuzów i podległych im polskich wojsk. Formowana wówczas 3 DP prze-
widziana była do obrony reduty od zatoki Saint Malo przez Rennes do ujścia 
Loary. Pomimo próśb dowództwa polskiego o przesunięcie oddziałów na po-
łudnie, decyzja taka zapadła dopiero 17 czerwca 1940 r., gdy strona francuska 
oznajmiła, że podjęła rokowania w sprawie zawarcia rozejmu.

Dzień później rozpoczęto ewakuację. 8 Pułk Piechoty w trakcie odwro-
tu miał straty marszowe dochodzące do 50% stanu osobowego. Dodatkowo 
szybko posuwające się oddziały niemieckie doprowadziły do tego, że nocą 
19/20 czerwca płk dypl. Tadeusz Zieleniewski podjął decyzję o rozwiązaniu 
3 DP. Żołnierze pochodzący z emigracji zostali zwolnieni i mogli powró-
cić do domów. Kadrę i żołnierzy z Polski obowiązywał rozkaz przekradania 
się pojedynczo lub małymi grupami na południe za Loarę lub do portów, 
skąd mogliby przedostać się do Wielkiej Brytanii. Kaszyński z własnej ini-
cjatywy stanął na czele grupy żołnierzy, która wyruszyła w kierunku portu  
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w Le Croisic. Udało im się dostać na brytyjski okręt, którym 21 czerwca 
1940 r. dotarli do brytyjskiego portu w Plymouth. Z 8 Pułku Piechoty do 
Wielkiej Brytanii dotarło zaledwie 53 oficerów i 98 żołnierzy.

Na Wyspach Brytyjskich żołnierze 3 DP ulokowani zostali w Coatbridge, 
a 1 lipca 1940 r. oddziały 3 DP przeniesiono do obozu w Crawford, do-
kąd trafił również ppor. Eugeniusz Kaszyński. Miesiąc później, bo 4 sierpnia 
1940 r., został przydzielony do stacjonującej w Eliock w Szkocji Kanadyjskiej 
Brygady Strzelców pod dowództwem płk. dypl. Stanisława Sosabowskiego. 
Znalazł się w 12 batalionie dowodzonym przez ppłk. Czesława Rzedzickiego. 
W związku z rezygnacją Sztabu Naczelnego Wodza (SNW) z planów uzupeł-
nienia jednostki rekrutami z Kanady, oddział 15 sierpnia 1940 r. przemiano-
wano na 4 Brygadę Kadrową Strzelców (4 BKS).

Już w połowie września 1940 r. ppor. Kaszyński został wybrany przez 
płk. Sosabowskiego do udziału w pierwszym, eksperymentalnym kursie 
mającym na celu wyselekcjonowanie żołnierzy do przeszkolenia specjalne-
go i pracy konspiracyjnej w okupowanej Polsce. Szkolenie organizowało 
brytyjskie Kierownictwo Operacji Specjalnych w Inverlochy Castle w pół-
nocno-zachodniej Szkocji. Wówczas to ppor. Kaszyński ukończył szkolenie 
z zakresu strzelania, minerstwa, walki wręcz bez broni i z użyciem bro-
ni (noża, sztyletu), topografii i wywiadu w zakresie gromadzenia danych 
o wrogich obiektach, maskowania w terenie i przetrwania w lesie. Wszystkie 
zajęcia uczyły zarówno działań indywidualnych, jak i pracy zespołowej. Po-
znał wówczas por. Jana Piwnika z 10 batalionu 4 BKS. Dzięki wspólnym 
przeżyciom zżyli się ze sobą i zaprzyjaźnili.

Podporucznik Kaszyński uzyskał pozytywne oceny za przygotowanie  
fizyczne, techniczne, psychiczne i obowiązkowość. Po szkoleniu powrócił  
do swojej jednostki, gdzie nadal pełnił funkcję instruktora wf. O zakresie 
odbytego treningu nie mógł informować osób postronnych. Obowiązywała 
go ścisła tajemnica służbowa.

Niedługo potem, bo 23 października 1940 r., 4 BKS przeniesiono na 
wschodnie wybrzeże Szkocji, na półwysep Fife, na północ od Edynburga. 
Jej zadaniem była, wspólnie z miejscowym Home Guard, obrona wybrzeża 
na wypadek inwazji z kierunku Norwegii. Polskim żołnierzom powierzono 
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dwudziestopięciokilometrowy odcinek od wejścia do zatoki w Anstruther do 
Buckhaven. Obrona miała uniemożliwić siłom inwazyjnym wroga ewentual-
ne zajęcie Edynburga, największego portu węglowego Szkocji w Methil oraz 
mostu kolejowego będącego częścią magistrali Edynburg – Aberdeen.

Aktywność na Wyspach Brytyjskich przełożyła się również na pozytywną 
opinię za rok 1940, którą wystawili mu jego przełożeni z brygady. W doku-
mentacji personalnej zapisano o nim tak:

wytrzymałość i sprawność fizyczna i nerwowa b. duża. Śmiałe i zde-
cydowane wystąpienia, odważny. Ambicja pracy i osobista duża, 
obowiązkowość b. duża. Poziom wiedzy ogólnej i wojskowej duży.  
Życiowo wyrobiony i zaradny. Zdolności dowodzenia duże. Lojal-
ny, zdyscyplinowany, koleżeński. Nastawiony wybitnie patriotycz-
nie. Jako strzelec drużyny oficerskiej b. dobry. Instruktor wych. fiz.  
b. dobry. Określenie przydatności służbowej: a) na obecnym stanowi-
sku – b. dobry, b) na inne stanowisko: dowódca plutonu strzeleckiego 
i plutonu ckm, dowódca kompanii.

W czasie, gdy brygada codziennie patrolowała wybrzeże Morza Północne-
go, jej rzutki dowódca płk Sosabowski zorganizował dla swych żołnierzy kur-
sy narciarskie. Dodatkowo w styczniu 1941 r. ze Sztabu Naczelnego Wodza 
otrzymał propozycję wysłania podwładnych na kurs spadochronowy w bry-
tyjskim ośrodku spadochronowym w Ringway pod Manchesterem.

Podporucznik Kaszyński 1 marca 1941 r. został oddelegowany do Ringway. 
Podczas pobytu w ośrodku spadochronowym, 20 marca 1941 r., otrzymał 
awans do stopnia porucznika. W dniu 9 maja ukończył III kurs instruktorski 
z najwyższą oceną i opinią podpisaną przez por. Juliana Gębołysia: 

b. dobry wykonawca: instruktor b. odważny i spokojny. Dobry  
dowódca i wychowawca spadochronowy. Praktycznie zdolny do każ-
dego działania.

Po zakończeniu szkolenia powrócił do 4 BKS, w której trwały przygo-
towania do utworzenia własnej bazy szkoleniowej dla spadochroniarzy. 
Wkrótce powstał Ośrodek Wyszkolenia Ziemnego (tzw. Małpi Gaj) w Largo  
House. Polska sekcja w Ringway 12 maja 1941 r. rozpoczęła realizację 
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programu kursów spadochronowych, przyjmując pierwsze grupy z Largo.  
Od 7 sierpnia 1941 r. sekcja nosiła nazwę Ośrodka Wyszkolenia Powietrz-
nego i wchodziła w skład Centrum Wyszkolenia Desantowego. Kaszyń-
skiego powtórnie odkomenderowano do ośrodka spadochronowego, gdzie 
po odejściu por. Jerzego Góreckiego pełnił funkcję zastępcy komendan-
ta Ośrodka Wyszkolenia Powietrznego oraz instruktora pokładowego. 
Wszystkich spadochroniarzy, którzy w okresie od 12 maja 1941 do marca 
1942 r. ukończyli kurs w Ringway, szkolił słynący z opanowania i spokoju  
por. Kaszyński. Wśród nich byli por. Jan Piwnik, ppor. Jan Rogowski, 
plut. pchor. Rafał Niedzielski, a także ppor. Waldemar Szwiec – przyszli  
oficerowie Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”.

Okres pobytu w Ringway tak z humorem wspominał instruktor spado-
chronowy por. Stanisław Kruszewski: 

na opuszczony tron ringwayowski wstąpił Julian I Gębołyś i pano-
wał nam miłościwie aż do samego końca. Był to stary wyjadacz spa-
dochronowy, członek i instruktor naszej LOPP. Oprócz niego było 
nas początkowo trzech. Por. Eugeniusz Kaszyński, zwany popularnie 
„Kaszą”, znany z tego, że pluł przez swoje jedyne dwa przednie zęby 
i nigdy się nie denerwował. Por. Tadeusz Lang, chłop ogromny i tak 
dobry i koleżeński, jak wysoki. W przeciwieństwie do „Kaszy” zęby 
miał jak koń, zdrowe i wielkie, aż się prosiły pięści, ale jakoś nikt 
wolał nie zaczynać. Znany był z pięknej gry na gitarze i z tego, że łeb 
miał mocny i mnóstwo trunków przyjąć do organizmu potrafił. Trzeci 
najmniejszy i bez żadnych wybitnych zdolności, oprócz partolenia na 
małym akordeonie, był – autor tych ringwayowskich wypocin.

W marcu 1942 r. por. Kaszyński uczestniczył w kursie dowódców kom-
panii spadochronowych zorganizowanym w 1 Samodzielnej Brygadzie 
Spadochronowej (1 SBS), bo taką nazwę 9 października 1941 r. otrzymała  
4 BKS. Po szkoleniu „Kasza” – jak go wówczas nazywano – uzyskał zgodę 
płk. Sosabowskiego na odejście z ośrodka w celu zgłoszenia się do Oddzia-
łu VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza do pracy w Kraju.

O jego cechach i predyspozycji do służby w Polsce świadczyć może opinia 
przełożonych za rok 1942: 
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wytrzymałość i sprawność fizyczna wysokiej klasy. Instruktor wycho-
wania fizycznego i spadochronowy. Odważny. Ambicja pracy i czynu. 
Duża inicjatywa i energia. Sumienny. Duże zdolności dowódcze i kie-
rownicze. Bardzo lubiany przez podwładnych i umie ich przywiązać 
do siebie. Patriotyzm zdolny do poświęceń. Wobec przełożonych lojal-
ny. Zainteresowania z dziedziny sportów.

W dniu 12 kwietnia 1942 r. Eugeniusz Kaszyński podpisał deklarację, 
w której ochotniczo zgłosił swą kandydaturę na skok do Polski. Po uzyska-
niu akceptacji szefa Oddziału VI SNW ppłk. dypl. Michała Protasewicza 
„Rawy” został, 17 kwietnia 1942 r., oficjalnie odkomenderowany na „staż 
w oddziałach brytyjskich”. Była to jedynie przykrywka dla prawdziwego celu, 
którym było szkolenie, po którego ukończeniu miał być przeniesiony na etat 
zewnętrzny, tj. do dyspozycji Oddziału VI SNW.

Od 24 kwietnia do 15 maja 1942 r. por. Eugeniusz Kaszyński uczestni-
czył w kursach w Specjalnych Stacjach Treningowych (STS) nr 31, 33, 34, 25  
w Beaulieu. Przydzielono go do grupy „G”, w której oprócz niego było jeszcze  
14 osób, w tym ppor. Waldemar Szwiec. Wraz z nim Kaszyński przeszedł 
wszystkie kursy. W brytyjskiej STS 31 przechodzili badania psychotechniczne.  
W raporcie końcowym z tego szkolenia tak scharakteryzowano E. Kaszyńskiego:

Wysoki poziom inteligencji, zdolny i chętny do wytężonej pracy.  
Charakter silny, lecz cośkolwiek zarozumiały. Trochę indywidualista 
i wydaje się byłby lepszy w pracy samodzielnej.

Od 15 maja do 20 czerwca 1942 r. ukończyli kurs walki konspiracyjnej 
w STS 43 w Audley End. Szkolono tam żołnierzy w zakresie wszechstronnych 
umiejętności strzeleckich, prowadzenia indywidualnych akcji dywersyjnych, or-
ganizowania i prowadzenia walki małymi zespołami dywersyjno-sabotażowymi 
w warunkach konspiracyjnych, bytowania w terenie, pierwszej pomocy, jazdy na 
motocyklu, a także topografii i wywiadu. W ramach praktyki przeprowadzano 
szereg akcji w terenie, podczas których kursanci musieli wykazać się dużą pomy-
słowością i odwagą (z naciskiem na dywersję kolejową i przemysłową). Uczono 
ich również elementarnych zasad radiotelegraficznych oraz szyfrów. Doskonalono 
strzelanie i walkę wręcz. Po szkoleniu pozostała kolejna opinia o Kaszyńskim: 
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pod każdym względem bez zarzutu. Wynik ukończenia kursu b. dobry. 
Przydatność do pracy w konspiracji: nadaje się na stanowisko kierow-
nicze.

