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Życie zbudowane na skale…O Annie |Jenke (1921-1976) 

SZKIC BIOGRAFICZNY 

 

Dzieciństwo i młodość 

    

    Anna Jenke przyszła na świat 3 kwietnia 1921 r. w Błażowej k/Rzeszowa. Rodzice 

jej Anna z Nowaków i Walenty Jenke byli nauczycielami. Jako znakomici pedagodzy 

zabiegali o dobre wychowanie swoich dzieci, a mieli ich troje - dwie córki: Marię i Annę 

oraz syna Janka, z tym, że Maria w dziesiątym roku życia zmarła (jeszcze przed 

urodzeniem Anny). Przy życiu została Anna powszechnie nazywana Nusią oraz Janek, o 

11 lat od niej starszy. Pod troskliwym okiem rodziców, wspaniałych pedagogów, 

gorących patriotów - w atmosferze miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny - Anna spędzała 

swoje dzieciństwo. Z dniem 1 września 1927 r. rozpoczęła naukę w szkole powszechnej 

w Błażowej. 

    W 1927 r. wraz z rodzicami wyjechała do Jarosławia, gdzie pozostała już na stałe. W 

dniu 7 czerwca przyjęła Pierwszą Komunię św. Po ukończeniu czterech lat szkoły 

powszechnej, uczęszczała do 4-letniego gimnazjum i 2-letniego liceum - szkoły 

prowadzonej przez siostry niepokalanki w Jarosławiu. W szkole tej, oprócz solidnej 

nauki, kładziono nacisk na chrześcijańskie, patriotyczne wychowanie. 

    W czerwcu 1934 r. Anna przyjęła Sakrament Bierzmowania, co też utwierdziło ją w 

wierze i postawie moralnej. Była zdolną i pilną uczennicą. W nauce przeszkadzało jej 

trochę słabe zdrowie; z powodu różnych chorób i dolegliwości, często musiała opuszczać 

lekcje, lecz potem swoją pilnością - nadrabiała je. Wśród koleżanek i grona 

nauczycielskiego cieszyła się dobrą opinią; była powszechnie łubiana. 

    Przy szkole działało Harcerstwo, Anna od pierwszej chwili zgłosiła swoją 

przynależność do tej organizacji, gdzie wkrótce została drużynową. Wraz z harcerkami 

wykonywała wiele zadań w środowisku, wykazując przy tym niemałe umiejętności 

organizacyjne i poświęcenie się dla innych. Edukację w szkole średniej uwieńczyła 

zdaniem egzaminu dojrzałości w 1939 roku. Po maturze zamierzała podjąć studia, lecz 

wybuch drugiej wojny światowej udaremnił plany. 

 

Wojna i okupacja 

    Pięcioletni okres wojny i okupacji spędziła Anna w Jarosławiu. Jako harcerka, gorąca 

patriotka swoje życie poświęcała wówczas ratowaniu ludzi poszkodowanych przez 

wojnę: organizowała pomoc dla jeńców wojennych, rannych, chorych, a dla 

najbiedniejszych dzieci zorganizowała akcję pod nazwą „kromka chleba”, ratując ich od 

głodu i nędzy. Z natury była bardzo wrażliwa, toteż dostrzegała wokół siebie ludzi 

czekających na pomoc, zarówno materialną jak i duchową. Pomoc ta była wszechstronna 

i obejmowała wielu ludzi. 
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    Swoją działalność opierała na głębokiej wierze, z której wypływały jej czyny ofiarne. 

Nieustannie zabiegała o rozwój życia Bożego w swojej duszy przez częstą spowiedź i 

Komunię św. modlitwę, studium Pisma św., lekturę religijną, udział w rekolekcjach i 

nabożeństwach. Z pomocą łaski Bożej systematycznie pracowała nad kształtowaniem 

swego charakteru. 

 

Studia 

    Po zakończeniu wojny, w 1945 r. Anna podjęła studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, obierając kierunek filologię polską. Jako studentka, oprócz nauki, 

oddawała się apostolstwu wśród swoich rówieśników. Aktywnie działała w 

Duszpasterstwie Akademickim, prowadzonym przez ks. Jana Pietraszko przy kościele 

pw. św. Anny i w Ośrodku Duszpasterskim przy kościele pw. św. Floriana, gdzie 

duszpasterzem był ks. Karol Wojtyła, wykazując wiele inicjatyw na rzecz dobra 

duchowego młodzieży. 

    Była również czynnie zaangażowana w Sodalicji Mariańskiej. Pisała piękne artykuły 

do biuletynów Sodalicji Mariańskiej Akademików, organizowała spotkania. Działała też 

w studenckiej drużynie harcerskiej „Watra”. Przy swoim czynnym zaangażowaniu w 

różne akcje, nie zaniedbywała pracy nad pogłębianiem swego życia religijnego. W 

dalszym ciągu pracowała nad swoją formacją duchową, nie pomijając żadnej okazji, która 

mogła wpłynąć na rozwój jej życie wewnętrznego. Swoje życie, a więc naukę, pracę, 

apostolstwo powierzała Matce Bożej, którą bardzo kochała już od dzieciństwa. 

    Studia ukończyła w 1950 r. obroną pracy, którą napisała na temat: „Dziecko ulicy w 

literaturze okresu międzywojennego”, otrzymując stopień magistra. 

 

Nauczyciel i wychowawca 

    Bezpośrednio po studiach, to jest w 1950 r. Anna rozpoczęła pracę jako nauczyciel 

języka polskiego w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli i w Liceum Pedagogicznym 

w Jarosławiu. Od pierwszych chwil uczennice były zachwycone swoją profesorką dla jej 

wrodzonych zalet; wielkiej osobistej kultury, dobroci, wyrozumiałości - jak i dla 

zdecydowanej postawy moralnej, jaką zajmowała w trudnym okresie ateistycznego 

reżimu komunistycznego. Zachowanie takiej postawy nie było łatwe. Profesor Annie to 

się udawało. Nauczyciele szczególnie byli inwigilowani; naciski ideologiczne były 

mocne. Anna wykazała swój mocny charakter; odważnie wyznawała wiarę w Boga, w 

żadnym wypadku nie uległa naciskom ateistycznych władz i propagandzie, a dla 

młodzieży była mocnym oparciem moralnym. 

