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Maria Kann - ps. "Halina", "Kamilla" - Związek Harcerstwa Polskiego

Ur. 11.05.1906r. w Łochwicy /Ukraina - ziemia połtawska/, zmarła w War
szawie 30.12.1995r. - pochowana w Warszawie na cmentarzu Wawrzyszewskim. 
Rodzice1 Bolesław Kann i Maria z Siewruków, otoje farmaceuci i właści
ciele apteki w łochwicy. Ojciec zmarł przed wybuchem I-ej \vojny świato
wej. Matka w 1921r.z czwórką dzieci /zagrożona aresztowaniem jako właś
cicielka apteki/ucieka wozem konnym z Łochwicy do Polski, dc Warszawy,,
Tu dostaje pracę jako farmaceuta w Centrali Aptek Więziennych. Odtąd 
Maria Kann mieszka w Warszawie do końca swego życia. W 1926r. zdaje 
maturę w Państwowym Gimnazjum im.Królowej Jadwigi i rozpoczyna studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Magisterium uzyskuje w 1931r 
Równocześnie studiuje estetyką pod kierunkiem prof. Wł,Tatarkiewicza 
oraz kończ;/- Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez 
cały okres studiów pracuje udzielając korepetycji, W 1928r. zostaje 
wciągnięta do Związku Harcerstwa Polskiego przez koleżankę ze studiów, 
Sabinę Marcinkowską,, W miesiącach letnich prowadzi obozy harcerskie. 
Włącza się też w działalność Kręgów Starszoharcerskich i wiąże się z 
Kręgiem "Wilcze Gniazdo".
Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w dwóch warszawskich szkołach pow
szechnych. W 1932r. na propozycją naczelniczki harcerek, Jadwigi Wierz
biańskiej* przyjmuje pracę w Harcerskiej Szkole im. Aadrjse j@ Małjteowskieg 
go przy ul. Kruczeją i tu pracuje do wybuchu Ii-ej wojny światowej. Za
kłada w tej szkole i prowadzi Lotniczą Drużynę Zuchową, organizuje przed 
stawienia teatralne, do których teksty układają same dzieci, Pisze do 
prasy harcerskiej i rozpoczyna pisanie książek - pierwsze dwie wydaje 
przed wojną. W 1933r.jako członek harcerskiej grupy prasowej uczestni
czy w Światowym Zlocie Skautów w G6df!lfl na Węgrzech, gdzie poznaje i 
zaprzyjaźnia się z pisarką Zofią Kossak-Szczucką i grupą polskich har
cerzy lotników. Wkrótce potem kończy kurs szybowcowy I-go i Ii-go stop
nia w Goleszowie i Auksztagirach. Obejmuje kierownictwo Referatu Szybow
cowego Żeńskiej Chorągwi Harcerskiej i równocześnie zostaje Gospodynią 
Harcerskiego Klubu lotniczego na Polu Mokotowskim.
We wrześniu 1939r. na polecenie Głównej Kwatery Harcerek organizuje i 
prowadzi szpital przy ul. Siennej, który stanowi filię Szpitala Ujazdow
skiego. Po kapitulacji przechodzi do konspiracji, przyjmuje pseudonim 
"Halina" i organizuje oraz prowadzi Harcerski Sanitariat 'Warszawy. Kie
ruje nim do lutego 1942r, a już od stycznia tego roku rozpoczyna pracę 
w Biurze Informacji i Propagandy Okręg Warszawa-Miasto, którego szefem 
jest hm Aleksander Kamiński. Obejmuje redakcję KOPR - Komisja Propagan
dy w dziale "Sztuka". Bo wybuchu Powstania 1944r. KOPR opracowuje i wy
daje 17 pozycji, wśród nich 3 broszury autorstwa Marii Kann:"listy z 
Anglii", "Świadectwo prawdzie" i "Naoczach świata".- te trzy pozycje