W dniu 24 sierpnia 1942 r. powtórnie trafił do Audley End, gdzie  
do 16 września 1942 r. wziął udział w II Kursie Odprawowym. Razem z nim 
szkolili się także inni przyszli cichociemni, m.in. ppor. Waldemar Szwiec 
„Robot”, ppor. Antoni Jastrzębski „Ugór”, a także ppor. Adam Trybus „Gaj”, 
sierż. pchor. Marian Gołębiowski „Ster” i ppor. Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”. 
Trafili tam nieliczni, którzy przeszli gęste sito poprzednich szkoleń z wyni-
kiem pozytywnym. To właśnie tam, na mapie Polski wiszącej w świetlicy 
umieszczony był słynny napis: „Wywalcz Jej wolność lub zgiń”.

Celem ostatniego kursu było przygotowanie żołnierzy do warunków pa-
nujących pod okupacją niemiecką. Aby zmniejszyć ryzyko, jeszcze w Wielkiej 
Brytanii starano się przygotować skoczków na zmiany, jakie zaszły w Polsce 
w czasie ich nieobecności. Na kursie zaznajamiano ich z warunkami życia 
w okupowanym kraju, przepisami policyjnymi, strukturą i zakresem dzia-
łania niemieckich organizacji i formacji okupacyjnych, a także z organizacją 
i celami Armii Krajowej. W czasie kursu kompletowali ubranie, które mia-
ło upodobnić ich do przeciętnego mieszkańca Generalnego Gubernatorstwa 
oraz układali „legendę” dopasowaną do nowej osobowości, na którą otrzy-
mywali komplet fałszywych dokumentów. Uczyli się bezpiecznych sposobów 
pakowania i rozpakowywania przewożonego sprzętu.

Podczas szkolenia uczestnicy wybierali sobie pseudonimy – jeden na kraj, 
drugi na potrzeby Oddziału VI SNW. Kaszyński wybrał: „Nurt” i „Mur”. 
W dokumentach Oddziału VI SNW, zdeponowanych w Studium Polski Pod-
ziemnej w Londynie, znajduje się mała, niepozorna kartka papieru, na której 
zapisano zestaw proponowanych pseudonimów. Wszystko wskazuje na to, że 
Kaszyński wybrał swój pseudonim z tej listy – najwyraźniej nie przywiązując 
do tego wielkiej wagi. Ponadto otrzymał dokumenty wystawione na fałszy-
we nazwisko „Eugeniusz Tapecki”. Po zakończeniu kursu, 24 sierpnia 1942 r. 
w Audley End przed ppłk. dypl. Michałem Protasewiczem „Rawą” złożył przy-
sięgę na rotę Armii Krajowej i z tą chwilą przeszedł do dyspozycji dowódcy AK.
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Skierowany został na podległą Oddziałowi VI SNW stację wyczekiwania 
STS 18 w okolicach Knebworth na północ od Londynu. Przybyłych tam skocz-
ków podzielono na zespoły liczące od trzech do sześciu osób. Porucznik Kaszyński 
został wyznaczony na dowódcę ekipy XV, w której znaleźli się również por. Artur 
Linowski „Karp”, ppor. Waldemar Szwiec „Robot” i ppor. Adam Trybus „Gaj”. 
Od tej chwili nie używano nazwisk, lecz posługiwano się numerami zgodnymi 
z kolejnością wyskoku w przydzielonej ekipie. Zabronione było opuszczanie tere-
nu stacji, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i korespondencyjnych poza nią.

W trakcie wyczekiwania skoczkom przydzielono ekwipunek niezbędny  
do i po skoku. Jak ustalił Jędrzej Tucholski, każdy spadochroniarz został 
wówczas wyposażony w:

kombinezon i spadochron w barwach stosownych do pory roku, ela-
styczny z porowatej gumy hełm, bandaże elastyczne, gumowe wkładki 
do obuwia, skórzane rękawice, 2 pistolety, które już wcześniej prze-
strzelał, oraz amunicję – po 50 nabojów na pistolet, nóż składany, 
łopatkę do zakopywania spadochronu, latarkę elektryczną, kompas, 
scyzoryk, apteczkę osobistą i kapsułki z trucizną – jeśli nie odmówił 
jej zabrania. Do tego dochodził parciany pas zaopatrzony w kieszenie, 
w których umieszczano znaczne sumy pieniężne dla Komendy Głów-
nej AK czy Delegatury Rządu RP na Kraj, oraz sześciomiesięczna  
własna gaża w dolarach.

W ramach rozpoczętego jesienią 1942 r. sezonu zrzutów krypt. „Intona-
cja” por. Eugeniusz Kaszyński wraz z pozostałymi wspomnianymi oficerami 
z ekipy XV krypt. „Chisel” („Dłuto”) wystartował wieczorem 1 października 
1942 r. z lotniska Tempsford w lot do Polski. Nocą z 1 na 2 października bry-
tyjski bombowiec Halifax dowodzony przez kpt. naw. Mariusza Wodzickiego 
ze 138 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia (138 Special Duty Squadron) 
wyruszył w trasę, która liczyła ok. 1600 km i wiodła z Wysp Brytyjskich na 
północ od wyspy Sylt, przecinała Danię, a następnie kierowała się ku wy-
spie Bornholm i skręcała nad Morzem Bałtyckim na południe w kierunku  
na Toruń i Płock. Stamtąd samolot kierował się już na wyznaczone zrzutowi-
sko. Zrzut ekipy XV nastąpił na placówkę odbiorczą krypt. „Rak” w okolicy 
wsi Cyganka, ok. 10 km od Mińska Mazowieckiego.
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Z lądowaniem „Nurta” w ojczyźnie wiąże się legenda, którą zapisał 
Cezary Chlebowski, a której źródła i autentyczności nie udało się ustalić. 
Zamieszczamy ją, gdyż każda legenda staje się częścią historii człowieka.  
Ponadto ta zawiera opinię o jego charakterze:

Kaszyński przed startem z lotniska obiecał solennie wszystkim swoim 
kolegom, że ucałuje ojczystą ziemię w miejscu, gdzie dotknie ją swo-
imi stopami. Traf chciał, że była to kupa nawozu, jaką rolnik wywiózł 
na pole. Mimo to „Nurt”, jako człowiek niezwykle słowny, wywiązał 
się należycie ze swej obietnicy.

Po odnalezieniu skoczków przez żołnierzy placówki odbiorczej nastąpiła 
wymiana haseł, przejęcie przysłanego wyposażenia i ewakuacja na przygo-
towaną melinę. Tam sprawdzano jakość dokumentów, którymi spadochro-
niarze mieli się posługiwać. Po krótkim odpoczynku, gości pod dyskretną 
opieką wyprawiano do Warszawy.

Po okresie aklimatyzacji w Warszawie, w październiku lub na początku 
listopada 1942 r. nowo przybyłych do kraju cichociemnych por. Eugeniusza 
Kaszyńskiego „Nurta”, ppor. Waldemara Szwieca „Robota” oraz ppor. Anto-
niego Jastrzębskiego „Ugora” przydzielono do „Związku Odwetu” Komendy 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Kaszyński został zastępcą kierownika 
dywersji okręgu do spraw wyszkolenia. Ponadto powierzono mu nadzór nad 
działaniami dywersyjnymi na linii kolejowej Skarżysko-Kamienna – Kielce – 
Częstochowa. Szwiec miał działać na linii Skarżysko-Kamienna – Koluszki, 
a Jastrzębski – na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz.

Skierowano ich najpierw na melinę we wsi Ostrów, a następnie w pobliskim 
Michniowie (5 km na południowy wschód od Suchedniowa), skąd pochodził 
por. Hipolit Krogulec „Albiński”, wówczas szef okręgowego „Związku Odwe-
tu”. W Ostrowie zamieszkali w domu Kazimierza Starosza „Ludwika”, łączni-
ka „Związku Odwetu”. Jego córka Anna „Antena” – również łączniczka – tak 
opisała pierwsze spotkanie z przybyłym z Warszawy por. Kaszyńskim, który 
w Górach Świętokrzyskich występował także pod pseudonimem „Zygmunt”:

któregoś zachlapanego deszczem wieczoru Polek przyprowadził nieco 
starszego od siebie człowieka, którego wygląd w pierwszej chwili nie 
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zrobił na mnie najlepszego wrażenia. Wysoki, barczysty, z głową osa-
dzoną na potężnym karku. Włosy zaczesane do góry, odsłaniały wyso-
kie, wypukłe czoło, z tyłu ścięte były prosto, co od razu zwróciło moją 
uwagę. Tylko wyraz oczu przybysza był łagodny, ale i czujny. Potem 
dopatrzyłam się w nich wielkiej stanowczości i odwagi. Pan Zygmunt 
miał na sobie podniszczony garnitur, którego krój także zdradzał jego 
pochodzenie. Pewnej niedbałości w wyglądzie dodawał rozpięty koł-
nierzyk koszuli.

Z Ostrowa i Michniowa oficerowie prowadzili działania dywersyjne,  
sięgając akcjami aż po Końskie, Starachowice i Bodzentyn. Nawiązali w tym 
celu kontakty z miejscowymi placówkami i samodzielnie działającymi w te-
renie oddziałami. Starali się ukierunkować i skoordynować działania placó-
wek AK, załatwiali sprawy organizacyjne, ustalali skrzynki kontaktowe, gro-
madzili broń i amunicję dla przyszłych oddziałów, zdobywając ją w akcjach 
lub kupując na czarnym rynku, organizowali małe akcje sabotażowe i dy-
wersyjne. W styczniu 1943 r. pod Lechowem w jednej z takich akcji zginął  
ppor. Antoni Jastrzębski „Ugór”.

Pozostali dwaj cichociemni dalej organizowali dywersję, wykonując  
26 lutego 1943 r. najsłynniejszą w tym okresie akcję – zasadzkę na Baranow-
skiej Górze, którą po latach opisał sam „Nurt” we wspomnieniu Gwiazda na 
Baranowskiej Górze w wydanej w 1954 r. w Londynie zbiorowej pracy Drogi 
cichociemnych.

Akcja ta odbyła się już w nowych warunkach, ponieważ rozkazem do-
wódcy AK z 22 stycznia 1943 r. rozwiązany został „Związek Odwetu” oraz 
wydzielona organizacja dywersyjna „Wachlarz”. W ich miejsce utworzono 
Kierownictwo Dywersji krypt. „Kedyw”. Z nastaniem wiosny na Kielecczy-
znę dotarł kolejny cichociemny – znany już „Nurtowi” z Wielkiej Brytanii 
– por. Jan Piwnik „Ponury”, który otrzymał od płk. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”, komendanta „Kedywu” Komendy Głównej AK zgodę na utworzenie 
oddziału partyzanckiego w Górach Świętokrzyskich.

Jan Piwnik 27 maja 1943 r. przybył na stałe w Góry Świętokrzyskie, 
a 4 czerwca oficjalnie objął komendę nad „Kedywem” Okręgu Radomsko-
-Kieleckiego AK i dowództwo nad tworzonymi bezpośrednio przez niego 
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Zgrupowaniami Partyzanckimi AK „Ponury” (zgodnie z wytycznymi nazwa 
oddziału pochodziła od pseudonimu dowódcy). Duży oddział stanowił ele-
ment szerokiej akcji zbrojnej. Scalanie małych jednostek w duże i silne struk-
tury związane było z opracowanym i wdrażanym w AK planem ciągłej i prze-
strzennej walki z okupantem niemieckim.

Do współpracy przy organizacji oddziału por. „Ponury” zaangażował 
przybyłych z nim z Warszawy następnych dwóch cichociemnych por. Jana 
Rogowskiego „Czarkę” i znanego już Kaszyńskiemu ppor. Rafała Niedziel-
skiego „Mocnego”, a także innych oficerów, m.in. ppor. Leszka Popiela  
de Choszczak „Antoniewicza”, ppor. Mariana Dziubińskiego „Mariana”, 
ppor. Witolda Waligórskiego „Witka” oraz ppor. Jerzego Wojnowskiego 
„Motora” (jak się później okazało agenta gestapo, który przyczynił się do 
wielu klęsk oddziałów AK). W Michniowie czekali na „Ponurego” por. Ka-
szyński i ppor. Szwiec.