    Jednakże za taką postawę zapłaciła wysoką cenę - zwolnienie z pracy w szkole. Miało 

to miejsce 31 VIII 1956 r. Fakt ten przeżyła Anna bardzo boleśnie, bowiem kochała 

młodzież i swój zawód nauczycielski. Po zwolnieniu nie pogodziła się z tym stanem; 

starała się o ponowne przyjęcie do pracy w szkole. W międzyczasie została zatrudniona 

w Bibliotece Miejskiej w Jarosławiu, gdzie przepracowała dwa lata. Wreszcie, z dniem 1 
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IX 1958 r. po wielu staraniach, powróciła do pracy w szkolnictwie, tym razem do 

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (LSP) w Jarosławiu, w charakterze 

nauczycielki języka polskiego. 

 

Dyrektor szkoły 

    Od 1 IX 1959 r. powierzono prof. Annie funkcję dyrektora szkoły LSP. Zadanie to 

spełniała z wielką odpowiedzialnością i z pozytywnym skutkiem. Liceum w tym czasie, 

kiedy ona była dyrektorem, cieszyło się wysokim poziomem dydaktycznym, dyscypliną 

wewnętrzną, wspaniałą organizacją gospodarczą (przy szkole funkcjonował internat). 

Jednakże z braku zdrowia, po upływie trzyletniej kadencji, zrezygnowała z funkcji 

dyrektora. Na prośbę nowego dyrektora, który widział jej korzystny wpływ na 

funkcjonowanie szkoły - przyjęła obowiązki zastępcy, równocześnie ucząc nadal języka 

polskiego. 

    Zarówno jako dyrektor i jako polonistka oraz wychowawczyni młodzieży - profesor 

Anna Jenke zapisała chlubną kartę swego życia. W pamięci uczniów i grona 

nauczycielskiego pozostała jako ktoś nieprzeciętny. Jej osobiste cechy charakteru, 

mądrość i szlachetność serca wyróżniały ją spośród innych, dlatego wzbudzała szacunek 

i poważanie, nawet wśród ludzi partii PZPR. Choć sama do partii nie należała, to dla swej 

bogatej osobowości i osiągnięć w pracy - wzbudzała respekt. Dlatego przez ówczesne 

władze oświatowe była wielokrotnie nagradzana różnymi odznaczeniami, między innymi 

Złotym Krzyżem Zasługi (1972 r.). 

    Jednakże największą dla niej nagrodą była miłość i zaufanie młodzieży. Uczniowie i 

wychowankowie odnosili się do niej jak do matki i najlepszego przyjaciela, któremu 

zwierzali się ze wszystkiego; w trudnościach szukali pomocy, w smutku ukojenia, dzielili 

też z nią swoje radości z osiąganych sukcesów. Była dla nich wielkim autorytetem 

moralnym. W czasach, kiedy prześladowano ludzi za przekonania religijne, młodzież 

znajdowała w swojej profesorce mocne oparcie. 

 

Odejście do Pana 

    Tę piękną pracę pedagogiczną Anny przerwała postępująca choroba nowotworowa, 

która ostatecznie zakończyła się śmiercią. Zmarła 15 lutego 1976 r. - w 55 roku życia. 

Pogrzeb jej porównywano do wielkiej manifestacji, wszak wzięło w nim udział bardzo 

dużo ludzi z Jarosławia i okolic: duchowieństwo, młodzież, nauczyciele, znajomi, 

przyjaciele. W przeddzień pogrzebu, trumnę z jej doczesnymi szczątkami wystawiono w 

kolegiacie jarosławskiej na widok publiczny, by wszyscy mogli po raz ostatni przybyć do 

niej, podziękować za wszelkie dobro, jakim obdarzała każdego, pomodlić się i pożegnać 

się ze wspaniałym człowiekiem, na co dzień żyjącym Ewangelią Chrystusową, wzorową 

nauczycielką, gorącą patriotką. Miłość Boga i ludzi, Kościoła i Ojczyzny była treścią jej 

całego życia. Dlatego jeszcze za życia mówiono o niej, że to święta. Opinia ta coraz 

bardziej utwierdzała się i stawała się powszechną po jej śmierci. 
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Kandydatka do chwały ołtarzy 

    Dla tej jej właśnie świętości życia, opartego na głębokiej wierze i nieprzeciętnej 

miłości Boga i drugiego człowieka, posuniętej nieraz aż do heroizmu - Kościół Przemyski 

zadecydował rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Po zakończeniu procesu w diecezji, 

sprawa została przekazana do Kongregacji Spraw Świętych w Watykanie. Annie 

przysługuje już tytuł Sługi Bożej. 

    Jej kult prywatny rozwija się coraz bardziej, obejmując coraz szersze kręgi 

społeczeństwa. Ludzie z ufnością modlą się i proszą Ją o wstawiennictwo u Boga w 

różnych potrzebach i otrzymują łaski. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke 

   Jakby przedłużeniem działalności prof. Anny Jenke jest działalność Jej przyjaciół, 

którzy w 1989 r. założyli w Jarosławiu stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo 

Przyjaciół Anny Jenke. Posiada ono swój Zarząd i Statut, który określa cel i zadania 

stowarzyszenia. Towarzystwo prowadzi działalność religijną, wychowawczą i kulturalno-

oświatową. Główna siedziba Towarzystwa znajduje się w Jarosławiu, przy ul. 

Kraszewskiego 37. Natomiast „Koła” Towarzystwa oraz indywidualni członkowie 

znajdują się w całej Polsce. 