4



sygnowane "były znakiem GLOB. Ostatnia odegrała szczególną rolę - zawie
rała zbiór faktów z getta warszawskiego i z powstania w gettcie dzięki 
czemu spełniła ważną rolę informacyjną o eksterminacji Żydów. Została 
wysłana zagranicy. W BIP-ie Ilaria Kann przyjęła pseudonim "Kamilla1', 
w 1S42r. bardzo aktywnie udziela się "organizowania*" sztandaru dla 
Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej zainicjowanego przez jej 
dowódcę, gen.St.Sosabowskiego, i kpt. Macieja Kalenkiewicza, ps."Kotwic2 

skoczka spadochronowego, zrzuconego do Kraju w pmstząikatads końcu 1941r. 
Maria Kann wraz z Zofią Kossak-Szczucką zostaje matką chrzestną tego 
sztandaru, który został poświęcony już 3 listopada 1942r. kaplicy Wa
nien Kanonicznek przy ul. Bielańskiej, ale wręczenie sztandaru Brygadzie 
miało miejsce dopiero 15 czerwca 1944r. Również w 1942r<, Maria Kann roz
poczyna prac^i "Żegocie" i razem z Zofią Kossak zajmuje się głównie rato
waniem dzieci żydowskich. Za tę pracę i za broszurę o Getycie zostaje 
po wojnie odznaczona dyplomem i medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata". Od początku konspiracji, bo już od końca 1939r. współorganizu
je przerzut "grypsów" na Pawiak, a na początku lat 40-tych Komunii św.« 
Działalność tę umożliwiła Marii Kann znajomość z dwoma strażniczkami 
więziennymi Pawiaka: Wandą Danutą G-awryłow i Ludwiką Uzar-Krysiakową, 
które z mieszkania Marii Kann przenosiły komuniłg/^^rypsy" do więzie
nia. Mieszkanie Marii i jej matki/kierowniczki Centralnej Apteki wię
zień, która ułatwiła kontakty córki ze strażniczkami/mieściło się na 
zapleczu Apteki przy ul. Długiej 52f„
W 1943r.Maria Kann organizuje wraz z dyrektorem wydawnictwa Gebethnera 
i Wolffa, dr Józefem Zarembą i malarzem, St.Miedzą-Tomaszewskim, konspi
racyjne wydawnictwo "ZAŁOGA", które do Powstania Warszawskiego zdążyło 
opublikować 7 tytułów książek. Niemal równocześnie z "Załogą" organizu
je z inż. Stefanem Waciórskim, kpt.Maciejem Kalenkiewiczem i Jerzym 
Renckim/przsiiKtasilKisigm^lotnicze pismo WKL /Warszawski Klub Lotniczy/ 
"WZLOT". Maria Kann zostaje jego naczelnym redaktorem. Do Powstania 
Warszawskiego ukazało się 5 numerów "V.ZLOTU". W czasie Powstania zgła
sza się do pomocy jako sanitariuszka dc szpitala na ul. Leszno. Po upad
ku Starówki zostaje wywieziona do obozu w Pruszkowie, ciężko chora tra
fia dó szpitala w Sochaczewie. Po odzyskaniu zdrowia wyjeżdża w listo
padzie 1944r. do Krakowa, gdzie pracuje w Wydziale Oświaty i Kultury 
Delegatury Rządu. W ^aju 1945r. nawiązuje kontakt z Lmilią Malessa i 
wraz z nią pracuje w Delegatur** Sił Zferojnyek na Kraj w dziale przerzu
tów za granicę kurierów i osób zagrożonych aresztowaniem, po rozwiąza
niu Delegatury w tym samym, dziale w ♦ W|jl /Wolność i Niezawisłość/. La
tem 1945r. wraca do Warszawy, gdzie w listopadzie zostaje aresztowana. 
Przez 3 miesiące przetrzymywana jest w więzieniu przy ul.Rakowieckiej.
W lutym 1946r.zostaje zwolniona w ramach "akcji ujawn^'ania". Dostaje 
pracę w Polskim Radio jako kierownik redacji w dziale dziec4 ęco-młodzi^-

