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Autorka zakazanej piosenki

Sto lat temu, 26 maja 1914 roku, urodzi∏a si´ Anna
Jachnina. Przysz∏a na Êwiat w znanej w Ciechocinku
rodzinie. Jej ojciec, Leopold Grzelecki pracowa∏ jako
ogrodnik w Paƒstwowym Zak∏adzie Zdrojowym, matka
- Józefa z domu Czaki pochodzi∏a z rodziny o tradycjach
patriotycznych (kuzynkà Anny by∏a Hanka Czaki - har-
cerka, sekretarka Wydzia∏u Informacji w Biurze Infor-
macji i Propagandy Komendy G∏ównej AK, stracona
za swojà dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w 1944 r.). Uczy∏a
si´ we w∏oc∏awskim Zak∏adzie Sióstr S∏u˝ebniczek Ur-
szulanek, gdzie w 1933 r. zda∏a matur´. Dwa lata po-
tem wysz∏a za mà˝ za kpt. Juliana Jachn´, oficera 36.
Pu∏ku Piechoty Legii Akademickiej. Przeprowadzi∏a si´
do Warszawy, gdzie urodzi∏a córk´, której dano na imi´
Lala. Wybuch II wojny Êwiatowej zasta∏ Ann´ w trudnej
sytuacji. Mà˝ walczy∏ na froncie, zaÊ ona nieoczekiwanie
traci swojà dwuletnià córeczk´. Wstrzàsajàce sà zapisane
wspomnienia matki, która w czasie pierwszych dni
wojny, kiedy stolica jest bombardowana, próbuje po-
chowaç swoje dziecko. Oto fragment jej wspomnieƒ:
„Cz´Êç cmentarza przedstawia makabryczny widok,
nasuwajàc swym wyglàdem na klisz´ wyobraêni piek∏o
Dantego z jego okropnoÊciami. Chwilami przerasta
nawet najbujniejszà wyobraêni´. Po∏amane krzy˝e,
porozrywane grobowce, wyrwy w alejach. S∏ychaç j´k.
Podchodzimy szybko. Przed oczami straszny widok.
Pracownik cmentarza schowa∏ si´ przed nalotem
do betonowego grobowca. Ale i tu dosi´g∏o go przezna-
czenie, bomba rozbi∏a grobowiec. Czaszki, szkielety
pomieszane z resztkami pogruchotanych trumien two-
rzà stos, z którego wystaje cz´Êç tu∏owia nieszcz´Êliwego
rannego. Idziemy dalej. Przed nami lej. Z leja wysta-
je metalowa trumna z ca∏ym koÊciotrupem, który ma
czaszk´ przykrytà r´kà urwanà ˝ywemu cz∏owiekowi.
Na sàsiednim drzewie wiszà szczàtki do niedawna ˝y-
wego cz∏owieka. Po korze drzewa p∏ynie krew. Ju˝ d∏u-
˝ej wytrzymaç nie mog´, wracamy do administracji.
Po po∏udniu pogrzeb córeczki. Moja pierwsza wielka
ofiara, jakà z∏o˝y∏am wojnie.”

Anna Jachnina nie zasklepia si´ w bólu i rozpaczy,
lecz pomaga potrzebujàcym. Przez ca∏y wrzesieƒ opie-
kuje si´ rannymi w szpitalu jako sanitariuszka. Zaanga-
˝owa∏a si´ w walk´ podziemnà. Prowadzi∏a dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà w Biurze Informacji i Propagandy Armii
Krajowej pod pseudonimem „Hanna”. Pracowa∏a pod
kierownictwem Aleksandra Kamiƒskiego, póêniejszego
autora „Kamieni na szaniec”. Pos∏ugiwa∏a si´ satyrà,
jak szybko si´ okaza∏o, bardzo skutecznà bronià poli-
tycznà.