Porucznik „Nurt” został zastępcą dowódcy Zgrupowań i dowódcą I Zgru-
powania, ppor. „Robot” – dowódcą II Zgrupowania. Komendę nad III Zgru-
powaniem objął ppor. Stanisław Pałac „Mariański”. Od 8 września 1943 r. 
przy Zgrupowaniach zorganizowano zwiad konny pod dowództwem wachm. 
Tomasza Wójcika „Tarzana”, który przeszedł pod rozkazy AK z Narodowych 
Sił Zbrojnych.

W tym miejscu należy odnotować, kim przyszło dowodzić por. „Nurtowi”. 
W skład I Zgrupowania weszły: 1 pluton ppor. Euzebiusza Domoradzkiego 
„Grota”, 2 pluton chor. Tomasza Wagi „Szorta”, 3 pluton por. Jerzego Oskara 
Stefanowskiego „Habdanka” i na krótko szkieletowy 4 pluton ppor. Józefa 
Kempińskiego „Krótkiego”. Dowódca swoich podkomendnych w większości 
poznał i zdobył ich uznanie nie narzuconą funkcją, a czynami. Podporucznik 
Marian Świderski „Dzik” (w 1943 r. zastępca dowódcy 1 plutonu I Zgrupo-
wania) tak wspominał ich pierwsze spotkanie:

byliśmy dość wytrawnymi partyzantami i nie każdy mógł nam 
w owym czasie zaimponować. A jednak zaimponowali. Ppor. „Robot” 
przyszedł ze Stenem, a por. „Nurt” z Coltem 9 mm. „Robot” zaim-
ponował nam strzelaniem seriami do celu z biodra i w ruchu, „Nurt” 
zaś z Colta w kieszeniach i z marszu spod brzucha. Wszystkie strzały 
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naszych gości były celne, a cel stanowiła kartka papieru z zeszytu. 
Były to popisy iście kowbojskiej zręczności. Nasze wstrzemięźliwe za-
chowanie szybko minęło. Obydwaj skoczkowie byli bezpośredni, bar-
dzo sympatyczni i znali się na sztuce wojskowej. Gdy nam w dodatku 
opowiedzieli o swoich przeżyciach – lody pękły.

Do legendy Gór Świętokrzyskich i Polskiego Państwa Podziemnego prze-
szła kampania partyzancka roku 1943 pod rozkazami por. „Ponurego”. W jej 
tworzeniu miało udział również dowodzone przez por. Kaszyńskiego I Zgru-
powanie, stacjonujące przez niemal cały okres swej działalności na uroczysku 
Wykus, na zboczach wzgórza 326 w Lasach Siekierzyńskich (ok. 10 km na 
południe od Wąchocka).

Szlak bojowy żołnierzy „Ponurego” i „Nurta” znaczyło wiele mniej-
szych i większych akcji zbrojnych, m.in. zasadzki na pociągi w pobliżu sta-
cji kolejowych w Łącznej (2/3 lipca), Berezowie (12/13 lipca) i Sufragańcu 
(3/4 października), opanowanie posterunku Policji Polskiej (Polnischepoli-
zei) w Pawłowie i zdobycie broni (18 sierpnia), akcja „główek” na niemiec-
kich konfidentach w Skarżysku-Kamiennej (30/31 sierpnia) i w Wąchocku 
(14/15 września), walki z trzema antypartyzanckimi obławami na Wyku-
sie (I w dniach 19–31 lipca, II – 16–21 września i III – 28 październi-
ka). Dużym rozgłosem odbiła się bitwa na Barwinku w pobliżu Wykusu  
(16 września 1943 r.), którą dowodził por. „Nurt”. Jego kwalifikacje z zakre-
su dowodzenia plutonem ciężkich karabinów maszynowych i opanowanie 
pozwoliły rozbić niemiecką obławę. Po walce oddział bezpiecznie odskoczył 
z zagrożonego terenu.

Zgodnie z decyzją dowódcy, I Zgrupowanie stanowiło odwód por. „Ponu- 
rego”, który czasowo operował tylko z plutonem ochronnym poza komplek-
sami leśnymi. Do zadań żołnierzy por. „Nurta” należało przez to utrzyma-
nie porządku w terenie, wykonywanie wyroków sądów specjalnych Polski 
Podziemnej, a także prowadzenie akcji aprowizacyjnych. Zintensyfikowanie 
działań zbrojnych oddziałów partyzanckich AK w Górach Świętokrzyskich 
spowodowało po pewnym czasie konflikt pomiędzy por. Janem Piwnikiem 
a płk. dypl. Stanisławem Dworzakiem „Danielem”, komendantem Okrę-
gu Radomsko-Kieleckiego AK. W jego wyniku rozkazem dowódcy AK 
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„Ponury” został odwołany ze stanowiska dowódcy Zgrupowań i wyjechał  
do Warszawy do dyspozycji przełożonych. Z dniem 2 stycznia 1944 r.  
dowódcą Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” wyznaczony został do-
tychczasowy zastępca – por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”.

W połowie lutego 1944 r. inspektor sandomierski AK ppłk Antoni Żół-
kiewski „Lin” wezwał do siebie por. „Nurta”. Podczas spotkania w Przyby-
sławicach przełożony zdecydował, że jednostka zostanie oddziałem dyspo-
zycyjnym inspektora sandomierskiego AK i nosić będzie nazwę Oddział 
Partyzancki 2 Pułku Piechoty Legionów AK (OP 2 pp Leg. AK). W przyszło-
ści zaś zasili formowany sandomierski 2 pp Leg. AK jako jeden z batalionów. 
Rejonem działania OP 2 pp Leg. AK „Nurta” wyznaczono obszar Inspektora-
tu Sandomierskiego AK (Obwody Opatów i Sandomierz). Do wiosny oddział 
miał być utrzymywany w liczbie nieprzekraczającej 75 żołnierzy. Z tego też 
powodu część żołnierzy po powrocie z zimowych melin zmuszona była dołą-
czyć do innych oddziałów partyzanckich.

W marcu działalność OP 2 pp Leg. AK ograniczyła się do patrolo-
wania terenu i zabezpieczania miejsc kwaterowania. Nie mogąc prowa-
dzić akcji zaczepnych, dowódca skupił się na zdobywaniu zaopatrzenia,  
dozbrajaniu, likwidowaniu konfidentów oraz bezwzględnym tępieniu 
bandytyzmu. Prowadził stałe akcje sabotażowe o charakterze gospodar-
czym. Wysyłał patrole wspierające placówki AK w akcjach niszczenia 
spisów kontyngentowych, mleczarń, bimbrowni i gorzelni kontrolowa-
nych przez Niemców. Dodatkowym zajęciem było rozstrzyganie spornych 
spraw, z którymi miejscowa ludność zwracała się do por. „Nurta”, traktu-
jąc go jako przedstawiciela władzy.

W tym czasie podjął również akcję mającą na celu wzmocnienie uzbroje-
nia oddziału. Jego żołnierze – plut. Polikarp Rybicki „Konar”, st. strz. Witold 
Szafrański „Igo”, kpr. Stanisław Skorupka „Smrek” – podjęli się wykonania 
projektu i skonstruowania prototypowego egzemplarza pistoletu maszyno-
wego. Od ich pseudonimów nowa broń przyjęła nazwę KIS. Po akceptacji 
„Nurta” peem został wdrożony do seryjnej (jak na partyzanckie warun-
ki) produkcji, a półfabrykaty wykonywano nielegalnie w kooperujących 
z konspiracją fabrykach i warsztatach metalowych w Opatowie, Ostrowcu 
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Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Wąchocku. Montaż 
broni powierzono specgrupie utworzonej z plutonu por. Jerzego Oskara Stefa-
nowskiego „Habdanka”. Łącznie wyprodukowano od 37 do 40 egzemplarzy  
KIS-ów.

Sekcja rozwinęła się do tego stopnia, że dodatkowo podjęła we wła-
snym zakresie produkcję min, nad którą pieczę pełnił sierż. pchor. Romuald  
Szumielewicz „Gwer”. Min używano przede wszystkim do zabezpieczania 
miejsc postoju, ale sprawdziły się też w warunkach bojowych podczas walk 
pod Lipnem. Był to jedyny oddział partyzancki na Kielecczyźnie, który pod-
jął się tego typu produkcji.

W relacjach przekazywanych przez żołnierzy „Nurta” często podkreśla-
na była jego niezwykła troska o żołnierzy i związana z tym dbałość o dobrą  
organizację i funkcjonowanie wszystkich służb. Miał wielu przyjaciół w tere-
nie, którzy pomagali mu na każdym kroku.

Kaszyński był dobrym organizatorem. Dbając o odpowiednie za-
opatrzenie oddziału oraz mając na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy 
i miejscowej ludności, zorganizował system kwaterowania polegają-
cy na przesuwaniu się w terenie systemem szachowym. W ten spo-
sób uniknął nadmiernego obciążania mieszkańców jednego rejonu 
kosztami utrzymania i narażania ich na odwet ze strony Niemców.  
Dodatkowym zabezpieczeniem była sprawnie działająca służba alar-
mowa, która zawsze na czas meldowała o zbliżających się ekspedycjach 
niemieckiej Żandarmerii tak, by „Nurt” z oddziałem w porę mógł 
zmienić miejsce postoju. 

Zakaz wykonywania akcji zaczepnych powodował rozgoryczenie wśród 
żołnierzy. Dlatego „Nurt” w kwietniu zdecydował się na działania razem 
z Oddziałem Partyzanckim „Jędrusie”, przygotowując drobne akcje zaopa-
trzeniowe oraz organizując ochronę planowanych zrzutów dla oddziałów AK. 
W tym czasie oddział przebywał w Sandomierskiem.

Do końca czerwca 1944 r. OP 2 pp Leg. AK „Nurta” liczył już około  
200 żołnierzy. Funkcjonował w oparciu o oficerów posiadających doświadcze-
nie bojowe i służących rok wcześniej pod rozkazami por. „Ponurego”. Zastęp-
cą dowódcy został ppor. Stanisław Pałac „Mariański”, adiutantem i drugim 
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zastępcą – ppor. Leszek Popiel de Choszczak „Antoniewicz”. Oddział podzie-
lony był na plutony, którymi dowodzili m.in. ppor. Władysław Czerwonka  
„Jurek”, ppor. Marian Świderski „Dzik”, chor. Tomasz Waga „Szort”, por. Jerzy 
Oskar Stefanowski „Habdank”, por. Marian Janikowski „Kmicic”, ppor. Julian 
Kocko „Lulek” i ppor. Konrad Suwalski „Mruk”. Przy oddziale znów opero-
wał zwiad konny wachm. Tomasza Wójcika „Tarzana” (od 27 czerwca 1944 r.  
dowodzony przez pchor. Stanisława Skotnickiego „Bogorię”).

Kaszyński dużą wagę przywiązywał do odpowiedniego wyszkolenia żoł-
nierzy. W oddziale obowiązywały przedwojenne regulaminy wojskowe i za-
sady funkcjonowania w partyzanckich garnizonach. Codziennie prowadzone 
były wykłady (taktyka, znajomość broni), pogadanki wychowawcze oraz wy-
czerpujące ćwiczenia (np. natarcie tyralierą na las, zdobywanie osiedli i miast, 
przeprawy przez rzeki). Niejednokrotnie na nie narzekano, ale dały one dobre 
efekty w czasie późniejszych walk.

W połowie czerwca 1944 r. kpt. „Nurt” otrzymał rozkaz stawienia się 
we wsi Smerdyna (16 km na północny wschód od Staszowa) na inspek-
cję oddziału, której dokonał płk Jan Zientarski „Ein”, nowy komendant 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Podczas wizytacji obecni byli tak-
że szef sztabu komendy okręgu ppłk dypl. Wojciech Borzobohaty „Wo-
jan” oraz inspektor sandomierski AK ppłk „Lin”. Celem spotkania było 
omówienie zadań związanych ze zbliżająca się Akcją „Burza”. Kaszyński 
otrzymał rozkaz jak najszybszego uzupełnienia swojego oddziału do sta-
nu etatowego batalionu. Oddział nie został jednak włączony w skład 
2 pp Leg. AK. Nadal pozostawał w dyspozycji inspektora sandomier-
skiego AK z zastrzeżeniem, że w każdej chwili może być wezwany przez 
komendanta okręgu do zadań związanych z „Burzą”. Przewidywano,  
że batalion zostanie skierowany do zdobycia Sandomierza.