-  2 -
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żowym, ale po kilku miesiącach * dolecenia Urzędu Bezpieczeństwa otrzy- 
ipuje wymówienie z dnia na dzień ""bez orawa podejścia do biąrka". W 1947r 
otrzymuje propozycję od dyr.Zofii Dembińskiej z "Czytelnika" objęcia ±z 
działu literatury dziecięco-młodzieżowej. Z ramienia "Czytelnika” orga
nizuje pierwszy w Polsce Zjazd Pisarzy i krytyków w sprawie literatury 
dla dzieci i młodzieży, również redaguje w tygodnika "Odrodzenie" dział 
"Sztuka dla Dzieci i Młodzieży". Przez pewien czas jest członkiem Komi
sji d/s Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Równocześnie wydaje kilka 
powieści. W 1952r. zostaje zwolniona z "Czytelnika" i poświęca się pracy 
twórczej. Do 1963r. ma zakaz wyjazdu zagranicę. Po raz pierwszy otrzymu
je zezwolenie w 1963r. na wyjazd do Izraela na zaproszenie Xad Yashem 
gdzie dostaje w/w dyplom "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" i sadzi 
drzewko oliwne na Górze Pamięci Har Ilazikaron. Późniejszy jakzKxx lata 
stanowią dla Marii Kann okres intensywnej pracy twórczej. Tworzy wiele 
powieści i sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. 
Za całokształt pracy literackiej otrzymała nagrodę Prezesa Rady Mini- 
s+rów, Dyplom Honorowy od Światowej Ped racji Młodzieży, a za książki 
dla dzieci tytuł "Przyjaciela Dziecka". Pod koniec życia inicjuje i or
ganizuje Komitet łe^kcji V-1 i V-2. Po dziesięciu latach 
starań pomnik poświęcony tym, którzy w latach wojny wykryli i rozpraco
wali niemiecką broń Y-1 i V-2 stanął na PI.Politechniki w Warszawie, 
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 32 listopada 1991r.. Za tą działalność 
została odznaczona przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Odznaczona także została krzyżem a K ,  

sc&i.3±KKi Krzyżem Zasługi z Mieczami , wieloma innymi medalami i odznacze- 
n iami.
Maria Kann spisała swoje wspomnienia, zwłaszcza wojenne, w dwóch książ
kach: "Niebo Nieznane" - Wyd. MON.1964r, oraz "Granice Świata" - Warsza
wa 2000r.,Drukarnia Wojciech Lewicki*
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1326- 28 stycznia 1996 SŁOWO

5 stycznia 1996 roku odbył się pogrzeb zmarłej 
30 grudnia 1995 r. znanej pisarki Marii Kann 
nazywanej przez wszystkich znajomych Murką. 
Poznałam ją w 1991 roku podczas gromadzenia 
materiałów do wystawy o Zofii Kossak. Mimo że 
dzieliła je różnica wieku (pani Maria była młodsza 
od swojej słynnej koleżanki po piórze o 26 lat), 
pozostały z sobą w przyjaźni.

%fis,

I ch znajomość datuje się od 
1933 r. O bie brały udział 
w IV jamboree (zlocie har

cerzy) w Gódóilo pod Buda
pesztem na Węgrzech. Maria 

f K a n n  redagowała gazetkę 
f  - ' , ścienną. Zawieszała ją co 

dziennie na głównej tablicy. 
Pani Zofia czytała te teksty. 
Któregoś dnia powiedziała: 

r  4 — Murko, ty masz talent. 
Powinnaś pisać.

Zawstydzona harcerka 
przyznała się, że właśnie pisze 
powieść lotniczą.
'  — W  takim razie jak skoń

czysz, zgłoś się do mnie i 
spróbujemy ją wydrukować. 

