
Roz dz i a ł  I

Środowisko i okres dzieciństwa

Anna Jenke świętą się nie urodziła, wręcz przeciwnie -  przez 
całe życie uważała się za wielką grzesznicę, pełną wad i słabości. 
Nie przyszła też na świat z gotowymi predyspozycjami wynoszący
mi ją ponad innych. Na jej postawę wpłynęło wiele przyczyn, a 
jej niezwykłą osobowość kształtowało dużo różnych czynników. 
Zapoznanie się z nimi pomoże lepiej zrozumieć jej duchowość, 
apostolską działalność i aktualność postawy tej postaci -  jako czlo- 
wieka wciąż żywego, mimo nzycznej nieobecności na ziemi.

A zatem, poznanie warunków bytowych i środowiska, klimatu 
i atmosfery domu rodzinnego, a także wielu innych czynników, 
mających znaczny wpływ na kształtowanie się jej charakteru i oso
bowości, da pełny obraz późniejszego życia Anny i tego wszystkie
go, co stanowiło o jej wielkości.

1. Środowisko społeczne

Anna Jenke przyszła na świat 3 kwietnia 1921 roku w Błażowej 
-  małym miasteczku, położonym w pobliżu Rzeszowa -  jako trze
cie dziecko Walentego Jenke i Anny z Nowaków1. Najstarsza ich 
córka, Maria, ur. 10 III 1909 r., w wieku 10 lat zmarła na cukrzy
cę2. Śmierć nastąpiła zupełnie niespodziewanie. Rodzice boleśnie

1 T-2 (Testimonium ortus et baptismi).
2 Data wzięta z grobowca rodzinnego, znajdującego się na cmentarzu w Jaro

sławiu.
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przeżyli jej odejście, co w znacznym stopniu odbiło się na wycho
waniu Anny, którą otaczali czułą opieką i chronili, nawet niekiedy 
z przesadą, przed ewentualnym zagrożeniem zdrowia.

Drugim z kolei dzieckiem był syn Jan. Urodził się 10 IV 1910 r. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do państwowego 
gimnazjum w Jarosławiu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. 
W latach 1930-1934 studiował na Wydziale Rolniczo-Lasowym Po
litechniki Lwowskiej3.

Gdy wybuchła II wojna światowa, został powołany na front. 
Jako oficer artylerii dostał się z pola walki do niewoli. Po wyzwo
leniu z obozu jenieckiego w 1949 roku wyjechał do Ameryki, gdzie 
pozostał do końca życia, tj. do 1977 roku4.

Będąc w obozie utrzymywał jeszcze kontakty z rodziną, nato
miast po wyjeździe do Ameryki były one rzadsze, czasem urywa
ne, to znów odnawiane. Był czas milczenia, ale było i tak, że prze
syłał paczki i nosił się z zamiarem powrotu do Polski5. Do domu 
jednak nie wrócił. Do końca jego życia rodzina nie była całkiem 
zorientowana, co było przyczyną, że młody Jenke nie mógł, czy 
może nie chciał, przyjechać do domu. Było to między innymi wiel
ką bolączką Anny, która ogromnie kochała swego jedynego brata, 
tęskniła za nim, pisała często listy, choć on nie zawsze na nie od
powiadał, wysyłała paczki -  zwłaszcza wtedy, gdy był w obozie. 
Ślady jej bolesnych przeżyć znajdują się w wielu miejscach pamię
tnika. Wszystko, co najlepsze odkładała dla Janka, wciąż żyjąc 
nadzieją jego powrotu. I tak było do końca jej życia. Tę nadzieję 
Anny podtrzymywał i on sam, wciąż bowiem obiecywał, że przyje- 
dzie. Jednakże Anna nie doczekała się jego powrotu. Było to dla 
niej osobliwe cierpienie, które towarzyszyło jej długo, bo ok. 37 lat.

Szczęściem jednak dla niej było, że przynajmniej dzieciństwo i 
młodość spędziła w pełnej rodzinie -  z rodzicami i z ukochanym 
bratem. Do siódmego roku życia Anna wraz z rodziną przebywała 
w Błażowej, w 1927 roku wszyscy przyjechali na stałe do Jarosła
wia.

3 T-5 (Świadectwo egzaminu ogólnego Jana Jenke, wyd. 21 X 1937 r.).
* T-8 (Z. B i l i ń s k a ,  Wspomnienia).
5 T-6 (J. Jenke, list do rodziców z 1 IV 1950).



Dla rodziców Anny Błażowa nie była miasteczkiem rodzin
nym, lecz tylko miejscem ich pracy nauczycielskiej. Ze względu 
jednak na miejsce urodzenia Anny i jej dzieciństwa tam spędzone
go oraz ze względu na 13-letni okres ich pracy zawodowej w Bła
żowej, należy poznać bliżej tło społeczno-polityczne i kulturalno
-oświatowe środowiska, które wywarło niewątpliwie ogromny 
wpływ na postawę i pozycję całej rodziny.

Błażowa należała niegdyś do ziem, znajdujących się pod zabo
rem austriackim. Po roku 1872 weszła w skład cyrkułu rzeszows
kiego -  jednostki administracyjnej Królestwa Galicji. Początkowo 
była to osada bezimienna, później dopiero nadano jej nazwę Bła
żowa6. Z wielu przesłanek można wnioskować, że już w XVII w. 
Błażowa była ośrodkiem miejskim7.

Życie ludności Galicji, a tym samym Błażowej, było szczegól
nie ciężkie, gospodarka rolna stała bowiem na bardzo niskim po
ziomie8. Austria traktowała Galicję jako kolonię rolniczą i rynek 
zbytu dla własnych towarów przemysłowych9. Wprawdzie w 1848 
r. dokonano uwłaszczenia chłopów, nie przyniosło to jednak więk
szej korzyści wsi, ponieważ w dalszym ciągu dominującą rolę w 
stosunkach agrarnych odgrywały folwarki10.

Pod względem kulturalnym Galicja też nie stała na wysokim 
poziomie. W całym kraju tylko 30% obywateli umiało czytać i 
pisać11. Ster w społeczeństwie objęła mała warstwa szlachty, która 
oparła się całkowicie na biurokracji i stanowiła przeważającą część 
klasy wykształconej. Ona też nadawała ton opinii publicznej12.

Do roku 1848 sprawa szkolnictwa podstawowego nie była roz
wiązana. W niektórych miejscowościach prosperowały szkoły przy
kościelne. W takim szczęśliwym położeniu była Błażowa, gdyż po-

6 A.G.Z. T. VIII. Dokumenty Kapituły Przemyskiej, s. 88.
7 Miasta polskie w Tysiącleciu, t. II, s. 343.
8 S. S z c z e p a n o w s k i ,  Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego roz

woju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888, s. 8.
9 J. R u t k o w s k i ,  Historia gospodarcza Polski, t. 2, Poznań 1950, s. 83.

10 J. Bus zk o ,  Stosunki gospodarczo-społeczne w Galicji i na Śląsku Cieszyń
skim po uwłaszczeniu. W: Historia Polski, t. 3, cz. 1, Warszawa 1962, s. 295-296.

11 W. Na j d us, Szkice z historii Galicji, t. 1, Warszawa 1958, s. 103.
12 S z c z e p a n o w s k i ,  Nędza Galicji w cyfrach, s. 93.
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siadała jednooddziałową szkołę przy kościele13. Po utworzeniu 
Rady Szkolnej Krajowej w 1867 r., Galicja otrzymała szkolnictwo 
polskie14. Rząd austriacki nie troszczył się jednak o utrzymanie 
szkół, cały ciężar składając na gminy. Jeżeli gmina nie miała na to 
funduszów, rząd nie przychodził jej z pomocą.

Mieszkańcy Błażowej z tym problemem radzili sobie sami. W 
1873 roku wybudowali pierwszy budynek szkolny w pobliżu koś
cioła, składający się z dwóch sal i mieszkania dla nauczyciela. Z 
latami przybywało oddziałów: trzeba było myśleć o nowym budyn
ku. T gdy taki był już na ukończeniu, wybuchł w mieście pożar, w 
wyniku którego spłonęła szkoła. W 1912 roku powstała nowa 
szkoła z pięcioma oddziałami, w której od 1913 roku kierownictwo 
objął Walenty Jenke -  ojciec Anny15.

Szkoła odgrywała bardzo ważną rolę w społeczeństwie. W niej 
koncentrowało się prawie całe życie kulturalne i oświatowe danej 
miejscowości. Natomiast ośrodkami życia towarzyskiego bywały 
często karczmy. W nich odbywały się wesela, chrzciny, zabawy i 
różne tradycyjne imprezy. Karczmy i szynki znajdowały się prze
ważnie w rękach żydowskich. Tak było i w Błażowej16. Karczmy z 
zajazdami prowokowały chłopów do częstych odwiedzin. Tam 
przepijali zarobione pieniądze, tłumacząc, że chcą chociaż częścio
wo zapomnieć o swojej ciężkiej doli17.

W takiej sytuacji konieczne było pojawienie się światłych, 
mądrych ludzi, którzy by odciągali innych od ośrodków często de
moralizujących, a stwarzali różne koła zainteresowań, szerzące 
oświatę i kulturę. Zaczęły więc powstawać -  najczęściej przy szko
łach -  różne koła artystyczne i stowarzyszenia, którym przewodzili 
przeważnie duchowni i nauczyciele. W Błażowej działało kilka ta-

13 ADP sygn. 173 i 460. Wizytacje parafii błażowskicj biskupa W. H. Siera
kowskiego.

M. J an ik .  Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem oka na jego przyszłość, 
Warszawa 1917, s. 81-82. J. Di e t l ,  O reformie szkół krajowych, Kraków 1866, z. 
2, s. 103.

15 R. B r z ę k - P i s z c z o w a ,  Błażowa niegdyś i dziś, Rzeszów 1978, s. 108.
16 Tamże, s. 86.
« • »

S. K u r a ś ,  Ordynacje i ustawy wiejskie, Kraków 1960, s. 33-34.
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kich zespołów. Wystawiały one sztuki i dawały przedstawienia, 
które miały na celu ukazywanie historii Polski, budzenie patriotyz
mu i szerzenie kultury narodowej. Fundusze zebrane z przedsta
wień służyły na zakup książek do bibliotek. Dorośli zrzeszali się w 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a młodzież, której udało się dostać 
do szkół średnich, założyła Błażowskie Kółko Studenckie. Podsta
wowym celem Kółka była praca dla środowiska. Miejscem spotkań 
była przeważnie szkoła, świetlica lub też domy bogatszych ludzi, 
w których znajdowały się czytelnie18.

W życie społeczno-kulturalne Błażowej byli w całej pełni włą
czeni rodzice Anny. Obydwoje byli nauczycielami, a więc choćby i 
z tego tytułu czuli się odpowiedzialni za poziom życia kulturalnego 
w tym środowisku. Ponadto, pełniąc obowiązki zawodowe, prze
kazywali nie tylko wiedzę młodemu pokoleniu, lecz także uwrażli
wiali młodzież na wartości moralne. Walenty Jenke jako kierow
nik szkoły szczególnie czuł się odpowiedzialny za dzieci i młodzież. 
Zdawał sobie sprawę, że szkoła powinna być również ośrodkiem 
budzącym świadomość narodową. W tym też duchu nauczał i wy
chowywał przyszłe pokolenia. W takiej atmosferze żyła również 
ich córka Anna, która wchłaniała to wszystko, czym żył jej dom i 
najbliższe otoczenie.

2. Wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości Anny

Najistotniejszym elementem w procesie wychowania dziecka 
jest przekazywanie określonego systemu wartości. Przez wartość 
rozumie się tutaj realny lub idealny przedmiot, który jednostka 
lub grupa uważa za cenny i wobec którego zajmuje postawę szacun
ku, a dążenie do niego staje się jej wewnętrznym przymusem. 
Wartości ukierunkowują działanie i odgrywają decydującą rolę w 
zachowaniu tożsamości jednostek i grup.

Wartości natury ogólnej nadają sens istnieniu jednostki i gru
py. Są to wartości zasadnicze, bez których nie mogłaby istnieć lub

lfi B r z ę k - P i s z c z o w a ,  Błażowa niegdyś i dziś, s. 115.
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w pełny sposób się rozwijać np. miłość, wolność, sprawiedliwość, 
Bóg, ojczyzna, rodzina. Inne są bardziej szczegółowe, jak np. 
określony rodzaj pracy, zawód, mieszkanie. Pełnią one dużą rolę 
w rozwoju. Poszczególne wartości są wpajane jednostce w całoś
ciowym procesie wychowania od najmłodszych lat. Najpierw czyni 
to rodzina. Później rodzina dzieli funkcje z innymi instytucjami 
wychowawczymil9.

W procesie wychowania musi też być zachowana skala wartoś
ci. Pierwszą w życiu skalę wartości zdobywa dziecko biernie, w 
kontakcie z dorosłymi, najbliższymi. Później następuje wartościo
wanie samodzielne -  początkowo prymitywne, potem dojrzalsze20.

Podstawą i fundamentem oddziaływania wychowawczego -  bez 
względu na to czy będzie ono świadome, czy nie -  jest kontakt 
człowieka mniej dojrzałego z dojrzałym. W tym kontakcie doko
nuje się przekazywanie umiejętności, a chodzi tu zwłaszcza o 
umiejętność życia. Mieści się w niej także życie duchowe, zdolność 
kochania, wartościowania, dążenia, zdobywania i znoszenia niepo
wodzeń, przyjmowania cierpień i poświęcania się. Wychowanie 
obejmuje również przekazywanie wartości: najpierw związanych z 
życiem biologicznym, potem wiedzy, więzi międzyludzkich -  od 
najprostszego kontaktu nawiązanego uśmiechem niemowlęcia z 
matką aż do przyjęcia odpowiedzialności za człowieka, ludzi, a 
może nawet kraj czy ludzkość21.

Stąd mówi się, że wychowanie człowieka, nawet dla osób o 
najlepszej woli, jest sztuką bardzo trudną. Wychowaniem bowiem 
jest całe życie rodzinne, bez względu na to, czy jest ono zamierzo
ne, czy nie. W dziedzinie wychowania dziecka konieczny jest też 
kontakt rodziców -  fizyczny i psychiczny. Kontakt wychowawczy 
należy przy tym rozumieć nie jako kontrolę i tresowanie dzieci, 
ani też jako dbałość o ich potrzeby czy samonauczanie, lecz jako 
obecność rodziców dla dzieci i z dziećmi przez wspólne przeżywa-

19 L. D y cz e w s k i, Rola współczesnej rodziny w przekazywaniu wartości. AK 
89(1977), s. 263.

20 C. Su j ak, Sprawy ludzkie, Kraków 1972, s. 155.
7 1 Suj ak, Sprawy ludzkie, s. 140.
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nie tego wszystkiego, co się codziennie w domu zdarza. Dziecko 
patrzy na rodziców i naśladuje ich gesty, słowa, zachowanie.

Dobry kontakt wychowawczy musi też zawierać akceptację 
dziecka, traktowanie go jako istoty wartościowej, drogiej i kocha
nej. Wówczas można zaryzykować przekonanie, że w rodzinie, w 
której zachowany został kontakt między rodzicami a ich dziećmi 
nie należy obawiać się jakichś wykolejeń czy niewdzięczności dzie
ci wobec starych rodziców. Ten dobry kontakt zastąpi wszelkie 
kontrole, nadzory, moralizowanie, wymówki. Łączność, która za
warta jest w spojrzeniu, w wyrazie twarzy, tonie głosu, słowach 
najsilniej uświadamia dziecku, że jest kochane i że swym postępo
waniem sprawia rodzicom albo radość, albo ból22.

Do całokształtu wychowania należy wychowanie religijne lub 
analogicznie -  światopoglądowe. Rozwój duchowości człowieka 
osiągany jest bowiem przez rozbudzenie w nim dążenia do Boga 
jako ostatecznego celu. Dokonuje się to dzięki nastawieniu wspól
noty rodzinnej na wartości absolutne, na Boga decydującego o 
wszystkim23.

W tym też znaczeniu papież Jan Paweł II, przemawiając do 
rodzin podczas pielgrzymki do Polski, powiedział, żc muszą być 
na tyle silne Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich jej człon
ków, aby stały się ostoją dla człowieka, począwszy od małego 
dziecka aż do dorosłego, znajdującego się pośród niszczycielskich 
prądów i bolesnych doświadczeń24.

Rodzina nawiązuje zatem i umacnia więź dziecka z Bogiem. 
Do istotnych funkcji rodziny należy zatem zaspokajanie potrzeb 
biologicznych i psychologicznych jej członków i nieomal wszystko, 
co składa się na egzystencję ludzką może znaleźć wyjaśnienie w 
diagnozie sytuacji rodzinnej25 *.

Po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami psychologii i pedagogi
ki na temat wychowania oraz z istotnymi elementami i czynnikami

22 E. Suj ak, Kontakt psychiczny w małżeństwie, Wrocław 1985, s. 161-162.
23 T. K u k o l o w i c z ,  Wychowanie w rodzinie, w: Ewangelizacja, red. J. Kru- 

cina, Wrocław 1980, s. 182.
24 Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja!, Watykan 1983, s. 144-145.
25.1. S Icnzak .  Wpływ rodziny na rozwój psychiczny dziecka. AK 103(1984),

s. 80.
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warunkującymi dobre i wszechstronne wychowanie człowieka -  
popatrzymy na proces wychowawczy Anny, odbywający się w at
mosferze ogniska rodzinnego. Zobaczymy, jakimi cechami odzna
czali się jej rodzice i co mogli przekazać swojemu dziecku.

a) Osobowe cechy rodziców Anny

Jak wiadomo, w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka 
biorą udział w pierwszej kolejności rodzice, którzy przekazują 
dziecku pewien system wartości. Chcąc go przekazać, muszą naj
pierw sami nim żyć. Kim oni byli, jakimi cechami charakteru się 
odznaczali i jakie wartości mogli przekazać swemu dziecku?

Silę i trwałość przekazywanemu wychowaniem systemowi war
tości daje przede wszystkim autorytet wychowawcy. Człowiek ma 
szansę zostać uznanym za autorytet, jeżeli reprezentuje wiedzę i 
powagę moralną, to znaczy zgodność wyznawanych prawd i posia
danej wiedzy z całością osobistego życia26. W tym aspekcie popa
trzymy na rodziców Anny.

Ojciec, Walenty Jcnkc, urodził się w Przeworsku k. Rzeszowa 
-  7 II 1878 roku, jako syn Aleksandra i Marianny Lepiankiewicz27. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do Seminarium 
Nauczycielskiego w Rzeszowie i tam uzyskał dyplom28. Jako nau
czyciel pracował na kilku placówkach w Okręgu Lwowskim: w Dy
lągówce, Tryńczy, Przeworsku, Żywcu29. Na tej ostatniej zapoznał
się z Anną Nowak i zawarł z nią związek małżeński30. Odtąd oby-

«

dwoje pracowali w Żywcu do 1913 roku. W maju tegoż roku zaszła 
potrzeba zmiany kierownictwa w szkole w Błażowej i Rada Szkol
na Krajowa we Lwowie wyznaczyła na to stanowisko Walentego 
Jenkc.

Trzynastoletni pobyt rodziców Anny Jcnke w szkole błażows- 
kiej wywarł na wychowawcach, uczniach i miejscowej ludności

’ S u j ak, Sprawy ludzkie, s. 159.
T-3 (Testimonium ortus ei baptismi, Przeworsk, l. 8, pag. 28).

28 T-8 (W. W i e r z b i c k a ,  Wspomnienia).
29 T-3 (Wykaz stanu służby na podstawie dekretów mianowania -  odpis).
30 T-3 (Testimonium copulationLs, parochia Jarosław, nr 921, t. 39, pag. 4, 

1907).
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olbrzymie piętno. Walenty jako głowa rodziny, kierownik szkoły, 
parafianin, obywatel -  we wszystkim przodował. Był dla innych 
wzorem i autorytetem, zwłaszcza w dziedzinie moralnej. Odzna
czał się głęboką religijnością, co było widoczne w całej jego posta
wie i zachowaniu. Własne dzieci widziały w nim przykład dobrego 
ojca i wzorowego katolika, codziennie modlącego się wraz z nimi 
w domu i uczęszczającego do kościoła. Modlitwa ranna i wieczor
na, czytanie pobożnych książek i inne praktyki religijne były du
chowym pokarmem całej rodziny i do tego przywiązywano bardzo 
duże znaczenie, także wychowawcze. Centrum ich życia religijnego 
stanowiła msza św. Z uznaniem patrzyli parafianie jak dyrektor 
ich szkoły, przeważnie ze swymi uczniami, szedł w każdą niedzielę 
i święto na mszę św. Sam skupiony i rozmodlony, był dla nich 
najlepszym wzorem’1.