Ostatecznie OP 2 pp Leg. AK „Nurta” nie skierowano do walk o Sando-
mierz. Wysłano go w rejon Opatowa, gdzie doczekał rozkazu o koncentracji 
oddziałów partyzanckich, które miały wejść w skład Korpusu Kieleckiego 
AK. Marsz w kierunku Gór Świętokrzyskich żołnierze „Nurta” rozpoczęli 
od wykonania zamachu na szefa gestapo w Opatowie (29 czerwca 1944 r.).  
Po akcji w trakcie odskoku poległ kpr. Zbigniew Duś „Sierpień”.
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Kolejnym tragicznym w skutkach wydarzeniem w historii OP 2 pp Leg. AK 
było starcie wydzielonego oddziału pod dowództwem wachm. „Tarzana” 
z niemiecką Żandarmerią z Ostrowca Świętokrzyskiego. Przebywających  
7 lipca 1944 r. na postoju w Woli Grójeckiej żołnierzy AK otoczono i niemal 
doszczętnie wybito w nierównej walce. Według zachowanych dokumentów 
z kancelarii OP 2 pp Leg. AK poległo wówczas 30 żołnierzy, czterech dostało 
się do niewoli, czterech było rannych i dwóch zaginionych. Ostatecznie bilans 
zabitych wzrósł do 32 osób. Była to największa strata w historii jednostki.

Kolejne tygodnie lipca przeznaczono na prace związane z przygotowaniem 
planu mobilizacyjnego i kwatermistrzowskiego. Rozpoczął się proces mobi-
lizacji oddziałów i przekształcania ich w bataliony i pułki. OP 2 pp Leg. AK 
„Nurta” przebywał w tym czasie na terenie Obwodu AK Opatów. Sytuacja 
militarna stawała się coraz trudniejsza. Dochodziło do wielu starć z coraz licz-
niejszymi na tym terenie oddziałami niemieckimi, szykującymi się do walk 
z sowiecką ofensywą zbliżającą się do Wisły. Do przebywającego w rejonie 
Nagorzyc „Nurta” dotarła informacja, że gen. dyw. Tadeusz Komorowski 
„Bór”, dowódca AK, rozkazem z 25 lipca 1944 r. awansował go do stopnia 
kapitana ze starszeństwem z dniem 3 maja 1944 r.

W dniu 26 lipca 1944 r. ppłk „Lin” wydał rozkaz nakazujący „Nurtowi” 
odmarsz w kierunku Staszowa, by wzmocnić mobilizowane siły z Obwodu 
AK Sandomierz. Tymczasem nocą z 29 na 30 lipca pierwsze oddziały Armii 
Czerwonej przeprawiły się przez Wisłę i podjęły walkę o zdobycie przyczółka 
w rejonie Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego, a następnie dalej w kie-
runku Koprzywnicy, Staszowa i Połańca. Działania ich wspomagały oddziały 
AK i Batalionów Chłopskich (BCh) prowadzące walkę na zapleczu sił nie-
mieckich. Inspektor sandomierski AK odstąpił od zdobycia silnie bronione-
go Sandomierza i nakazał kpt. „Nurtowi” marsz na koncentrację w rejonie 
Staszowa, a następnie Rakowa. We wsi Bardo dołączył do głównych sił 2 pp 
Leg. AK.

Przygotowując się do walki i do ujawnienia wobec wkraczającej Armii 
Czerwonej, komendant okręgu wydał rozkaz sformowania 2 Dywizji 
Piechoty Legionów AK (2 DP Leg. AK). W jej skład ostatecznie weszły  
2, 3 i 4 pp Leg. AK. Omawiany przez nas 2 pp Leg. AK w wyniku bitwy 
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pod Pielaszowem 30 lipca 1944 r. utracił, rozbity niemal doszczętnie,  
oddział kpt. Ignacego Zarobkiewicza „Swojaka”, który stanowić miał  
I batalion. W tej sytuacji około 3 sierpnia 1944 r. oddział kpt. „Nurta” 
został włączony w skład 2 pp Leg. AK jako nowy I batalion. Pozostałe dwa 
bataliony dowodzone były przez kpt. Tadeusza Pytlakowskiego „Tarninę” 
i kpt. Stefana Kępę „Pochmurnego”. Pododdziały sandomierskiego pułku 
zajęły obszar na południe od Pasma Jeleniowskiego i szosy Opatów – Łagów 
liczący ponad 150 km2. Teren ten został nazwany Republiką Wszachowską. 
Tam też na początku sierpnia 1944 r. doszło do pierwszego kontaktu żoł-
nierzy „Nurta” z oddziałami sowieckimi.

Współpraca bojowa początkowo była poprawna. Oddziały AK wspo-
magały wojska sowieckie, wykonując wspólne rozpoznanie w kierunku na 
Piórków, Nieskurzów i Łagów. Po 6 sierpnia 1944 r., gdy strona sowiec-
ka próbowała wymusić na dowództwie 2 pp Leg. AK podporządkowanie 
się rozkazom Armii Czerwonej nastąpił kryzys. W trudnych rozmowach  
z gen. W. A. Mitrofanowem („Muratowem”), dowódcą 7 Korpusu Pan-
cernego Gwardii, stronę polską reprezentował dowódca pułku mjr Antoni 
Wiktorowski „Kruk”. Propozycja złożenia broni, skierowania oficerów AK 
na punkt zborny do Jarosławia, a szeregowców i podoficerów do ośrodków 
na Lubelszczyźnie w celu przeszkolenia i włączenia do podporządkowanej 
Sowietom 1 Armii Wojska Polskiego gen. dyw. Zygmunta Berlinga nie mo-
gła zostać jednak przyjęta i strona akowska wymogła odsunięcie w czasie 
podjęcia decyzji. Po rozmowie z ppłk. Żółkiewskim zdecydowano odsko-
czyć od jednostek Armii Czerwonej i przejść całym pułkiem przez linię 
frontu na stronę niemiecką, by dołączyć do oddziałów AK, które realizo-
wały plan „Burza”.

W nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 r. oddziały AK przeszły na północ w rejon 
Nieskurzowa i Wszachowa, a następnie przez przełęcz pomiędzy Szczytnia-
kiem i Górą Jeleniowską przedostały się w rejon wsi Witosławice, Milejowice, 
Kunów i Stary Skoszyn, na północ od Pasma Jeleniowskiego, na pasie ziemi 
niczyjej o szerokości ok. 5–7 km. Do przebywającego na kwaterach w Ku-
nowie batalionu „Nurta” dołączył kpr. pchor. Mieczysław Młudzik „Szczyt-
niak” z 38 żołnierzami BCh.
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W kolejnych dniach pododdziały 2 pp Leg. AK przemieściły się na połu-
dnie od Bodzentyna. Jak wspominał por. „Antoniewicz”:

batalion liczył w tym okresie ponad 400 nieźle uzbrojonych ofice-
rów i żołnierzy. Na drużynę wypadało po 2 elkaemy lub erkaemy  
i po 2 do 3 pistoletów maszynowych. Na kompanie zaś po jednym  
Piacie oraz 15 Gamonów. Ponadto miał batalion 2 cekaemy. Amunicji  
– od 2 do 3 jednostek ognia na broń maszynową i kb oraz  
ok. 300 sztuk na pistolet maszynowy. Gorzej przedstawiała się spra-
wa z oporządzeniem i umundurowaniem. Istniały poważne braki 
w zakresie łopatek saperskich, hełmów, pasów i ładownic, płaszczy, 
butów, ubrań i bielizny.

W rejonie Dębna i Woli Szczygiełkowej 15 sierpnia 1944 r. żołnierze obcho-
dzili Święto Wojska Polskiego. Tego dnia dotarł też do nich rozkaz komendanta 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK o rozpoczęciu fazy operacji o kryptonimie 
„Zemsta”, organizacji Korpusu Kieleckiego AK i marszu wszystkich oddziałów 
na koncentrację w lasach w rejonie Przysuchy. Celem dużego zgrupowania było 
podjęcie próby przebicia się do Warszawy i wsparcia trwającego od dwóch tygo-
dni powstania warszawskiego. Pod rozkazami komendanta okręgu płk. Zientar-
skiego w jednym miejscu pod bronią znalazło się ok. 6000 żołnierzy z Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego AK i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski.

Oddziały 2 DP Leg. AK dotarły na wyznaczone rejony pomiędzy  
20 a 23 sierpnia 1944 r. Sytuacja taktyczna i warunki terenowe na północ  
od rzeki Pilicy nie pozwoliły tak dużemu związkowi taktycznemu przedostać 
się do walczącej stolicy. Rozkazem komendanta okręgu zaniechano marszu 
na Warszawę. Po odwołaniu operacji, Korpus Kielecki AK został rozformo-
wany, a poszczególne dywizje i pułki ponownie skierowano do walki z Niem-
cami na Kielecczyźnie.

W rejon na południe od Końskich przeszła 2 DP Leg. AK. Korzystając 
z chwilowej przewagi liczebnej, partyzanci zorganizowali i przeprowadzili ak-
cję na niemiecką baterię artylerii we wsi Dziebałtów (26/27 sierpnia 1944 r.). 
Była to wówczas jedyna zaplanowana akcja, niewymuszona działaniami nie-
przyjaciela.
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Tydzień później, w dniach 3–4 września 1944 r., oddziały AK współpra-
cując z oddziałami wydzielonymi z II batalionu 2 pp Leg. AK kpt. Tadeusza 
Pytlakowskiego „Tarniny” i II batalionu 3 pp Leg. AK por. Antoniego Hedy 
„Szarego”, zaatakowały jednostki pacyfikujące wsie Grodzisko i Radoszyce. 
Przy minimalnych stratach własnych partyzanci rozbili oddziały niemiec-
kiej Żandarmerii i Ostlegionu. W Grodzisku zginęło 11, a rannych zostało  
dwóch Niemców. W akcji wzięli udział m.in. żołnierze z 1 i 2 kompanii I ba-
talionu 2 pp Leg. AK.

Następnie, 13 września 1944 r., 2 DP Leg. AK stoczyła walkę obronną 
w Lasach Koneckich w rejonie wsi Miedzierza, Kawęczyn, Strażnica i Cisow-
nik. Skierowano tam do walk duże oddziały Wehrmachtu, których celem było 
rozbicie polskich formacji działających na obszarach przyfrontowych. Po uda-
nym odparciu ugrupowania wojsk niemieckich, poszczególne pułki wydostały 
się z okrążenia, przechodząc w rejon lasów na południowy wschód od Kielc. 
Stąd 2 DP Leg. AK skierowała swoje siły w stronę Małogoszcza i Jędrzejowa. 
W dniu 26 września 2 i 4 pp Leg. AK stoczyły kolejne bitwy z oddziałami  
Wehrmachtu w okolicach Radkowa, a 27 września – pod Zakrzowem.

W tym też czasie doszło do reorganizacji w batalionie „Nurta”. Jak wynika 
z zachowanych rozkazów, pomiędzy 16 a 23 września 1944 r. z samodzielnych 
dużych plutonów sformowano kompanie. Ich dowódcami zostali mianowani 
dotychczasowi dowódcy plutonów. Interesujące, że był to jedyny batalion, któ-
ry miał strukturę bardziej partyzancką niż wynikałoby to z przedwojennych 
etatów batalionu piechoty. Pod rozkazami „Nurta” funkcjonowało bowiem  
aż pięć kompanii: 1 – ppor. Władysława Czerwonki „Jurka”, 2 – ppor. Mariana 
Świderskiego „Dzika”, 3 – chor. Tomasza Wagi „Szorta”, 4 – por. Jerzego Oskara 
Stefanowskiego „Habdanka” i 5 (w stanie organizacji) – por. Mariana Janikow-
skiego „Kmicica”.

Liczne starcia z Niemcami, ciągłe pościgi, problemy z aprowizacją duże-
go zgrupowania partyzanckiego i nadchodząca zima, zmusiły komendanta 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK płk. Jana Zientarskiego „Eina” 29 wrze-
śnia 1944 r. do rozformowania Korpusu Kieleckiego AK. Rozwiązane zo-
stały także związki taktyczne, m.in. 2 DP Leg. AK. Poszczególne batalio-
ny w większości zostały skierowane w macierzyste tereny działania. W dniu  
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8 października zdemobilizowano kadrę dywizyjną, która powróciła do pracy 
konspiracyjnej. Rozkaz dotyczył także dowódcy 2 pp Leg. AK mjr. Antoniego 
Wiktorowskiego „Kruka”. Nowym dowódcą 2 pp Leg. AK, 8 październi-
ka 1944 r., został mianowany kpt. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, a komen-
dę nad I batalionem objął por. Stanisław Pałac „Mariański”. Jednakże już  
12 października rozkazem płk. „Eina” rozwiązano także jednostki taktyczne 
na poziomie pułków. „Nurt” powrócił do batalionu, faktycznie dowodząc 
nim i jednocześnie skadrowanym pułkiem.