W  jakiś czas po powrocie 
'V  do kraju Murka zgłosiła się 
<. « do Zofii Kossak. Rękopis po

wieści Pilot gotów  znałazł u- 
znanie w jej oczach. Zaprowa
dziła więc swoją młodszą ko- 
leżankę do Gebethnera i

L *  WoKfa.
i ' fj  Kiedy -obie weszły do gabi- 

 ̂ netu dyrektora Zaremby Mu- 
rlca spostrzegła z przeraże- 

•niem, że w kącie zalega stos 
rękopisów i maszynopisów, 

t Pomyślała, źe taki koniec spo- 
tka pewnie i jej próbę powie- 

£ .  śd. Ale pani Zofia była dobrej 
f -  '■ myśli. Twierdziła, że to dobra 

powieść. I rzeczywiście, książ
ka ukazała się w druku. 

Podczas okupacji obie pisa- 
' '  rki zajmowały "się aktywnie 

działalnością konspiracyjną i 
służyły piórem. Maria Kann 
była autorką broszury „Na o- 
czach świata" wzywającej na 
pomoc ginącym Żydom. Po- 
cfzebne materiały otrzymała 
rhin. od Zofii Kossak.

-SPRAWIEDLIWE 
WŚRÓD NARODÓW 

ŚWIATA

** W spólnie brały udział w 
iJccji “ ratowania Żydów. Jak

wspomina Maria Kann w 
książce „Niebo nieznane": Na 
„ W eronikę"  [Zofię Kossak) 
można było zawsze liczyć, jeśli

znajomy, któremu takiego dziec
ka  pokazać nie sposób. Siedzia
łyśmy sam e w  kuchni, rozmyś
lając ponuro o tym, że trzeba 
znów wyjść na ulicę i znów  
chodzić od  domu do domu.

— G dyby tak  porozum ieć się 
z jak im ś Domem Dziecka albo  
klasztorem -  głośno rozważała  
pani Zofia. -  Na petono znalaz
łabym  kogoś zacnego, kto Zajął
by się małą. A Ink...

N araz rozjaśniła się.
— Już wiem  — szepnęła po

chylając się do mnie -  wiejmy  
stąd, a  jutro o b ierz em y  małą.

— Jak  to? A pani S.?

która była kierowniczką apte
ki więziennej przy ul. Długiej 
52. M ogły  do niego dojść 
wewnętrznym korytarzem z 
apteki, nie zwracając niczy
jej uwagi. Jeżeli Maria Kann 
nie mogła dostarczyć komuni
kantów, wówczas odbierano 
je z kościoła św. Andrzeja 
(zwanego również kościołem 
św. Karola Boromeusza) przy 
ul. Chłodnej. Zadanie to p o
wierzano głównie Halszcze 
Żuromskiej, czasami robiła to 
Zofia Kossak, jej córka Anna 
Szatkowska i W itold Bieńko
wski.

Były niegdyś 
takie Polki...
Dzieje przyjaźni Marii Kann i Zofii Kossak

trzeba było zdobyć dla kogoś 
pieniądze czy ubrania. Kierow a
ła bowiem  konspiracyjną kom ór
ką zwaną popularnie: O  - 
c h r  o n k ą  albo W y d z i a 
ł e m  z d y c h u ł c ó w ,  czyli lu
dzi wynędzniałych, głodnych, 
potrzebujących natychmiastowe
g o  ratunku. Do niej biegałam, 
kiedy potrzebna była pomoc ży
dowskim  dzieciom. I...J

Niełatwo było znaleźć kryjó
wkę dla małych uciekinierów z 
getta, zwłaszcza jeśli rysy dziec
ka  zdradzały jego pochodzenie.