    Działają też szkolne i młodzieżowe „Koła” Towarzystwa. Niektóre stowarzyszenia i 

organizacje młodzieżowe przyjmują Jej imię, jak np. Ruch Apostolstwa Młodzieży 

(RAM), Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi, Młodzieżowe Koło 

„Odrodzenie” czy drużyny harcerskie. Wszyscy skupiają się wokół idei Patronki Anny 

Jenke, pragnąc Ją naśladować w miłości, służbie innym, w życiu Ewangelią. 

 

Anna Jenke przykładem dla każdego 

Anna Jenke może być przykładem dla każdego: 

– dla dzieci - w radosnym przeżywaniu dzieciństwa w atmosferze miłości domu 

rodzinnego, 

– dla młodzieży - w realizacji młodzieńczych ideałów, 

– dla studentów - nie tylko w solidnym zdobywaniu wiedzy, ale także w angażowaniu się 

w działalność przynoszącą duchowy rozwój, 

– dla pedagogów - w umiłowaniu zawodu nauczycielskiego wymagającego poświęcenia 

i odpowiedzialności za kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia, 

– dla ludzi wierzących jest wzorem gorliwej katoliczki, autentycznie żyjącej na co dzień 

Ewangelią Chrystusową, w miłości do każdego człowieka, zwłaszcza biednego, 

samotnego, opuszczonego, 

- jest również wzorem żywego członka Kościoła, żyjącym Jego sprawami, 

- dla każdego jest wzorem wielkiego patrioty, miłującego Ojczyznę jak własną matkę. 
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   Zatem, życie Anny Jenke od początku aż do ostatnich chwil było przykładne, wzorowe, 

przepojone głęboką wiarą w Boga oraz nieprzeciętną miłością, która objawiała się w 

całkowitym oddaniu się Bogu, drugiemu człowiekowi, Kościołowi i Ojczyźnie. 

    

Młodość – to miłość i radość 

 Dzieciństwo i młodość Anny można porównać do wiosny. Zawsze była radosna i 

mimo słabego zdrowia – tętniąca życiem. W jej głowie rodziło się mnóstwo dobrych 

pomysłów, do realizacji których wciągała przeważnie swoich rówieśników. Cechowała 

ja spontaniczna miłość do każdego, a już najbardziej do swoich rodziców. Mówiła, że 

chce być dla nich jasnym promyczkiem, który rozświetlałby każdy dzień ich życia czymś 

dobrym, radosnym. I to się jej udawało.  

    Natura wyposażyła ją dość bogato w różne dary jak: wrażliwość, subtelność, 

szlachetność, wysoki stopień inteligencji. Kochała góry, lasy, morze, zwierzęta, kwiaty, 

ptaki. W przyrodzie odnajdywała ślady Boga, a w człowieku dostrzegała samego 

Chrystusa.  

W życiu Anny wszystko zaczynało się od prostych spraw; szarych dni, codziennych 

wydarzeń, zwykłych zajęć, które przeżywała z miłością, w relacjach do: Boga, ludzi i 

otaczającego świata. 

    We wszechświecie dostrzegała piękno, którym umiała się zachwycić. Swoje 

wrażenia i przeżycia, gdy była na wakacjach w górach, w Muszynie, notowała w 

dzienniczku. Oto niektóre z nich: 

Przed nami roztaczał się prześliczny widok. Góry sine i lasy zarysowały się wyraźnie na 

tle nieba. 

W dali sina wstęga Popradu wije się u podnóża „Baszty” 

A jeszcze dalej ostre i nagie szczyty Tatr. Prześliczne. 

Podnoszą swe granie ku górze! 

Ocknęłam się z zachwytu. (Dz. 27 VI 1933) 

     

W Muszynie, na górze „Malnik” znajdował się krzyż, który nie dawał jej spokoju, 

pragnęła koniecznie pójść na to wzgórze i być przy krzyżu. 

Z naszego okienka rozciąga się widok na piękne góry... 

Po południu poszłyśmy z Mamusią nad rzekę Poprad, usiadłyśmy na ławeczce. 

Przypatrzyłyśmy się trawkom, na których drżały srebrno-szafirowe kropelki rosy. 

Prześliczny roztaczał się widok. 

Stoki i zbocza gór pokryły się srebrną szybką rosy, która była niby tęcza. Cudnie i 

uroczo... Czerwona kula słońca staczała się powoli w przepaścistą głębię mroku... 

Przed nami widniał Krzyż na „Małniku”, oświecony tysiącem ostatnich złoto-czerwonych 

promieni. (Dz. 25 VI 1933) 
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   Krzyż znajdujący się na wzgórzu „Malnik” był dla niej najważniejszy. On przykuwał 

nie tylko jej wzrok, ale i serce. Dlatego chciała koniecznie dojść do niego i dotknąć go. 

Do wyprawy zaprosiła również swoją mamę. Oto co zanotowała w swoim dzienniczku: 

(...) Potem jeszcze jeden wysiłek i ... wysoki, olbrzymi, drewniany Krzyż. Ja pierwsza 

dotknęłam się jego, gdyż pierwsza „zdobyłam” szczyt ... Po powrocie do domu strasznie 

byłam dumna z tego, iż byłam pod Krzyżem na „Malniku”. 

Pytam Madzi: Byłaś kiedy na „Malniku”? Nie! - A ja byłam! (Dz. s. 55-56) 

    Zdobycie Krzyża na „Malniku” - możemy potraktować jako symbol, który oznaczał 

jej późniejszą wspinaczkę wzwyż, ku niebiańskim szczytom. Ową wspinaczkę rozpocznie 

Anna już we wczesnej młodości przez: 

- usilną pracę nad kształtowaniem swego charakteru, - walkę ze swoimi wadami, 

- ćwiczenie się w dobrym. 

   A to wszystko z pomocą Bożą. 

 

Nie wolno być miernotą, tylko mocnym człowiekiem 

To maksyma Anny. 

    Nigdy nie chciała być miernotą, tylko mocnym człowiekiem. Wiadomo, że pięknie 

przeżywana młodość wymaga bohaterstwa. A bohaterstwo z kolei wymaga odwagi, 

wysiłku, poświęcenia, pracy. Dobre przeżycie dnia, w łączności z Bogiem i dla Boga oraz 

realizowanie czynnej miłości bliźniego - wymaga również bohaterstwa. Praca nad 

kształtowaniem swego charakteru - to także bohaterstwo. Tak rozumiała Anna, która 

powiedziała: 

„Charakter - bohaterstwo. 

