
PREZENTUJE ANGELIKA





Urodził się 22 sierpnia 1909 r w Łodzi. Był synem nauczyciela gimnazjalnego w Łodzi. 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 pracował do przejścia na 
emeryturę w 1934 r. Po przeniesieniu się do Łodzi poznał Zofię Michalinę Borkowską, również
nauczycielkę tamtejszych szkół. Pobrali się 10 lutego 1907 r. w kościele pw. Świętego Krzyża w Łodzi. 
Z ich związku – poza Eugeniuszem – urodziło się jeszcze dwoje dzieci: najstarsza córka Urszula 
Biruta (25 grudnia 1907 Do 4 – 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 edukację w zakresie szkoły elementarnej. Jednocześnie 
od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do aktywności fizycznej. W 1924 r. w Rudzie 
Pabianickiej założono klub sportowy. Rok później powstała sekcja lekkoatletyczna utworzona przez 
młodych pasjonatów. Jednym z jej organizatorów był niespełna 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 Kowalski, 
Franciszek Pytliński, Stanisław Wachowski, Stanisław Waszkowski i Marian Zbrożek. Sport 
zdominował jego młodzieńcze życie i pośrednio stał się motorem napędowym do późniejszej 
kariery wojskowej.



Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty i 
jako oficer w stopniu ppor. brał udział w wojnie 
obronnej 1939 r. na froncie południowym w 
batalionie Obrony Narodowej "Stryj". Internowany 
na Węgrzech jeszcze jesienią 1939 r. przedarł się do 
Francji, gdzie po raz drugi walczył z Niemcami w 8 
pułku 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Aliantów dostał
się do Anglii i został wcielony do 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej, gdzie w ośrodku 
szkoleniowym cichociemnych był instruktorem.



Po przejściu granicy polsko-węgierskiej 19 września 1939, 
został internowany w obozie na Węgrzech. Już jesienią
przedostał się do Francji, gdzie przydzielono go jako 
dowódcę plutonu piechoty do 8 pułku piechoty w 3 Dywizji 
Piechoty. W jej składzie walczył w czerwcu 1940 w kampanii 
francuskiej. Po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej 
Brytanii. Tam wstąpił do 4 Brygady Kadrowej Strzelców, a 
następnie 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod 
dowództwem płk. Stanisława Sosabowskiego. Po przejściu 
kursu spadochronowego został instruktorem w ośrodku 
spadochronowym w Ringway koło Manchesteru, gdzie 
szkolono cichociemnych. W końcu sam się zgłosił na 
cichociemnego i przeszedł wszystkie wymagane kursy 
przygotowawcze. 24 sierpnia 1942 zaprzysiężono go na rotę
przysięgi Armii Krajowej.



 W nocy z 1 na 2 października 1942 został zrzucony do Polski w ramach operacji 
„Chisel”. Do końca listopada przebywał w Warszawie, gdzie otrzymał przydział do 
Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Od 1 grudnia 1942 do kwietnia 1943 
pełnił funkcję oficera technicznego Związku Odwetu i jednocześnie inspektora 
dywersji Kedywu Komendy Okręgu. Był wówczas odpowiedzialny za organizowanie 
patroli dywersyjnych na szlakach komunikacyjnych i szkolenie żołnierzy. Po 
przybyciu Jana Piwnika ps. „Ponury”, który miał zadanie sformowania oddziału 
partyzanckiego, został jego zastępcą oraz komendantem Zgrupowania nr 1 w 
ramach Świętokrzyskich Zgrupowań AK (latem 1943). Jego oddział, liczący ok. 215 
ludzi, składał się z trzech plutonów: ppor. E. Domoradzkiego ps. „Grot”, chor. T. 
Wagi ps. „Szort” i wachm. T. Wójcika ps. „Tarzan”. Baza operacyjna znajdowała się
na wzgórzu Wykus, a teren działania obejmował obszar Gór Świętokrzyskich w 
rejonie Łysicy i Samsonowa. Po pierwszej obławie niemieckiej na partyzantów 28 
października oddział E. Kaszyńskiego przeniósł się w okolice Pasma 
Jeleniowskiego. W zimie w okresie rozformowania Zgrupowań, dowodził
skadrowanym oddziałem i pełnił pieczę nad czasowo zdemobilizowanymi 
żołnierzami. Po odejściu J. Piwnika z powodu zatargu z Komendą Okręgu objął 2 
stycznia 1944 dowództwo nad całością Zgrupowań Świętokrzyskich AK. Z rozkazu 
płk. Emila Fieldorfa „Nila” został wówczas zlikwidowany po przesłuchaniu przez 
„Nurta” bardzo groźny agent niemiecki ppor. Jerzy Wojnowski ps. „Motor”, oficer 
Zgrupowań, wyrok wykonał chor. „Szort”. Pod koniec 1944 r. Zgrupowania zostały 
rozformowane.