Jako nauczyciel i wychowawca czuł się odpowiedzialny za wy
chowanie religijne uczniów w swojej szkole. Dlatego tak bardzo 
zabiegał o otwarcie nowego etatu nauczyciela religii. Upatrywał w 
tym wielkie korzyści duchowe dla dzieci. Z zadowoleniem napisał 
o tym w kronice szkolnej: „Wpłynie to ogromnie dodatnio na kie
runek wychowania, dziatwa bowiem będzie mieć stałego duchowe
go przewodnika”31 32.

Wszystko, co przynosiło jakąś korzyść, zwłaszcza duchową -  
zarówno dzieciom, jak i całemu społeczeństwu -  Walenty Jenke 
przyjmował z radością jako własne dobro i troszczył się, aby go 
nic utracić, lecz stale powiększać. W swoim postępowaniu kiero
wał się zasadą: zdrowy duch w młodym pokoleniu, to zdrowy na
ród, silna ojczyzna.

Głęboka wiara, pielęgnowanie ducha religijnego w życiu osobi
stym, rodzinnym i społecznym nie tylko ubogacały jego osobo
wość, lecz także były siłą, która pomagała mu w zawodzie nauczy
cielskim i pozwalała pokonać wiele trudności, na jakie napotykał, 
zwłaszcza po objęciu kierownictwa szkoły w Błażowej.

Zaraz po przyjeździc na placówkę, w imię Boże rozpoczął pra
cę, a było jej bardzo dużo, zastał bowiem w szkole wiele bałaganu

31 T. P 1 e ś n i a k, Wspomnienia -  zeszyt, s. 17.
32 Kronika 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej.



i to pod każdym względem. Najbardziej bolał go nieład moralny, 
intrygi i nieporozumienia wśród grona nauczycielskiego, które nic 
dawały się ukryć nawet przed postronnymi. O tej przykrej sytuacji 
pisał w kronice szkolnej: „Stosunki wśród grona zastałem bardzo 
przykre [...]. Ferment bardzo daje się odczuć, uniemożliwia bo
wiem skuteczną współpracę w szkole, przedostając się na zewnątrz 
-  stale obniża powagę całego grona”3j. Być może właśnie z tej 
przyczyny -  by poprawić sytuację -  władze oświatowe skierowały 
do Błażowej Walentego Jenke, znały bowiem jego walory moralne 
i wysoki stopień wyrobienia duchowego.

Pomocy w uzdrawianiu szkolnej atmosfery Walenty szukał tak
że w modlitwie. Wiedział, że bez łaski Bożej nie zdoła poczynić 
żadnych zmian, naprawić zgorszenia czy przeprowadzić porządków 
wewnątrz i na zewnątrz szkoły. A że był człowiekiem ładu ducho
wego, dążył, by wszelki ład zapanował również w jego miejscu 
pracy.

Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć szkołę z wzorowym 
porządkiem w każdym miejscu, a na zewnątrz z pięknym ogród
kiem, a także i dobrą atmosferą duchową. Toteż od pierwszych 
dni jego pobytu w Błażowej ludzie widzieli efekty jego pracy i 
wysoko je oceniali. Mówili o swoim nauczycielu, że to człowiek 
bardzo pracowity i energiczny, wymagający wiele od siebie i od 
innych. Podpatrywali jego nieraz zaskakujące pociągnięcia, podzi
wiali je i próbowali go w tym naśladować.

Walenty Jenke zyskiwał sobie powszechny szacunek i uznanie 
wśród otoczenia. Jeden z mieszkańców Błażowej wydał o nim taką 
opinię: „Był to człowiek bardzo religijny i wielki patriota. Udzielał 
się w pracach społecznych tutaj w Błażowej. Miał wielkie poważa
nie u ludzi. Liczyli się z nim, szanowali go. Był człowiekiem do
brym, szlachetnym, delikatnym i poważanym nauczycielem. U 
dzieci także miał posłuch. One nie tyle go się bały, ile go szanowa
ły i słuchały”33 34.

W hierarchii wartości, którymi żył Walenty Jenke, na pierw
szym miejscu stały wartości religijne. Bóg był pierwszym w jego

33 Tamże.
34 T. P l e ś n i a k ,  Wspomnienia, zeszyt, s. 17.
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działaniu i postępowaniu i z Nim się liczył na każdym kroku. Jemu 
przypisywał wszystkie sukcesy, powodzenia w swojej pracy zawo
dowej i w życiu osobistym. Ewidentnym tego przykładem była 
szkoła. Grono nauczycielskie, rodzice i dzieci wydali o nim świade
ctwo jako o człowieku głęboko religijnym, uczciwym, rzetelnym i 
sprawiedliwym.

Pracę dydaktyczną i wychowawczą w szkole Walenty Jenke 
prowadził równolegle z innymi pracami, np. remontowymi, któ
rych zawsze było pod dostatkiem. Najwięcej ich było po wybuchu 
I wojny światowej, która, wiadomo, przyniosła wielkie zniszczenia 
i straty. W tej smutnej rzeczywistości do zniszczeń, oprócz wroga, 
przyczyniła się też miejscowa ludność, która dewastowała i okra
dała mienie społeczne, w tym i szkoły. Z bólem pisał Walenty w 
kronice szkolnej: „Wstyd się przyznać, wszystko zostało skradzio
ne przez miejscową ludność. Przez usta moje nie przejdzie gorycz 
własnej straty, lecz żal do ludności, że własną uczelnię, gdzie wszy
stko powinno być święte, jak w kościele, potrafiła tak urządzić”33.

Reszty zniszczeń dokonały wojska, które po klęsce Austrii w 
licznych oddziałach obozowały także w Błażowej. Główną kwate
rą była właśnie szkoła. Z tego powodu nauka została przerwana. 
Z czasem budynek szkolny nie nadawał się do użytku. Drzwi i 
okna zostały powyrywane na opał, sale zniszczone. Walenty Jenke 
swoje bolesne uwagi przelał również na papier kroniki. Pisał mię
dzy innymi: „Pracę i kulturę deptała teraz stopa żołnierza. Robi
łem, co mogłem, aby dobro publiczne chronić”35 36 37.

Po wycofaniu się wojsk o wszczęciu nauki na razie nie było 
mowy. Zaczęto najpierw usuwać skutki wojny: naprawiać uszko
dzenia budynku, sprzętów, porządkować książki, które zdołano je
szcze uratować. Fundusz na remont szkoły przydzieliła Okręgowa 
Rada Szkolna w Rzeszowie . Pracę wykonywano we własnym za
kresie. Największy wkład mieli oczywiście nauczyciele, z kierowni
kiem Jenke na czele. Chciał on, by jak najszybciej wznowić naukę.

35 Kronika 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej.
36 Tamże.
37 B r z ę k - P i s z c z o  wa, Błażowa niegdyś i dziś, s. 108.
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Od lipca 1915 roku szkoła już prosperowała. Najpierw trzeba 
było w szybkim tempie nadrabiać zaległości w nauce, potem usu
wać spustoszenia moralne, jakie wojna uczyniła wśród dzieci -  cze
go zresztą nie ukrywał kierownik, pisząc o tym w kronice: „Uczę 
bez przerwy od 8.00 rano do wieczora. Praca mnie wyczerpuje, 
jednak trwam, aby dziatwę inwazją zdemoralizowaną do równowa
gi przywrócić. Równocześnie staram się szkołę do pierwotnego sta
nu przyprowadzić”38.

Walenty Jenke był nieprzeciętnej miary nauczycielem i wycho
wawcą. Dopiero jego odejście z Błażowej, po 13 latach pracy, od
kryło cało prawdę o nim. Na skutek utraty zdrowia i wyczerpania 
musiał wyjechać z Błażowej, by poddać się leczeniu. Po odbytej 
kuracji, w 1927 roku, otrzymał przeniesienie do Jarosławia do 7- 
klasowej szkoły, również na kierownicze stanowisko3'3.

Po wyjeździe z Błażowej, w kronice tamtejszej szkoły zanoto
wano: „Były kierownik szkoły odchodzi na placówkę do Jarosła
wia żegnany serdecznie przez całe grono, którego przywiązanie so
bie zaskarbił”40. Świadectwo prawdzie daje również jedna z jego 
byłych współpracownic, która po wyjeździe z Błażowej pisała do 
swego dyrektora: „Przeprosiwszy, mogę teraz podziękować za 
wszystko, co zyskałam w Błażowej. Uczyłam się tam pracy twór
czej, uczyłam się ją kochać i oddawać szkołc. Wiem, że w tym 
duchu utrzymywał szkołę Pan Dyrektor. A więc jemu jestem wła
śnie winna wdzięczność”41. Z tej wypowiedzi wynika, że dyrektor 
Jenke był nauczycielem także swoich współpracowników.

A kim był dla szkolnych dzieci, najlepiej powiedzą one same. 
Zaraz po odejściu swego „pana” pisały listy, z których przebijał 
wielki żal za dobrym „ojcem”, jak go nazywały: „Straciliśmy na
szego Drogiego Gospodarza, naszego najlepszego Dyrektora, na
szego ojca... Będziemy się uczyli być silnymi i wielkimi, jak Pan 
Dyrektor był wielkim”42. Bolały one nad utratą szczęścia, którym

38 Kronika 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 T-6 (List nauczycielki do W. Jenke z 7 VII 1927).
42 T-6 (List uczniów klasy siódmej z Błażowej do W. Jenke).
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obdarzał ich dyrektor i życzyły jarosławskim dzieciom takiego sa
mego szczęścia, jakiego one doznawały: „Pozostaje nam tylko ży
czyć tej dziatwie, aby prędko ukochała Pana Dyrektora i tak bar
dzo kochała, jak my kochamy. Będzie wówczas tak szczęśliwa, 
jak my byliśmy szczęśliwi”43.

Na taki szacunek, miłość i przywiązanie dzieci musiał sobie 
dyrektor Jenke zasłużyć własną pracą i postawą. Jego nauka i pra
ca wychowawcza odbijała się szeroko głośnym echem. Otrzymał 
wyraźny sprawdzian swojej pracy, gdyż dzieci w swej ocenie potra
fią być szczere i autentyczne, potrafią widzieć szczegóły i obejmo
wać całość. Toteż doskonale oceniły swojego nauczyciela, który 
był dla nich największym autorytetem: który uczył słowami, a je
szcze bardziej przykładem życia. Tak uczynił w stosunku do swo
ich dzieci, tak też postępował z wszystkimi uczniami. Sądził zgod
nie z tym, co mówi znany pedagog S. Kunowski, że nie można 
skutecznie wychowywać, jeśli wychowawca nie jest wzorem i przy
kładem, jeśli nie jest odpowiednio wyrobiony i ukształtowany. 
Stąd dla dobrego moralnego rozwoju dzieci, wychowawcy powinni 
być moralnym autorytetem, świecić im przykładem wszelkiego 
ładu i porządku44.

Dyrektor Walenty Jenke był takim autorytetem. Stwierdzają 
to sami wychowankowie, pisząc w liście: „Jeśli zawsze iść będzie
my za tym naszym kochanym Wzorem, wierzymy, że będziemy 
kiedyś chlubą społeczeństwa”45.

Ten dobry człowiek doznawał też wielu przykrości, napotykał 
na wielkie trudności zarówno w swojej pracy zawodowej, jak i w 
obcowaniu z różnymi ludźmi spoza grona współpracowników. Wy
starczy wspomnieć, że jego praca nauczycielska i społeczna nie 
była przez ówczesnego burmistrza i jego zwolenników należycie 
oceniona i respektowana46.

Dyrektor Jenke wspomina o trudnościach, które potwierdził 
G. Brzęk -  mieszkaniec Błażowej. Fakt ten miał miejsce przy oka-

43 T-6 (List dzieci z Błażowej do W. Jenke).
44 S. K u n o w s k i ,  Doskonalenie postępowania rodziców w procesie wychowa

wczym, w: W służbie Ludowi Bożemu, Poznań-Warszawa 1983, s. 292.
45 T-6 (List dzieci kl. V do W. Jenke).
46 T-7 (Cr. Brzęk do B. Lipian, list z 5.XI.1984).
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zji poświęcenia sztandaru. Walenty Jenke chciał uroczystego po
święcenia sztandaru ufundowanego z przedstawień szkolnych. 
Gmina wysuwała swoich ludzi, którzy mieli przejąć całą inicjaty
wę, honor i zasługi na siebie. Jenke natomiast widział, że byłoby 
to niesprawiedliwe i wręcz szkodliwe dla szkoły i społeczeństwa -  
wysuwane osoby nie cieszyły się bowiem dobrą opinią. Walenty 
martwił się tym bardzo, lecz potem przyszła mu myśl, by odłożyć 
uroczystość na późniejszy czas. I tak się stało. Po zwycięstwie na
pisał: „Naturalnie cios odparliśmy, nic dopuściliśmy, aby zatryum
fowała perfidia i złośliwość”. Dobro zwyciężyło, chociaż kazało 
długo czekać i było okupione wielkim cierpieniem.

Walenty Jenke zapisał się w pamięci tamtejszego społeczeńst
wa również jako wielki patriota. Idea ta przyświecała mu poprzez 
wszystkie lata jego pracy działacza społecznego, pedagoga i wy
chowawcy wielu pokoleń. Na co dzień żył sprawami ojczyzny. W 
czasie wojny udzielał pomocy uchodźcom, zbierał dla nich ofiary, 
licznych przyjmował u siebie w domu47. Z utęsknieniem oczekiwał 
wyzwolenia Polski. A gdy przyszedł dzień 21 X 1918 roku -  który 
był jak jasna jutrzenka zwiastująca wolność -  powitał go wraz z 
wszystkimi Polakami z największą radością. Cieszył się bardzo, że 
Galicja zrzuciła wreszcie jarzmo niewoli, a wojsko polskie przejęło 
bez wałki władzę od obcych oddziałów. Chociaż do stabilizacji w 
całym kraju było jeszcze daleko, wierzył, że wolność już została 
osiągnięta i należy jej strzec jak największego skarbu48.

Fakt uzyskania niepodległości Walenty Jenke czcił przez wszy
stkie lata bardzo uroczyście. Takiej postawy, czyli pełnej świado
mości politycznej, uczył też innych. W tym celu urządzał spotkania 
z miejscową ludnością i organizował akademie, na których wygła
szał przemówienia o treści ideowej, patriotycznej49.

/

47 Kronika 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej.
48 B r z ę k - P i s z c z o w a ,  Błażowa niegdyś i dziś, s. 51.
49 Kronika 7 kl.Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej. Wyjątki z prze

mówień W. Jenke: „Dopiero w chwilach uroczystych, w chwilach, w których święci
my pamiątki i rocznice, następuje pewne uspokojenie... Jakże bardzo, jakże nies
kończenie maleją w te dni uroczyste owe różnice polityczne, partyjne i społeczne, 
które rozdzielają nas cały rok... Narodowe obchody spełniają rolę pojednania”.
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Wielki patriotyzm bił z każdego jego słowa. Całym sercem i 
umysłem był zaangażowany we wszystko, co przynosiło Polsce ja
kieś dobro. Natomiast bardzo ubolewał nad tym, co przynosiło 
ujmę narodowi, wyrządzało krzywdę i zło, zwłaszcza moralne. Od 
tego chciał uchronić dzieci i młodzież. W tym też upatrywał głów
ne zadanie nauczycieli. Po zamachu na prezydenta Narutowicza w 
kronice szkolnej zapisał: „My, nauczycielstwo polskie, którego za
daniem jest rzeźbić charaktery i strzec czystości ducha narodowe
go, dążyć musimy, aby ten straszny czyn nic zatruwał serc naszego 
młodego pokolenia”50.

Tak więc wszystko, co Boskie i polskie było dla Walentego 
Jenke najważniejsze, lymi wartościami sam zył i przekazywał je 
młodemu pokoleniu. Jego wpływ wychowawczy był wielki i głębo
ki, bo sięgał aż do pokładów duszy. Potrafił przekonywać o słusz
ności przekazywanych idei, a to dlatego, że wszyscy wiedzieli, żc 
za słowami kryło się jego postępowanie. Tu tkwiła „siła przebicia” 
-  dotarcia dla wielu serc i umysłów. Dlatego w tym wymiarze Wa
lenty Jenke zasługiwał w całej pełni na miano człowieka o wyso
kim poziomie moralnym, godnego szacunku i poważania. Taką 
opinią cieszył się w Błażowej i taką przeniósł do Jarosławia.

Tam również pracował w szkolnictwie. Do 1935 roku pełnił 
funkcję dyrektora 7-klasowej szkoły im. Konarskiego w Jarosła
wiu. Potem przeszedł na emeryturę. W okresie okupacji angażo
wał się w tajnym nauczaniu w charakterze nauczyciela szkół śred
nich. W latach 1944-1950 pracował jako nauczyciel kontraktowy w 
Państwowych Szkołach Budownictwa i w Ośrodku Szkoleniowym 
w Jarosławiu51.

Jego praca pedagogiczna w tym okresie przebiegała z dobrymi 
efektami. Tego należało się spodziewać, zwłaszcza po odbytym do
brym stażu na poprzednich placówkach i po wielu doświadcze
niach. Stwierdziła to również jego córka Anna. Posłużył jej ku 
temu drobny fakt. Było to podczas okupacji, szła ze swoim ojcem 
ulicą, niosąc ciężkie paczki. Jeden z byłych uczniów Walentego, 30 31

30 Kronika 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej w Błażowej.
31 T-3 (Wykaz stanu służby na podstawie dekretów mianowania — odpis).



widząc to, zaofiarował swoją pomoc. Potem Anna powiedziała: 
„Tak, to nic, że Niemcy zaprzepaścili dorobek zewnętrzny Tatusia, 
ale dusze dziecięce zostały. I to jest pomnikiem, że tyle uczniów 
Tatuś na porządnych ludzi wykierował”52.

Mógł tak czynić, będąc uczciwym człowiekiem. Taką opinią 
cieszył się również wśród dorosłych. Jeden ze znajomych, który 
kiedyś razem z nim należał do Kółka Łowieckiego, wydał o Wa
lentym takie świadectwo: „Profesor Jenke był najbardziej etycz
nym myśliwym, jakiego znałem. Narzucał pewną elegancję pod
czas polowań. Walenty Jenke był myśliwym nietypowym, ponie
waż nie gustował w trunkach i amatorzy napojów wyskokowych 
ukrywali się ze swoim pragnieniem. Dowcipy wtedy kursowały ra
czej lekkie. Później obyczaje się zmieniły’03. Te swoje spostrzeże
nia ów' znajomy zamieścił na łamach gazety łowieckiej.

Jako znaczący i poważny obywatel, Walenty Jenke podczas 
okupacji znalazł się na liście zakładników miasta Jarosławia. 
Niemcy zażądali okupu i co znaczniejszych obywateli aresztowali. 
Jednak z tych opresji wyszedł żywy i cały, a po w?yzw'oleniu praco
wał jeszcze przez kilka lat.

Charakteryzując Walentego Jenke, należy jeszcze wspomnieć 
o jego zdolnościach artystycznych. Może nie były one aż tak wiel
kie i utrwalone w' jakichś dziełach sztuki, ale pewne drobiazgi po
zostały po nim wr postaci różnych robótek, np. ozdób choinko
wych, pisanek. Do dziś można oglądać te prace w muzeum regio
nalnym w' Jarosławiu* 34. Tc uzdolnienia pomagały mu także w' za
wodzie nauczycielskim.

Mając „duszę artystyczną”, Walenty trochę inaczej niż przecię
tni ludzie patrzył na otaczający go świat, przyrodę. Dostrzegał w 
nim wiele piękna. Lubił zwierzęta, ptaki, kwiaty, góry, lasy. W 
tym wszystkim widział ślady Boga. To Boże piękno zawarte we 
wszechświecie nasuwało mu wiele refleksji, nastrajało do modlitwy

52 Dz. III, s. 81.
;3 E. de Corde (wspomina) H. Krzakowska (notuje). Na początku był św. 

Hubert, „Jarosławski Łowiec”. Jednodniówka wyd. z okazji 70-lccia Jarosławskich 
Kół Łowieckich, Przemyśl 1986, s. 10.

34 T-8. (Z. B i l i ń s k a ,  Wspomnienia).
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i kontemplacji. Wolny czas wakacyjny spędzał przeważnie na łonie 
przyrody, najczęściej w górach.

Był wspaniałym mężem oraz czułym i troskliwym ojcem. Z 
całą odpowiedzialnością dzielił z żoną obowiązki wychowywania 
dzieci i prowadzenia domu. Może nieraz aż z przesadą rozczulał 
się nad dziećmi, zwłaszcza gdy któreś z nich było chore. Najczęś
ciej tej przesadnej troski doznawała Anna, która od początku była 
wątła, słaba, chorowita.