To w∏aÊnie Anna Jachnina napisa∏a s∏owa najs∏yn-
niejszej piosenki okupowanej Warszawy ze s∏owami:

Siekiera, motyka, bimber, szklanka,
w nocy nalot, w dzieƒ ∏apanka

Siekiera, motyka, pi∏ka, m∏ot
Dra∏uj draniu wreszcie stàd
Bardzo szybko optymistyczny tekst zacz´∏a nuciç

ca∏a Warszawa. Piosenka by∏a modyfikowana, dopisy-
wano do niej nowe zwrotki. Wykonawcy Êpiewali prze-
ró˝ne wersje. PopularnoÊç utworu utrwali∏ po wojnie
film „Zakazane piosenki”. Jak wspomina∏a autorka
w 1975 roku na ∏amach „G∏osu”, okolicznoÊci powsta-
nia utworu by∏y nast´pujàce: „Ulica Francuska w War-
szawie, zima, mróz w mieszkaniu i we mnie. Straszliwy
g∏ód. Otrzyma∏am w∏aÊnie polecenie napisania tekstów.
O∏ówek wypada∏ ze zgrabia∏ych ràk, mózg zamarza∏.
Nie by∏o Êwiat∏a, tylko jakiÊ knocik, lampeczka. Chyba
w∏aÊnie wtedy - ju˝ dok∏adnie nie pami´tam - powsta∏a
piosenka.”

3 listopada 1942 r. gestapo aresztowa∏o Ann´ Jach-
nin´ podczas „kot∏a” w punkcie kontaktowym. Mia∏a
przy sobie poprawki redaktorskie do przygotowywa-
nej ksià˝ki „Anegdota i dowcip wojenny”. Z Pawiaka
wi´êniarka trafia do Auschwitz. Staje si´ numerem
25990. Jesienià 1944 r. zosta∏a przetransportowana
do Ravensbrück. Po wyzwoleniu wyjecha∏a do Szwecji
dzi´ki mediacji Czerwonego Krzy˝a. W 1947 r. wróci∏a
do Polski i osiedli∏a si´ w Bydgoszczy, gdzie podj´∏a
prac´ w Rozg∏oÊni Regionalnej Polskiego Radia. Trafi∏a
do redakcji wiejskiej. B´dàc reporterkà radiowà, jeêdzi∏a
w teren, nagrywa∏a muzyk´ ludowà twórców z Kujaw,
Kociewia, Kaszub i Krajny. Przeprowadza∏a wywiady
z twórcami z prowincji. Promowa∏a twórczoÊç ludo-
wà i zdolnych wiejskich artystów, ratowa∏a ginàcy fol-
klor. Napisa∏a wst´p do „PieÊni ludowych z Kujaw,
Pa∏uk i Kaszub”, ksià˝ki wydanej staraniem Kujawsko-
Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy,
którego by∏a wspó∏za∏o˝ycielkà. Na wydanie czeka jej
„Pami´tnik z obl´˝enia Warszawy”, za który zdoby∏a
pierwsze miejsce w konkursie og∏oszonym w 1942 r.
przez redakcj´ „Biuletynu Informacyjnego”. Zmar∏a
w 1996 roku i jest pochowana w Bydgoszczy.

Anna Jachnina to niezwyk∏a postaç, która mnie
zaintrygowa∏a przed laty. Przecie˝ grób jej rodziców
mijam, kiedy jestem na cmentarzu parafialnym! Niezwy-
k∏a kobieta, która jest ciechociniankà! Ogromnie si´
ciesz´, ˝e mój pomys∏, aby uczciç Ann´ Jachnin´ w stu-
lecie jej urodzin, spotka∏ si´ z odzewem Pani Marioli
Ró˝aƒskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Janusza ˚ernickiego. To dzi´ki jej staraniom zosta-
∏a pokazana w Ciechocinku wystawa zorganizowana
przed laty przez Delegatur´ Instytutu Pami´ci Narodo-
wej w Bydgoszczy. Opracowa∏a jà dr Katarzyna Manie-
wska. Ciesz´ si´, ˝e sylwetka Anny Jachniny zosta∏a
zaprezentowana mieszkaƒcom i goÊciom Ciechocinka.
Mo˝e warto jà uczciç tak˝e w inny sposób?

  Aldona Nocna
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