Chcę być bohaterką ... 

Niebo wielkie, piękne i moje ... 

Chciałabym wykorzenić już wszystkie moje wady, a przede wszystkim: samolubstwo, 

opryskliwość. Siła woli ... Trzeba sobie raz powiedzieć: muszę! 

Charakter jest to silna, mocna i nierozerwalna wola w kierunku dobra, piękna, prawdy, 

ofiary i miłości. W pokusach - nie! 

W natchnieniach - tak! 

Nie wolną być miernotą - tylko mocnym człowiekiem! Do nieba miernoty się nie dostaną. 

Do nieba idą bohaterowie”. (Dz. s. .258) 

    To był program jej życia i działania, który ustaliła sobie, będąc uczennicą szkoły 

średniej. Realizowała go i w późniejszym życiu jako studentka, a potem jako nauczycielka 

i wychowawczyni. Bohaterstwa wymagał od niej każdy dzień, gdyż ofiarnie i z 

poświęceniem zawsze komuś służyła. Równocześnie wiedziała, że sama o własnych 

siłach niczego nie osiągnie. Toteż w modlitwach prosiła gorąco Pana Jezusa o pomoc, by 

być coraz lepszą i by móc z miłością służyć innym. W dzienniczku pisała: 
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(...) Jeśli chodzi o pracę nad sobą, to przed południem postanowiłam pracować nad 

cierpliwością i czystością ,często przystępować do Komunii św., bo tylko wtedy mogą być 

lepszą. 

Tak trudno walczyć, a jednak muszę z Jezusem Królem Boleści, bo tylko tak dojdę do 

Niego... Chcę być lepszą. 

Chcę apostołować i zapomnieć o sobie. 

Muszę pracować nad umysłem i duszą... 

Wskaż mi Panie Jezu drogę i przygotuj na służbę Tobie. (Dz. s. 106) 

    Na swoim przykładzie pokazuje Anna młodym ludziom jak należy przeżywać 

młodość, by była piękna i radosna. Z pewnością nie jest to łatwe, jak nie było łatwe i dla 

niej, gdyż otaczający świat prawdziwy i ten złudny - przyciągał uwagę i skłaniał do 

wygodniejszego, przyjemniejszego życia, nie zawsze dobrego. Jednakże ona umiała 

wybierać to, co wartościowsze. W tym wyborze, niewątpliwie pomagali jej rodzice, 

szkoła i Kościół. Pod ich opieką, według Najwyższego Wzoru - Chrystusa, Anna 

kształtowała swoją osobowość. 

 

 

Anna Harcerka 

    Z życiorysu Anny Jenke wiadomo, że należała ona do Harcerstwa. Do tej organizacji 

wstąpiła w 1930 roku, a więc w dziewiątym roku życia. Będąc w szkole średniej, to już 

w całej pełni działała jako harcerka, aż w końcu została drużynową III Drużyny im. Anny 

Chrzanowskiej działającej przy gimnazjum sióstr niepokalanek w Jarosławiu, czyli przy 

szkole do której uczęszczała. W swoim dzienniczku pisze o wielu akcjach, które 

podejmowała wraz z harcerkami na terenie szkoły i miasta. 

    Duże zasługi miało Harcerstwo również w dziedzinie wychowania i 

samowychowania Cały program zamykał się w trzech słowach: Ojczyzna - Nauka - 

Cnota. Miłości Ojczyzny uczyli się harcerze poprzez poznawanie jej dziejów, kultury i 

tradycji oraz piękna ziemi ojczystej. Nauka i praca nad kształtowaniem swoich 

charakterów - dawały im możliwości do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych 

zadań. 

    Zgodnie z założeniami i celem tej organizacji - harcerze udzielali się społeczeństwu 

wszechstronnie. Ślubowali: nieść chętną pomoc bliźnim. Do wyznaczonych zadań 

przygotowywali się przez odpowiednią formację duchową. Na zbiórkach omawiali 

tematy pracy nas sobą na najbliższy okres. 

   Dla przykładu przytaczamy kilka tematów z Raportu sporządzonego przez dh Annę 

Jenke. Oto one: 

„Poznaj siebie i staraj się być lepszą” 

„Czuwaj i pracuj na chwałę i wielkość Polski” „Obowiązkowość i karność” 

(Z Raportu dh Anny J. - 1938 r). 



8 
 

    Nic dziwnego, że harcerze, gdy przyszedł czas trudnego egzaminu jakim była druga 

wojna światowa, zdali go na bardzo dobry. Wystarczy wspomnieć Szare Szeregi - Ich 

poświęcenie dla wielkiej sprawy, jaką była Ojczyzna. 

 

Trudne zadania 

    A jak wyglądała praca harcerek z drużyny Anny po wybuchu wojny? Drużynowa 

Anna wydaje Rozkaz: 

Mamy pracować w służbie opieki nad dziećmi! Kopiemy rowy, uszczelniamy piwnice. 

Robimy zapasy: mąka, cukier, herbata, świece ... 

Tak się boję zgubić w drobiazgach i tak się boję, abyśmy się nie ograniczały do zbierania 

uśmiechu dla siebie. 

Tyle jest trudności i brak czasu. 

Boże, pomóż nam zapomnieć o sobie, dodaj sił, abyśmy to, czego pragniesz - wykonały. 

(Dz. III, s. 71) 

     

W pierwszej kolejności na pomoc czekali ranni żołnierze, jeńcy wojenni, a potem 

wszyscy inni poszkodowani przez wojnę. Służba w miłości - dominowała w codziennym 

życiu harcerek. Rodzi się akcja „kronika chleba”. Korzystają z niej najbiedniejsze dzieci, 

głodne i bezdomne. Wojna się przedłuża, przybywa biednych i chorych. Anna z 

harcerkami pragnie wszystkim potrzebom zaradzić. Do biedy materialnej dochodziła 

jeszcze bieda moralna i tej również pragnęła zaradzić. 