Oddziały rozformowanego 2 pp Leg. AK nie mogły powrócić do ma-
cierzystych obwodów w Inspektoracie Sandomierskim AK. Z tego powo-
du otrzymały nowe przydziały. Zgrupowanie „Nurta” w liczbie 311 żoł-
nierzy i oficerów pozostało w okolicach Włoszczowy. Oddziały utworzone  
z II i III batalionu 2 pp Leg. AK, pomimo początkowego sprzeciwu dowódz-
twa, powróciły w rejon Sandomierza i Opatowa, przechodząc natychmiast 
w stan zakonspirowania. Zgrupowanie „Nurta” pozostawało nie niepokojo-
ne przez nieprzyjaciela aż do końca października. Niemiecka obława weszła 
z nim w bezpośredni kontakt dopiero 27 października 1944 r. w rejonie wsi 
Krzepin. Nieprzyjacielskie oddziały związały w walce stacjonujący w okolicy 
74 Pułk Piechoty AK, zaś batalion „Nurta” nie był bezpośrednio zagrożony.

Po odskoku na nowe pozycje 29 października 1944 r. w rejonie wsi Lipno 
i Przygradów nawiązano walkę ponownie. Po toczącej się cały dzień obro-
nie partyzanckich pozycji i odparowaniu wszystkich niemieckich natarć,  
kpt. Kaszyński zarządził kolejny odskok. Batalion wyszedł z minimalnymi 
stratami, przy liczbie kilkudziesięciu zabitych i rannych Niemców. Nocą  
z 29 na 30 października „Nurt” przeszedł w rejon wsi Chotów koło Oleszna, 
gdzie doszło do ostatnich działań obronnych. Walki pod Chotowem zakoń-
czyły się brawurowym szturmem partyzantów na atakujące ich oddziały nie-
mieckie. Po odparciu nieprzyjaciela zgrupowanie „Nurta” odskoczyło w kie-
runku wsi Ewelinów, gdzie przeczekało obławę, ukrywając się na bagnach. 
W następnych dniach partyzanci pozorując odskok w kierunku Końskich 
i Radoszyc, pozostali w rejonie Włoszczowy.

Bitwa pod Chotowem była największą, jaką stoczył I batalion „Nur-
ta”, a także 2 pp Leg. AK. W dwudniowych ciężkich walkach Kaszyński 
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udowodnił, że był niezwykle utalentowanym dowódcą, a jego żołnierze  
pokazali doskonałe wyszkolenie i zgranie oddziału. Dzięki umiejętnemu  
dowodzeniu oddział nie tylko wyrwał się z kotła obławy, ale zadał dużo licz-
niejszemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi dotkliwe straty, przy stosunko-
wo niewielkich stratach własnych. Trudno uwierzyć, że ten samotny oddział 
otoczony ze wszystkich stron przez wroga i zagrożony całkowitym rozbiciem, 
wyparł Niemców z lasu, zdobywając przy okazji broń, amunicję i wyposaże-
nie, którym uzupełnił własne zapasy.

Po oderwaniu się od niemieckiej obławy kpt. Kaszyński pierwotnie pla-
nował pozostać w rejonie Włoszczowy, by zamelinować pozostałych jeszcze 
w lesie żołnierzy. Kwaterujące po okolicznych wsiach niemieckie oddziały 
frontowe zmusiły go do zmiany decyzji. Zgrupowanie podjęło marsz w kie-
runku północnym. Okoliczności te barwnie opisał w swoich wspomnieniach 
kpr. pchor. Mieczysław Młudzik „Szczytniak” (dowódca 3 plutonu 4 kompa-
nii I batalionu 2 pp Leg. AK):

spoglądam po czarnej kolumnie. W ciemności nie rozróżnia się twa-
rzy, tylko same zamazane sylwetki. Jesteśmy rzeczywiście jak stado 
wilków, wymykające się myśliwym z uporczywej nagonki; stado, któ-
re się nie da rozerwać i rozproszyć, a przy tym – kąsa potwornie, na 
śmierć. Przewodnikiem i wodzem tego groźnego, zgranego stada jest 
„Nurt”. Od jego charakteru, sprytu, męstwa zależy teraz nasz los. Je-
steśmy mu bezwzględnie posłuszni, ślepo ufamy – wiemy, że wypro-
wadzi z najgorszych tarapatów, że z nim wytrzymamy to, co zda się nie 
do wytrzymania. Wierzą w to wszyscy: żołnierze, dowódcy drużyn, 
plutonów, kompanii. „Nurt” z kolei ufa nam, podkomendnym, jak 
samemu sobie. Ta zgodność, jedność, zespolenie żołnierzy z dowódcą 
stanowi o wartości i sile oddziału.

W pierwszej dekadzie listopada oddział „Nurta” dotarł w okolice Bli-
żyna. Żołnierze ze względu na swoje bezpieczeństwo zmuszeni byli trwać 
w lesie. Nocą z 10 na 11 listopada 1944 r. spadł śnieg. Sytuacja bojowa 
nie pozwoliła nawet na uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. 
Oddział zachowywał niemal bezwzględną ciszę i ostrożność, ponieważ 
rejon Dalejowa i Świniej Góry przeczesywały antypartyzanckie jednostki 
Ostlegionu.
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W pobliżu miejsca postoju batalionu w okolicach gajówki Rosochy  
13 listopada przeszła kolejna niemiecka obława. Na szczęście oddział nie zo-
stał odkryty. Wieczorem 14 listopada 1944 r. dowódca zarządził apel. Około  
300 żołnierzy stanęło po raz ostatni na zbiórce. Pożegnanie „Nurta” z żoł-
nierzami nastąpiło na rozwidleniu dróg niedaleko gajówki Świnia Góra. Był 
to jeden z bardziej wzruszających momentów w historii oddziału. Żołnie-
rze zżyli się ze sobą, dzieląc trudy marszów podczas akcji „Burza”, a w szcze-
gólności w czasie ostatnich dni wypełnionych nieustanną walką i wymy-
kaniem się obławom. Większość z nich miała świadomość, że kończył się 
ważny etap w ich życiu – wyczerpujący, nieprzynoszący zwycięstwa, ale jak-
że niezwykły. Według relacji Mieczysława Młudzika, w chwili pożegnania  
kpt. „Nurt” miał powiedzieć: „Takiego wojska, jak to, to ja już miał nie będę”.  
To krótkie zdanie najlepiej oddaje uznanie i wdzięczność dowódcy dla swych 
podkomendnych.

Rozformowana jednostka została podzielona na dwie grupy, skierowane 
do poszczególnych miejscowości na okres zimy. Każda posiadała odpowie-
dzialnego za nią oficera oraz ustalony system łączności z dowództwem. Żoł-
nierze pochodzący z Gór Świętokrzyskich, o ile nie byli „spaleni”, wracali do 
rodzinnych domów. Pozostałym wskazano adresy, pod którymi także znaleźli 
schronienie. Tak rozlokowani partyzanci mieli doczekać do wiosny 1945 r., 
do momentu nadejścia dalszych rozkazów. Te uzależnione były z kolei od roz-
woju sytuacji na froncie, który w sierpniu 1944 r. osiągnął linię Wisły i z wy-
jątkiem przyczółków zatrzymał się po jej wschodniej stronie aż do ofensywy 
rozpoczętej 12 stycznia 1945 r.

Kpt. „Nurt” ze skadrowanym sztabem 2 pp Leg. AK, zwiadem konnym 
ppor. Stanisława Skotnickiego „Bogorii” oraz pozostałymi żołnierzami spo-
za Gór Świętokrzyskich przemaszerowali w rejon Włoszczowy i Jędrzejowa. 
Po przejściu Gór Małogoskich ppor. „Bogoria” odłączył się, by rozloko-
wać konie w pobliskich majątkach ziemskich. Żołnierze zostali rozesłani 
po okolicznych wsiach. Przy wsparciu szpitala działającego w Jędrzejowie 
Polskiego Komitetu Opiekuńczego w pobliskim Wodzisławiu i w mająt-
ku Lanckorońskich w Brzeziu ulokowano rannych żołnierzy wymagają-
cych hospitalizacji. Natomiast „Nurt” i „Mariański” od listopada 1944 r.  
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do stycznia 1945 r. kwaterowali w majątku Jadwigi „Adeli Jantar” i Woj-
ciecha „Jana Białego” Kowerskich w Przyłęczku koło Jędrzejowa. Na okres 
zimy 1944/1945 do jego dyspozycji pozostał skadrowany oddział w sile  
ok. 50 żołnierzy.

Kowerscy tak wspominali swojego gościa:

nastały zwyczajne dni i powszednie czynności, w których „Nurt” brał 
żywy udział. On to sprawił, że ciocie i wujowie prawie przestali się mar-
twić, że wszyscy uwierzyliśmy, iż gdy On jest w domu, ani temu domowi 
ani domownikom nic złego stać się nie może. A „Nurt” opowiadał aneg-
dotki, bawił się z naszymi synami, tańczył z co młodszymi paniami, no 
i dowodził swoimi chłopcami rozrzuconymi po dworach i wsiach powia-
tów jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Wigilię obchodziliśmy w Przy-
łęczku wśród chłopców „Nurta”. Radość była wielka, gdy komendant 
zgodził się na świętowanie w tak licznym gronie. Nie wiedzieliśmy, że to 
były ostatnie tygodnie goszczenia tak sławnych ludzi.

W takich okolicznościach żołnierze doczekali ostatniego rozkazu dowód-
cy AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r. 
o rozwiązaniu Armii Krajowej. Do Kaszyńskiego wiadomość ta dotarła dopiero 
22 stycznia za pośrednictwem jego adiutanta – por. Leszka Popiela de Chosz-
czak „Antoniewicza”, oddelegowanego wówczas jako oficera łącznikowego do 
zakonspirowanego sztabu 2 DP Leg. AK. Zgodnie z poleceniem przełożonych, 
„Nurt” rozkaz przekazał do wiadomości wszystkim swoim żołnierzom.

Razem z wiadomością o rozwiązaniu AK „Antoniewicz” dostarczył do do-
wódcy 2 pp Leg. AK ostatnie rozkazy personalne. Rozkazem dowódcy Sił 
Zbrojnych w Kraju z 20 stycznia 1945 r. Eugeniusz Kaszyński awansowany 
został na stopień majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1945 r. Dzień 
później komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, na podstawie upo-
ważnienia dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju, rozkazem L. 217 z 21 stycznia 
1945 r. odznaczył mjr. „Nurta” Krzyżem Walecznych.

Okres tuż po likwidacji AK cichociemny spędził w konspiracji. Prawdo-
podobnie włączył się w tworzenie struktur poakowskich organizacji „Niepod-
ległość”, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ). Miał stycz-
ność ze swoimi podwładnymi, którzy również zaangażowali się w działalność  
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antykomunistyczną. O jego aktywności po rozwiązaniu AK świadczy jedynie 
skromny raport złożony władzom wojskowym w Londynie.

Kilka miesięcy później skomplikowana sytuacja na ziemiach polskich po 
zakończeniu II wojny światowej i przejęciu władzy przez komunistów skupio-
nych w Polskiej Partii Robotniczej spowodowała, że tysiące Polaków stanęły 
przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji. Zaangażowani w działalność 
niepodległościową żołnierze AK zmuszeni byli ratować się ucieczką z kraju. 
Zbiegło się to w czasie z decyzją płk. Jana Rzepeckiego „Prezesa” o likwidacji 
DSZ (6 sierpnia 1945 r.) oraz z wejściem w życie dekretu z dnia 2 sierpnia 
1945 r. o amnestii, wydanego przez Bolesława Bieruta, prezydenta Krajowej 
Rady Narodowej.