Kiedyś, nie wiem już jakim  
sposobem  trafiła do „ W eroniki" 
m ała dziewczynka o  drobno krę
conych włosach i ostrym semic
kim  nosie. Biegałyśmy po mieś
cie w lokąc ją  za sobą i truch
lejąc, kiedy kto na nią spojrzał. 
Wszędzie odm aw iano przytułku. 
Wreszcie wylądowałyśm y we 
trójkę na Chłodnej, u przyjaciół 
pani Zofii. Pani domu na w idok 
tnałej żachnęła się i prosiła, że
byśmy ją  czym prędzej zabiera
ły, bo właśnie m a przyjechać
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PANI M AR IA KANIM
była u s łu żo n a  działaczka 

fUdy Pomocy łydom 'IegoU\
Wara z rw rałenitni v*Awn»9o życia 

i podkreślenia godna szlachetny 

odwag* uczestniczyła w  dziele 

ratowania prześladowanych lyóó*. 
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-  Przecież nie wyrzuci jej na 
ulicę!

Skradając się na palcach po  
cichutku wyszłyśmy na kuchen
ne schody, a  polem  już z po
śpiechem icym knęłyśm y się na 
ulicę. Dziewczynka nawet nie 
spojrzała na nas. Siedziała na 
stołeczku ze wzrokiem utkwio
nym w podłodze.

Nazajutrz z zachowaniem  
wszelkich ostrożności przewie
ziono dziewczynkę do jednego z 
D om ów Dziecka, gdzie na nią 
oczekiwała, wyszukana przez 
panią Zofię, z a c n a  o s o b a .

W  jak iś  czas potem  małą 
zaopatrzono w  fałszyw e doku
menty i była jak o  tako zabez
pieczona, jak o  że kościół na Bie
lanach dostarczał nam prawdzi
wych m etryk po zmarłych dzie
ciach swej parafii.

O bie zostały też odznaczo
ne medalem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata". Pani 
Maria wraz z Władysławem 
Bartoszewskim zasadziła pa
miątkowe drzewko Rady Po
m ocy Żydom  „Żegota" w A- 
lei Sprawiedliwych w Jerozo
limie 28  X I 1963 r. Kiedy się z 
nią spotkałam, żałowała bar
dzo, że to nie pani Zofii przy
padła w udziale ta uroczys
tość (Z. Kossak została od
znaczona pośm iertnie 25 III 
1985 roku).

K O N SP IR A C Y JN E
D IA K O N ISĘ

O bie panie brały udział w 
dostarczaniu komunikantów 
więźniom na Pawiak i na Ser
bię (więzienie dła kobiet). Łą
czniczki (najczęściej były to 
Maria Tom aszewska „Urszu
la" i Maria Kann „Halina") 
odbierały komunikanty z koś
cioła św. Krzyża lub z kaplicy 
sióstr franciszkanek przy ul. 
Elektoralnej. Tutaj zadziała z 
kolei harcmistrzyni Zofia Jaxa 
Bykowska (w porozumieniu z 
księdzem Janem Zieją wysta
rała się o możność brania Ko
munii Św. z tej kaplicy). Ko
lejne łączniczki lub strażniczki 
z Pawiaka (Danuta Gawryło, 
Ludwika Uzar-Krysiakowa 
„M yszka" odbierały je  w pun
kcie kontaktowym. Było nim 
mieszkanie matki Marii Kann,

Komunikanty przenoszono 
w korporale. W  kaplicy ss. 
franciszkanek ow ijano je  (każ
dy oddzielnie) w cienką bibuł
kę. Kilka razy używano do 
tego celu czarnej emaliowanej 
pudemiczki, zakupionej spec
jalnie przez panią Zofię (po 
wojnie została przekazana na 
Jasną Górę). Po szczęśliwym 
pizebmięciu przez „wachę" 
Lusia Uzarówna, zaprzysiężo
na pracownica Komórki W ię
ziennej, wręczała paczkę 
Wandzie Wiłczańskiej, która z 
reguły zawijała ją w kłębek 
wełny. Miała go cały czas 
przy sobie robiąc na drutach 
sweter lub szalik. Najczęściej 
to  ona roznosiła komunikanty 
i udzielała Komunii św. tym, 
którzy tego pragnęli.