    Wojna, okupacja. Cała Polska pokryła się mogiłami. Szare Szeregi, Powstańcy 

Warszawy, Żołnierze 

Armii Krajowej nie zeszli z serca Anny. I tak do końca, w jej przemówieniach i 

opowiadaniach, w modlitwie i w czynach - jak złota nić - przewijały się imiona i 

pseudonimy: „Zośka”, „Rudy”, „Alek”, „Parasol” czy Jarosławianka „Baśka” Puzon. O 

nich wszystkich mówiła: 

Oni swego biegu dokonali ... 

Oni są w rękach miłosiernego Boga.. (Dz. s. 276) 

I gorąco prosiła o modlitwę za Harcerzy: 

Żeby Harcerstwo pracowało na chwałę Bożą i dla Polski i by wychowywało wspaniałych 

ludzi jak: „Zośka”, „Alek”, „Rudy”, „Baśka”. (Dz. s. 362) 

 

„Słoneczna Skała” 

    Wreszcie przyszedł koniec wojny, wyzwolenie i nastał możliwie spokojny czas, bo 

już nie leciały bomby. Nastąpiło porządkowanie kraju ze zgliszcz i ruin. 

Młodzież rozpoczęła edukację. Rok 1945. Anna Jenke jedzie na Uniwersytet Jagielloński 

- na polonistykę. 

    Tam nie zapomina, że jest harcerką; od pierwszych swoich chwil zgłasza swoją 

przynależność do akademickiej drużyny harcerskiej „Watra”. Jako studentka jest 
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równocześnie czynnie zaangażowana w Duszpasterstwie Akademickim, należy do 

Sodalicji Mariańskiej. Wszystko umie pogodzić bez większych trudności, bo właściwie 

te wszystkie organizacje zmierzały do jednego: formowania osobowości młodego 

człowieka na prawego, szlachetnego, autentycznego katolika i Polaka miłującego swoją 

Ojczyznę. 

    Anna harcerka, ubogacona już pewnym doświadczeniem, nie ma trudności z 

pogodzeniem nauki z działaniem w organizacjach. Dobra wola, pragnienie zdobywania 

ludzi dla „dobrej roboty” - oto zadania Anny studentki i harcerki w środowisku 

akademickim. Studenci mówią o niej, że jest urodzoną przewódczynią, bowiem umie 

organizować spotkania, wycieczki, podejmować różne akcje. Wszyscy ją słuchają. 

Towarzyszy jej entuzjazm, radość, zapał twórczy. Jako harcerka organizuje wycieczki i 

obozy. Drużynowa akademickiej drużyny „Watra” mówi: 

    Dla mnie Anna zostanie nie świętą od urodzenia, ale wędrowcem, który idąc przez 

życie drogą Ewangelii - potyka się o różne kamienie i zawiłości życia, by w apogeum tego 

życia stać się „SŁONECZNĄ SKAŁĄ”. (J. Kozłowska: Wspomnienia) 

    Oceniając osobowość Anny, nadano jej totem harcerski: „Słoneczna Skała”, 

oczywiście za jej zgodą. Totem ów krył w sobie całą prawdę o niej. W słowie „Słoneczna” 

- wyrażał się jej stosunek do drugich; dla wszystkich była dobra, pogodna, uprzejma, 

ciepła. Natomiast „Skała” - oznaczało, że dla siebie była wymagająca, stanowcza, twarda 

jak skała. A zatem, totem oznaczał jej osobę, którą już w tym wieku można było określić 

jako bogatą i wspaniałą. Tym totemem Anna posługiwała się przy podpisywaniu swoich 

artykułów, które pisała do czasopism młodzieżowych. 

 

Anna Jenke - wzór młodzieńczych ideałów 

    Tacy ludzie jak Anna są nam potrzebni jako wzory do naśladowania. Współczesna 

młodzież szuka wzorów i kryteria w tym względzie stawia wysokie, choć sama bardzo 

często zadawala się minimalizmem. Niewątpliwie takim wzorem i to dla wszystkich był 

i pozo- staje Jan Paweł II. Dziś mówi się o pokoleniu JP II, to jest o młodzieży, która za 

wzór obrała sobie Ojca Świętego Jana Pawła II, który ukazywał młodym piękną drogę: 

   - pracy nad sobą, nad swoim charakterem, 

   - drogę modlitwy, 

   - odpowiedzialność za siebie i drugich, 

   - szacunek do dziedzictwa kultury narodowej, 

   - umiłowanie wolności i prawości sumienia, 

   - miłości do Ojczyzny. 

    Można zapytać, co pozostało w moim konkretnym życiu z Jego nauczania, 

wskazówek, rad? Może tylko zachwyt, wzruszenie i miłe wspomnienie? Nauczanie Ojca 

Świętego opierało się ściśle na naśladowaniu Chrystusa, na Jego Ewangelii, a ta jest 

zawsze aktualna. Nie ma bowiem innej drogi budowania osobistego szczęścia - już tu na 

ziemi, a potem w wieczności - jak oparcie życia na Skale, którą jest Jezus Chrystus. 
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    Na tę prawdę szczególny nacisk położył Ojciec Święty Benedykt XVI, który podczas 

pielgrzymki do Polski, na spotkaniu z młodzieżą 26 V 2006 r. na Błoniach Krakowskich 

powiedział, że tylko życie budowane na Skale, jaką jest Chrystus - ma sens i przyniesie 

prawdziwe szczęście. 

   Anna Jenke swoje życie, od początku aż do ostatnich chwil - oparła na Chrystusie. Jako 

młoda dziewczyna, pełna radości i młodzieńczego zapału, jest bardzo bliska współczesnej 

młodzieży, która poszukuje ideałów, wzorów, autorytetów, na których pragnie oprzeć 

swoją teraźniejszość i przyszłość, gdyż: 

   w wątpliwościach - chce mieć pewność, w trudnościach - pomoc, 

   w szukaniu prawdy - wiarygodność, w walce o dobro - zwycięstwo. 