Obok pozytywnych cech charakteru, Walenty miał też i złe 
strony, zresztą jak każdy człowiek. Był porywczy, skłonny do 
gniewu, opryskliwy. Jego reakcje najczęściej dawały się wc znaki 
najbliższym. Anna niejednokrotnie była świadkiem „burzliwego” 
zachowania się ojca, jego gniewu i złości65. Wiedziała jednak, że 
to wszystko szybko minie, a ojciec znów wróci do równowagi i 
spokoju. I tak było, w gniewie długo nie pozostawał. Jednakże 
przewaga zalet i pięknych cech charakteru równoważyła jego 
wszelkie niedociągnięcia. A dobra o nim opinia u ludzi wciąż się 
utrzymywała.

Odmienny charakter, ale także z przewagą dodatnich cech, 
miała jego żona Anna. Urodziła się 21 VIII 1884 r. w Krakowie, 
jako córka Antoniego Nowaka i Pauliny z Lizaków55 56 57. Ojciec jej 
był nauczycielem, uczył w szkole realnej w Jarosławiu. Zachował 
się dokument, w którym dyrektor gimnazjum w Jarosławiu, prze
syłając nominację Antoniemu Nowakowi -  z zastępcy na rzeczywi
stego nauczyciela w miejscowej szkole realnej -  dziękuje mu bar
dzo serdecznie za gorliwą pracę nad wychowaniem i kształceniem 
młodzieży. Jako dobry nauczyciel zasłużył sobie na pewne wyróż
nienie67. Nazwisko Jana Nowaka widnieje na tablicy zasłużonych, 
znajdującej się w Krakowie w Collegium Maius. Prawdopodobnie 
chodziło o zasługi w dziedzinie chemii.

Antoni Nowak chciał, by i jego córka odziedziczyła po nim 
„fachowe rzemiosło” -  dlatego kształcił ją w kierunku pedagogicz-

55 Dz. III, s. 16.
56 .p_2 (Wyciąg Księgi urodzonych urzędu paraf, rzymsko-katolickiego św. Flo

riana 7-XV w Krakowie). . /
57 T-3 (Dokument wyd. przez dyr. gim. w Jarosławiu, 11 X 1904).



nym. Po uzyskaniu dyplomu, Anna Nowak pracowała jako młoda 
nauczycielka w okolicach Żywca i tam się zapoznała z Walentym 
Jenke. Po zawarciu związku małżeńskiego obydwoje wyjechali do 
Błażowej, gdzie pracowali w tamtejszej szkole przez kilkanaście 
lat.

Podobnie jak mąż, w pamięci uczniów i miejscowej ludności 
Anna zapisała się złotymi zgłoskami. Była kobietą bardzo uczyn
ną, pobożną, zrównoważoną. Może w życiu kulturalnym i społecz
nym nie przodowała tak, jak jej mąż, niemniej odegrała w szkole 
błażowskiej znaczną rolę. Chociaż żyła trochę w jego cieniu, to 
jednak była mu pierwszą pomocą w pracy pedagogicznej, wycho-

• •  •  < -ł •wawczcj i w życiu rodzinnym.
Swoją pracę zawodową, podobnie jak Walenty, kochała bar

dzo i była jej oddana. Szkole poświęcała wiele czasu, nieraz z 
uszczerbkiem dla własnego odpoczynku i spraw osobistych. Mimo 
pracy zawodowej, umiała być dobrą żoną, matką, gospodynią 
domu. Funkcje te spełniała jednocześnie, zachowując przy tym 
odpowiednią proporcję, co przynosiło wspaniałe wyniki.

Spokój i zrównoważenie, jakie ją cechowały, łagodziły nieraz 
sytuacje trudne dla nich obojga. Pani Jenke wychodziła z nich z 
wielką godnością i umiarkowanym spokojem, zdając się we wszys
tkim na wolę Bożą. I może dlatego nie zaznawała w życiu zbyt 
wielkich rozczarowań. Z doświadczeń czerpała najwięcej wiedzy, 
a ta służyła jej do właściwego ustawienia pracy zawodowej, życia 
rodzinnego, a także wychowania swoich dzieci.

Wyróżniała się szczególnie dwiema cechami, które w znacznym 
stopniu wpłynęły na osobowość córki. Była to wielka wrażliwość 
na potrzeby duchowa i materialne bliźnich oraz głęboka poboż
ność. Potrzebujących, wiadomo, nigdy i nigdzie nic brakowało, 
tym bardziej wtedy, kiedy żyli państwo Jenke.

W Błażowej pani Jenke widziała wielu biednych, samotnych, 
chorych i pomagała im w każdy możliwy sposób. Jedni potrzebo
wali pomocy materialnej i taką otrzymywali, inni zasięgali tylko 
dobrych rad, Wskazówek życiowych i też nie byli zawiedzeni. Anna 
miała łatwość kontaktu, stąd w domu państwa Jenke stale było 
wielu interesantów58.
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Swoją pobożnością i gorliwością pani Jenke pociągała innych 
do Boga i Kościoła. Jej postawa religijna była dobrym przykładem 
również dla uczniów w szkole. Tymi predyspozycjami i zaletami 
ubogacała całe społeczeństwo Jarosławia. Zaraz po przeprowadze
niu się na nową placówkę kontynuowała swoje zajęcia, angażując 
się w prace społeczne i charytatywne. Swoje zainteresowania naj
pełniej realizowała w Akcji Katolickiej, której zaraz od przyjazdu 
stała się żywym członkiem. Jej praca była cicha i przebiegała bez 
rozgłosu, ale skuteczna. Pomagała nic tylko tym, którzy o pomoc 
prosili, ale sama wychodziła potrzebującym naprzeciw. Jej kobieca 
intuicja, czułość i troska prowadziły ją do tych miejsc i ludzi, któ
rzy najbardziej potrzebowali pomocy.

Wiadomo, że okres wojny i okupacji byl czasem szczególnie 
ciężkim dla wszystkich i to zarówno pod względem materialnym, 
jak i moralnym. Pani Jenke, w granicach swoich możliwości, pró
bowała niejeden trudny problem rozwiązać. Córka wspomina o 
jednym z wielu przykładów. Oto jej relacja: „Teraz tyle biedy. 
Ostatnio Mamusia odkryła rodzinę Piców zza Sanu. Skrajna nędza 
moralna i materialna. Ośmiomiesięczny Staś nie widział jeszcze 
mleka. Dzięki Mamusi ojca umieszczono w szpitalu, dano im zapo
mogę... Będą mogli zrzucić łachmany... Mamusia wystarała się o 
kartki na mleko”* 59.

W tym czasie dom rodzinny Jenke był szeroko otwarty dla 
wszystkich biednych. Schronienie znajdowały w nim również dzieci 
krewnych i znajomych. Dorastająca córka stawała się wówczas ich 
opiekunką i domową nauczycielką. O swoim wpływie na nich po
wiedziała raz nawet z pewną dumą: „Podobno dobrze wychowuję 
Jędrka. Chciałabym z niego zrobić przy pomocy Bożej przydatne
go katolika i Polaka”60. A kiedy indziej z wielką troską dodała: 
„Daj Boże, aby kierunek, jaki nadał mu nasz dom był jego dewi
zą”61 .

■" T. P l e ś n i a k ,  Wspomnienia -  zeszyt, s. 18.
59 Dz. III, s. 23.
60 Dz. II, s. 61.
61 DZ. II, s. 61.
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Po wojnie ich dom był nadal odwiedzany przez wiele osób. 
Atmosfera ogniska domowego zależy w dużej mierze od matki, a 
pani Jenkc stwarzała taki klimat, że wszyscy czuli się dobrze. Lu
dzie chętnie przychodzili do nich nie tylko z interesami, ale choćby 
tylko porozmawiać. Ich gościnność była szeroko znana. Jedna ze 
znajomych, która nieraz korzystała z tej gościnności, mówi: „Ro
dzice, podobnie jak Nusia, byli uosobieniem pogody, inteligencji, 
towarzyskiej kultury. Każda «herbatka» była wielkim odprężeniem 
i miłą rozrywką. Tu odczuwało się serdeczną, staropolską gościn
ność, a zarazem powagę i dostojeństwo nastroju, wszak to byli 
długoletni, doświadczeni pedagodzy”62 63.

Pani Jenke była dla innych wielką podporą moralną. Umiała 
podnieść na duchu, pocieszyć, doradzić. Dla wszystkich była bar
dzo życzliwa i serdeczna. Ślady takiego zachowania pozostały nie 
tylko we wspomnieniach osób, które doznawały od niej tego ro
dzaju pomocy, ale i w korespondencji. Znajomi prosili ją o dobrą 
radę w różnych sprawach. Oto jedna z wielu takich próśb umiesz
czona w liście: „Jestem w rozterce. Wszystko składam u stóp Naj
świętszej Materiki, ale i ludzkiej rady potrzebuję. Pani Anno Dro
ga, bo wszak jestem tylko ułomny, słaby duchowo człowiek. Pro-

¿ O

szę gorąco, proszę o radę” .
Zachowały się także listy z podziękowaniem za udzieloną po

moc: „Ja wiele dobroci od Pani Dyrektorowej doznałam. Składały 
się na to większe i drobniejsze uczynki lub ciepłe, dobre słowa 
Pani, które mnie rozgrzewały, gdy mi czasem było źle”64.

Podobnych wypowiedzi jest wiele. Świadczą one o altruistycz- 
nej postawie pani Jenke. Córka jej będzie czyniła to samo, a na
wet w miłości bliźniego prześcignie swoją matkę. Przykład, jaki 
dawała pani Jenke nie tylko własnej córce, ale i innym -  był moc
ny i w wielu wrypadkach zobowiązujący.

Inną dominującą cechą pani Jenke była pobożność. W cało
kształcie wychowania dzieci, jeśli się mówi o wpływie rodziców,

62 T-8 (K. Ku bal ,  Wspomnienia).
63 T-6 (W. Wierzbicka do A. Jenke, list z 22.1J.1958).
<l4 T-6 (Janina (b. nazwiska) do A. Jenke, list z 25.VII. 1927).
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pobożność matki najbardziej rzutuje na wychowanie65. Wiadomo, 
że wychowanie religijne stanowi proces złożony i długofalowy. 
Przygotowując człowieka do właściwych mu postaw wobec ludzi, 
przyrody, pracy, sztuki, kultury -  wprowadza się go stopniowo do 
kontaktu i współżycia z Bogiem. Wychowanie zmierza do pozna
nia prawdy i dążenia do dobra. A najwyższą prawdą i dobrem jest 
Bóg -  Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.

Na wychowanie religijne Anny znaczny wpływ wywarła matka. 
Przekazała ona córce to, czym sama żyła. Jej głęboka wiara znaj
dowała odzwierciedlenie w postępowaniu, słowach i gestach. To 
wiara nakazywała jej widzieć w każdym człowieku samego Chry
stusa i dlatego tak chętnie śpieszyła mu z pomocą, jeśli się znalazł 
w potrzebie. Miłość bliźniego okazywana w czynach była najlep
szym sprawdzianem wiary i modlitwy. Pani Jenke potrafiła wszyst
ko mądrze wiązać i kojarzyć. Stąd w jej życiu nic było rozdźwięku 
między głoszonymi prawdami wiary a czynami. Jej postępowanie 
rzutowało przede wszystkim na najbliższych. Anna przez życie 
przepełnione wiarą, miłością i miłosierdziem dla innych była au
tentycznym świadkiem Chrystusa we własnym domu i w najbliż
szym otoczeniu. Z Boga czerpała moc do różnych działań, zmie
rzających do podniesienia poziomu życia duchowego u siebie i naj
bliższych.

Wszystkie pozytywne cechy charakteru matki Anny Jenke, a 
szczególnie jej dobroć -  z pomocą Bożą wciąż rozwijana i pogłę
biana -  jakoś przesłaniała różne niedociągnięcia, z których z pew
nością i ona miała wiele. Gdzieś się jednak one ukrywały, były 
dla innych mało widoczne. Toteż w pamięci wszystkich znajomych 
pani Jenke zapisała się jako człowiek o różnorodnych wartościach 
osobowych.

b) Charakterystyczne cechy Anny z okresu dzieciństwa

W procesie wychowania dziecka bierze udział rodzina, szkoła, 
Kościół. Jednakże największy wpływ ma rodzina.

6S A. W i 11 e b o i s. Dziecko kamieniem probierczym dobra i zia, „Conimunio” 
2(1982) nr 5, s. 115.
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Dziedziczność stanowi podłoże charakteru, środowisko zaś, 
chociaż nie jest w stanie tego podłoża zmienić, sprawia, że pewne 
cechy rozwijają się silniej, mne słabiej, a jeszcze mne mogą zamk
nąć. Z czasem środowisko się zmienia, lecz cechy nabyte dzięki 
jego wpływom pozostają66.

Poznanie środowiska, w którym przyszła na świat Anna Jenke 
oraz gruntowna analiza osobowości jej rodziców ułatwiła ustalenie 
charakterystycznych cech córki -  zarówno tych dziedziczonych, jak 
i nabytych. Pozwoliła też zobaczyć wyraźny wpływ przekazywa
nych wartości, które same przez się są najważniejsze, a które też i 
oni uważali za najlepsze. Przede wszystkim będzie tu chodziło o 
wartości religijne.

Życie Boże w duszy zapoczątkowuje chrzest św. Anna do tej 
niezwykłej godności dzieci Bożych została podniesiona 15 maja 
1921 roku. Chrzest odbył się w kościele parafialnym w Błażowej -  
miejscowości jej urodzenia. Szafarzem Sakramentu był ks. Józef 
Borcz, a rodzicami chrzestnymi Saturnin Wierzbicki i Maria Jen
ke67.

Życic duchowe z latami rozwijało się i pogłębiało. Bardzo po
magali w tym rodzice. Anna od początku chciała być autentycz
nym chrześcijaninem, a nie tylko z metryki. Wiele bowiem razy 
słyszała, że są ludzie, którzy tylko z metryki są chrześcijanami, a 
praktycznie są niewierzący.

Dlatego o swoje życie duchowe Anna bardzo się troszczyła; 
rozwijała je poprzez modlitwę i praktyki religijne oraz studium 
Pisma św. Próbowała żyć Ewangelią na co dzień. W miarę upływu 
lat postęp w jej życiu duchowym był coraz znaczniejszy. Czuła 
wielką odpowiedzialność za swoją przynależność do Chrystusa, do 
którego od początku przylgnęła całym sercem. W intencji świado
mego trwania przy Chrystusie wiele się modliła, mówiąc: „Jezu, 
daj mi przeżywać świadomie moje chrześcijaństwo, to znaczy całe 
moje życie przeżywać z Bogiem”6*.

60 J. S z c z e p a ń s k i ,  Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1970, s. 94
67 T.l ('Testimonium ortus et baptismi AP, t. 1). 
r,s Dz. VII, s. 4.
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Wiadomo, że do takiego stanu, czyli do osiągnięcia pełnej doj
rzałości wewnętrznej, od razu nie doszła. To była praca całego 
życia, zmierzała do do rozwoju cnót i pogłębienia życia Bożego w 
duszy. Żywa i mocna wiara, niezachwiana nadzieja i gorąca miłość 
coraz bardziej jednoczyły ją z Chrystusem. Początków tej bliskości 
życia z Bogiem upatrywała w chrzcie. Dlatego tak bardzo ceniła 
sobie ten sakrament, do niego często nawiązywała w swoich roz
mowach z przyjaciółmi i bliskimi, mówiąc wciąż, że chrzest jest 
„wielką łaską”69.

Życie duchowe Anny rozwijało się równolegle z życiem fizycz
nym. Swoje dzieciństwo spędziła w atmosferze ciepła rodzinnego, 
troski i czułej opieki rodziców. Prawic cała ich uwaga skupiała się 
na niej. Ciągle obawiali się o jej zdrowie, a nawet życic. Dlatego 
jako dziecko nie mogła się swobodnie bawić, jak inne dzieci biegać 
z rówieśnikami, bo ojciec czuwał, żeby się nie zmęczyła i nie zazię
biła. Z tego powodu było jej nieraz przykro i smutno, lecz nie 
sprzeciwiała się rodzicom, bo nie chciała sprawić im przykrości. 
Ta przesadna troska była częściowo usprawiedliwiona przedwczes
ną śmiercią pierwszej córki państwa Jenke.

Owa troska nie stłumiła w niej jednak osobistej indywidualno
ści, zalet i cech charakteru, które wyraźnie lub mniej jasno uwido
czniały się na zewnątrz. Dodatnie cechy Anna rozwijała, zaś z ne
gatywnymi usilnie walczyła. Była to jednak walka całego jej żyeia, 
bo do końca widziała u siebie wiele wad, złych skłonności, słaboś
ci.

Ze sposobu bycia, myślenia, zachowania i reakcji Anny można 
określić jej typ charakteru i predyspozycje, a także cechy negatyw
ne. Wiele materiału z tej dziedziny dostarczają jej pamiątki z dzie
ciństwa. Pisała je z własnej potrzeby. Treści w nich zawarte doty
czą przeważnie opisow rożnych wydarzeń i przezyc z nimi związa
nych. Bardzo często podczas wakacji Anna wraz z rodzicami wyje
żdżała w góry. Miała wtedy wiele okazji do obserwacji i podziwu 
Bożego Piękna. Swoje spostrzeżenia i przeżycia przelewała potem 
na papier.

69 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 6).



Zachował się pierwszy jej dzienniczek, w którym w bardzo 
żywy i barwny sposób opisała swój wakacyjny pobyt w Muszynie. 
Pamiętnik ten jest obrazem jej bogatej psychiki. Można z niego 
wyczytać wiele cech jej charakteru. Ze sposobu reakcji na piękno 
krajobrazu, panującą aurę i w ogóle na wszystko, co wokół niej 
się działo -  można wnioskować, że Anna była bardzo bystra, spo
strzegawcza, żywo reagująca: zdolna do zachwytów, czasami im
pulsywna, to znów bardzo spokojna, refleksyjna, sentymentalna. 
Na kartach pamiętnika utrwaliła te reakcje. Przy opisach swoich 
przeżyć używała różnych charakterystycznych określeń, wykrzyk
ników. Na przykład, radość wyrażała okrzykami: „Heja hop... 
Znowu dziki okrzyk... Lecz cóż? Nie moja w tym wina!... Hurrrra, 
hurrrra”70. W deszczową zaś pogodę mówiła: „Usiądę koło okna i 
będę patrzeć, patrzeć, jak kropelki deszczu staczają się powoli po 
okiennej szybie, szeleszcząc cicho, jakby opowiadały swoją histo
rię... Lubię bardzo tak patrzeć”71.

Anna miała wielki zmysł obserwacji, połączony ze skłonnością 
do refleksji. Na przykład przy opisywaniu zachodzącego słońca 
snuła takie oto myśli: „Przed oczyma staje mi obraz zachodzącego 
słoneczka, potem mrok i za chwilę niebo zasiane jest miliardami 
gwiazd, wyglądających jak srebrne dukaty... Czyż nie piękny wi
dok? A wtedy, gdy gwiazdka spada, zostawiając po sobie jasną 
smugę, czyż się nie zdaje, że to jakaś jasna duszyczka unosi się na 
poświacie do nieba, zostawiwszy na ziemi swą gwiazdkę”72.

Kiedy indziej znów pełna zachwytu pisała: „Słońce zachodziło 
bardzo czerwono, ślicznie. Myślałam, czy ktoś potrafi namalować 
je teraz w tych tysiącach barw tonących? Myślę, że nie!”73.

Anna potrafiła zauważyć i barwnie opisać wszystko, co się 
przed nią znajdowało: „Muszyna jest pięknie położona w wielkiej 
i szerokiej dolinie, dokoła której piętrzą się góry. Najbardziej po
doba mi się «Zamczysko», gdyż jest to góra ponura, dzika, o na-

70 Dz. I, s. 8-10.
71 Tamże, s. 10.
2 Tamże, s. 50.

73 Tamże, s. 19.
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gich i prostopadłych zboczach wschodnich, zaś reszta porośnięta 
jest ślicznym lasem jodłowym”74.

Nadzwyczaj wrażliwa natura i zmysł obserwacji pozwoliły An
nie dostrzegać w przyrodzie wszystko, aż do szczegółów. Miało to 
o tyle znaczenie, że z czasem tę wrażliwość przeniosła na ludzi. W 
przyszłości będzie dostrzegać ich potrzeby nawet w drobiazgach. 
Wcześniej próbowała to czynić już w dzieciństwie. Oto jej spo
strzeżenia. Raz patrząc w kościele na jakąś babcię i dziecko, po
wiedziała: „Dziś obok babci w kościele stanęła sobie mała dziew
czynka -  Wiosna i Zima. Obie piękne dusze -  dzieci Boże”75. Nic 
nic uszło jej uwadze, nawet taki drobny szczegół, jak zachowanie 
się małego Jędrusia -  kuzyna. Nawet z drobnego faktu, na pozór 
nic nie znaczącego, wyciągała poważne wnioski. Oto one: „Dziś 
Jędruś chciał zaświecić latarkę. Była bez baterii, więc nic z tego. 
la k  i czasem w człowieku nie ma ni kawałka duszy. Dziś w koście
le była bardzo piękna lekcja, żeby miłować i odpłacać dobrem za 
złe. To trudne, ale wielkie”76.