M A T K I C H R Z E ST N E 
SZ T A N D A R U

O bie panie były też mat
kami chrzestnymi sztandaru 
dla I Brygady Spadochrono
wej. W  styczniu 1 9 4 2  roku 
M aciej Kalenkiewicz „K ot
wicz" (cichociemny zrzucony 
do kraju w nocy z 2 7  na 28 
grudnia 1941 r.) zwrócił się za 
pośrednictwem M arty Rado
mskiej do Marii Kann z pro
śbą o  kontakt z Zofią Kossak. 
Przekazał jej, że I. Samodziel
na Brygada Spadochronowa 
pragnęłaby otrzymać sztandar 
od W arszawy tak jak lotnicy 
otrzymali sztandar od W ilna 
(mieszkanki Wilna w ciągu 
1940 roku z inicjatywy kpt. 
pil. Jana Hryniewicza w yko
nały sztandar, który został 
przewieziony drogą konspira
cyjną do W ielkiej Brytanii 
wiosną 1941 r.).

Propozycja została przyjęta 
z radością i dumą. Pow ołano 
komitet organizacyjny. Posie
dzenia odbyw ały się w staro
świeckich komnatach panien 
kanoniczek na ul. Bielańskiej 
przy placu Teatralnym . W  
skład komitetu oprócz Zofii 
Kossak, M acieja Kałenkiewi- 
cza i Marii Kann weszli: pro
fesor Henryk M ościcki, Emilia 
Grocholska i Ida Łoś. Podczas 
wielu spotkań debatowano 
nad tym, co należy umieścić 
na sztandarze. U zgodniono

M aria  Kann, 1991 r.

wreszcie, że wystarczą naj
prostsze słowa: Bóg i O jczyz
na.

Następnie rozpisano kon
kurs na godło na drugiej stro
nic. Zwyciężył projekt inży
niera M acieja N ow ickiego. O - 
statecznie na sztandarze zna
lazło się godło państwowe, 
znaki spadochronowe, wize
runek Michała Archanioła, pa
trona spadochroniarzy, godło 
W arszawy i napisy: „Bóg i 
O jczyzna" i „Surge Polonia".

Po uzgodnieniu projektu 
sztandaru rozpoczęły się g o 
rączkowe poszukiwania m ate
riału: musiał to  być biały i 
czerwony jedwab. Radość ze
branych u kanoniczek nie 
miała granic, kiedy wpadła 
Murka i oznajmiła, że profe
sor Adamczewski przekaże na 
ten cel kapę kardynała Duna
jew skiego z purpurowej mory 
przechowywaną jeszcze od 
XVIII wieku. W szyscy ode
tchnęli z ulgą. W  niedługim 
czasie znalazł się też i biały 
materiał. Pani Madalińska od
dała na ten cel ślubną suknię 
swojej babki. Sztandar wyhaf
towano w pracowni artysty
cznej przy uł. Brackiej 23. Ha- 
fciarki pracowały nocami a ra
no szły do swojej pracy.

I wreszcie nastąpiła uroczy
sta chwila. 3 listopada 1942 
roku w kościele panien kano- 
nićzek na ul. Bielańskiej w 
obecności cichociem nych M a
cieja Kalenkiewicza, por. M ie
czysława Eckhardta „Bocia
na", lwowianina i ppor. M ar
ka Jana „W alki" oraz matek 
chrzestnych sztandaru Zofii 
Kossak i Marii Kann ksiądz 
Edmund Krauze (z parafii św. 
Krzyża) uroczyście poświęcił 
dar społeczeństwa W arszaw y 
dla spadochroniarzy.

N a ulicach szaleje Gestapo -  
wspominała po latach Zofia 
Kossak -  więc zaproszeni opat
rzeni hasłem  poczynają się scho
dzić już od południa i siedzą 
skuleni z zimna w kościele cze
kając, b y  tłumnym nadejściem  
nie zwracać uwagi.