2 stycznia 1944 objął dowództwo Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. W ramach 
przygotowań do Akcji „Burza” zgrupowania przemianowane na Oddział Partyzancki 
2 pułku piechoty Legionów AK. 3 maja 1944 otrzymał awans do stopnia kapitana. W 
lipcu 1944 ponownie przemianowany I batalionu 2 pp Leg. AK. Przy batalionie 
powstała specgrupa produkująca pistolety maszynowe „KIS” własnej konstrukcji 
oraz miny przeciwpiechotne. Na czele I/2 pp Leg. AK przeszedł cały szlak bojowy 
Pułku od Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez Staszów, Opatów, Dziebałtów aż po 
okolice Przysuchy, gdzie przeprowadzono koncentrację oddziałów Korpusu AK 
„Jodła” w celu marszu na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Po odwołaniu marszu na 
Warszawę, z 2 Dywizją Piechoty przeszedł na południe od Końskich, a następnie w 
kierunku Kielc i wreszcie Włoszczowy. 8 października 1944 rozkazem Komendanta 
Okręgu AK „Jodła” mianowany dowódcą 2 pułku piechoty Legionów AK. Dowodzenie 
sprawował faktycznie do 12 października, gdy rozwiązano w okręgu związki 
taktyczne na poziomie pułku. Powrócił do swego batalionu. 29-30 października 1944 
w rejonie wsi Chotów – Oleszno odpardł atak niemieckiej obławy. Zmuszony został
do odwrotu i ciągłego kluczenia przed Niemcami. 14 listopada 1944 rozformował
batalion w rejonie Świniej Góry. Do rozwiązania Armii Krajowej melinował w okolicy 
Włoszczowy. 18 stycznia 1945 awansowany został do stopnia majora ze 
starszeństwem 1 stycznia 1945. Wkroczenie na Kielecczyznę Armii Czerwonej 
uniemożliwiło ponowną mobilizację oddziałów.



 Jesienią 1946 r. losy polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii były już jednak przesądzone. 
Brytyjczycy jednostronnie zdecydowali o rozwiązaniu stacjonujących 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 ewidencyjnych 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 zawodu, 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 powstawaniu 
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 znałWielką 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. 34 Dla wielu osób choroba psychiczna, która dotknęła człowieka 
uchodzącego 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 pozbawiony 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 biurowej 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 
działalność Studium Polski Podziemnej. Wszystkie pokoje na piętrze 
zajmowali 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 prowadzona w 
nowatorski sposób i z dużymi osiągnięciami. Częste pobyty w szpitalu 
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.



 Myślami w Michniowie, na Wykusie, w Górach Świętokrzyskich i na 
Opatowszczyźnie pozostał do końca, odsuwając się coraz bardziej od codziennego 
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 Krajowej, trzykrotnie Medalem Wojska, 
a także brytyjską Gwiazdą za Wojnę 1939–1945. Posiadał również Znak 
Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy oraz Znak Spadochronowy Armii 
Krajowej, a także Odznakę Pamiątkową Armii Krajowej. Przez swoich 
podkomendnych uhonorowany został również Odznaką Środowiska 
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 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 Londynu – Ealing. Informacje o jego śmierci 
w krótkim czasie dotarły do Polski. Kombatanci skupieni wokółWykusu w 
kościołach w całym kraju zamówili msze święte za duszę swego dowódcy
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