Major „Nurt” pod koniec lipca 1945 r. uzyskał od inspektora kieleckie-
go AK ppłk. Józefa Mularczyka „Żora”, zgodę na opuszczenie kraju. Wraz ze 
swym adiutantem kpt. Leszkiem Popielem de Choszczak „Antoniewiczem” 
wyjechali do Warszawy, by zdobyć komplet dokumentów, a następnie uda-
li się do Krakowa. Spotkali tam Wandę Pomianowską „Wartę” (łączniczkę 
Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”). Z jej pomocą spisali relację z dzia-
łań partyzanckich w latach 1943–1944. Jeden egzemplarz „Nurt” zabrał ze 
sobą na Zachód (wspomnienia zachowały się w zbiorach Studium Polski 
Podziemnej w Londynie). Drugi pozostawili Pomianowskiej. Materiały mieli 
odebrać po powrocie do Polski.

Po zdobyciu czechosłowackich wiz, 7 sierpnia 1945 r., wspólnie z „Antonie-
wiczem” wyjechał oficjalnie z Polski. Jak się później okazało, „Nurt” wyjechał 
z Polski na zawsze. Kierując się na Pilzno i Drezno dotarł do Amerykańskiej 
Strefy Okupacyjnej Niemiec. Jak wspominał ppłk Zbigniew Kabata „Bobo” 
(dowódca 3 plutonu ckm 4 kompanii „Jędrusiów” II batalionu 2 pp Leg. AK), 
„z amerykańskiej strefy było stosunkowo łatwo dostać się do Niemiec Zachod-
nich, a z nich do Włoch lub na północ do Maczka”.

Uciekinierzy już 14 sierpnia nawiązali kontakt z kpt. Lisowskim, Pol-
skim Oficerem Kontaktowym dla Spraw byłych Jeńców Wojennych przy  
XXII Korpusie US Army. Zostali skierowani do Polskiego Ośrodka Woj-
skowego w Lubece. Od 15 do 31 sierpnia 1945 r. pozostawali w dyspozycji 
Wojskowych Władz Alianckich w Niemczech Zachodnich. W tym czasie 
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zostali skontrolowani przez Komisję Weryfikacyjną Żołnierzy Armii Krajowej  
w Lubece. Z braku dowodów, komisja Kaszyńskiemu uznała warunkowo  
stopień majora (potwierdzony następnie definitywnie).

Major Kaszyński 1 września 1945 r. powrócił do 1 Samodzielnej Brygady Spa-
dochronowej stacjonującej wówczas w Bersenbrück w Brytyjskiej Strefie Okupa-
cyjnej Niemiec. Do Wielkiej Brytanii wyjechał 8 października 1945 r., a już na-
stępnego dnia zameldował się w Oddziale VI SNW po wykonaniu misji w kraju. 
Po weryfikacji działań „Nurta” i sporządzeniu stosownych dokumentów, decyzją 
szefa Oddziału VI SNW oficjalnie przeniesiono mjr. Kaszyńskiego z dyspozycji 
Oddziału VI do 1 SBS. Po weryfikacji pozostał w macierzystej jednostce. Jego do-
tychczasowe wyszkolenie w Wielkiej Brytanii i służba frontowa w Polsce dawały 
mu szansę na awans na wyższe stopnie oficerskie.

W dniu 22 października 1945 r. Kaszyński został oddelegowany w cha-
rakterze hospitanta na kurs przygotowawczy organizowany dla kandydatów 
do Wyższej Szkoły Wojskowej w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Crieff,  
po ukończeniu którego miał być skierowany na kurs dowódców dywizji.  
Zajęcia rozpoczęły się w czasie, gdy sprawa Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie była przesądzona, a Brytyjczycy podjęli decyzję o ich likwidacji.

Kaszyńskiego nie wysłano na kurs dowódców dywizji. Z rozkazu zastępcy 
dowódcy 1 SBS został przeniesiony 12 lutego 1946 r. do Spadochronowego 
Ośrodka Zapasowego. Następnie 15 maja 1946 r. na podstawie rozkazu dowód-
cy 1 Korpusu gen. dyw. Stanisława Maczka – do Komendy Kadrowej Ewidencji 
Oficerów w Garscadden Mains Camp w Bearsden koło Glasgow, gdzie stawił 
się 22 maja. Z kolei 4 czerwca 1946 r. z rozkazu szefa Sztabu Naczelnego Wo-
dza gen. dyw. Stanisława Kopańskiego otrzymał przydział na okres sześciu mie-
sięcy do Centralnej Komisji Regulaminowej. Jego zadaniem było opracowanie 
instrukcji walk małych grup dywersyjnych na podstawie instrukcji brytyjskich 
oraz skryptów brytyjskich i amerykańskich szkół i kursów. Po kilkuletnim ak-
tywnym życiu w ciągłym napięciu, biurowa praca w komisji pogłębiła jedy-
nie poczucie wyobcowania i braku sensu. Po czterech miesiącach zrezygnował 
z członkostwa, a 26 września 1946 r. został oficjalnie odwołany z przydzia-
łu. W dniu 10 października 1946 r. przeszedł do Ośrodka Oficerskiego nr 11,  
który do 20 maja 1946 r. działał jako Komisja Ewidencji Oficerów.
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Zachowała się opinia za rok 1946, którą wystawił mjr. Kaszyńskiemu 
przewodniczący Komisji Regulaminowej Wojsk Powietrznych mjr Aleksan-
der Szendryk:

Silny i stanowczy charakter. Wytrzymały. Dobry patriota zdolny do 
poświęceń. Zamknięty w sobie, nieufny. Uczciwy, rzetelny. Sprawy 
stawia szczerze i po żołniersku. Prawdopodobnie posiada duże wiado-
mości i doświadczenie z AK, ale na terenie komisji nie miał okazji do 
ich wykazania. Osiągnięte wyniki w służbie na obecnie zajmowanym 
stanowisku: wyników nie osiągnął, gdyż zrezygnował z prowadzenia 
prac w Komisji. Określenie przydatności służbowej: nadaje się na każ-
de stanowisko liniowe tak i administracyjne.

Jesienią 1946 r. losy polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii były już jednak 
przesądzone. Brytyjczycy jednostronnie zdecydowali o rozwiązaniu stacjonują-
cych w ich kraju Polskich Sił Zbrojnych. W ich miejsce czasowo powołany został 
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczania (PKPR), który odpowiadał  
za likwidację poszczególnych jednostek wojskowych, pomoc w asymilacji  
Polaków na Wyspach bądź umożliwienie im repatriacji do Polski. 

Do PKPR Kaszyński przystąpił 10 września 1946 r. Ze względów ewi-
dencyjnych i finansowych, tak jak wszystkich oficerów, zdegradowano go 
do stopnia podporucznika z płatnym stopniem majora. W kwestionariuszu  
ewidencyjnym podał, że chciał pozostać w Anglii. Nie określił jednak zawo-
du, który by go interesował. Nie tylko on miał problemy. Dotknęły one wielu 
starszych oficerów, którzy nie byli w stanie podjąć pracy fizycznej i nie mieli 
żadnego przygotowania zawodowego, poza wojskowym. Sprzyjało to powsta-
waniu uzasadnionych nastrojów przygnębienia i apatii. Ich dalsze losy były 
różne, w większości bardzo trudne. 

Demobilizację 1 SBS zakończono 18 lipca 1947 r. Kaszyński, jak wielu innych 
żołnierzy, nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pomimo że znał Wiel-
ką Brytanię z lat pobytu przed skokiem do kraju, nie był to ten sam świat. Pięć 
miesięcy później, 18 grudnia 1947 r., po raz pierwszy został przyjęty na oddział 
Raigmore Hospital w Inverness w Szkocji, gdzie przebywał do 8 stycznia 1948 r. 
Był to początek schizofrenii, z którą zmagał się przez resztę życia.
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Dla wielu osób choroba psychiczna, która dotknęła człowieka uchodzące-
go pod tym względem za niezwykle silnego, była zaskoczeniem. Kaszyński 
przeszedł kursy dla cichociemnych, był słynącym z opanowania instruktorem 
spadochronowym, który sam wykonał ponad 100 skoków, przeżył niejedną 
bitwę. Ale był jednocześnie człowiekiem ideowym, romantykiem, który po-
zbawiony celu w życiu, rozgoryczony i samotny z każdym dniem zamykał się 
w sobie i powoli gasł. Najgorsze, co mogło mu się w tej sytuacji przydarzyć,  
to nagłe przejście od niezwykle aktywnego życia do monotonnej pracy biuro-
wej czy gospodarczej.

Ostatecznie 10 września 1948 r. został usunięty z listy zatrudnionych 
w PKPR i rozpoczął życie cywilnego emigranta. Zamieszkał w Londynie 
przy 11 Leopold Road w budynku, w którym w 1947 r. rozpoczęło dzia-
łalność Studium Polski Podziemnej. Wszystkie pokoje na piętrze zajmo-
wali lokatorzy, m.in. „Nurt”, a także płk cc. Kazimierz Szternal „Zryw”  
czy kpt. Halina Czarnocka „Maryla Bonińska” (późniejsza wieloletnia  
kierowniczka Studium).

Po pewnym czasie choroba dała się znów we znaki i Kaszyński coraz 
częściej przebywał w szpitalu Mabledon Park, w którym leczono polskich 
żołnierzy w zakresie chorób psychicznych. Była to polska placówka prowa-
dzona w nowatorski sposób i z dużymi osiągnięciami. Częste pobyty w szpi-
talu uniemożliwiały mu znalezienie stałego zatrudnienia. Wypłacany zasiłek 
starczał na niewiele. Z braku środków do życia podejmował różnego rodzaju 
proste prace fizyczne. Żył jednak w ubóstwie.

Na szczęście pomagało mu wąskie grono przyjaciół, z którymi utrzymy-
wał kontakty. Wśród nich byli: mjr Michał Mandziara „Siwy” (szef sztabu  
2 DP Leg. AK) z żoną Ireną i córką Jadwigą, sierż. Henryk Pawelec  
„Andrzej” (dowódca zwiadu konnego I batalionu 4 pp Leg. AK) z rodziną,  
ks. kan. Marian Majewski „Ksiądz Robak” (kapelan Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”), rtm. Maksymilian Lorenz „Katarzyna” (dowódca 4 pp Leg. 
AK). W domu tego ostatniego „Nurt” zamieszkał na stałe po wyprowadzce 
z siedziby Studium Polski Podziemnej. Lorenz opiekował się nim aż do śmierci.

Kaszyński utrzymywał także kontakty z Polską. Przede wszystkim pro-
wadził korespondencję z siostrą Urszulą, która po śmierci ojca w 1950 r., była 
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jego jedyną żyjącą krewną. Dopiero po okresie stalinowskim i poświęceniu 
kapliczki Matki Bożej Bolesnej na Wykusie (15 września 1957 r.) zdecydo-
wał się nawiązać kontakty ze swoimi podkomendnymi pozostałymi w kraju.  
Korespondował m.in. z Anną Lubowicką „Siostrą Hanką” (sanitariuszka 
I batalionu 2 pp Leg. AK), chor. Tomaszem Wagą „Szortem” czy ppor. Wła-
dysławem Chachajem „Doktorem Andrzejem” (lekarz 2 pp Leg. AK).

Interesował się losami swoich żołnierzy, zachowując ich w pamięci, czego 
świadectwo dał w jednym z listów do „Szorta”, pisząc:

Najdroższy Tomku, list otrzymałem, dziękuję, była to wielka nie-
spodzianka, którą się ucieszyłem. Zapytujesz na początku listu, czy 
przypominam sobie Ciebie. – Ja Ciebie, jak również innych, do końca 
życia nie zapomnę.

Listy od swoich żołnierzy nosił zawsze w kieszeni na piersi.
Latem 1958 r. weterani ze Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Party-

zanckich AK „Ponury”–„Nurt” podjęli próbę sprowadzenia swojego dowódcy 
do Polski. W tym celu na Wyspy Brytyjskie wyjechała Anna Lubowicka. Nie-
stety nie udało się namówić go do powrotu. Jeszcze kilkakrotnie był odwiedza-
ny przez podkomendnych w Londynie, m.in. przez „Siostrę Hankę” z mężem 
sierż. pchor. Jerzym Lubowickim „Wiktorem” (dowódca sekcji zwiadu konnego 
I batalionu 2 pp Leg. AK), a także córkę „Szorta” – Elżbietę Wagnerowicz.