Ta bogato wyposażona w dary Boże natura pomagała Annie 
widzieć w drugim człowieku wielki potencjał dobra, które rozdmu
chiwała do największych rozmiarów. Anna widziała też i złe skłon
ności odzywające się w człowieku; wtedy pomagała zwalczać jc i 
to różnymi sposobami: pracą, dobrą radą, a najwięcej modlitwą. 
Tę umiejętność patrzenia na świat i ludzi odziedziczyła częściowo 
po swoich rodzicach, resztę sama wypracowała.

Anna odznaczała się także stanowczą, silną wolą. Dało się to 
zauważyć już w dzieciństwie i we wczesnej młodości. I znowu 
świadczą o tym jej zapisy w pamiętniku. Prawie każdy taki zapis 
kończy krótko: „I już!... Basta!...I koniec!”77. Raz powzięty cel 
będzie usiłowała osiągnąć za wszelką cenę. Za przykład może po
służyć fakt zdobywania szczytu górskiego, Malnika, w pobliżu Mu
szyny, na którym znajdował się krzyż. Do wyprawy stanęła z kil
koma osobami. Zaraz z miejsca postanowiła zdobyć go pierwsza.

Dz. l, s. 65.
75 Dz. III, s. 8.
'6 Tamże, s. 9.
77 Dz. I, s. 13, 14, 17, 32, 34, 37.
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I tak musiało być. Liczyła wówczas 12 lat. W pamiętniku zapisała: 
„Fotem 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 się Madzi: Byłaś kiedy na 
Malniku? -  Nie -  A ja byłam!”78.

Ten sukces był trochę zabarwiony dumą, niezdrową dziewczę
cą ambicją. Ale to nic. Z łatami zrozumie, że jej stanowczość win
na iść w kierunku ciągłego dążenia do dobra, zdobywania szczytów 
świętości. Wyznaczy sobie nawet program, od którego już nie od
stąpi. Powie: „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 i nierozerwalna 
wola w kierunku dobra, piękna, ofiary i miłości. W pokusach -  
nie! W natchnieniach -  tak! Nie wolno być miernotą, tylko moc
nym człowiekiem. Do nieba miernoty się nie dostaną. Do nieba 
idą bohaterowie”79. I od tego programu już nic odstąpiła. Syste
matycznie i wytrwale realizowała go już od dzieciństwa. Naturalne 
cechy wrodzone i nabyte posłużyły jej jako mocny fundament pod 
budowę bogatego życia wewnętrznego.

Były to cechy dodatnie. Anna widziała też u siebie wiele wad. 
W ocenie siebie była bardzo krytyczna. Mówiła, że lubi się gnie
wać, często się złości, jest opryskliwa80. Lecz nie godziła się z ta
kim stanem duszy. Dlatego przez całe swoje życie walczyła z włas
nymi wadami. Była to w'alka bezkompromisowa, długa i wytrwała. 
Jej osobiste zwierzenia -  przelane na karty pamiętnika -  czy świa
dectwa osób bliskich i znajomych potwierdzają, że Anna miała 
niełatwy charakter. Ona sama często skarżyła się, mówiąc: „Je
stem strasznie zła, nędzna, słaba, leniwca, przewrotna i podła pod 
każdym względem”81. Przeświadczenie o własnej nędzy nie odbie-

's Tamże, s. 44-45.
79 A. .1 e n k e, Notatki rekolekcyjne, s. 46-47.
80 A. .1 e n k e, Notatki rekolekcyjne, s. 48.
81 Dz. Ili, s. 60.
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rało jej jednak chęci do walki z sobą, przeciwnie mobilizowało ją 
do coraz większych wysiłków, by te wady wykorzenić.

Ciągła kontrola swego postępowania, ujarzmianie „buntowni
czej natury”, jak się sama wyrażała, stawianie sobie wysokich wy
magań, stanowczość i silna wola w zdobywaniu dobra -  oto co
dzienna jej praca i walka, która zazwyczaj kończyła się zwycię
stwem. Były też w jej życiu porażki i upadki, ale z nich się szybko 
podnosiła i znów szła naprzód, mówiąc: „Nie jest to wcale pokorą 
oburzać się na siebie samego po upadku, jest to wtedy nowy upa
dek, większy od pierwszego, który pobudzi nas do zaniechania 
ćwiczeń, rozmyślania, Komunii św. Trzeba nam więc, skoro popa
dniemy w błąd jaki, zwrócić się z pokorą i ufnością do Boga i 
prosząc Go o przebaczenie, mówić: Panie, oto owoce z mojego 
ogrodu. Miłuję Cię z całego serca i żałuję, że Cię obraziłam. Wię
cej już tego nie uczynię, udziel mi pomocy”82.

W walce z wadami i słabościami Anna szukała pomocy u Boga. 
W modlitwie, zwłaszcza po Komunii św., prosiła Pana Jezusa: 
„Przemień mnie o Boże i oczyść moje intencje”83. Dziecięca uf
ność dodawała jej sił i zachęcała do dalszej pracy. W tym usposo
bieniu mówiła: „Byłam dziś do Komunii św. Tak chciałabym być 
lepszą. Samolubstwo i pycha, to moje główne wady. O Boże! Do
pomóż mi je wykorzenić”84.

Zarówno w czynieniu dobra, jak i w zwalczaniu wad Anna była 
konsekwentna. Od raz powziętego celu nie odstępowała. Dlatego 
w życiu mogła zrobić dużo dobrego i mogła też tą dobrocią obda
rowywać innych.

c) Przekazywanie systemu wartości

W procesie wychowania i wszechstronnego rozwijania człowie
ka świadomy udział biorą wychowawcy. Do nich w pierwszej ko
lejności zalicza się rodziców, przekazują oni dziecku cały system 
wartości, najpierw związanych z życiem biologicznym, potem wie
dzy oraz więzi międzyludzkich.

82 A. .Tenkc, Notatki rekolekcyjne., s. 44.
83 Dz. III, s. 90.
84 Dz. II, s. 2.
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Rodzice Anny Jenke, będąc pedagogami, stosowali wychowa
nie świadome, formalne i zamierzone. Osiągnąwszy własny poziom 
życia duchowego, chcieli określone wartości przekazać swoim dzie
ciom. Anna w dużej mierze naśladowała ich. Korzystała także z 
ich pouczeń, wskazówek i rad.

Od zarania uczyła się od nich tego, czego nie mogła dać jej 
żadna inna szkoła. Od ojca uczyła się solidarności w pracy, umiło
wania zawodu, odwagi i męstwa. Natomiast od matki pobożności, 
dobroci, troskliwości, spokoju i pracowitości. Na co dzień uczest
niczyła w przeżyciach swoich rodziców, ciągle przebywała w ich 
obecności, pilnie obserwowała reakcje ojca i zachowanie matki w 
różnych sytuacjach. Stąd wicie wartości od nich przyjęła.

Rodzice ze swej strony starali się włączyć swoje dzieci w życie 
domowe, a także w prace społeczne, by w ten sposób przyzwycza
jać je do przyszłych zadań. Wprawdzie wtedy jeszcze nie mówiono 
jaki i kto obierze zawód, ale wszystko wskazywało, że Anna bę
dzie także nauczycielką. Już od dzieciństwa jakby się do tego przy
gotowywała, choćby nawet przez samo przebywanie razem z rodzi
cami w szkole. Życie sprawami szkoły było dla niej dalszym przy
gotowaniem do tego zawodu. W jej pamięci został zakodowany 
pewien wzór, model nauczyciela, stworzony na podstawie obser
wacji rodziców.

Anna bardzo lubiła przebywać w towarzystwie ojca, gdyż przy 
nim, jak mówiła, zawsze się czegoś nauczyła, dowiedziała, coś cie
kawego zobaczyła, zwłaszcza gdy chodzili razem na spacery. Gdy 
byli już w Jarosławiu, często udawali się poza miasto na tzw. szań
ce. Były to szczątki okopów z I wojny światowej. Tam, na szań
cach, opowiadał jej ojciec o walkach i bohaterskich czynach pols
kich żołnierzy, o strasznych skutkach wojny, o zwycięstwach i kłę- 
skach. Każdorazowy pobyt na szańcach wzbudzał w niej głębokie 
refleksje -  jak na jej młody wiek -  zbyt głębokie. A oto niektóre 
z nich: „Tak, gdy idę tamtędy, nieraz myślę, jakie ataki żołnierze 
musieli odpierać, ile młodych żyć uleciało w ofierze dla ojczyzny. 
Naszej ojczyzny -  Polski. I dziś będąc tam, myślałam o tym, gdy 
nagle złoty i może ostatni promyk różowy zachodzącego słonka 
padł na ziemię i ozłocił ją. Pomyślałam, że może tam, w tym micj-
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scu leży jakiś bohater cichy, nie zdobywca Atlantyku ani bieguna. 
Tam śpi... który zginął za Polskę”85.

Ojciec zawsze imponował Annie, tym bardziej w późniejszym 
okresie, gdy sama stawała się starsza i mądrzej patrzyła na świat. 
Tej sztuki patrzenia na wszystko pod kątem pewnej oceny uczyła 
się właśnie od ojca w okresie dzieciństwa. Wycieczki krajoznawcze 
i wakacje rodzinne spędzane najczęściej w górach były dla niej 
okazją nie tylko do zachwytów, różnych młodzieńczych pomysłów 
i radości, lecz także odkrywaniem w przyrodzie Bożego piękna, 
nad którym zatrzymywała się dłużej i kontemplowała je. Zaprawa 
turystyczna oraz umiejętność patrzenia na przyrodę jako dzieło 
Boga -  zdobyte w dzieciństwie i wczesnej młodości pod przewod
nictwem ojca -  przydały się jej do późniejszej pracy w harcerstwie.

Ojciec był dla Anny wielkim autorytetem. Mimo to widziała u 
niego również ujemne cechy charakteru, ale się nimi nie zrażała. 
Jako kochające dziecko wszelkie niedociągnięcia ojca starała się 
usprawiedliwić. On też ją bardzo kochał, czego zresztą nie ukry
wał i dawał tego dowody na każdym kroku. Anna to czuła i umia
ła tę miłość właściwie ocenić, cieszyć się nią i odwzajemniać.

Nie mniej od ojca Anna była kochana i przez matkę, z którą 
prawie zawsze przebywała. Matka jako pobożna kobieta zabiega
ła, by ich dom był szkołą modlitwy. Ogromnie sobie ceniła uczest
nictwo we Mszy św. Praktyka częstej spowiedzi, Komunii św., 
udział w nabożeństwach -  to zasadniczy rys życia religijnego całej 
rodziny Jenke. Praktyki te nie były dla nich tylko czystą formalno
ścią lub zwyczajem, lecz żywym autentycznym przeżywaniem tych 
najświętszych wydarzeń86. Anna była stopniowo wtajemniczana w 
owe wydarzenia i juz wiedziała, ze najważniejszym z nich jest ofia
ra Mszy św., w której należy uczestniczyć w sposób świadomy. 
Dlatego po przyjściu z kościoła musiała powiedzieć, o czym była 
Ewangelia, co mówił ksiądz na kazaniu, jakie były ogłoszenia. Ro
dzice, pytając o to, sprawdzali czy córka uważnie uczestniczy we 
Mszy św. Metody wychowawcze były widać mocne i skuteczne, 
skoro głęboko i na długo utkwiły Annie w pamięci. Po latach

85 Oz. i, s. 12.
86 T-8 (J. D y r k a c z, Wspomnienia).
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wspominała je, mówiąc, że były one dobre, gdyż uczyły świadome
go katolicyzmu.

Poza Mszą św. wiele czasu i uwagi poświęcano w domu Jenkc 
codziennej modlitwie, zwłaszcza matka dużo się modliła i w ten 
pobożny zwyczaj wprowadzała także córkę. Razem z nią klękała 
do pacierza, a gdy w tym czasie były u niej koleżanki, to i one 
były zachęcane do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa majowe i paź
dziernikowe były szczególnie kultywowane w ich rodzinie. Zasad
niczo starano się być na nich w kościele, ale gdy z jakichś przyczyn 
nie było to możliwe, wówczas śpiewano litanię do Matki Bożej 
przed domowym ołtarzykiem.

Pani Jenke lubiła też czytać książki religijne. Na pierwszym 
miejscu stawiała Pismo św. Często czytała na głos fragmenty z 
Ewangelii, potem wyjaśniała je i wyciągała dła siebie i dzieci od
powiednie wnioski. Czasem czytała lub opowiadała życiorysy świę
tych, np. św. Teresy od Dzieciątka Jezus czy św. Franciszka. 
Wpływ matki w tym względzie był tak głęboki i trwały, że Anna 
już do końca swego życia naśladowała w tym matkę. Podobnie jak 
ona, rozczytywała się w żywotach świętych, a św. Teresa stała się 
jej szczególnie umiłowaną świętą.

Wielkich przeżyć religijnych w rodzinie niewątpliwie dostarcza
ją święta i okresy roku liturgicznego87. Już samo przygotowanie 
do świąt wzbudza dużo emocji, a najwięcej przeżyć i radości mają 
z nich dzieci. W zależności od tego, jak te uroczystości przeżywają 
rodzice, takie odczucia towarzyszą dziecku.

W rodzinie Jenke wszystkie święta kościelne obchodzono bar
dzo uroczyście. Były to święta prawdziwie rodzinne: przebiegały 
w miłej, serdecznej atmosferze, a Anna stawała się wówczas „bo
haterką dnia”. Z tych okazji otrzymywała różne upominki, który
mi szczerze umiała się cieszyć. Były to jednak tylko zewnętrzne 
ramy oprawy świątecznej; rodzice bowiem zwracali uwagę przede 
wszystkim na religijne akcenty świąt. Przy tej okazji przekazywali 
dzieciom prawdy o Bogu, uczyli je modlitwy i sami dużo się modli
l i ^ _______  '

8' J. Misze  k, Wychowawcza funkcja liturgii w życiu rodziny chrześcijańskiej, 
„Communio” 2(1982) nr 5, s. 65.

58 T-8 (J. D y r k a c z ,  Wspomnienia).
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Jednym z bardzo ważnych elementów w wychowaniu religij
nym dziecka jest budzenie jego sumienia, a to z kolei wiąże się z 
umiejętnością przekazywania mu pewnych wartości. Umiejętność 
właściwego widzenia i przeżywania tych wartości powinno dostar
czyć samo wychowanie. Pierwszą w życiu skalę wartości zdobywa 
się biernie. Później dokonuje się wartościowanie samodzielne, po
czątkowo prymitywne, później coraz subtelniejsze, a w końcu do
chodzi do konfrontacji różnych skal wartości89. Wychowanie bo
wiem ma zmierzać do tego, aby dziecko zdobywało dobre przyz
wyczajenia, by wiedziało, co mu wolno, a czego nic wolno. Tę 
umiejętność oceny, jaką będzie miało dziecko w stosunku do lu
dzi, będzie też miało analogicznie w stosunku do Boga.

Religijna postawa rodziców Anny i cała atmosfera domu wy
kształciła u niej sumienie bardzo delikatne, graniczące czasem ze 
skrupulatnością, z czym będzie walczyć przy pomocy spowiednika. 
Jej wrażliwa dusza broniła się zawsze przed największą troską, nie 
tylko jako dziecka, ale i jako dorosłej dziewczyny. W dzienniczku 
zapisała: „Nigdy nie będę uważała, że nieszczęście ziemskie jest 
większe od nieszczęścia zatracenia czystości duszy”90.

W innym miejscu znowu zanotowała: „Czystość to największy 
skarb duszy”91 92. I o ten skarb ciągle zabiegała, korzystając z częstej 
spowiedzi i Komunii św'. Przynosiło jej to spokój sumienia i naj
większe szczęście. Dlatego mówiła: „Jestem szczęśliwa, że co
dziennie mogę przystępować do Komunii św.”9*.

Cała jej praca wewnętrzna -  wciąż kontrolowana przez nią 
samą i spowiedników' -  przebiegała w dwu kierunkach: negatyw
nym -  usuwanie grzechów i w'alki z nimi i w' pozytywnym -  zabie
gania o wzrost w miłości Bożej i świętości duszy. Wrażliwe i deli
katne sumienie było pomocą w tej pracy wewnętrznej, stało na 
straży czystości intencji, pobudzało do ciągłej aktywności, otwiera
ło serce na miłość Boga i ludzi. To sumienie kształtowało się ra
zem z wrodzonymi predyspozycjami i stawało się coraz bardziej

89 Suj  ak, Sprawy ludzkie, s. 155.
90 A. J c n k e ,  Notatki rekolekcyjne, s. 19.
91 Tamże, s. 22.
92 Dz. III, s. 72.
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subtelne i czułe -  dokładnie osądzające jej postępowanie w każ
dym przypadku.

Wrażliwe sumienie Anna zawdzięcza swoim rodzicom. Pod ich 
troskliwym i wychowującym okiem zdobywała dla siebie wiele ko
rzyści duchowych. Dom rodzinny był dla niej nie tylko mieszka
niem, ale miejscem wielkich tajemnic i przeżyć, kształtowania się 
postawy, charakteru, osobowości. Rodzice byli niedościgłymi wzo
rami i to pod wieloma względami. Przede wszystkim byli przekazi
cielami najwyższych wartości religijnych, którymi sami żyli na co 
dzień. Dawali przykład autentycznej miłości bliźniego, okazywa
nej w czynie. Uczyli prawdy, szacunku, uczciwości, pracowitości.

Owe wartości, wraz z rozwojem Boskich cnót, wszczepionych 
na chrzcie św., pomogły Annie wypracować u siebie pewien styl 
życia, całkowicie ukierunkowanego na Boga. W miłości Boga i 
bliźniego upatrywała główny cel swego życia, któremu przyporząd
kowała wszystko. To bogactwo duchowe wyniesione z domu, z 
okresu dzieciństwa, przeniosła potem w dorosłe życic.

Sam fakt przyjęcia przez Annę wielu wartości, zwłaszcza reli
gijnych, od swoich rodziców, którymi potem żyła i pogłębiała je, 
sugeruje, że była im potem za to bardzo wdzięczna. Zrozumiała 
dobrze, że to był mocny fundament oparty na Chrystusie. Słowa 
Pisma św. „Nikt bowiem nie może kłaść innego fundamentu niż 
ten, który położony jest, a jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 10) 
-  rodzice włączyli w swój system wychowawczy. Na tym funda
mencie opierały się wszystkie jej osiągnięcia: kultura, takt, poczu
cie własnej i czyjejś godności, szacunek, grzeczność. Te cechy li
czyły się bardzo w życiu społecznym, dlatego rodzice i o nie też 
zadbali.

Anna była świadoma, co i ile zawdzięcza swoim rodzicom i jak 
tę wdzięczność ma okazywać. Wyrażała ją przede wszystkim w 
czynie, świadcząc im miłość, także swoim dobrym życiem, które 
najbardziej ich cieszyło, bowiem w tym widzieli owoce swoich wy
siłków, trudów rodzicielskich i wychowawczych. To stwierdzenie 
najlepiej zobrazują przykłady.
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d) Stosunek Anny do rodziców

Anna umiała docenić każdy gest dobroci rodzicielskiej. Była 
spostrzegawcza, inteligentna i subtelna, dlatego nic nie uszło jej 
uwagi. Okazywała rodzicom wielki szacunek i wdzięczność za 
wszystko, co od nich otrzymała. Nie chciała ich nigdy w niczym 
obrazić, a gdy się jej czasem zdarzyło, że w czymś zawiniła, naty
chmiast przepraszała, choćby to były dobre przewinienia. Raz po 
wyrządzeniu jakiej przykrości z żalem zanotowała w dzienniczku: 
„Czuję, że wcale nie chciałam zrobić Mamusi przykrości i tak mi 
smutno. Znalazłam na schodach rzucony fiołek. Zdaje mi się, że 
dziś jestem opuszczona, odrzucona, jak on”93.

Nieraz wyrzucała sobie, że jest przyczyną zmartwień i smutku 
rodziców, a tak bardzo chciałaby sprawiać im radość. W pamiętni
ku zapisała taką uwagę: „Tak mi ciężko strasznie, powinnam być 
podporą rodziców i ich uśmiechem, a ja jestem gąbką pełną sło
nych i gorzkich ślozów. Za wszelką cenę trzeba krzesać radość. 
Matko Boża, pomóż!”94. Po Komunii św. czyniła postanowienia, 
by być samą radością dla rodziców: „Byłam dziś do Komunii św. 
Postanowiłam sobie, że na święta będę promyczkiem dla Rodzi
ców i że zawsze będę ustępować Danusi [dziewczynce, która u nich 
przez jakiś czas mieszkała -  przypis mój, B.L.J i Jankowi”95.