Gdy wczesny m rok listopado
w y otuli miasto, przy szczelnie 
zasłoniętych oknach i słabym  
blasku dwóch świec rozpoczyna 
się uroczystość. O to sztandar. 
Jakiż on piękny! O glądającym  
g o  wydaje się, że nigdy w  życiu 
nie widzieli nic równie pięknego. 
D otykają chrzęszczącej materii 
ze czcią. Tłoczą się poruszając 
bezszelestnie niby we śnie.

Ksiądz młody, gorejący, prze
m aw ia półgłosem: że ten sztan
dar, dar W arszaw y, poniesie je j  
wielkie serce braciom wolnym. 
Że ten sztandar będzie łopota! 
nad g łow am i szczęśliwych roda
ków  walczących jaw nie, w  blas
ku dnia i chwały. Że to krety ślą 
g o  orłom.

Na te słow a oczy ludzi pod
ziemnych, acz bardzo twardych, 
napełniają się łzami. Tak, to

Fot. M. Pałaszewska

krety posyłają orłom  tę czerwień 
i biel, podają hasło proste, jedy
ne, prawdziw e: Bóg i Ojczyzna 
i Surge — W stań!

Żaden z pocztu sztandaro
w ego nie przeżył. M aciej Ka- 
lenkiewicz poległ w walce i  
oddziałami radzieckimi 21 sie
rpnia 1944 pod Surkontami, 
pow. Lida, por. M ieczysław  Ą  
Eckhardt zginął 2 0  listopada 
1942 w Dawidgródku a por. 
M arek Jan zosta] zastrzelony 
przez Gestapo w  maju 1943 
w W arszawie. U'**-.'

N ie od razu udało się prze
kazać ten cenny dar do ad
resatów. Nie było  możliwo
ści, by  przerzucić do Anglii 
ciężki, haftowany żlotem i 
srebrem sztandar. Przechow y- 
w any był początkow o u PP. 
Kanoniczek, potem u Marii 
Kann, aż wreszcie ksiądz Ed
mund Krauze ukrył g o  mię
dzy kapami i ornatami u sióstr * 
urszulanek na G ęstej.

Żołnierze otrzymali g o  do
piero w 1944 roku. W tedy 
Zofia Kossak przebywała w 
Brzezince. W  je j i swoim imie
niu M aria Kann wraz ze 
sztandarem przekazała list bę
dący aktem nadania. Dla ścis
łości dodam, że autorem bru
lionu Listu do najbliższych w 
Kraju był M aciej Kalenkie
wicz.

Posyłam y W am  chorągiew, 
pod którą będziecie zwyciężać! 
O jcowie i m atki donoszą W am , 
żeście ich bezgraniczną dum ą i 
miłością; rodzeństwo i dzieci — 
żeście nadzieją, ufnością i wzo
rem, a  żony i narzeczone ślą  
słow a oddania i bezgranicznej 
tęsknoty.

M aria Kann dopisała m.in.: 
spodziewacie się z Polski, ń em i 
ruin i niedoli słów  przepojonych 
m ęką. Nie usłyszycie ich. To nie 
jest ważne. D ość o fiar niesie ka
żda chwila codzienna, a  polską  v 
m ęką nazbyt już wiele ń em i na 
świecie nasiąkło. Tym, co nas w  
trwaniu najbardziej um acnia i 
krzepi — to nie rozm iłowanie w  
poświęceniu i palm ie męczeńs
kiej^ ale wiara, że idą dni W ieł- 
kiej Przemiany, dni polskiego  
czynu i chwały.

Sztandar trafił do Anglii 
drogą powietrzną C,M ostem 
I") w nocy z 15 na 16 kwiet
nia 1944 r. U roczystość wrę
czenia sztandaru miała m iejsce 
w Cupar w Szkocji. Z rąk 
prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza odebrał go  w 
imieniu żołnierzy 1. Samo
dzielnej Brygady Spadochro
now ej generał Stanisław S o sa- 
bowski.

Pisarki zobaczyły się do
piero po pow rocie Zofii Kos
sak do kraju w 1 957  roku. 
Pani M aria Kann z dumą po
kazywała mi książki pani Zofii 
z dedykacjami.
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