We wrześniu 1969 r. spotkał się z nim także Cezary Chlebowski. Spotkanie 
odbyło się w asyście Henryka Pawelca. Tak Chlebowski wspominał tę wizytę:

„Nurt” był spokojny. Znał moją książkę Pozdrówcie Góry Święto-
krzyskie, która ukazała się kilka miesięcy wcześniej. Zgłosił kil-
ka uwag, wykazując świetną pamięć. Pytał o świętokrzyskich  
ludzi – oficerów i prostych żołnierzy. Momentami tylko rozmowa się 
urywała i po pustce w jego oczach widziałem, że On znów jest tam.  
Milczałem więc i podejmowaliśmy rozmowę po kilku minutach,  
gdy On wrócił do Londynu. I to trwało sześć godzin. A gdy odpro-
wadzał mnie do autobusu, już o zachodzie słońca, stanął na skrzyżo-
waniu dwóch bardzo ruchliwych ulic, opanował „taniec” na smyczy 
wielorasowego niby jamnika, zamknął na chwilę oczy i powiedział 
o tych swoich odwiedzinach – myślami – w Michniowie. Dookoła 
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śmigały samochody, wyniosłe czerwone „piętrusy” londyńskie kole-
bały się dostojnie, a On oczyma duszy był tam. Jakże często spaceru-
jąc z pieskiem, gdy zapędzę się do tego miejsca i zamknę oczy, widzę 
zadymkę, pędzące tumany śniegu na drogę michniowską, szarpane 
wichrem bure kity dymu kominów i czuję szczypanie mrozu na po-
liczkach – mówił „Nurt” pocierając koniec nosa opuszkami palców.

Myślami w Michniowie, na Wykusie, w Górach Świętokrzyskich i na 
Opatowszczyźnie pozostał do końca, odsuwając się coraz bardziej od codzien-
nego zgiełku. Niewielu już wiedziało, że ten siwy starszy człowiek, cierpiący 
na chorobę duszy za swoją służbę wojskową i udział w II wojnie światowej 
odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Kra-
jowej, trzykrotnie Medalem Wojska, a także brytyjską Gwiazdą za Wojnę 
1939–1945. Posiadał również Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spado-
chronowy oraz Znak Spadochronowy Armii Krajowej, a także Odznakę 
Pamiątkową Armii Krajowej. Przez swoich podkomendnych uhonorowany 
został również Odznaką Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”–„Nurt”.

Zmarł w wieku 67 lat, 24 marca 1976 r. w Londynie. Pochowany został 
2 kwietnia 1976 r. na Cmentarzu Gunnersbury w zachodniej dzielnicy Lon-
dynu – Ealing. Informacje o jego śmierci w krótkim czasie dotarły do Polski. 
Kombatanci skupieni wokół Wykusu w kościołach w całym kraju zamówili 
msze święte za duszę swego dowódcy.

* * *

Trzy miesiące po śmierci cichociemnego, podczas dorocznej koncentra-
cji weteranów z oddziałów AK „Ponurego” i „Nurta” w czerwcu 1976 r. na 
murze okalającym kapliczkę Matki Bożej Bolesnej na Wykusie umieszczona 
została tabliczka epitafijna poświęcona Eugeniuszowi Kaszyńskiemu. O pół-
nocy u stóp kapliczki odbył się uroczysty capstrzyk ku jego pamięci. Tak 
przemawiał kpt. Marian Świderski „Dzik” (dowódca 2 kompanii I batalionu 
2 pp Leg. AK) wspominając swego przełożonego:
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Panie Majorze „Nurt”! Zebrani dziś Twoi podkomendni i przyjaciele – 
tu na Wykusie, chylą przed Tobą siwizną przyprószone głowy i z czcią 
wspominają Twoje minione życie, którym tak okrutnie szargał los. 
Dzień Twojej śmierci przeżyliśmy w wielkim bólu. Nie dane było Ci 
spocząć w Ziemi Ojczystej, którą tak ukochałeś. Niech ta daleka obca 
ziemia, chociaż po śmierci będzie łaskawsza i przytuli Cię do swego 
łona, tak jakby to uczyniła nasza – Świętokrzyska. Śmierć Komendanta 
„Nurta” uczcimy modlitwą „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie”.

W kolejnych latach Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”–„Nurt” nie zapomniało o swoim dowódcy, który spoczy-
wał w angielskiej ziemi. Upamiętniony został m.in. tablicami memoratywny-
mi w panteonie Polskiego Państwa Podziemnego w klasztorze oo. Cystersów 
w Wąchocku (15 czerwca 1980 r.), na ścianie kościoła pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Suchedniowie (21 września 1986 r.) oraz symbolicznym grobem 
w kwaterze poległych podkomendnych na cmentarzu parafialnym w Olesz-
nie (26 października 1986 r.). Po 1989 r. z inicjatywy kombatantów jedna 
z ulic w Starachowicach otrzymała jego imię.

Został także upamiętniony na zorganizowanej w 1988 r. wystawie pt. „Po-
nury”, „Nurt” i ich żołnierze, której kuratorem był por. doc. Zdzisław Witebski 
„Poraj” (dowódca 3 plutonu 3 kompanii I batalionu 2 pp Leg. AK). Pod tym 
samym tytułem w lutym 1988 r. Telewizja Polska wyemitowała reportaż w re-
żyserii Ewy Cendrowskiej. Poświęcono mu wreszcie medale pamiątkowe, które 
u schyłku PRL cieszyły się dużą popularnością wśród kombatantów i falerystów.

Przez wiele lat niezrealizowana była jednak ostatnia wola cichociemnego.  
Od chwili odsłonięcia i poświęcenia kapliczki Matki Bożej Bolesnej na Wykusie 
Eugeniusz Kaszyński chciał, by jego prochy spoczęły u jej stóp. Testament moż-
na było zrealizować dopiero po upadku PRL. W 1991 r. staraniem Środowiska 
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” rozpoczęto 
procedurę ekshumacyjną. W kwestiach organizacyjnych pomógł mieszkają-
cy na emigracji w Londynie sierż. Henryk Pawelec „Andrzej”, który przyjaźnił 
się z „Nurtem”. Działania zakończyły się pomyślnie, a 25 czerwca 1993 r. urna  
z doczesnymi szczątkami Kaszyńskiego dotarła do Polski. Tymczasowo złożona 
została w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.
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Powtórne uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniach 11–12 czerw-
ca 1994 r. W ostatniej drodze po Ziemi Świętokrzyskiej towarzyszyli mu 
niemal wszyscy wówczas jeszcze żyjący podkomendni ze Zgrupowań Par-
tyzanckich AK „Ponury” i 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Urna ze szcząt-
kami „Nurta” odwiedziła kościoły w Suchedniowie, Ostojowie i Wzdole 
Rządowym oraz mogiłę 204 ofiar pacyfikacji Michniowa. Po uroczystej 
mszy świętej polowej prochy mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego złożono w sar-
kofagu z czerwonego piaskowca u stóp kapliczki Matki Bożej Bolesnej  
na Wykusie.

Rok po powtórnym pogrzebie, w czerwcu 1995 r. staraniem lokalnej spo-
łeczności Szkoła Podstawowa w Goździe w gminie Łączna otrzymała imię 
mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Podczas uroczystości nadania imie-
nia został również poświęcony i wręczony sztandar szkoły, a także odsłonięta 
pamiątkowa tablica.

Od 12 listopada 2013 r. tablica upamiętniająca „Nurta” znajduje się 
również w gmachu II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Naruto-
wicza w Łodzi, którego absolwentem był E. Kaszyński (rocznik 1931). Sta-
raniem Tadeusza Barańskiego „Tatara” (żołnierz II Zgrupowania Zgrupo-
wań Partyzanckich AK „Ponury”) także Dom Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Łodzi 24 września 2014 r. przyjął imię mjr. Eugeniusza 
Kaszyńskiego „Nurta”. Pensjonariuszami ośrodka są przede wszystkim  
weterani AK.

W obecnych czasach, gdy odchodzą ostatni świadkowie i uczestnicy  
II wojny światowej, ważnym zadaniem jest kontynuowanie sztafety poko-
leń w kultywowaniu pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. Bez truizmów 
można stwierdzić, że ważnym momentem było w tym zakresie utworzenie 
1 stycznia 2017 r. nowego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
– Wojsk Obrony Terytorialnej. Na podstawie decyzji ministra obrony naro-
dowej z 28 czerwca 2017 r. Wojska Obrony Terytorialnej przejęły i kultywują 
dziedzictwo i tradycję Armii Krajowej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczął się proces formowania 10 Świętokrzy-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej (ŚBot), której dowództwo powierzono 
płk. Arturowi Barańskiemu. Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania 
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jednostki, po propozycji Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”–„Nurt”, żołnierze zdecydowali za swojego patrona obrać 
mjr. „Nurta”.

Po roku faktycznych starań o to zaszczytne miano Mariusz Błaszczak, 
minister obrony narodowej, 22 lutego 2019 r. wydał decyzję nr 26/MON.  
Na jej podstawie 10 ŚBOT otrzymała imię mjr. Eugeniusza Gedymina 
Kaszyńskiego „Nurta”. Dorocznym świętem jednostki został wyznaczony  
11 czerwca – rocznica powtórnego pogrzebu patrona na Wykusie.

Weterani Armii Krajowej z Gór Świętokrzyskich zyskali nowego, silne-
go partnera, zmotywowanego do kultywowania pamięci o zapomnianym 
przez wiele lat, a jakże ważnym człowieku. Znakomity sportowiec i trener, 
oficer Wojska Polskiego (w tym Obrony Narodowej), uczestnik wojny obron-
nej 1939 r., oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii 
francuskiej 1940 r., instruktor spadochronowy, wreszcie „cichociemny” i ofi-
cer Armii Krajowej oraz partyzancki dowódca – mjr Eugeniusz Gedymin 
Kaszyński „Nurt”, „Mur”, „Zygmunt” doczekał się godnego upamiętnienia 
i naśladowców. Przekazując w Państwa ręce niniejsze opracowanie, jednocze-
śnie wierzymy, że będzie ono stanowiło pierwszy krok w poznaniu sylwetki 
oddanego Ojczyźnie patrioty i obywatela.



40

POLECANA LITERATURA

Chlebowski Cezary, Gdy las był domem, Łódź 1972.

Chlebowski Cezary, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, Warszawa 2017.

Chlebowski Cezary, Reportaż z tamtych dni, Warszawa 1988.

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, wstęp, wybór i oprac. 
Marek Jedynak, Kielce–Kraków 2014.

Drogi Cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy  
Armii Krajowej, [red. Kazimierz Iranek-Osmecki], Londyn 1954.

Halperin Józef, Ludzie są wszędzie, Warszawa 2002.

Jedynak Marek, Kapliczka na Wykusie. Wokół powstania Środowiska Świętokrzyskich 
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”, Kielce 2009.

Jedynak Marek, Königsberg Wojciech, Mróz Szczepan, Pułkownik Jan Piwnik „Ponury”, 
Warszawa 2013.

Jedynak Marek, Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań 
Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” (1957–1989), Kielce–Kraków 2014.

Młudzik Mieczysław „Szczytniak”, Polem – lasem. Wspomnienia dowódcy oddziału par-
tyzanckiego BCh–LSB, Warszawa 1980.

Nurt. Relacje i wspomnienia, red. Halina Geber, Warszawa 1992.

Obara Teofil „Teoś”, Dziennik z Wykusu, Kielce 1989.

Pawelcowie Henryk i Zbigniewa, Na rozkaz serca, Kielce 2005.

Ponury, Nurt, ich żołnierze, red. Zdzisław Witebski „Poraj”, Warszawa 1988.

Popiel Leszek „Antoniewicz”, Batalion partyzancki 2 pułku piechoty Leg. „Nurt”, cz. 1 i 2, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, nr 1 i 4.

Rachtan Zdzisław „Halny”, „Nurt”. Major Eugeniusz Kaszyński 1909–1976, Warszawa 
2008.

Sierant Piotr, 2 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej, Warszawa 1996.

Sosabowski Stanisław, Droga wiodła ugorem. Wspomnienia, Kraków 2014.

Starosz Anna „Antena”, Z „Albińskim”, „Nurtem” i „Ponurym”. Wspomnienia, Skarżysko-
-Kamienna 1993.

Stasiak Władysław Klemens, W locie szumią spadochrony… Wspomnienia żołnierza spod 
Arnhem, Warszawa 1991.

Świderski Marian, Wśród lasów, wertepów, Warszawa–Kraków 2015.

Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1988.