Gorąco modliła się o to, żeby rodzice mieli z niej pociechę: 
„Przemienić Pańskie i Matko Jazłowiccka uczyńcie cud, aby rodzi
ce i z Janka, i ze mnie mieli pociechę i widzieli nas ustalonych”96. 
A gdy brat wyjechał z domu, Anna pragnęła zwiększyć swoją mi
łość, chciała kochać rodziców za nich dwoje. Mówiła: „Moim za
daniem jest teraz być słonkiem w domu. Janek jest przecież dale
ko (w Ameryce), więc ja muszę i jego zastąpić”97. I zastępowała 
go możliwie we wszystkim, także i w miłości.

Z rodzicami Anna dzieliła trudy dnia codziennego. W później
szych latach, gdy byli już starzy i chorzy, troskliwie się nimi opie-

93 A. J e n k e , Notatki rekolekcyjne, s. 32.
94 Dz. V, s. 13.
95 Dz. II, s. 6.
96 Tamże, s. 22.
97 Dz. III, s. 20.
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kowala. Miłość swoją wyrażała nie tylko w słowach, ale przede 
wszystkim w czynach. Mówiła, że „miłość i szacunek dla Rodziców 
to najważniejsze. Powinnam im umilać każdą chwilkę, bo przecież 
kiedyś mi ich zabraknie”98. Lubiła przebywać w ich obecności. 
Prawie nigdy się z nimi nie rozstawała. Jedynie okres studiów 
przyniósł dłuższą rozłąkę. Anna wówczas mieszkała w Krakowie, 
ale i wtedy dość często przyjeżdżała do domu, a potem całe waka
cje spędzała z rodzicami.

Tak więc, rodzice za swój trud wychowania otrzymywali obfitą 
nagrodę. Zauważali to także sąsiedzi, znajomi i bliscy. Jedna z 
przyjaciółek Anny mówi: „Jakaż tkliwa była jej miłość do rodzi
ców. Pamiętam rozmowy z jej matką i ojcem. Nigdy im najmniej
szego bólu czy smutku nie sprawiła. Opieka jej nad nimi była peł
na nieustannego czuwania. Matka nieraz ze łzami w oczach mówi
ła do mnie o jej dobroci i czuwaniu”99.

Starość i choroba dają bardzo wiele okazji do wypróbowania 
miłości. Anna z tej próby wyszła z wynikiem bardzo dobrym. Jej 
miłość do rodziców była taka, jak określa św. Paweł: cierpliwa, 
łaskawa, nie szukająca poklasku, nie unosząca się gniewem. Jej 
miłość wszystko znosiła i wszystko przetrzymywała. Prawdziwość 
tych słów' potwierdza sąsiadka: „Podziwiałam jej niewyczerpaną 
cierpliwość w pielęgnowaniu złożonej chorobą matki. Ileż łagod
ności okazywała podczas pełnienia jej różnorodnych poleceń. To
warzyszył jej w'tedy ciągły uśmiech, pocieszanie matki, nawet w 
chwili, gdy ta w cierpieniu wypowiadała gorzkie słowa skargi”100.

Rodzice byli często dumni z postępowania córki, zwłaszcza u 
schyłku swojego życia czuli się szczęśliwi, że ich praca z pomocą 
łaski Bożej, wydała dobre owoce, że wychowali swoje dziecko na 
wspaniałego człowieka. Byli też spokojni, że zadanie rodzicielskie 
wypełnili dobrze i że posag duchowy, jakim obdarzyli córkę, bę
dzie się w przyszłości pomnażał. To pragnienie udokumentowali 
już wcześniej na piśmie i w'ręczyli je córce na zakończenie szkoły 
średniej. Anna otrzymała wówczas na kartce pod ocenami dopisek

n o

A. J en ke, Notatki rekolekcyjne, s. 43.
99 T-8 (II. W oś, Wspomnienia).

1(10 T-8 (J . D y r k a cz, Wspomnienia).
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ojca: „Ostatnia -  Nusia -  Twoja wywiadówka. Za pracę i trud 
szkolny masz nagrodę — bardzo dobre oceny, która Mamusi i Tatu
siowi sprawiła ogromną radość. Jesteś brylantem. A Tatuś Ci ży
czy, aby świat dał Ci odpowiednią oprawę”. Niżej były słowa mat
ki: „Nie szukaj Dziecino szczęścia wśród świata. Szukaj go w swej 
duszy. Bogu dziękuj za wszystkie łaski. Umiej je dzielić między 
bliźnimi, byś «talentów», które Ci Ojciec Niebieski użyczył, użyła 
ku chwale Jego, dla dobra bliźnich”. A na końcu owej sentencji 
Anna dopisała sama: „Tak czas szybko leci, już skończyłam Gim
nazjum... Teraz już jestem trochę samodzielna. Boże, daj, żebym 
była dobra i miała odwagę dawać dobry przykład”101.

Był to jakby testament rodziców pisany dla córki na drogę jej 
dojrzałego życia. Odzwierciedla on ich pragnienia i mówi o wew
nętrznej dojrzałości i postawie moralnej córki. Z jaką intencją i 
powagą był pisany, z taką też został przyjęty przez córkę. Słowa 
rodziców uważała za święte i dlatego wprowadza je w czyn. „Ta
lentów” nie zakopywała, lecz pomnażała je wielokrotnie „ku 
chwale Jego, dla dobra bliźnich” -  jak tego życzyła sobie matka.

Szczęśliwie upływały Annie lata przeżywane wspólnie z rodzi
cami w zacisznym zakątku jarosławskim. Zdawało się, że to już 
tak zostanie, że nigdy nie dojdzie do rozłąki. Spędziła z nim swoje 
dzieciństwo i młodość, lata szkoły i studiów, a potem jeszcze kilka 
lat pracy na stanowisku profesora szkół średnich. Nie założyła 
własnej rodziny, toteż tym bardziej była związana z rodzicami, z 
domem. Chętnie do niego wracała po szkole, czy potem po pracy, 
gdzie czekał na nią przygotowany obiad, a przy nim serdeczna roz
mowa z rodzicami o wszystkim, co się wydarzyło podczas jej nieo
becności; kto ich odwiedził, co i komu trzeba załatwić. Wówczas 
nie czuła się zmęczona, lubiła słuchać ich zwierzeń, a potem coś 
doradziła lub od razu konkretnie zabierała się do pracy.

Taki styl życia utrzymywał się w rodzinie Jenke mniej więcej 
aż do śmiertelnej choroby ojca. Potem, gdy przyszły niedomagania 
związane z jego wiekiem i chorobą, w domu został zakłócony spo
kój, ale to nie pomniejszało ich więzi rodzinnej i miłości -  wręcz

101 T-l (Dokument osobisty A. Jenke).
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przeciwnie, owe uczucia pogłębiały się. Anna starała się być w'tedy 
dla ojca „aniołem opiekuńczym”. Cięgle przy nim czuwała, wciąż 
gotowa do usług. I tak było do jego śmierci, która nastąpiła w 
1955 roku. Ojciec liczył wtedy 77 lat'02.

Śmierć ojca przeżyła Anna bardzo boleśnie, lecz ból ten częś
ciowa łagodziła matka, która żyła o 9 lat dłużej. Przez ten okres 
prowadziła jeszcze dom i w dalszym ciągu była dla córki jedyną 
powiernicą wszystkich jej spraw, kłopotów, a także radości i suk
cesów.

Przyszedł także czas rozstania się z matką, która zmarła w 
1964 r.102 103 I znowm w sercu Anny otworzyła się nowa głęboka rana, 
może jeszcze boleśniejsza niż poprzednia. Chociaż i'ozumiała, że 
śmierć musiała nastąpić, matka bowiem liczyła już 88 lat104, to 
początkowo było jej bardzo ciężko pogodzić się z tym faktem.

Odejście matki wytworzyło w’okół Anny ogromną pustkę. Od 
tej pory rozpoczęły się dla niej bardzo trudne dni. Została sama. 
Wprawdzie w' domu mieszkali jej krewni, ale w mieszkaniu była 
sama. Po pracy wracała do pustych pokoi, nikt na nią nic czekał, 
chyba że pod drzwiami interesanci, których zawsze miała dużo. 
Odtąd problemem stało się prowadzenie kuchni i w ogóle gospo
darstwa domowego, przy licznych swoich zajęciach nie miała bo
wiem czasu na gotowanie, zresztą i zdolności do tego też nie miała. 
W tej sytuacji zmuszona była korzystać z gościnności cioci lub 
szkolnej stołówki.

Tak wńęc po śmierci rodziców życie osobiste Anny zostało za
chwiane, stało się o wiele trudniejsze. Poczuła się wtedy bardzo 
osamotniona. Dopiero czas, jako najlepszy lekarz, powoli goił 
rany, uśmierzał ból, aż wreszcie doprowadził do tego stanu, że 
Anna stała się znów „jasnym promykiem” i „aniołem opiekuń
czym”, ale już teraz nic dla swoich rodziców, lecz dla setek, tysięcy 
osób, utrzymujących z nią żywy kontakt.

102 Dane wzięte z grobowca rodzinnego, znajdującego się na cmentarzu w Ja
rosławiu.

1(13 Dane wzięte z grobowca rodzinnego, zanjdująccgo się w Jarosławiu.
Tamże.
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To, co przekazali jej rodzice owocowało potem przez wszystkie 
lata. W niej -  jak kolory w tęczy -  mieściły się wszystkie uczucia i 
zalety ludzkie: jak czułość matki, serdeczność przyjaciela, wyrozu
miałość pedagoga, intuicja kobiety, życzliwość dobrego człowieka. 
To wszystko zlewało się w harmonijni! całość i tworzyło jej wspa
niali! osobowość, która wszystkich pociągała, jednak nie zatrzymy
wała przy sobie, lecz kierowała ku Bogu. Początki owego tworze
nia sięgają korzeniami domu rodzinnego, który był dla niej szcze
gólnie drogi, ciepły, serdeczny i jedyny, a to dzięki wspaniałym 
rodzicom. Dla nich córka była zawsze „jasnym promykiem”, zgod
nie z tym, co sobie postanowiła i co utrwaliła w swoim pamiętniku.

W dalszej kolejności dowiemy się, jakie czynniki -  poza rodzi
cami -  wpłynęły na duchowość Anny i jak potoczyły się dalsze 
losy jej życia.

3. Wpływ Kościoła

Na życie religijne Anny w dużym stopniu wpłynął Kościół, 
jako instytucja również wychowująca. Rodziny katolickie cecho
wał wówczas wielki szacunek dla Kościoła i kapłanów. Rodzice 
Anny w szczególny sposób byli zaangażowani w życie Kościoła. 
Matka należała przecież do Akcji Katolickiej, która swoją działal
ność prowadziła pod kierunkiem Kościoła. Jarosław miał wówczas 
tylko jedną parafię i to dość rozległą; może przez to utrudniona 
była wnikliwa praca wśród wiernych i kontakty z parafianami.

Nabożeństwa, katechizacja dzieci, rekolekcje, wizyty duszpa
sterskie podczas świąt, to podstawowe i zasadnicze posługi Kościo
ła parafialnego. Z tych wszystkich dobrodziejstw duchowych rodzi
na Jcnke skrzętnie korzystała. Rodzice w te wszystkie praktyki 
religijne stopniowo wprowadzali swoje dzieci, wiedząc, że formac
ja duchowa stanowi fundament pod dobre wychowanie w ogóle.

a) Pierwsza Komunia św.

Do najgłębszych przeżyć religijnych z okresu dzieciństwa nale
ży Komunia św. Anna ten dzień uważała za najważniejszy w życiu.
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Uroczystość pierwszokomunijna miała miejsce w kościele parafial
nym w Jarosławiu 7 VI 1930 roku. Proboszczem w tym okresie był 
ks. Zygmunt Męski, znany w stronach Jarosławia jako wielki kaz
nodzieja i gorliwy duszpasterz. Zadbał więc proboszcz o dobre du
chowe przygotowanie dzieci na ten wielki dzień105.

Anna pragnęła przygotować swoją duszę jak najlepiej. Będąc 
z natury wrażliwa przez spowiedź i szczery żal, oczyściła swoje 
serce i oczekiwała na Boskiego Gościa. Wiele pracy w to przygoto
wanie włożyła matka, która swoją jedynaczkę chciała widzieć miłą 
Bogu i kochającą Go z całego serca. Zewnętrzna oprawa, zwłasz
cza strój, była na drugim planie, chociaż i o to zadbali kochający 
rodzice.

Wewnętrzne przeżycia pozostały jednakże własnością samej 
Anny. Pozostawiły trwały ślad w jej szlachetnej duszy. Pan Jezus, 
który przyszedł po raz pierwszy do jej serca, stał się odtąd częstym 
Gościem, omalże codziennym, aż do końca życia. Komunia św. 
była dla niej siłą, radością i wielkim szczęściem, jak sama powie
działa podczas wakacji, będąc u krewnych: „Dziś moje imieniny. 
Tatuś i Mamusia daleko, ale za to miałam wielką radość, bo Pan 
Jezus przyszedł do mego serca. To właśnie zasadnicze i całe szczę
ście -  po co mi więcej”106 107.

Komunia św. zastępowała jej wszystkie przyjemności. Mówiła 
o tym sama: „Babcia mówi do Mamusi, że jest jej bardzo przykro, 
że ja nie mam żadnych przyjemności. Mój Boże! Wystarczy mi 
przecież codzienna Komunia św. -  to niech będzie moją jedyną i 
największą radością! Innych nie chcę!”10'. Aż w takich mocnych 
słowach podkreślała, że Pan Jezus w jej życiu jest najważniejszy i 
jedyny. Od Niego uzależniała swoje szczęście, moc i wytrwanie w 
dobrym. Rozumiała, że bez Komunii św. nie byłaby zdolna poko
nywać różnych trudności, zwalczać wad i słabości. Wyraziła to w 
następujących słowach: „Dobrze wyglądam, ale nic mam siły i sła
biutka jestem, a na duchu wtedy, gdy choć jeden dzień nie przystę-

105 T-8 (K. Kuba l ,  Wspomnienia; J. D y r k a c z ,  Wspomnienia).
106 Dz. III, s. 33.
107 Dz. III, s. 56.
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pują do Komunii św. Wówczas staję się zjadaczem i za «miskę 
soczewicy» tracę pierworództwo”108.

Nie licząc na własne siły, Anna wciąż opierała się na Chrystu
sie. Ona znała moc Eucharystii, chociaż była jeszcze w dość mło
dym wieku. Wartość Komunii św. ceniła tym więcej wtedy, gdy z 
własnych powodów' nie poszła do kościoła i nie przyjęła Pana Je
zusa. Wówczas mówiła: „Co by to było, gdyby mnie Pan Jezus 
pozbawił przez dłuższy czas Komunii św.? Stałabym się drabem 
skończonym”109. A gdy w czasie choroby nic przyjmowała przez 
miesiąc Komunii św., wtedy te przypuszczenia -  według jej oceny 
-  znalazły potwierdzenie. Powiedziała: „Dopiero teraz widzę, com 
warta bez Komunii św. W ogóle nic mi się nie chce, nawet nic 
dobrego robić... wszystko mnie złości -  opanować się nie umiem, 
bo nie chcę”110.

Późniejsze życie duchowe Anny wskazywało, że miało ono do
bry początek. Eucharystia stanowiła główne źródło jej mocy wew
nętrznych i dawała siłę do pokonywania trudności zewnętrznych. 
Była też źródłem radości i szczęścia. A początkiem owego szczęś
cia była I Komunia św. dobrze i głęboko przeżyta.

b) Siostry Niepokalanki

Duży wpływ na kształtowanie się duchowości Anny miały Sio
stry Niepokalanki, które prowadziły szkołę dla dziewcząt, do któ
rej Anna uczęszczała. Przez okres sześciu łat była pod ich wpły
wem, tyle trwało bowiem kształcenie w szkole średniej.

Oprócz celów wychowawczych, szkoła Sióstr Niepokalanek 
była także ogniskiem rozpalającym życie religijne uczennic. Temu 
celowi służyły: liturgia, sakramenty św., nabożeństwa, rekolekcje, 
katechizacja, godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne z sio
strami, imprezy religijne. Wszystkie te środki, nadprzyrodzone i 
naturalne, zmierzały do wychowania dziewcząt na dobre katolicz
ki. W jakiej mierze ten ceł osiągnięto, zależało od wewnętrznej

108 Tamże, s. 75.
,<w Tamże, s. 12.
1111 Tamże, s. 15.
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postawy wychowanek i od ich współpracy z łaską Bożą. Anna 
szczególnie była uwrażliwiona na sprawy religijne, wszystko przyj
mowała poważnie i z całkowitym zaangażowaniem się111.

Zaprogramowana nauka religii, stojąca wówczas w hierarchii 
przedmiotów nauczania na pierwszym miejscu, dostarczała uczen
nicom sporo wiadomości z zakresu dogmatyki, etyki, historii Koś
cioła, a także zawierała studium Pisma św. Na katechizację siostry 
kładły duży nacisk w przekonaniu, żc nie ma ważniejszej sprawy 
w wychowaniu nad naukę religii. We wskazaniach udzielanych sio
strom przez ich założycielkę Marcelinę Darowską, podkreślano 
dwie bardzo ważne sprawy w katechizacji: pierwsza, by katechetka 
w' nauczaniu o Bogu nie zasłoniła sobą Boga, a następnie, by kate
chizacja opierała się na ścisłej podstawie naukowej112.

Siostry w katechizacji stosowały się do programu ogólnego, 
obowiązującego wówczas w Kościele, a w metodyce kierowały się 
wskazówkami swojej założycielki. Na podstawie zachowanych ze
szytów Anny z religii, można wyobrazić sobie, na jakim poziomic 
prowadzono katechezę i jakie wymagania stawiano wówczas 
uczennicom. Prawie każda lekcja kończyła się zadaniem domo
wym. Opracowania dotyczyły żywotu jakiegoś świętego albo też 
poruszony był temat z etyki. Bardzo dużo znajduje się tam opraco
wań z zakresu charakterologii. Widać z tego, że kładziono wielki 
nacisk na introspekcję -  na kontrolę siebie w rachunkach sumie
nia. Uczono pracy nad sobą. Można stąd wnioskować, że jakiś 
wydźwięk praktyczny miała każda lekcja, utrwalana dodatkowo na
piśmie.

Dużo godzin lekcyjnych poświęcano żywotom świętych. Przy
kłady wzięte z ich życia zmierzały do urabiania własnej osobowoś
ci na ich wzór i do naśladowania cnót przez nich praktykowanych, 
co zresztą jest zgodne z nauką ascezy, która również do tego za
chęca113. Święci są bowiem odbiciem doskonałości Chrystusa i dla-

111 T-8 (Kazia, b.n., Wspomnienia).
112 M. S o ł t an ,  Matka. Życie i działalność Matki Marceliny Darowskiej, Szy

manów 1982, s. 116.
1,3 J. Werb i r i sk i ,  Rola ascezy w osiągnięciu doskonałości chrześcijańs

kiej.W: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie, Lublin 1985, s. 151.
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tego godni są czci, miłości, wdzięczności i naśladowania114. Tak 
też naucza Sobór Watykański II, mówiąc, że Bóg przez świętych 
ukazuje ludziom naocznie swoją obecność i swoje oblicze (por. 
KK 50).

Przykłady z życia świętych podawane na katechezie miały 
uczyć także głębokiej wiary, wierności Bogu, zwłaszcza w czasach 
prób i doświadczeń. Uczennice miały zweryfikować siebie: jakby 
to one same w danej chwili postąpiły. Anna w opracowaniach od- 
kryw'a całą swoją duszę. Od męczenników pragnęła się uczyć silnej 
i żywej wiary, gorącej miłości i bohaterstwa. Bardzo podobała się 
jej postawa św. Pawła i św. Augustyna, ich natychmiastowe posłu
szeństwo głosowi Bożemu, gruntowne nawrócenie i poprawa życia. 
Zachwycała się też św. Franciszkiem z Asyżu, mówiąc: „Pragnęła
bym choć trochę być podobną do niego i być taką ofiarną”115. A 
od polskiego św. Stanisława Szczcpanow'skiego chciała się nauczyć 
odwagi cywilnej i śmiałego wyznawania wiary, choć zdawało się 
jej, że już jest gotowa octdać życie za Pana Jezusa116. Imponowała 
jej też Królowa Jadwiga ze względu na ofiarę ze swego szczęścia, 
którą uczyniła dla pozyskania Litwy dla chrześcijaństwa. A już 
najbardziej ukochała św. Teresę od Dzieciątka Jezus i uczyniła ją 
jakby „własną świętą”. Na każdym niemal kroku będzie porówny
wała swoje postępowanie z jej czynami i prosiła ją o pomoc.

Znajomość żywotów świętych ogromnie zaważyła na duchowo
ści Anny i znalazła swoje odbicie w jej życiu. Dla niej święci byli 
do tego stopnia żywymi i autentycznymi przykładami, że życie w 
ich obecności było dla niej normalnym zjawiskiem i niekwestiono
waną rzeczywistością. Spośród wielu postaci świętych szczególne 
znaczenie miał też dla niej, obok św. Teresy, wprawdzie wtedy 
nic kanonizowany, lecz wielki bohater włoski -  Jerzy Frassati. 
Wpływ tych postaci zaznaczył się przede wszystkim w działalności 
apostolskiej Anny, co zostanie ukazane w dalszych rozdziałach.