     

Anna Jenke, jak każdy młody człowiek, przeżywała także trudne problemy, również 

stoczyła nie jedną walkę o dobro, prawdę, sprawiedliwość. Jej udziałem były także 

zwycięstwa i porażki, sukcesy i niepowodzenia, radości i smutki. 

    Otaczający świat prawdziwy i ten złudny przyciągał jej uwagę i zmuszał do 

refleksji... A życie powoli rzeźbiło jej duszę według Najwyższego Wzoru - Chrystusa, 

Który dla wszystkich jest Drogą, Prawdą, Życiem. 

    Dzisiejsza młodzież poszukuje również ideałów. To nieprawda, że wszystka 

młodzież jest krzykliwa, słuchająca tylko muzyki techno i zafascynowana porno. Jest 

jeszcze taka młodzież, która rozumie, że do wyższych rzeczy jest stworzona, która swoją 

młodość chce budować na Skale - na Chrystusie. 

    Przybliżamy piękną Postać Anny Jenke, młodą dziewczynę, studentkę, a potem 

nauczycielkę i wychowawczynię, kochającą całym sercem wszystkich, a najbardziej 

dzieci i młodzież. Oto w czym może być wzorem. 

 

Wzór życia w czystości 

    Czystość ze względu na jej wartość, ceniła sobie Anna ponad wszystko. Myśląc o 

przyszłości wiedziała, że tylko życie w czystości daje moc ducha i prawdziwe szczęście. 

Rozumiała również, że czyste dziewczyny i matki - to zdrowe społeczeństwo i cały naród. 

Jako miła, kulturalna i ładna dziewczyna, zwracała na siebie uwagę nie jednego chłopca, 

lecz nie pozwoliła sobie na „miłosne przygody”. U niej we wszystkim dominowała radość 

i czysta miłość. 

   W latach szkolnych czyniła mocne postanowienia, które zanotowała w swoim 

dzienniczku: 

Czystość, to największy skarb duszy... 

Nigdy nie będę uważała, że nieszczęście ziemskie jest większe od nieszczęścia zatracenia 

czystości duszy. (Dz. s. 251) 

   Ceniąc sobie tak wysoko wartość czystości, postanawiała unikać za wszelką cenę 

okazji, prowadzących do narażenia utraty czystości. 

Postanawiam sobie uroczyście, że nigdy nie pójdę na żadną plażę w latach szkolnych. 
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Nigdy nie będę się bezwstydnie plażowała i nie pozwolę sobie na przelotne miłostki. Tak 

mi dopomóż Bóg! 

Ojczyzna nasza pragnie matek dzielnych i czystych. Chcę te postanowienia wykonać. (Dz. 

s. 255) 

     

Patrząc na swoje otoczenie widziała, że wielu ludzi żyje w nieczystości i smuciła się 

z tego powodu. Równocześnie doceniając wartość życia w czystości, mówiła, że to jest 

dar Boży. W dzienniczku zapisała: 

    Dziś rano ubrałam czystą biełiznę, poczułam się zadowolona i szczęśliwa: czysta 

dusza i ciało - czy można być smutną - a jednak: tylko wtedy czystość moja dałaby pełnię 

szczęścia, jeśli widziałabym, że wszyscy wokoło są czyści - a tu? I zresztą to jest bardzo 

kruche i nie moje - bo Boże. (Dz. s. 189) 

    Dziś życie w czystości młodych ludzi uważa się za nienormalne. Czystość musi 

ustępować miejsce pornografii. „Rewolucja seksualna”, jaka się rozpętała w ostatnich 

latach, niesie wielkie spustoszenie duchowe i fizyczne człowieka. Brak skromności i 

szacunku dla własnego ciała, czyni dziewczynę (chłopca również) przedmiotem, który 

można używać i nadużywać. Centralnym punktem zainteresowania jest ciało ludzkie, 

które wystawiane jest na różne sposoby. Młodzież bezkrytycznie ulega modzie, przez co 

dotkliwie odczuwalny jest brak prawdziwej radości i miłości. 

    Anna uważała czystość za największy skarb, dlatego zabiegała, by go nie utracić. 

Chociaż lubiła życie towarzyskie, to jednak czuwała, by w niczym nie narazić cnoty 

czystości. W tym pomagała jej Komunia św., którą często przyjmowała. W dzienniczku 

zanotowała taką uwagę: 

Dziś moje imieniny. Tatuś i Mamusia daleko, ale za to miałam wielką radość, bo Pan 

Jezus przyszedł do mojego serca. 

To właśnie jest zasadnicze i całe szczęście - po co mi więcej? 

Byłam sama w kościółku - szłam rozsłonecznio- ną wiejską drogą. 

Ranek zaczął dopiero budzić ludzi. 

Pierwsze wybiegły jasnowłose dzieci z buziami jeszcze rozespanymi. 

Zdawało mi się, że idę w towarzystwie św. Tereni i Jerzego Frassatiego. 

Teraz moje zachowanie w stosunku do mężczyzn będę regulować w ten sposób: 

   „Jak w tej chwili odniosłabym się do Frassatiego?” (Dz. 26 VII 1941) 

 

Wzór życia opartego na Ewangelii 

    Mądrość, natchnienie i moc do życia miłością Boga i ludzi, czerpała Anna z 

Ewangelii Już w dzieciństwie poznała wartość Pisma św. - bowiem w ich domu często je 

czytano. Dlatego w młodości, w wieku pełnym problemów i pytań - w Ewangelii szukała 

odpowiedzi. Pismo św. było jej najmilszą lekturą, z którą się nie rozstawała 
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Swoim postępowaniem potwierdzała, iż na co dzień kierowała się Ewangelią. Innym też 

radziła szukać wzoru życia w Chrystusie i postępowania według Ewangelii. W liście do 

koleżanki, która przeżywała pewne trudności, pisała: 

W Ewangelii na każdym kroku znajdziesz dowody na „wielki styl” życia Chrystusa  (List 

do M.Ł. z 4 VI 1950). 

