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 Urodził się 22 sierpnia 1909 r w 
Łodzi. Był synem nauczyciela 
gimnazjalnego. Swoje drugie imię
zawdzięczał litewskiemu 
pochodzeniu ojca. W młodości 
uprawiał lekkoatletykę w 
młodzieżowych drużynach, co 
mogło mieć wpływ na późniejszy 
wybór drogi wojskowego.

Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”, źródło: Internet



 Po zdaniu matury w 1931 roku nie 
zdecydował się na pójcie na studia – na co 
mogły mieć wpływ nie najlepsze oceny na 
świadectwie – i został powołany do 
wojska. Służbę opuścił w 1935 roku w stopniu 
podporucznika. Dowódcy pozytywnie ocenili 
jego charakter i widzieli w Kaszyńskim 
zdolności do kierowania oddziałem.

 Rozstanie z mundurem nie potrwało długo, 
ponieważ już w 1938 roku rozpoczął kurs na 
dowódcę oddziałów przeciwpancernych. 1 
kwietnia 1939 roku został powołany do 
służby.

Eugeniusz Kaszyński, źródło: Internet



 W sierpniu 1939 roku został skierowany do batalionu Obrony 
Narodowej "Stanisławów", z którym miał odbyć manewry letnie. Po 
wybuchu wojny we wrześniu został w niej do czasu zakończenia 
walk.Wraz z oddziałem bronił przedpola dawnej granicy ze 
Słowacją, ale pod naporem wojsk niemieckich oraz na wieść o 
wkroczeniu Sowietów 17 września 1939 roku, dostał rozkaz 
opuszczenia kraju. Podporucznik Kaszyński wraz ze swoim 
batalionem przekroczył granicę z Węgrami w nocy z 19 na 20 
września.

 Przebywał w internowaniu do końca 1939 roku, później w ramach 
tajnej operacji przedostał się do powstających we Francji Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wydostał się z Węgier dzięki pomocy 
Biura Ewakuacyjnego "Ewa", które działało przy polskim konsulacie 
w Budapeszcie.

 Po kapitulacji Francji dotarł do Wielkiej Brytanii. Dołączył do kursu 
prowadzonego przez płk. Stanisława Sosabowskiego, który 
przygotowywał żołnierzy do pracy konspiracyjnej w Polsce. Poznał
wtedy Jana Piwnika "Ponurego", z którym się zaprzyjaźnił. Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”, Źródło: Internet



 Przeszedł morderczy kurs dla 
cichociemnych i w nocy z dnia 1 na 2 
października 1942 roku został
przerzucony do Polski. Wylądował w 
okolicach Mińska Mazowieckiego. Po 
krótkim okresie aklimatyzacji w 
Warszawie, wraz z kompanami, z którymi 
został zrzucony na spadochronie – ppor. 
Waldemarem Szwiecem "Robotem" oraz 
ppor. Antonim Jastrzębskim "Ugorem" –
został skierowany do Związku Odwetu 

Komendy Okręgu Radomsko-
Kieleckiego Armii Krajowej.

Cichociemni, Źródło: Internet



 Wszedł w skład organizowanego przez 
Jana Piwnika "Ponurego" od przełomu 
maja i czerwca 1943 roku Zgrupowania 
Partyzanckiego AK "Ponury". Został
zastępcą dowódcy i objął pod swoją
komendę I Zgrupowanie. Zdobył
zaufanie swoich ludzi dzięki dbałości o 
podwładnych i ochronie ludności 
cywilnej.

Jan Piwnik „Ponury”, źródło: Internet



 Zgrupowanie "Nurta" stacjonowało w 
okolicy słynnej partyzanckiej 
kryjówce na wzgórzu Wykus, 
nieopodal Wąchocka i brało czynny 
udział w licznych akcjach zbrojnych 
prowadzonych latem i jesienią 1943 
roku przez Zgrupowanie 
Partyzanckiego "Ponurego".

Wykus, źródło: Internet



 Aż do rozpoczęcia akcji "Burza" oddział
gromadził zaopatrzenie i prowadził
małe akcje zaczepne przeciwko 
Niemcom. Na uwagę zasługuje 
rozpoczęcie własnej produkcji 
pistoletów maszynowych KIS, 
zaprojektowanych przez partyzantów. 
Były produkowane nielegalnie przez 
zakonspirowanych pracowników 
warsztatów i fabryk w Opatowie, 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-
Kamiennej, Starachowicach i Wąchocku.

Pistolety maszynowe KIS, źródło: Internet



 Latem 1944 roku oddział "Nurta" toczył coraz cięższe 
walki z Niemcami.W połowie sierpnia dotarł w okolice 
Nowej Słupi na północny-wschód od Kielc, gdzie zastał
go rozkaz o formowaniu dużego zgrupowania Korpusu 
Kieleckiego AK w lasach przysuskich. Zgrupowanie 
miało wyruszyć na pomoc walczącej w powstaniu 
Warszawie, ale okazało się zbyt duże do poruszania się
po terenie kontrolowanym przez Niemców i musiało 
zostać podzielone na mniejsze jednostki.

 Oddział Kaszyńskiego przeszedł w okolice lasów 
koneckich, w których kontynuował walkę z Niemcami. 
Jesienią 1944 roku po wyjściu z okrążenia skierował się
na wschód od Kielc, w okolice Włoszczowy.

 Pod koniec października stoczył ciężkie walki z siłami 
niemieckimi. Największą bitwą oddziału "Nurta" było 
stracie pod Chotowem, do którego doszło 30 
października 1944 roku. 14 listopada 1944 roku na 
ostatnim apelu rozwiązał oddział i rozesłał
żołnierzy do zimowych schronień. 

Ostatnie boje na ziemi włoszczowskiej, źródło: Internet



 Po II wojnie światowej Eugeniusz 
Kaszyński osiadł w Londynie. Przez 
resztę życia leczył się na 
schizofrenię. Zmarł 24 marca 1976 
roku. Zgodnie z jego wolą prochy 
zostały sprowadzone do Polski i 
złożone przy kapliczce na Wykusie. 
Za swoje zasługi Eugeniusz 
Kaszyński odznaczony został
Orderem Virtuti Militari V klasy, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
trzykrotnie Medalem Wojska oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z 
Mieczami. Wspólne zdjęcie mjr Nurta i Siostry Hanki, źródło: Internet



 W czerwcu 1995  nasza szkoła 
otrzymała imię mjr. Eugeniusza 
Kaszyńskiego „Nurta”. Podczas 
uroczystości nadania imienia został
również poświęcony i wręczony sztandar 
szkoły, a także odsłonięta pamiątkowa 
tablica. Szkoła Podstawowa w Goździe, źródło: Internet



 Ukazała się również biografia tego 
wybitnego dowódcy Armii 
Krajowej. Autorami biografii są: 
Marek Jedynak i Renata 
Ściślewska-Skrobisz

Biografia Eugeniusza Kaszyńskiego, źródło: Internet



fragment hymnu szkolnego



 Marek Jedynak, Renata Ściślewska-Skrobisz, Major Eugeniusz Gedymin Kaszyński 
"Nurt", "Mur", "Zygmunt" (1909-1976), Warszawa 2019

 https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2479770,Eugeniusz-Kaszynski-ps-
Nurt-cichociemny-ktorego-pokonal-pokoj

 https://www.solidarni.waw.pl/nurt-habdank.htm

 http://proskarzysko.pl/eugeniusz-kaszynski-nurt-biografia/
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