Na lekcjach religii były poruszane także sprawy społeczne, 
zwłaszcza wtedy, gdy interpretowano encykliki papieskie: Rerum 
novurum i Quadragesimo anno, które uwrażliwiały uczennice na

114 J. B o c h e n e k ,  Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 283.
115 A. J c n k e ,  Zeszyt do religii, kl. III gim., s. 51.
1,6 Tamże.
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problematykę społeczną, otwierały im oczy na konkretne materia
lne życic i mówiły o sprawiedliwości. Wielu tematów dotyczyło 
obowiązków obywateli względem ojczyzny: kładziono bowiem 
duży nacisk na postawę patriotyczną117.

Szeroki wachlarz tematyki, poruszanej na lekcjach religii, wy
ciskał w umysłach i sercach uczennic swoje piętno, a potem odbi
jał się, w mniejszym lub w większym stopniu, w życiu każdej z 
nich. U Anny ten wpływ' zarysował się dość wyraźnie i miał duże 
znaczenie w późniejszej pracy apostolskiej. Znajomość prawd Bo
żych, a w ich świetle spraw dotyczących człowieka w wymiarze 
doczesnym i wiecznym, pomagała jej w rozwiązywaniu wielu pro
blemów ludzkich.

Uzupełnieniem katechez i jakby pogłębieniem nauki Kościoła 
były homilie, wygłaszane podczas Mszy św. w kaplicy Sióstr, a 
jeszcze bardziej rekolekcje urządzane specjalnie dla młodzieży. Z 
notatek rekolekcyjnych Anny wynika, że te ćwiczenia ascetyczne 
były prowadzone na wysokim poziomie, zmuszały do zastanawia
nia się nad sobą, do poprawy życia. Anna notowała mocne posta
nowienia ogólne i szczegółowe. Na przykład postanawiała: „Pa
miętać o innych, a wykorzeniać samolubstwo. Zawsze być pogod
ną, czystą, prostą. Kochać Matkę Bożą i Jezusa i pytać się Ich o 
wszystko. Po upadku wstać i nie grzeszyć więcej”118.

Obok tych ogólnych postanowień, pojawiały się i szczegółowe, 
konkretne, takie jak: „Postanawiam sobie uroczyście, że nie pójdę 
na żadną zabawę w latach szkolnych, nigdy się nie będę bezwstyd
nie plażowała i nic pozwolę sobie na przelotne miłostki. Tak mi 
dopomóż Bóg! Ojczyzna nasza pragnie matek dzielnych i czys
tych”119. Anna wiedziała również, że nie wystarczy czynić postano
wienia i zapisywać je w notesiku, ale przede wszystkim należy je 
wprowadzać w czyn. Dlatego postanawiała zrewidować u siebie 
takie dziedziny, jak: „Lektura, plaża, kino, teatr, u lica-bez kom
promisu i pamiętać, że Jezus na mnie patrzy”120.

117 Tamże, ki. II. lic.
118 A. J e n k e ,  Notatki rekolekcyjne, s. 51.
119 Tamże, s. 33.
120 Tamże, s. 44.
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W rozwijaniu i ubogacaniu duchowości uczennic duże zasługi 
oddawała odpowiednia lektura. Wskazywał ją uczennicom albo 
spowiednik, albo siostry, które dysponowały dość dużym wyborem 
książek i chętnie je pożyczały swoim wychowankom . Lektura 
była podawana także na katechezie. Trzeba było ją obowiązkowo 
przeczytać i streścić. Zachował się zeszyt Anny, przeznaczony do 
streszczeń lektur. Zawiera on kilkadziesiąt pozycji. Nad niektóry
mi Anna zatrzymywała się dłużej, snując własne refleksje. Na 
przykład ceniła sobie książkę Kasznicy Myślą, sercem, wolą, gdzie 
autor mówi o życiu chrześcijańskim w konkretnych aspektach121 122. 
Lubiła też czytać książki o. Mateo, wśród których najbardziej spo
dobała się jej książka Jezus Król Miłości, zawierająca rady i wska
zówki, co należy czynić, aby być lepszym i aby cały świat był lep
szy i cieszył się pokojem123.

Z każdej przeczytanej lektury Anna wyciągała dla siebie odpo
wiednie wnioski. Przy czytaniu tak się zapalała i pasjonowała, że 
sama chciała zostać pisarką. Często mówiła: „Tak bym chciała zo
stać pisarką”124, lub: „Chciałabym kiedyś coś takiego napisać”125. 
I zaraz wyjaśniała, dla jakich celów chciałaby pisać: „Jestem cieka
wa, czy kiedyś będę pisać książki, strasznie bym chciała... ale sen
sacyjnych książek pisać nie będę. Chciałabym coś takiego, jak Ka- 
sznica, albo coś ciekawego i przystępnego, ale o wyższym zabar
wieniu, żeby podnosić: sursum corda... Kiedyś jak Pan Jezus ze
chce wprowadzić mnie na drogę literacką, to i tak podda mi myśl i 
przypomni to, co zechce dla innych”126. Literatką jednak nie zo
stała, lecz Bóg tak pokierował jej losem, że nie książki pisała dla 
innych, lecz całe swe życie oddała na służbę bliźnim.

Z osobistych notatek Anny oraz ze streszczeń lektur widać, 
jak bogatą treść przekazywano wówczas uczennicom. Tymi praw
dami i zasadami młodzież żyła. One także wciągały i angażowały

121 Dz. II, s. 55.
122 A. J e n k e ,  Moja lektura, z. 1, s. 4.
123 Tamże.
124 Dz. III, s. 26.
125 Tamże, s. 8.
12fi Tamże, s. 58-59.
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Annę. W późniejszym życiu potrafiła wykorzystać skrzętnie zdoby
ty wiedzę i zastosować ją w praktyce. Umiała też spożytkować ją 
dla drugich.

Omawiając pracę dydaktyczną i wychowawczą sióstr Nicpoka- 
lanek w gimnazjum jarosławskim, należy jeszcze podkreślić, że od
bywała się ona pod troskliwym okiem Matki Najświętszej, głównej 
patronki Zgromadzenia Sióstr. W kaplicy znajdowała się piękna 
statua Niepokalanej -  Pani Jazłowieckiej. Przed Jej tron zanosiły 
swe modły nie tylko siostry, ale także liczne rzesze wiernych, 
wszak kaplica była i jest dostępna po dziś dzień dla wszystkich. 
Przed Jej tronem korzyły się całe pokolenia uczennic i przy Jej 
pomocy kształciły nie tylko umysły, ale także serca. Ona była ich 
najlepszą Wychowawczynią. Pod troskliwym okiem Pani Jazłowie
ckiej Anna Jcnke spędziła sześć lat, ciesząc się Jej szczególną opie
ką. Niepokalana była świadkiem wszystkich wydarzeń jej mło
dzieńczego wieku, Powierniczką tajemnic, trosk, kłopotów, a tak
że i radości oraz sukcesów uczniowskich.

Pragnieniem Anny było już wtedy poświęcić całe swoje życie 
Matce Bożej. Dlatego gorąco Ją prosiła: „Mateńko Boża, wspo
móż moją wolę i daj, żebym odtąd życie na służbę drugim Tobie 
poświęciła”127. I stało się tak, że Anna faktycznie poświęciła się 
na służbę Bogu i ludziom, ofiarując wszystko przez ręce Matki 
Bożej. Bez Niej nic nie czyniła, bo jak mówiła: „Bez Matki Bożej 
nic nie zaczynać -  to moja maksyma -  a z Nią wszystko się 
uda”128.

W okresie młodości, gdy na Annę przychodziły próby i do
świadczenia młodzieńczego wieku, które mogły w zawierusze świa
ta zagubić jej duszę, dużo się modliła i szukała ratunku u Matki 
Najświętszej. Sama wspomina o różnych trudnych sytuacjach, z 
których wychodziła zwycięsko dzięki pomocy Matki Bożej.

Podczas wakacji pełnych urozmaiceó, wrażeń, zabaw upływały 
jej szybko dni w dobrym towarzystwie, lecz po pewnym czasie po
myślała, że to wszystko może się nie podobać Matce Najświętszej.

127 A. J e n k e ,  Notatki rekolekcyjne, s. 37.
128 Dz. III, s. 79.



Zapisała to w dzienniczku: „Jednym słowem zaczynam być świato
wy damą. Dobrze, że już jutro jadę, bo inaczej Pani Jazłowiecka

1 o n  mnic poznałaby mnie'''"’. Dlatego jadąc na następny urlop wakacyj
ny bała się, by nie ulegać znowu światowym wpływom. Pokornie 
więc prosiła Boga o pomoc: „Boże, dopomóż mi, abym Cię nie 
zasmucała podczas tego urlopu, a innych pociągała do Ciebie”129 130.

Anna z usposobienia była radosna, ale w towarzystwie zbyt 
swawolnym źle się czuła; taki styl żyda nie odpowiadał jej. Gdzieś 
w głębi serca odczuwała niezadowolenie. Stan ten zawdzięczała 
również Matce Bożej, uważając, że w ten sposób chce ją ochronić 
od jakiegoś zła. Dlatego widząc niebezpieczeństwa -  natychmiast 
się reflektowała i najczęściej opuszczała nieodpowiednie towarzys
two. Potem w gorących słowach modlitwy prosiła Boga, by zawsze 
mogła żyć z Nim w bliskości. Oto słowa jej modlitwy: „Boże, do
pomóż mi, żebym nie chciała świata tylko Ciebie. Daj, żeby mi 
obrzydł świat, a serce moje niech zawsze będzie blisko Twego, 
mój Jezu”131. Podobnie modliła się do Matki Bożej: „Mateńko 
Boża, ratuj mnie nawet wtedy, jak widzisz, że z własnej woli się 
zaniedbuję... Zrobiłam sobie szereg postanowień. Mateńko Boża, 
pomóż mi je wypełnić... Postanawiam co sobotę pościć na cześć 
Matki Najświętszej”132. Ta ciągła prośba o pomoc i ratunek do 
Matki Bożej nie pozostawała bez odpowiedzi. Anna żyła ciągle po 
szczególną jej opieką.

Wojna przerwała kontakt Anny z siostrami, a tym samym 
skończyły się wizyty u Pani Jazłowieckiej. Siostry zostały na jakiś 
czas usunięte z klasztoru, niebawem jednak powróciły do swego 
domu. Anna zaraz je odwiedziła. Najpierw z radością przywitała 
się z Matką Bożą i klęcząc u Jej stóp przypominała sobie wszystkie 
dobrodziejstwa, jakie otrzymała w latach gimnazjalnych. Wyraziła 
to w słowach: „Dużo przeżyłam... Najpierw kaplica i Msza św., 
Pani Jazłowiecka zawsze ta sama... Siostry wróciły. Przypominam

129 Dz. II, s. 35.
130 Tamże. s. 66.
131 Tamże, s. 65.
132 Dz. II, s. 44-45.
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sobie wszystkie łaski, których mi Bóg udzielił w tym gniazdku. Są 
takie wielkie i zasadnicze.... Potem byłyśmy na górze. Pocałowa
łam mur w izbie harcerskiej”133. Z tych słów wynika, z jakim wiel
kim pietyzmem i miłością odnosiła się do tego miejsca, w którym 
pod troskliwym okiem Pani Jazłowieckiej spędziła swoją wczesną 
młodość. Formacja duchowa u sióstr Niepokalanek zaważyła w 
znacznym stopniu na jej przyszłym życiu -  ukierunkowała ją jesz
cze bardziej na Boga, Jego miłość i oddanie we wszystkich spra
wach.

Późniejsze życie Anny formowały inne czynniki: trudne lata 
wojny i okupacji, potem środowisko akademickie wraz ze swoim 
bogactwem duchowym i religijnym, ale o tym będzie mowa w dal
szych rozdziałach.

Przy formacji duchowej Anny należy jeszcze wspomnieć o Sa
kramencie Bierzmowania, który przyjęła 24 V 1934 r. z rąk ks. 
Biskupa Ordynariusza F. Bardy w kościele parafialnym w Jarosła
wiu134. Dotychczasowa znajomość jej życia religijnego sugeruje, 
że ten Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęła z całą po
wagą i świadomością.

4. Oddziaływanie szkoły

Wracając do chronologii wydarzeń z życia Anny, należy w tym 
miejscu omówić lata szkolne, które również kształtowały jej oso
bowość. Obok oddziaływania religijnego, lata szkolne ubogaciły 
ją intelektualnie i osobowościowo. Rolę kształcenia i kształtowa
nia spełnia właśnie szkoła. I dlatego -  zdaniem pedagogów -  istot
nym problemem w wychowaniu dziecka w okresie lat szkolnych 
jest to, czy należy się starać uczynić z niego jednostkę w najwyż
szym stopniu zintegrowaną, czy tez przeciwnie, pomagać rozwojo
wi jego osobowości tak, by umożliwić mu, o ile tylko możliwe, 
podejmowanie osobistych decyzji135. W tym drugim ujęciu -  zda-

133 Dz. III. s. 86.
134 Archiwum parafii rzymskokatolickiej Jarosław. Księga Bierzmowań, poz.

21.
135 J. L e c l e r c q .  Katolicy i wolność myśli, Kraków 1965, s. 238.
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niem wychowawców -  byłoby wyrobienie w dzieciach poczucia 
osobistej odpowiedzialności, nauczanie kształtowania własnych 
przekonań tak, by stali się oni ludźmi w pełni świadomymi swoich 
przekonań i zadań136. Jeżeli szkoła potrafi to uczynić, spełnia swo
ją rolę jako instytucja wychowawcza.

Anna Jenke otrzymała taką formację, jaką może dać szkoła 
dobrze funkcjonująca. Zarówno szkoła powszechna, jak i lala gim
nazjalne wpłynęły dodatnio na rozwój jej osobowości. Wykształ
cenie intelektualne szło u niej w parze z kształtowaniem postawy 
moralnej, zwłaszcza w okresie gimnazjalnym, kiedy to Anna uczę
szczała do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne.

a) Nauka

Anna Jenke naukę w szkole rozpoczęła w 1927 roku w Błażo
wej. Po przeprowadzeniu się do Jarosławia kontynuowała ją w 
miejscowej szkole im. Błogosławionej Kingi. Skąpe są wiadomości 
o Annie z tego okresu. Od jej znajomych można się dowiedzieć 
tylko tyle, że rodzice bardzo dbali o swoją córkę, a tatuś z reguły 
odprowadzał ją do szkoły, niosąc jej teczkę z książkami, w oba
wie, by córka się nie zmęczyła i nie zachorowała137. Mimo tej 
przesadnej ostrożności i opieki, dziecko i tak często zapadało na 
zdrowiu.

Jednakże Anna, choć słaba fizycznie i chorowita, nic poddawa
ła się trudnościom zewnętrznym. Mimo dużej ilości opuszczonych 
lekcji, dorównywała w nauce swoim koleżankom. Jak wszystkie 
dzieci, brała udział w zabawach, była raczej wesoła i aktywna. W 
szkole, poza pilnością w nauce i wzorowym zachowaniem, nic 
szczególnego na jej koncie nie zanotowano. Tak było przez okres 
szkoły powszechnej, która w tym czasie trwała cztery lata.

W domu zaś, kochana przez rodziców i starszego brata, była 
jasnym promykiem rozweselającym wszystkich, czasami prowoku
jącym do zainteresowania się nią. Lubiła nieraz zwracać na siebie

136 Tamże, s. 239.
137 T-8 (Z. Bilińska).



uwagę swoim wyglądem, strojem, jak każda zresztą dziewczynka 
w jej wieku.

Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej, w 1932 roku, 
Anna rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. 
Juliusza Słowackiego w Jarosławiu. Tam przebywała tylko rok. 
Rodzice bowiem zdecydowali się oddać córkę w „lepsze ręce” -  
zapisali ją do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego prowadzonego 
przez siostry Niepokalanki.

Chcąc wiedzieć, jaki był charakter i profil owego gimnazjum, 
trzeba najpierw zapoznać się, bodaj w skrócie, z genezą i założe
niem szkół prowadzonych przez siostry Niepokalanki. Zgromadze
nie powstało w czasach zaborów, kiedy to budziły się ruchy wolno
ściowe na rzecz wyzwolenia Polski. Wówczas, co światlejsi, o gorą
cym sercu patrioci wyjeżdżali za granicę, by tam mobilizować 
wszystkie siły i walczyć w każdy możliwy sposób o wolność naro
du. Siły duchowe liczyły się najbardziej.

Bóg wzbudzał w tym czasie pionierów walki bez oręża. Do 
nich należy zaliczyć kobietę, pełną odwagi i Bożego ducha, Marce
linę Darowską, założycielkę Zgromadzenia SS. Niepokalanek, 
znaną dziś jako kandydatkę na ołtarze. Jej proces beatyfikacyjny

I n Qrozpoczął się 13 I 1958 r. J Darowska, pełna gorliwości i zapału, 
postanowiła swoje życie poświęcić takiemu działaniu, które by 
przyniosło odnowę moralną narodowi polskiemu, a przez to także 
wolność. Cel ten mogła zrealizować jedynie w jakiejś społeczności. 
Stąd zrodziła się w niej myśl założenia nowego Zgromadzenia żeń
skiego, ale poza granicami kraju, bo tylko taka była możliwość.

Przy współudziale innych osób w 1854 roku Marcelina Darows
ka urzeczywistniła swoje pragnienia -  w Rzymie założyła zgroma
dzenie zakonne135. Jednakże dla skuteczniejszego działania i roz
woju Zgromadzenia konieczny był bezpośredni i bliski kontakt z 
rodakami. Dlatego Darowska w 1863 roku przeniosła główny Dom 
z Rzymu do Polski z siedzibą w Jazłowcu, w Archidiecezji Lwows
kiej. Po II wojnie światowej, na skutek przesunięcia granic Polski, 138 139
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Zgromadzenie było zmuszone przenieść główną siedzibę z Jazłow- 
ca do Szymanowa k. Warszawy i ten stan trwa do dziś140.

Wielkim skarbem, jakim do dziś cieszy się Zgromadzenie, jest 
figura Matki Najświętszej Niepokalanej, zwanej Panią Jazłowiec- 
ką. Od pierwszej chwili, to jest od 1883 roku, figura ta pełna do
stojeństwa i blasku, spokoju i harmonii cieszyła się wielką czcią. 
Toteż w dość krótkim czasie statua Matki Bożej została ukorono
wana, przez co nabrała jeszcze większego majestatu i jeszcze bar
dziej przyciągała do siebie wiernych. Obecnie statua znajduje się 
w Szymanowie, a jej prototyp w Jarosławiu, również w domu 
sióstr Niepokalanck.

Dom Zgromadzenia w' Jarosławiu, wraz ze szkołą średnią dla 
dziewcząt, Marcelina Darowska założyła w 1874 roku141. Znajduje 
się on nieco za miastem, przy głównym trakcie prowadzącym w 
kierunku Przemyśla. Powstał tam duży piętrowy budynek z kaplicą 
u frontu, mieszkaniami dla sióstr oraz szkołą dla dziewcząt. Od 
głównej drogi oddziela go duży park ze starymi drzewami, które 
okazały się bardzo pożyteczne, ponieważ tłumią hałas uliczny, 
wnoszą ciszę i nadają tej placówce swoistego uroku, majestatu i 
tajemniczości.

W kaplicy znajduje się figura Matki Najświętszej Jazłowiec- 
kicj. Pod Jej patronatem rozpoczęły siostry swoją działalność, to 
jest prowadzenie szkoły. I właśnie do tej szkoły uczęszczała Anna 
Jenke. Od pierwszej chwili zgłoszeń było dużo. Program naucza
nia i wskazówki dydaktyczne otrzymały siostry od swojej Założy
cielki Matki Marceliny i wiernie się ich trzymały. Zawierały się 
one w celu Zgromadzenia, który to cel dotyczył odrodzenia naro
du polskiego poprzez odrodzenie moralne polskich kobiet.

Matka Darowska twierdziła, że wolność należy zdobywać po
przez pracę od podstaw, czyli od odrodzenia moralnego. Uważała, 
że Polsce potrzeba przede wszystkim zdrowych moralnie dziew
cząt, prawych, gorliwych katoliczek, głęboko wierzących i mąd-

110 Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, 
oprać. S.M. Grażyna od Wszechpośi edniczki Matki Boskiej i s. M. Gizcla od Nie
pokalanego Serca Maryi, Szymanów 1984, s. 847.