    Trudne problemy swego życia próbowała rozwiązywać również w świetle Ewangelii. 

Pytała: jakby Chrystus postąpił na jej miejscu w danej chwili, czego by oczekiwał od niej. 

Z Ewangelii uczyła się służby innym ludziom, w duchu głębokiej wiary i gorącej miłości. 

Toteż nic dziwnego, że jej praca przynosiła bogate owoce. Otoczenie to dostrzegało, 

podziwiało i było jej wdzięczne za wszelkie dobro, które czyniła. W bliźnich widziała 

samego Chrystusa. 

 

Wzór życia Eucharystią 

Piękno życia Anny Jenke polegało na tym, że opromienione było gorącą miłością 

Boga i ludzi. Ona wiedziała, że o własnych siłach niczego nie dokona, że jest za słaba, 

dlatego o pomoc zwracała się do Boga i Matki Najświętszej. Dużo się modliła, a 

najbardziej ceniła sobie Mszę św., z której czerpała moc, mądrość do pełnienia swoich 

obowiązków. Już jako gimnazjalistka bardzo dojrzale rozumiała znaczenie Mszy św. i 

wiedziała, że uczestnicząc w Najświętszej Ofierze Chrystusa, nie można zachowywać się 

biernie, że trzeba złożyć jakąś swoją ofiarę. Oto jej refleksje na ten temat: 

Niedziela jest dniem poświęconym Bogu. 

Nasza służba Bogu nie powinna ograniczać się do wysłuchania Mszy św. 

Na Mszę św. nie możemy nigdy przyjść z pustymi rękoma, ałe zawsze z jakąś ofiarą, bo 

Msza św. to nie tyłko ofiara Pana Jezusa, ale i ofiara nasza. Msza św. jest to ofiara 

bezkrwawa i identyczna z Ofiarą Krzyżową. 

Gdyby Pan Jezus ofiarowywał się zawsze krwawo, to na pewno gdybyśmy zobaczyli Jego 

straszną mękę i krew cieknącą ze świętych Ran, nie wytrzymalibyśmy tego widoku. 

I tu znowu widzimy wielką dobroć i niezmierzoną mądrość Boga, który wszystko najlepiej 

urządza. (Z notatek rek. - 1936 r.) 

    Życie Eucharystią nadawało sens całemu życiu Anny. Jeden dzień bez Komunii św. 

uważała za stracony. Najbardziej szczęśliwa czuła się wtedy, gdy przyjęła Komunię św. 

Pod datą 1 III 1941 r. w dzienniczku pisze: 

Dziś trzeci dzień jak wstałam po grypie. 

Jeszcze słabo się czuję ... 

Brak mi bardzo Mszy św. i Komunii św. 

Do Spowiedzi nie byłam przez miesiąc - strasznie się przez to rozpuściłam. 

Dopiero teraz widzę, co wartam bez Komunii św. 

    Po przyjęciu Komunii św. długo się modliła, prosząc Pana Jezusa o światło i moc w 

rozwiązywaniu trudności. A potem z wdzięcznością stwierdzała: 

Wszystko rozjaśnia mi codzienna Komunia św. 
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    Komunia św. dawała jej największą radość - pisze o tym w dzienniczku pod datą 19 

V 1942 r. 

Babcia mówi do Mamusi, że jest jej bardzo przykro, że ja nie mam żadnych przyjemności. 

Mój Boże! Wystarczy mi codzienna Komunia św. - to niech będzie moją jedyną i 

największą radością! Innych nie chcę! 

    Pełne uczestnictwo we Mszy św. było codziennością życia Anny. W tym ustawieniu 

na Eucharystię pozostała już do końca życia. 

 

Wzór miłości i oddania się Matce Najświętszej 

    Do Chrystusa szła Anna nie sama, lecz z Maryją. Wpatrzona w Nią, naśladowała 

Chrystusa w tajemnicach Jego życia: w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie, 

wdzięczności, cichości, pokorze i w innych cnotach. Wszystkie czynności dnia 

codziennego zaczynała i kończyła z Maryją. Jej maksymą, którą kierowała się do końca 

życia było: 

Bez Matki Najświętszej nic nie zaczynać. 

Z Nią wszystko się uda. To moja maksyma. (Dz. s. 202) 

    Miłość do Matki Najświętszej objawiała się u niej w pragnieniu naśladowania Jej w 

swoim życiu. W tym usposobieniu mówiła: 

Umiejmy dziękować Bogu za wszystko. 

Jeśli brak nam własnych dobrych myśli i słów, naśladujmy najwspanialszy wzór wzorzec 

- Maryję, Matkę Boga ... 

Miejmy oczy i serce szeroko otwarte na każdego człowieka, bogactwem życzliwości 

chrześcijańskiej. Módlmy się tak, jak Ona i czyńmy jak Ona - 

Matka Pięknej Miłości. (Dz. s. 348) 

    Jeśli kochała czystość, to również ze względu na miłość do Matki Najświętszej. Oto 

rozumowanie Anny na ten temat: 

Jeśli ktoś kocha Boga, to musi kochać 

Jego Matkę Najświętszą. 

Ona kocha czystość, więc my też powinniśmy kochać czystość jak Ona. (Dz. s. 253) 

   Od Matki Bożej uzależniała Anna wszystko: swoje powodzenie w nauce, pracy, 

apostolstwie, również od Niej uzależniała swoje zbawienie. Mówiła: 

Zbawię się, jeżeli będę się dużo modlić i kochać Matkę Bożą. Ona kiedyś zabierze mnie 

ze sobą do nieba. Obym tylko służyła Jej wiernie przez całe życie. (Dz. s. 255) 

    Ulubioną jej modlitwą był Różaniec, który odmawiała codziennie. W modlitwie tej 

polecała Matce Najświętszej własne intencje, sprawy Kościoła, Ojczyzny i całego świata. 