41
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Karta Eugeniusza Kaszyńskiego z kartoteki osobowej Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty 
nr 2 w Biedrusku, 1932 r. (zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura  
Historycznego w Warszawie)
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Świadectwo ukończenia kursu dowódców oddziałów przeciwpancernych w Ośrodku 
Wyszkolenia Rezerw Piechoty, Różan nad Narwią, 13 grudnia 1938 r. (zbiory Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)
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Defilada zawodników Klubu Pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Karola 
Scheiblera i Ludwika Grohmana w Łodzi. Eugeniusz Kaszyński w środku w pierwszej trójce (zbiory 
Archiwum Państwowego w Łodzi)

Zawodniczki i zawodnicy Klubu Pracowników „Zjednoczone” w Dniu Sztafet na boisku Łódzkiego 
Klubu Sportowego, 7 sierpnia 1933 r. Stoją od lewej: Szefel, Szubert, Zenobia Olejnikówna, Tadeusz 
Dziworski, Zdzisław Starosta, Otylia Lange, Jan Kołoszczyk, Jerzy Grobelny, Zbigniew Bystry, 
Klara Tomczak, Eugeniusz Kaszyński, Władysław Chmielewski, Jan Reichelt. Klęczą od lewej: Jad-
wiga Sukiennicka, Bryner, Lech Bystry, Helena Kałkowska, Kazimierz Grudzień. Siedzą od lewej: 
Kurt Frank, Wanda Wodnicka, Maria Materzanka (Materówna), Marta Wójcik (zbiory Archiwum 
Państwowego w Łodzi)
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Porucznik Eugeniusz Kaszyński podczas 
szkolenia spadochronowego, Wielka 

Brytania 1941 r. (zbiory Studium Polski 
Podziemnej w Londynie)

Porucznik Eugeniusz Kaszyński, 
1942 r. (zbiory Studium Polski  

Podziemnej w Londynie)
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Sztab Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, Wykus, lipiec 1943 r. Stoją od lewej: kpr. Jan 
Dąbrowski „Listek” (podoficer ordynansowy dowódcy Zgrupowań), cichociemny por. Eugeniusz 
Kaszyński „Nurt” (dowódca I Zgrupowania), cichociemny ppor. Rafał Niedzielski „Mocny” (zastępca 
dowódcy 1 plutonu II Zgrupowania), cichociemny por. Jan Piwnik „Ponury” (dowódca Zgrupowań), 
ppor. Stanisław Pałac „Mariański” (dowódca III Zgrupowania), ppor. Władysław Czerwonka  
„Jurek” (dowódca 1 plutonu III Zgrupowania), ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot” (dowódca 1 plu-
tonu I Zgrupowania), ppor. Jerzy Wojnowski „Motor” (dowódca patrolu saperskiego). Siedzą od lewej: 
ppor. Witold Waligórski „Witek” (oficer informacyjny Zgrupowań), cichociemny por. Jan Rogowski 
„Czarka” (dowódca 1 plutonu II Zgrupowania), pchor. Albin Hop „Ali” (dowódca plutonu ochron-
nego), ppor. Leszek Popiel de Choszczak „Antoniewicz” (adiutant dowódcy Zgrupowań) (fot. Feliks 
Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)
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Cichociemny por. Eugeniusz Ka-
szyński „Nurt”, dowódca I Zgrupo-
wania Zgrupowań Partyzanckich 
AK „Ponury”, Wykus, lipiec 1943 r. 
(fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory 
Mariusza Baran-Barańskiego)

Porucznik Eugeniusz Kaszyński „Nurt” i por. Jerzy Oskar Stefanowski „Habdank” witają 
przybyłego na mszę świętą na Wykusie ks. Mariana Majewskiego „Księdza Robaka”, Wykus, 
12 września 1943 r. (fot. Tadeusz Ignacy Rylski „Ostoja”)
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Msza święta w obozie na Wykusie, 12 września 1943 r. Klęczą od lewej: por. Jan Piwnik „Ponury”, 
por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot”, ppłk Jan Stenzel „Rawicz” 
(fot. Tadeusz Ignacy Rylski „Ostoja”)

Obiad w obozie na Wykusie, 12 września 1943 r. Siedzą od lewej: ks. Marian Majewski „Ksiądz Ro-
bak”, por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, NN, NN, Janina Głowicka „Ewa”, NN, por. Jan Piwnik 
„Ponury”, ppor. Euzebiusz Domoradzki „Grot” (fot. Tadeusz Ignacy Rylski „Ostoja”)
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Porucznik Jan Piwnik „Ponury” i por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt” przed frontem Zgrupowań 
Partyzanckich AK „Ponury”, Góra Skoszyńska, 11 listopada 1943 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, 
zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)

Kapitan Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, Opatowskie, lato 1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory 
Mariusza Baran-Barańskiego)
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Kapitan Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, por. Stanisław Pałac „Mariański”, na koźle strz. Stanisław 
Kryj „Marcin”, Opatowskie, lato 1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-
-Barańskiego)

Kapitan Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, a za nim od lewej: por. Stanisław Pałac „Mariański”, chor. 
Tomasz Waga „Szort”, ppor. lek. Władysław Chachaj „Doktor Andrzej”, strz. Serwacy Chruściński 
„Tudor” (radiotelegrafista), Opatowskie, lato 1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza 
Baran-Barańskiego)
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Kapitan Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, NN (dowódca miejscowej placówki AK), ppor. Leszek Popiel 
de Choszczak „Antoniewicz”, por. Stanisław Pałac „Mariański”, Opatowskie, 1944 r. (fot. Feliks 
Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)

Kadra I batalionu 2 pp Leg. AK, wrzesień 1944 r. Od lewej: por. Leszek Popiel de Choszczak „An-
toniewicz” (II zastępca i adiutant dowódcy), por. Władysław Czerwonka „Jurek” (dowódca 1 kom-
panii), por. Stanisław Pałac „Mariański” (I zastępca dowódcy), kpt. Eugeniusz Kaszyński „Nurt” 
(dowódca batalionu) (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)
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Porucznik Leszek Popiel de Choszczak „Antoniewicz” i kpt. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, wrzesień 
1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)

Kapitan Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, tyłem por. Leszek Popiel de Choszczak „Antoniewicz”,  
a przed nim kancelista I batalionu 2 pp Leg. AK strz. z cenz. Mieczysław Cebula „Baca”, wrzesień 
1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)
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Oficerowie 2 Pułku Piechoty Legionów AK po spotkaniu z cichociemnymi przyjętymi na placów-
ce krypt. „Rozmaryn”, Czaryż, 22 września 1944 r. Pośrodku stoją: cichociemny płk Przemysław 
Nakoniecznikoff-Klukowski „Kruk 2” (w battle-dressie) i cichociemny kpt. Eugeniusz Kaszyński 
„Nurt” (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)

Major Antoni Wiktorowski „Kruk” (dowódca 2 pp Leg. AK), cichociemny płk Przemysław  
Nakoniecznikoff-Klukowski „Kruk 2” (zastępca dowódcy Korpusu Kieleckiego AK i późniejszy 
komendant Okręgu Krakowskiego AK), cichociemny kpt. Eugeniusz Kaszyński „Nurt” (dowódca  
I batalionu 2 pp Leg. AK), Czaryż, 22 września 1944 r. (fot. Feliks Konderko „Jerzy”, zbiory Ma-
riusza Baran-Barańskiego)
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Od lewej: kpt. Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, NN, ppor. lek. Władysław Chachaj „Doktor Andrzej”, 
sanitariuszka Edyta Nawratil (1 v. Chachaj) „Baśka”. Lasy Osieczyńskie, listopad 1944 r. (fot. Feliks 
Konderko „Jerzy”, zbiory Mariusza Baran-Barańskiego)

Major Eugeniusz Kaszyński „Nurt” – fotogra-
fia legalizacyjna, pocz. 1945 r. Na odwrocie 
odręczna dedykacja: „Na początku śliskich 
dróg prowadzących do złego” (zbiory rodziny 
Zygmunta Chojnackiego „Astmy”)
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Eugeniusz Kaszyński „Nurt” (siedzi trzeci z prawej) na spotkaniu weteranów AK, Londyn, 
ok. 1960 r. (zbiory Marka Jedynaka)

Pismo mjr. Eugeniusza Ka-
szyńskiego „Nurta” dla Wan-
dy Pomianowskiej „Warty”, 
uwierzytelniające jej pracę 
kronikarską, Kraków, 5 sierp-
nia 1945 r. (zbiory Jolanty Ku-
klińskiej)
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Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, Michał Mandziara „Siwy”, Maksymilian Lorenz „Katarzyna”, NN, 
Londyn, ok. 1970 r. (zbiory Marka Jedynaka)

Henryk Pawelec „Andrzej”, jego córki Marta i Alicja oraz Eugeniusz Kaszyński „Nurt”, Mabledon 
Park, ok. 1970 r. (zbiory Marka Jedynaka)
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Nekrolog Eugeniusza Kaszyńskiego w jednej z londyńskich gazet

Grób Eugeniusza Kaszyńskiego na Cmentarzu Gunnersbury  
w Londynie, ok. 1977 r. (fot. Leszek Kalinowski)
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Tabliczka epitafi jna na murze okalającym kapliczkę Matki Bożej Bolesnej 
na Wykusie (fot. Stanisław Dudek)

Tablica w Panteonie Polskiego Państwa Podziemnego przy klasztorze 
oo. Cystersów w Wąchocku, odsłonięta w czerwcu 1978 r. (fot. Stanisław 
Dudek)
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Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia umieszczonej na ścianie tablicy upamięt-
niającej mjr. „Nurta” na kościele pw. św. Andrzeja w Suchedniowie, 21 września 
1986 r. (fot. Tadeusz F. Religa „Orlicz”)

W X rocznicę śmierci mjr. „Nurta” E. G. Kaszyńskiego. Dowódca 2 pp Leg. AK 
w 1944 r., projekt: b.d., wykonawca: b.d., 1986, wymiary: 70 x 70 mm, materiał: 
żeliwo [?], wersja I (prawdop. egzemplarz wzorcowy)

W X rocznicę śmierci mjr. „Nurta” E. G. Kaszyńskiego. Dowódca 2 pp Leg. AK 
w 1944 r., projekt: b.d., wykonawca: b.d., 1986, wymiary: 69 x 69 mm, materiał: 
mosiądz, wersja II
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Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej – „Nurt”, [skok 
do Polski] 1/2 X 1942 r., projekt: Bronisław Czepczak-Górecki 
„Zwijak”, wykonawca: Teodor Kawecki, Gdynia 1987, wymiary: 
100 x 55 mm, materiał: mosiądz

Komendant „Nurt” wraca na Wykus, projekt: Bolesław Cetner „Zyndram”, wyko-
nawca: b.d., 1994, Ø 60 mm
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Major Eugeniusz Kaszyński „Nurt” 1909–1976. Wykus 1943–1944, projekt: b.d., 
wykonawca: b.d., Ø 59,5 mm, materiał: mosiądz [?], wersja I

Major Eugeniusz Kaszyński „Nurt” 1909–1976. Wykus 1943–1944, projekt: b.d., 
wykonawca: b.d., Ø 59,5 mm, materiał: ołów, wersja II
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Oznaka rozpoznawcza 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” 
(wersja nieofi cjalna), projekt: st. chor. Michał Michalski 
(zbiory Marka Jedynaka)

Portret mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, rys. Ryszard 
Dzieciaszek „Dąb” (zbiory Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach)
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Z kościoła pw. św. Andrzeja w Suchedniowie urnę z prochami mjr. „Nurta” wynosi Marian Świder-
ski „Dzik”, senior Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”. 
Asystują mu od lewej: Jerzy Oskar Stefanowski „Habdank”, Anna Lubowicka „Siostra Hanka”, 
Zdzisław Witebski „Poraj”. Suchedniów, 11 czerwca 1994 r. (fot. Tadeusz F. Religa „Orlicz”)

Urnę z prochami mjr. „Nurta” w asyście weteranów AK niesie Henryk Pawelec „Andrzej”, które-
go starania doprowadziły do ekshumacji. Suchedniów, 11 czerwca 1994 r. (fot. Tadeusz F. Religa 
„Orlicz”)



Podczas uroczystości Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–
„Nurt” na Wykusie 16 czerwca 2018 r. wartę przy grobie mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nur-
ta” po raz pierwszy wystawili żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kwiaty  
na grobie przyszłego patrona brygady złożyli dowódca 10 ŚBOT płk Artur Barański, zastępca  
dowódcy ppłk Piotr Gadomski oraz senator RP Jarosław Rusiecki (fot. Marek Jedynak)