141 S o 11 a n, Matka, s. 228.
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rych matek. Widziała, że dopiero wtedy może nastąpić odrodzenie 
narodu i jego wyzwolenie. Zgromadzenie realizowało ten cel przez 
zakładanie i prowadzenie szkół dla polskich dziewcząt, w których 
otrzymywały wykształcenie intelektualne, przewidziane ogólnym 
programem nauczania oraz wychowanie w katolickiej nauce, oby
czajowości i w duchu patriotycznym142.

Nauczycielki stawiały uczennicom wysokie wymagania. Mimo 
to zgłoszeń do szkoły było dużo. Według powszechnej opinii do 
gimnazjum Sióstr Niepokalanek dostawały się dziewczęta z zamoż
nych domów. Rodzice, którym zależało nie tylko na wykształceniu 
swoich córek, ale przede wszystkim na dobrym wychowaniu, za
biegali o przyjęcie ich do tej szkoły. Tak też uczynili rodzice Anny 
Jenke. Została ona przyjęta do gimnazjum ogólnokształcącego 
dnia 20 VII 1933 r. i ukończyła je w 1937 roku. Bezpośrednio po 
ukończeniu gimnazjum Anna bez egzaminów została przyjęta do 
2-letniego Liceum, prowadzonego również przez siostry. Liceum 
ukończyła zdaniem egzaminu dojrzałości, według programu wy
działu przyrodniczego, przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
dnia 5 V 1939 r .143 Świadectwo maturalne uprawniało ją do podję
cia wyższych studiów.

Anna należała do pilnych uczennic. Jednakże w nauce przesz
kadzało jej słabe zdrowie. Zaraz na początku z powodu choroby 
nie była klasyfikowana na I półrocze. W protokole egzaminacyj
nym spotykamy następującą notatkę: „Po przerwie w nauce spo
wodowanej chorobą, zdała przed III okresem egzamin uzupełnia-

142 Soł tan,  Matka, s. 159. Program nauczania i wskazówki dydaktyczne 
otrzymały siostry już z góry od swojej Założycielki. Były one następujące:

1) Jasne i proste przedstawienie rzeczy, by uczennice wszystko gruntownie zro
zumiały.

2) Wyrabianie w uczennicach samoistności myśli.
3) Zwracanie uwagi uwagi na to, by obok dążności do nadawania duchowi 

uczennic wyższego polotu, me tracie z oczu, co istotnie jest wyzsze -  to jest trzeź
wość i prostota i by opierać zasady naukowe na podstawie rozumowej.

4) Uczyć dziewczęta, jak się rozumnie uczyć.
W roku 1K74 Marcelina Darowska założyła dom w Jarosławiu wraz zc średnią 

szkołą dziewcząt. Por. S o 11 a n, Matka, s. 228.
T-l (Dokumenty osobiste Anny Jenke).

66



jący”144. Niedomagania, często powtarzająca się grypa i przezię
bienia, utrudniały jej naukę niemal przez wszystkie lata szkolne, 
gdyż na wszystkich świadectwach zrejestrowano dość dużą liczbę 
o puszcz (mych godzin145. Mimo to Anna osiągała w nauce bardzo 
dobre wyniki.

W protokole maturalnym zanotowano: „Do egzaminu ustnego 
wybiera przedmiot nauczania: fizykę z astronomią. Chemia -  od
powiedzi bardzo dobre. Fizyka z astronomią -  odpowiedzi pewne, 
jasne i bardzo wyczerpujące. Biologia -  odpowiedzi bardzo dobre, 
treściwe. Uczennica wykazała dobrą znajomość przedmiotu”146. 
Wcześniej zdawała egzamin pisemny, który wypadł również bar
dzo dobrze147.

Tyle na temat nauki Anny Jenke mówią świadectwa oraz adno
tację Komisji Egzaminacyjnej. Jednakże ten sześcioletni pobyt w 
szkole sióstr wywarł swoje piętno. Nowe otoczenie i cały zespół 
czynników towarzyszących jej w okresie dojrzewania fizycznego i 
psychicznego odegrały tu znaczną rolę. Wychowanie bowiem nie 
kończy się na oddziaływaniu rodziców na dziecko w okresie dzie
ciństwa, lecz winno dokonywać się również na dalszych etapach 
rozwojowych, które doprowadzają człowieka do właściwych mu 
postaw wobec ludzi i Boga148 149.

Wiek młodzieńczy krystalizuje własną indywidualną skalę war
tości. W wychowaniu bardzo istotna jest podjęta w odpowiednim 
czasie weryfikacja przekazywanego systemu wartości i jego aktyw
na obrona"9. W tym też okresie rodzi się w młodym człowieku 
światopogląd, a wraz z nim świadomy wybór zasad postępowania.

144 ASN. 8 Katalog Główny z 1932/33.
145 ASN. Katalog Główny z lat 1933-1939. Z powodu choroby Anna opuściła 

wiele godzin lekcyjnych. Na przykład: w 11 klasie opuściła 115 godzin, w III -  295, 
w IV -  100, w ostatniej przed maturą -  24 godziny. Mimo tych opuszczeń, na 
świadectwach jej widnieją oceny bardzo dobre, najwyżej z dwiema lub tylko jedną 
oceną dobrą.

146 Tamże.
147 Tamże.
148 F. A d a m s k i ,  Wychowanie do zaangażowania w Kościele, „Communio” 

2(1982) nr 5, s. 127: por. T. N o w a c k i ,  Zarys psychologii, Wrocław 1927, s. 241.
149 Suj ak, Sprawy ludzkie, s. 157.
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Budzą się też nowe i głębsze zainteresowania, które wiążą się z 
projektami własnej, samodzielnej inicjatywy. Te zainteresowania 
dotyczą na ogół najrozmaitszych dziedzin życia: estetycznych, spo
łecznych, praktycznych130.

Ten tak bardzo ważny okres w życiu człowieka Anna spędziła 
-  można powiedzieć -  pod czułym troskliwym okiem Boga i do
brych wychowawców. Uczęszczała bowiem do szkoły o określo
nym profilu, w której siostry przekazywały jej nie tylko wiedzę, 
lecz także formację duchową. Marcelina Darowska, będąc sama 
matką wedle ciała i ducha, podała swoim siostrom cztery zasady 
stanowiące fundament ich pracy. Oto one:
1. „Bóg wszystkim -  przez wszystko do Boga”. Znaczyło to, że 
trzeba otworzyć wychowankom oczy na bliskość kochającego 
Boga.
2. „Bóg nas stworzył Polkami”. Wychowawczynie miały o tym mó
wić i nauczać.
3. „Wierność obowiązkom stanu i miejsca swego, które są wyra
zem woli Bożej dla każdego”. Wynikał stąd obowiązek rozsądnego 
umiaru. Wychowawczynie miały doprowadzić wszystkie władze 
duchowe wychowanek do harmonii, każdą odpowiednio rozwija
jąc. To wszystko zmierzało do wzniesienia wychowanek na poziom 
odpowiedniej realizacji ich zadania życiowego.
4. „Nauczyć dzieci myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią, 
myślą, mówią -  aby nie bez gruntu i bez celu, nic w sprzeczności 
ze sobą nie było”131.

Cały system wychowawczy w szkole sióstr Niepokalanek pole
gał na usunięciu spomiędzy środków' pedagogicznych nagród i kar, 
na organizowaniu cotygodniowych spotkań każdej klasy i jej wy
chowawczyni z dyrektorką szkoły oraz kierowniczką internatu, ce
lem omówienia zagadmen związanych z życiem i zachowaniem 
dziewcząt, na wprowadzaniu indywidualnych spotkań ze swoją wy
chowawczynią i poufnych z nią rozmów'. To wszystko miało dopo
móc wychowankom do wyrobienia w sobie głębokiego przekona- * *
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nia o tym, co jest dobre, a co złe, co jest fałszywe, a co prawdziwe 
i do przyjmowania Bożej prawdy życia152.

Ta wielkość zasad wychowawczych, zdawać by się mogło, 
przytłaczała wychowanki, wnosiła surowość i rygor. Tymczasem 
uczennice czuły się na ogół dobrze i nie były skrępowane; panowa
ła wśród nich atmosfera wzajemnej życzliwości i szczerości, a w 
stosunku do sióstr przejawiały szacunek, miłość i przywiązanie. 
Anna sama mówiła: „Tam jest im świetnie i czuję się wspania
le”153.

.Szkoła dostarczała dziewczętom także wielu przeżyć kultural
nych, estetycznych, rozrywkowych. Często odgrywano sztuki tea
tralne i inscenizacje, których tematy podnosiły obyczaje i kultywo
wały polskie tradycje. Okazją do przedstawień były najczęściej ro
cznice większych wydarzeń narodowych, święta kościelne lub inne 
uroczystości. Tego rodzaju imprezy miały charakter patriotyczny; 
uczyły młodzież polskości. Wielkie usługi w tej dziedzinie oddało 
harcerstwo, które działało dość żywotnie przy gimnazjum sióstr. 
Anna należała do niego.

Analizując życie Anny z okresu jej lat szkolnych, można stwier
dzić, że różne czynniki miały na nie wpływ. Proces rozwoju i wy
chowania człowieka jest złożony. Anna przeszła przez wszystkie 
rodzaje wychowania, choć w różnym stopniu, a rezultatem było 
to, że w stosunkowo młodym wieku osiągnęła już pewną dojrza
łość duchową, która wyróżniała ją spośród dziewcząt. Opinię tę 
potwierdza jedna z jej koleżanek: „Spośród tamtego grona dziew
czynek Anna wyróżniała się nie tylko najlepszymi wynikami w 
nauce, nie tylko niesieniem pomocy koleżeńskiej innym, ale pogo
dą ducha i radością wewnętrzną, promieniującą na otoczenie. U 
niej nie było ani krzty zarozumiałości czy pewności siebie z tego, 
że była zdolną, utalentowaną, mądrą uczennicą, że mogła imponować 
innym. U niej było to takie naturalne i nacechowane prostotą”154.

152 Tamże, s. 158.
153 Dz. I, s. 6.
154 T-8 (Kazia -  b. nazwiska, Wspomnienia).
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b) Anna jako harcerka

Na postawę Anny jako dobrej uczennicy w dużym stopniu 
wpłynęło harcerstwo. W tych czasach było ono modne i budziło 
duże zainteresowanie u młodzieży. Ambicją prawie każdego ucz
nia było należeć do ZHP. W Jarosławiu pierwsza drużyna skauto
wa powstała w 1911 roku135. Ruch szybko się przyjął i rozwijał, 
zataczając coraz szersze kręgi.

Idee harcerstwa mieściły się już w samym przyrzeczeniu, które 
brzmiało: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i 
Polsce, nieść chętnie pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Har
cerskiemu”136. A więc organizacja ta kultywowała wartości moral
ne, intelektualne, kulturalne, szerzyła radość życia, wnosiła pogo
dę, uczyła kochać świat i przyrodę, nieść pomoc ludziom.

Gdy się spojrzy na harcerstwo od strony wychowawców', to 
trzeba powiedzieć, że bardzo pomagało w wychowywaniu dzieci i 
młodzieży na dobrych ludzi o prawych charakterach. Harcerz, 
chcąc spełnić pokładane w' nim nadzieje, musiał usilnie pracować 
nad wyrobieniem w sobie silnej woli i czuwać, by nie splamić ho
noru harcerza. W tej pracy nad sobą pomagali mu oczywiście wy
chowawcy. Rozwijała się w ten sposób współpraca, zmierzająca 
do jednego celu: wychowania ucznia na dobrego człowieka.

Zc względu na wymienione korzyści harcerstwa, szkoły bardzo 
chętnie zakładały drużyny na własnym terenie. Podobnie uczyniły 
siostry Niepokalanki. Przy ich szkole istniała III Drużyna Harce
rek im. Anny Chrzanowskiej. Gdy Anna rozpoczęła naukę w ich 
gimnazjum, harcerstwo miało już poza sobą własną historię, w'pra- 
w'dzic krótką, ale bogatą w doświadczenia, prace, zasługi. Z mate
riałów źródłowych wynika, żc Anna złożyła przyrzeczenie harcers
kie w' 1937 roku, będąc na kursie drużynowych w Zakli. Po odby
ciu pewnej próby w łatach 1937-1939 sama objęła prowadzenie III 
Drużyny przy gimnazjum sióstr1:>7. * 156 157

Iyi A. T a b o r ,  Historia Harcerstwa w Jarosławiu (1911-1939), „Roczniki Sto
warzyszenia Miłośników Jarosławia”, 10(1983), s. 181-182.

156 Tamże, s. 182.
157 T-8 (M. P o p k i e w i c z ,  Wspomnienia).
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Drużyna, którą prowadziła Anna Jenke bardzo czynnie udzie
lała się społecznie. Zachowały się dokumenty, które mówią, że 
drużyna zdobyła pierwsze miejsce w Hufcu za staranne wykonanie 
wywiadów w dzielnicy miasta. Odkryto wówczas wiele biednych, 
samotnych i potrzebujących natychmiastowej pomocy. Harcerki 
orientowały się w terenie, znały warunki i życie mieszkańców, co 
w znacznym stopniu ułatwiało im pracę158.

Harcerstwo brało również czynny udział w życiu kulturalnym 
szkoły i miasta. Drużyna prowadzona przez Annę często urządzała 
w Domu Sokoła przedstawienia oraz akademie o charakterze reli
gijnym i patriotycznym. O jednej z nich Anna wspomina w swoim 
dzienniczku: „Dziś znowu nasza Drużyna występowała w «Sokole» 
na akademii. Ja tak dużo mówiłam i zaczynałam pieśni. Cudnie 
poszło. Aż podziwiałam sama moją odwagę. Pomogli mi wszyscy 
święci. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń: Nie rzucim ziemi. 
Cała drużyna miała napięcie i ja też”159.

Komenda Hufca, w której pracowała Anna, na szeroką skalę 
zorganizowała wystawę ozdób choinkowych i różnych robót ręcz
nych. W dużym stopniu pomógł jej w tej pracy ojciec, który sam 
wykonał szereg prac artystycznych. Wystawa się udała. Anna z 
zadowoleniem zanotowała w dzienniczku: „Już po wieczornicy i 
otwarciu wystawy! Cudnie poszło z pomocą Boga i wszystkich 
świętych. Za otrzymany dochód -  obóz drużynowy na wakac
jach”160. Szerzej o wystawie i o pracy w Hufcu napisała w artyku
le, który zamieściła w „Skaucie”. Pracę harcerstwa, a także i tę 
wystawę porównywała do lawiny pędzącej z góry, która po drodze 
zabiera drobne okruchy i tworzy całość161.

Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród społeczeńs
twa, wszyscy chcieli ją obejrzeć. Anna zapisała: „I cieszymy się... 
Lawina pędzi i pędzi... Zabiera coraz więcej serc. Nasza lawina 
nie burzy, nie miażdży, ale daje radość... Lawina górska niszczy, 
nasza buduje... przy końcu swego biegu rozsypała się na drobne,

158 Tamże.
159 Dz. II, s. 1-2.
160 Dz. II, s. 4.
161 A. J e n k e ,  Harcerska wystawa w Jarosławiu, „Skaut”, 26(1939), nr 6.
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drobniutkie gwiazdeczki śniegu. W każdym sercu osiadła jedna, 
maleńka kruszyna... Biały okruch... I ludzie może nawet nie wie
dzą, że my widzimy u nich bielutki śnieżny płateczck z naszej wiel
kiej -  wielkiej lawiny”162.

Od samego początku swej przynależności do Hufca Anna była 
pochłonięta pracą. Wspólnie z harcerkami przygotowywała paczki 
dla biednych i więźniów, udzielała doraźnej pomocy samotnym, 
chorym i starszym. Sw’oje harcerki wdrażała do niesienia pomocy 
także duchowej -  przez uśmiech serdeczny, dobre, życzliwe słowo 
czy jakiś inny grzecznościowy gest, który niewiele kosztuje, a in
nym może przynieść ulgę i prawdziwą radość1 .

Do wszelkich akcji: charytatywnych, społecznych, kultural
nych, trzeba było harcerzy przygotować. Praca szła w dwu kierun
kach: teoretycznym i praktycznym. Teoretyczne przygotowanie 
polegało na urobieniu takiej postawy harcerza, by zrozumiał swoją 
rolę, a ideę harcerstwa uznał za własną i wprowadzał ją w czyn. 
Harcerz musiał więc przechodzić przez pewną formację wewnę
trzną, bez której nie mógłby być dobrym harcerzem. Przygotowa
nie odbywało się na spotkaniach i zbiórkach, na których wiele się 
mówiło o pracy nad sobą, o wykorzenianiu wad i zdobywaniu 
cnót, a także o postawie altruistycznej. Przede wszystkim jednak 
wychowawcy, chcąc widzieć postępy w pracy wewnętrznej u swo
ich podopiecznych, sami musieli odznaczać się prawym charakte
rem i świecić dobrym przykładem.

Anna traktowała zadanie drużynowej bardzo odpowiedzialnie. 
Nie tylko na zbiórkach, ale przy każdej okazji słowem i przykła
dem uczyła, co znaczy być dobrym harcerzem. Do dziś harcerki 
wspominają miłe spotkania na zbiórkach, po których wychodziły z 
konkretnymi postanowieniami pracy nad sobą164. Zapał, entuz
jazm, radość, które cechowały Annę, udzielały się także innym. 
Był to jakby zapłon potrzebny do ogniska harcerskiego, by mogło 
ono nieustannie się palić w młodych sercach.

102 Tamże.
IM Dii. II, s. 7.
164 T-8 (E. K u c h a r s k a ,  Wspomnienia).
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Okres intensywnej pracy Anny w harcerstwie trwał przez cały 
czas pobytu w szkole średniej -  aż do matury. Był bogaty nic tylko 
w konkretne czyny, ale i w wycieczki krajoznawcze oraz obozy 
wakacyjne, podczas których uczyła harcerki dostrzegać w przyro
dzie piękno, dobro, miłość. UwTażliwiała jc też na każdy przejaw' 
zła, niesprawiedliwości, krzywdę i biedę ludzką. Słowem, przeka
zywała im to wszystko, czym sama żyła.

Mimo takiego, niemal całkowitego poświęcenia się sprawom 
harcerstwa, Anna nie zawsze cieszyła się samymi sukcesami. Jak 
w każdej ideowej pracy, tak i w tej napotykała nieraz na trudności 
czy przykrości. O jednej z nich zapisała w dzienniczku, skarżąc się 
na niewdzięczność dziewcząt, które nie przygotowały jej pożegna
nia na ostatnim obozie, a przecież z nimi tak długo pracowała. 
Wyjaśniła zaraz, że owego pożegnania nic domagała się ze wzglę
du na siebie, lecz ze względów wychowawczych. W swoim rozżale
niu stwierdziła: „Nie mają serca, nic nie odczuwają, że przecież 
od nich odchodzę, że przecież trzeba by mnie jakoś pożegnać...” 
A potem, obwiniając siebie, dodała: „To może samolubstw'o z mo
jej strony, ale jest mi strasznie przykro, żc nie są harcerkami”165.

Chociaż Annie było przykro, świadczy o tym jej żywa reakcja 
na niewłaściwe zachowanie się harcerek, to jednak w tym zagnie
waniu nie trw'ała długo. Po zreflektowaniu się pokornie prosiła 
Matkę Najświętszą o opiekę nad nimi w dalszym ich życiu: „Nie 
mogłam się opanować, może to i lepiej, może zrozumieją, że nie 
bardzo są w porządku. Pani Jazłowiecka, ofiaruję Ci tę przykrość 
z prośbą, żebym dalej prowadziła moje dziewczynki tak, jak do
tąd... Dobrze, że przynajmniej czuję, że mój obowiązek spełni
łam”166.

Anna starała się zawsze być samokrytyczna; świadczy o tym 
wyciąganie dobrych wniosków z sytuacji niezręcznych i trudnych, 
jak choćby wc wspomnianym wyżej przypadku. To ją przygotowa
ło i kwalifikowało do przyszłych zadań zawodowych -  jako peda
goga i wychowawcy.

,<iS Dz.II, s. 27-28.
166 Tamże, s. 28.
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Praca w harcerstwie zajmowała Annie sporo czasu, ale jedno
cześnie przynosiła wiele korzyści. Owoce, efekty wszelkich tru
dów, były daleko większe od włożonego wysiłku. Radość i satysfa
kcja z osiąganego dobra podnosiła ją na duchu, zachęcała do dal
szej pracy i rodziła wciąż nowe pomysły.

Anna wiedziała też, ile korzyści przynosiło harcerstwo społe
czeństwu i ile pomocy doznawali najbardziej potrzebujący -  w 
konkretnych przypadkach miało to ogromne znaczenie. Ale musia
ła to być naprawdę „dobra robota”, ciągle kontrolowana przez 
drużynową.