Pragnęła, by ta modlitwa nie była rutyną, lecz żywą modlitwą, dającą siłę i ufność. Oto 

co na temat Różańca mówiła: 

Na nowo odkryjmy w Różańcu siłę. 

Weźmy do ręki różaniec do ręki mocno i z ufnością. (Dz. s. 319) 
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Różaniec biorę do ręki i w duchu - poprzez intencję - różańcem owijam całą kulę ziemską 

smutną, rozdartą, pełen wojen i cierpień, wątpliwości i niewiary. 

Moją ufność składam u stóp Matki Bożej, i wierzę, że przez Nią przyjdzie ratunek, światło 

i pomoc ... Dla mnie i dla wielu serc... (Dz. s. 320). 

 

Wzór posłuszeństwa Kościołowi 

    Życie religijne wiernych przebiega w Kościele i pod jego opieką. Anna jest wzorem 

posłuszeństwa Kościołowi. Kościół utożsamiała z samym Chrystusem, pamiętając na 

Jego słowa: „Kto Was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi Mną gardzi” (Łk 10, 16). 

Swój stosunek do Kościoła w pełni wyraziła w następujących słowach: 

... Sprawy Kościoła będę uważać za moje własne. Wspierać będę Kościół słowem, życiem, 

modlitwą, ofiarą, odważnym przyznawaniem się do Niego i obroną Jego praw. 

Będę żywym i czynnym członkiem Kościoła przez trwanie w Łasce, wierność Chrystusowi 

i posłuszeństwo Ewangelii, którą będę często czytać i innym opowiadać. (Dz. s. 267) 

    W tym stwierdzeniu powiedziała wszystko. Powiedziała, co znaczy być wyznawcą 

Chrystusa i należeć do Jego Kościoła. Jest to najpełniej wyrażona definicja, określająca 

katolika czynnie zaangażowanego w życie Kościoła. 

    Anna była oddana Kościołowi również poprzez włączanie się w życie swojej parafii, 

o której mówiła: 

Parafia jest małą „owczarenką” i trzeba być blisko niej, kochać ją i żyć jej życiem. (Dz. 

s. 237) 

    W takim pojmowaniu istoty przynależności do Kościoła, poczuwała się 

odpowiedzialną za losy swojej parafii; włączając się w życie religijne i we wszelką 

działalność pod kierunkiem kapłanów. Gorącą modlitwą otaczała swoich kapłanów, 

Seminaria Duchowne, a także wszystkich kapłanów na całym świecie na czele z 

Papieżem. 

 

Wzór gorącej patriotki     

Miłość do Ojczyzny wyniosła Anna już z domu rodzinnego. Ojciec opowiadał jej o 

dziejach Polski, o bohaterskich czynach żołnierzy. Gdy zamieszkali na stałe w Jarosławiu, 

lubiła chodzić z nim na spacery za miasto, na tzw. „szańce” - były to okopy z I wojny 

światowej. Patrząc na nie, snuła refleksje - jak na jej wiek - bardzo głębokie. Oto co 

zanotowała w dzienniczku: 

   ...Co do tych okopów, to mi się strasznie podobają, lecz nie tak chcę się wyrazić, one 

mnie „wzruszają”. Tak, gdy idę tamtędy, myślę jakie ataki żołnierze musieli tu odpierać. 

Ile młodych żyć uleciało w ofierze dla Ojczyzny. Naszej Ojczyzny - Polski ... I dziś będąc 

tam myślałam o tym, gdy nagle zloty i może ostatni promyk różowy zachodzącego słonka, 

padł na ziemię i ozłocił ją. Pomyślałam, iż może w tym miejscu leży jakiś bohater, nie 

oklaskiwany bohater. Tam śpi... który zginął za Polskę! (Dz. s. 40) 
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    Egzamin z patriotyzmu zdawała Anna - i to w wysokim stopniu - podczas drugiej 

wojny światowej i okupacji jako harcerka. W późniejszym życiu, miłość do Ojczyzny 

coraz bardziej pogłębiała się. Bóg, Honor, Ojczyzna - to naczelne treści, którymi żyła 

Anna na co dzień. Jako nauczyciel i wychowawca te treści przekazywała swoim uczniom. 

Wyrazem miłości do Ojczyzny były również jej modlitwy. Przed Maryją - Królową Polski 

roztaczała całą panoramę dziejów Polski i gorąco prosiła o łaski, o opiekę nad narodem. 

Czym była Polska dla Anny i czym ona żyła - wyjaśnią jej modlitwy, zanoszone do Matki 

Najświętszej - Królowej Polski. 

Oto przykłady owych modlitw: 

Królowo Tysiącletniej Polski! 

oddaję Ci hołd należny jako Matce Bożej i naszej Królowej - 

Królowej Mieszka i Dąbrówki, Rycerzy Grunwaldu i Jagiellonów, Jana Kazimierza, 

Sobieskiego, Traugutta, Filomatów i Filaretów, 

Zesłańców Sybiru i więźniów Oświęcimia, „Zośki”, „Rudego”, „Alka”, Wyspiańskiego i 

Pendereckiego, Wita Stwosza i Matejki, Grottgera i Chopina, Norwida i Baczyńskiego, 

Ks. Kordeckiego i O. Maksymiliana Kolbe ... 

Daj nam łaskę, byśmy na nowo przeżyli Śluby Jana Kazimierza i konsekwentnie 

realizowali w swoim codziennym życiu zobowiązania wynikające z tego faktu. (Dz. s. 267) 

Czyny, modlitwy, ofiara i pokuta - to dary Anny Jenke, jakie składała na ołtarzu Ojczyzny. 

    Postawa patriotyczna Anny, począwszy od wczesnej młodości - aż po ostatnie dni, 

była dostrzegana przez otoczenie i oceniana należycie. Uczniowie, gdy już odeszła do 

wieczności, na jej trumnie złożyli wiązankę biało-czerwonych goździków - jako symbol 

jej patriotycznej postawy. Dziś do tej pięknej cnoty Anny często wracają wspomnieniami 

i dedykują jej słowa wdzięczności. 

 