Harcerstwo przynosiło też wiele korzyści samym harcerzom. 
Bowiem poprzez lepsze poznanie świata i ludzi, zbliżali się do 
Boga i bogacili wewnętrznie. Dlatego Anna, zważywszy to wszyst
ko, tak bardzo zaangażowała się w działalność harcerską. Nie li
czyła się z trudem i poświęceniem, wiedziała bowiem, że niesie to 
ze sobą wielkie dobro. Starała się mieć zawsze czystą intencją słu
żenia temu dobru, co wyraziła w słowach modlitwy: „Boże, Ty 
widzisz, że życie nasze chcemy poświęcić służbie dla Ciebie i dla 
Narodu”167. Wkrótce nadszedł taki czas, który szczególnie wyma
gał wielkiego poświęcenia i ofiary -  okres w?ojny i okupacji. Harce
rze spełnili wtedy dużą rolę, walcząc z wrogiem w każdy możliwy 
sposób.

Jak widać, życic Anny w latach szkolnych było bardzo bogate 
w różne wydarzenia i przeżycia, które udoskonalały jej umysł i 
serce, otwierały na Boga i łudzi, kształtowały jej charakter i ubo
gacały osobowość.

167 Dz. I. s. 78.
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Okres młodości

Po zdaniu matury Anna weszła w dorosłe życic. Zwykle przed 
młodzieżą kończącą szkołę średnią roztaczają się różne możliwości 
zaprogramowania przyszłego życia. Matura jest tym przełomowym 
wydarzeniem, od którego młodzież zaczyna swój start. Najpierw 
stoi przed dylematem, co wybrać: studia czy pracę?

Przed tami problemem stanęła także Anna Jenkc, choć właści
wie była już zdecydowana pójść na medycynę. Tuż przed maturą 
dość pewnie mówiła: „Jeszcze tylko uniwersytet, rodzina i ko
niec”1. Takie miała plany. Przeczuwała też, że rodzice, choć mieli 
skromne zaplecze materialne, nie odmówiliby swojej jedynaczce 
pomocy, tym bardziej że nie brakowało jej zdolności i chęci do 
nauki. Na razie nie wiedziała tylko, jaki wybrać kierunek studiów.

Z wcześniejszych danych źródłowych wynika, że marzyła o me
dycynie, lecz potem obawiała się, że będzie to związane z dużymi 
kosztami materialnymi i że rodzice mogliby temu nie podołać. To 
spowodowało, że Anna znalazła się w pewnej rozterce. Z jednej 
strony było jej żal rodziców, a z drugiej nic chciała zrezygnować 
zc swoich pragnień. Jak w każdej ważniejszej sprawie, tak i w tym 
wypadku właściwego rozwiązania szukała w modlitwie. Mówiła: 
„Chciałabym bardzo pójść na medycynę, ale czy mam prawo od 
Rodziców wymagać jeszcze tyle lat wysiłku? Przecież już powinni 
sobie spocząć. Lekarz, medycyna... O Boże, daj mi światło, że
bym poznała, jaki zawód mam sobie wybrać”2.

1 Dz. II, s. 16.
' A. J enkc ,  Notatki rekolekcyjne, s. 44.



Gorące pragnienie, by studiować medycynę, wciąż ją nurtowa
ło i nie dawało spokoju. Wystarczyło, żeby przeczytała jakąś do
brą książkę, mówiącą o czynnej miłości bliźniego, o poświęceniu 
się jakiegoś bohatera, by odżywała w niej myśl i chęć zostania 
lekarzem. Mówiła wtedy: „Tak strasznie chcę pójść na medycynę i

• f  «i

tak chciałabym być podobną do Jerzego Frassaticgo .
Jednakże te gorące pragnienia, marzenia i życiowe plany prze

kreśliła wojna, która wprowadziła wszystkich w inną rzeczywis
tość. Przyjrzyjmy się teraz, jak ten pięcioletni, trudny okres -  któ
ry pochłonął jakby sam szczyt młodości Anny -  wyglądał? Czym 
zaznaczył się w jej życiu i jakie przyniósł skutki?

1. Wojna i ciemna noc okupacji

Pierwsze echa o rozpoczynającej się wojnie dotarły do Jarosła
wia już 29 sierpnia. Wszystkich ogarnęło wówczas wielkie przera
żenie. Ludzie byli zaskoczeni i nieprzygotowani na tak straszną 
tragedię. Szybko zaczęli odczuwać jej skutki. Zniszczenie kraju, 
nędza, głód, ofiary w ludziach -  to bolesne efekty zbrodniczych 
czynów wroga. Wojna przynosiła straty w każdej dziedzinie życia 
narodu. Niemcy pustoszyli kraj, zabijali ludzi lub brali do obozów.

Polacy od pierwszych chwil wybuchu wojny mobilizowali siły, 
stawiali opór, walczyli. Walka przybierała różne formy i angażo
wała wszystkich: mężczyzn, kobiety, młodzież, a nawet i dzieci. 
Anna również stanęła do walki, choć bez oręża, ale konkretnie i 
skutecznie. Wcześniejsza zaprawa harcerska przydała jej się teraz 
bardzo i odnosiła w wielu wypadkach wspaniałe rezultaty.

a) Pierwsze dni wojny

Zaraz po wybuchu wojny w całym kraju nastąpiła mobilizacja 
wszystkich sił. Mężczyzn powołano do służby wojskowej. Do II 
pułku artylerii zabrano też i Jana Jenke. Do walki stanęli harcc-

3 Oz. II, s. 5.
4 Dz. II, s. 36.



rze. Anna ze swoją drużyną od razu włączyła się w akcję. Co 
robiły, dowiadujemy się z zapisu w dzienniczku: „Już dziś ogłoszo
no mobilizację. My harcerki mamy pracować w służbie opieki nad 
dziećmi. Boże! Daj Polsce zwycięstwo... Kopiemy na gwałt rowy, 
uszczelniamy piwnice. Jest ogłoszone Pogotowie Gazowe... Chcia
łabym, żeby mnie powołano do roboty. Na razie moja medycyna 
• puchnie». Zdaje mi się, że przed studiami będę miała praktykę. 
Na razie skompletowałam domową apteczkę... Po wszystkich apte
kach kupuję po trochu. Boże, gdzież byłabym przypuszczała, że 
będę przeżywać wojnę i to taką. Jakoś jednak niebo jest takie 
samo, i księżyc, i słońce, i ten Bóg, i Pani Jazłowiccka -  tylko na 
ziemi taki ruch... Matko Boża Wszechmocy prosząca -  daj Polsce 
zwycięstwo, opiekuj się nami”5.

W dzienniczku również umieściła pierwsze przeżycia. Oto one: 
„Robimy teraz zapasy: mąka, cukier, herbata, świece... Boże mój, 
oddal wojnę. Ty wszystko możesz uczynić. Naprężenie jest wiel
kie, już nawet rok szkolny odwołali. Tatuś jest bardzo przygnębio
ny, my się jakoś trzymamy”6.

Już w pierwszych dniach wojny Anna z harcerkami zgłosiła się 
do szpitala, by tam służyć swoją pomocą rannym. Pracowały tam 
wiele godzin na dobę. Po wkroczeniu Niemców do Jarosławia pra
cy było jeszcze więcej, gdyż z każdym dniem przybywało rannych. 
Pogotowie Ratunkowe znajdowało się prawie w' ogniu. Wszyscy 
byli narażeni na śmierć. O tym niebezpieczeństwie, a równocześnie 
o szczególnej opiece Bożej, Anna pisała w dzienniczku: „Dziś już 
dwunasty dzień w'ojny. Jużcśmy razem dużo przeżyli. Ale Bóg z 
nami i Królowa Korony Polskiej. Dotychczas cudem uniknęliśmy 
kilka razy śmierci”7.

Tymczasem Niemcy zabrali Walentego Jenke jako zakładnika. 
Rodzina przeżywała teraz nieobecność w domu ojca i syna. Anna 
zaś wraz z harcerkami w dalszym ciągu pracowała w szpitalu. Po
nadto, z wcześniej zgromadzonych zapasów żywnościowych wysy
łała paczki jeńcom. Chociaż taka doraźna pomoc nic rozwiązywała

5 Tamże, s. 37.
” Dz. II, s. 36.

Tamże, s. 38.
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całkiem problemu, to jednak niejednemu żołnierzowi dawała 
szanse przetrwania.

Później akcję udzielania pomocy, szczególnie więźniom polity
cznym i jeńcom w obozach koncentracyjnych oraz ich rodzinom, 
przejęła organizacja RGO (Rada Główna Opiekuńcza)8. Harcerki 
i w tej organizacji miały swój udział. Anna w akcji wykazała mnó
stwo pomysłów, które usprawniały działalność organizacji9.

Harcerki, z Anną na czele, angażowały się też w akcje konspi
racyjne. W Pogotowiu Ratunkowym działały jawnie, w charakte
rze sanitariuszek, zajmując się rannymi żołnierzami i jeńcami. W 
ukryciu zaś były w kontakcie z tymi, którzy stawiali opór wrogowi. 
Pracowały jako łączniczki i prowadziły działalność uświadamiania 
politycznego.

Negatywne skutki wojny szczególnie dały się odczuć rodzinom 
wielodzietnym i biednym. Dzieci i młodzież mniej odporna na cię
żkie warunki życia ucierpiała najbardziej. Część dzieci była pozba
wiona opieki rodzicielskiej i wychowania szkolnego. Stąd szerzyła 
się demoralizacja. Nędza materialna i moralna czyniła wielkie spu
stoszenia w7śród młodego pokolenia, które miało stanowić przysz
łość narodu.

Anna, choć sama była jeszcze młoda, problem ten widziała i 
rozumiała go bardzo dojrzałe. Dlatego postanowiła wraz z harcer
kami ratować zagrożone, głodne i opuszczone dzieci. Zorganizo
wała dla nich akcję „kromka chleba”. Polegała ona na tym, że 
harcerki zbierały żywność, ubrania i obuwie wśród znajomych, a 
potem dzieliły to pomiędzy najbiedniejsze dzieci. I nie trzeba było 
szukać daleko głodnych, obdartych; wystarczyło wyjść na ulice. 
Do niektórych docierały wprost i zanosiły jedzenie lub coś z ubra
nia. To skromne wsparcie, prowadzone przez akcję „kromka chle
ba”, w' niejednym wypadku uchroniło dziecko od śmierci lub skraj
nej nędzy. Także zaangażowanie Anny w RGO pomagało w pracy 
na rzecz dzieci, albowiem otworzyło większe możliwości korzysta
nia z pomocy materialnej, którą potem przeznaczano dzieciom.

8 B. Krol l ,  Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985, s. 19.
H. S z c z e p a n i k ,  Anna Jenke, „Roczniki Towarzystwa Literackiego im. 

A. Mickiewicza”, 12(1977), s. 187.
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Akcja harcerek zataczała coraz szersze kręgi. Sięgała też do 
ludzi anonimowych, cierpiących dla sprawy ojczyzny. Anna wspo
mina w swoim dzienniczku o zbiórce na rzecz Warszawy: „Zbiera
łyśmy na pomoc Warszawie. Chce się płakać, bo to dopiero aż ją 
zdobędą... Jak ktoś nic miał pieniędzy, prosiłam o Zdrowaś za 
Warszawę”10. I sama wiele się modliłam o przetrwanie wojny, o 
zwycięstwa i opiekę Bożą dla Polaków, o cierpliwość i łaskę dla 
konających żołnierzy, o zdrowie dla rannych i o nawrócenie dla 
tych, którzy zwątpili i załamali się.

Ta wszechstronna pomoc materialna i duchowa była pierwszym 
i najważniejszym jej obowiązkiem i zadaniem jako harcerki. Ta
kiej zdecydowanej postawmy Anna wymagała również od swoich 
harcerek. Przypominała im o znaczeniu bezinteresownej miłości 
względem bliźnich. Mówiła im, by nie szukały swojej chwały, po
dziękowania, lecz wszystko kierowały ku Bogu, spełniając Jego 
wolę. Te pragnienia wyraziła w słowach: „Tak się boję zgubić w 
drobiazgach i tak się boję, abyśmy się nie ograniczyły do zbierania 
uśmiechu dla siebie. Boże, naucz nas kierować uśmiech podzięki 
ku Tobie! Tyle jest trudności i brak czasu, ale pomóż nam zapom
nieć o sobie, dodaj sił, abyśmy to, czego pragniesz -  wykonały”11.

Tę troskę o dobro duchowe swoje i harcerek rozciągała Anna 
na całą młodzież, o którą się wciąż lękała, by w tej straszliwej 
zawierusze wojennej nie straciła wiary i nadziei. 1 dlatego gorąco 
prosiła Boga i Matkę Najświętszą o wielkiego ducha i o głęboką 
wiarę. Pragnienia te wyraziła w słowach modlitwy: „Królowo Po
koju, czuwaj nad nami, abyśmy byli czerwonymi płatkami róż św. 
Tereni -  młodzieżą, co myśli, walczy, wierzy”. I patrząc, jak pod
czas wojny ginie kwiat młodzieży polskiej ze smutkiem mówiła: 
„Kwiaty opadają, ale czy więdną na zawsze?...” A potem z ogrom
ną nadzieją w sercu sama sobie dała odpowiedź: „Nie! Życie się 
dopiero zaczyna”12. 1 wciąż z nowymi siłami, pokonując wszelkie 
przeszkody, szła naprzód ku wolności narodowej i wolności ducha. 
Dla dobra ludzkości była gotowa składać różne ofiary.

,0 Dz. III, s. 86.
11 t amże, s. 71.
12 Tamże, s. 84.
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b) „Tyle biednych wokoło”

Wojna czyniła coraz większe spustoszenie: bieda i nędza ludzi 
z każdym dniem powiększała się. Anna próbowała w różny sposób 
nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Czyniła to z harcerkami, 
a także ze swoimi rodzicami lub sama. Ze współczuciem patrzyła 
na liczne transporty jeńców i rannych przejeżdżających przez Jaro
sław. Wyciągali oni ręce i błagali o pomoc. Ten bolesny widok 
Anna utrwaliła w pamiętniku. Pisała: „Tyle rodzin rozbitych. Ran
nych wiozą na gnojownicach -  niekiedy bez opatrunku, rany ich 
są opatrzone gufrowaną bibułą. Wołają chlcba. Ludzie dają, co 
mogą... Mój Boże, żal mi ich wszystkich”13. I starała się, na ile 
było to w jej mocy, pomóc tym biedakom: rany zaopatrzeć, podać 
jedzenie. Ale to była tylko doraźna pomoc. O ratunek wołali i 
wrogowie, gdyż i oni znaleźli się w śmiertelnym zagrożeniu. Tym 
także pomagała. O jednym jeńcu niemieckim powiedziała: „Tak 
mi go żal, choć wróg. My Polacy przebaczamy zaraz”14. I pierwsza 
mu przebaczyła.

Anna myślała też o biednych, głodnych i chorych znajdujących 
się w prywatnych domach. O ich sytuacji mówiła: „Co druga rodzi
na -  to bieda. Jeśli jeszcze umieją znosić ją ofiarując Bogu, to o 
połowę maleje, ale bez ostoi jest bardzo ciężko”15. I szła do tych 
ludzi, niosąc im pomoc materialną i pociechę duchową. Zatroska
na o nich wszystkich, mówiła: „Tyle smutku, tyle chorób, tyle na
głej i niespodziewanej śmierci. Niech nas to wszystko do Boga 
zbliża. A Matka, Królowa Pokoju niech wyjednywa łaski, które w 
jednej chwili mogą nawrócić serca”16.

Niektórymi osobami opiekowała się na stałe, np. chorą, biedną 
babcią, której zanosiła leki i jedzenie. Patrząc nieraz na jej cier
pienie, mówiła, że już tu na ziemi odbywa czyściec i jak umiała, 
pocieszała ją17. W swoim pamiętniku przedstawiała obraz z ostat
nich chwil innej chorej: „Matka chora, nieprzytomna na barłogu 
w brudzie. A dzieci? Nic wiedziały, że mają matkę. Biedne i one, 
i ona. Zachorowała nagle i wyspowiadać się nie mogła”18. Wspo-

13 Dz. III, s. 30.
14 Tamże, s. 87.
15 Tamże, s. 3.

16 Dz. III, s. 76. 
1 Tamże, s. 54. 
18 Tamże, s. 70.
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mina jeszcze o innych: „Tyle biednych wokoło i tyle pracy zaczę
tej. Co robić z takimi Romciami, co nic nie wiedzą o Bogu, co 
robić z tą chorą na ul. Polnej? Tyle dusz i ciał woła o ratunek. Nie 
jesteśmy w stanic pomóc wszędzie, ale chcemy”19.

Jej pomoc polegała nie tylko na tym, że zanosiła biednym coś 
z zapasów żywnościowych, które z czasem się wyczerpywały, ale 
chodziła jeszcze do różnych organizacji, urzędów czy prywatnych, 
bogatszych ludzi i prosiła o jakąś zapomogę. I nieraz udawało się 
jej coś załatwić. Taką pomoc otrzymało za jej pośrednictwem wie
le osób. Anna nazywała to wprost cudem20.

Sercem i myślami wybiegała także do tych, co się znaleźli poza 
granicami Polski, np. do tych na froncie, Syberii, Katyniu. Mate
rialnie pomóc im nie mogła, ale przynajmniej duchowo, przez mo
dlitwę, była przy nich blisko. Ze smutkiem mówiła: „Pamiętam, 
jak łzy mi upadły na paczkę Jasia, bo słyszałam, jak dzieciom 
zamarzały łezki w pociągach, gdy ich wywożono, bo mamy nic 
było”21. Kiedy indziej mówiła: „Smutno jest tak bardzo -  jak obu
chem w głowę. To Katyń potworny -  to inne wieści, ale to są te 
właśnie czarne dni”22.

Wrażliwość i współczucie prowadziły Annę na poddasza i do 
suteren bardziej przypominających nory niż mieszkania, by wszę
dzie tam odnaleźć swego brata, czekającego na ratunek. W każ
dym z nich widziała samego Chrystusa. Dlatego nic mogła pozo
stawać obojętna na czyjeś cierpienia. W ich domu na szczęście nie 
brakowało chleba ani opalu. Anna to bardzo sobie ceniła, ale rów
nocześnie czuła się jeszcze bardziej zobowiązana do niesienia po
mocy innym i do wdzięczności Bogu. Ta jej rcfleksyjność, którą 
miała z natury, ciągle ją odsyłała do innych. Gdy jej było ciepło i 
miała co zjeść, zaraz mówiła: „Jest mi ciepło i dobrze, a jednak 
źle, jak pomyślę o innych, co trzęsą się z zimna i głodu”21. Ile 
razy zaspokajała głód własny, tyle razy myślała o wszystkich głod
nych. Mówiła: „Oj biedne, głodne dzieci -  ile teraz ludzi głoduje, 
a ja nic umiem się nieraz opanować, gdy jestem głodna”24.

19 Tamże. s. 72.
20 Tamże, s. 52.
21 Dy. III, s . 75.

22 Tamże, s. 77: 
2ł Tamże, s. 10. 
24 Tamże, s. 56.



By lepiej zrozumieć sytuację biednych ludzi, próbowała wi
dzieć siebie na ich miejscu. Wyraziła to w następujących słowach: 
„Jeżeli chcemy odczuć nędzarza, postawmy siebie na jego miejscu 
i nic zdzierajmy z niego jego biednych szat, aż mu przygotujemy 
czystą białą szatę”2''’. Tylko żywa i głęboka wiara mogła otwierać 
tak szerokie horyzonty myślenia i patrzenia na innych.

W świetle tej wiary Anna próbowała rozwiązywać trudne pro
blemy i sprawy. Zwykle potrzeby materialne łączyły się z moralny
mi. Brak tych pierwszych często spychał ludzi na margines życia. 
Dlatego Anna niosąc pomoc materialną, dostrzegała także palące 
problemy moralne, które, jak uważała, należy rozwiązać naty
chmiast. Po pogrzebie osoby, która umarła bez spowiedzi, pisała: 
„S.O.S. Na przyszłość trzeba silniej dbać o spowiedź ostatnią cho
rych -  koniecznie!!! Ile biednych, starszych i dzieci -  ale... łaska 
Boża mocniejsza. Daj im Boże nawrócenie”25 26 27.

Anna bardzo ubolewała nad tymi, którzy żyli z daleka od 
Boga. Gorąco modliła się za nich i wypraszała im łaskę nawróce
nia. W żarliwości swego serca, mówiła: „Boże, wejdź do tych nor 
wszystkich, do tej nędzy, do tych dusz często bardziej nieszczęśli
wych niż grzesznych, bo czy zawsze są one w stu procentach win
ne? Jak np. ta kobieta z Łazów, co się tak chce otrząsnąć z grze
chów, a jak -  gdy tak zabrnęła? Ale Bóg nie da jej zginąć, bo źle 
jej bez Niego i płacze, i wie, że chora”2/. A gdy się ta kobieta 
wyspowiadała, w serce Anny wstąpiła wielka radość, o której pisa
ła: „Tak się cieszę spowiedzią tej kobiety z Łazów. Bóg kieruje 
duszami... A teraz niech jej Matka Boska wyprosi wytrwanie”28. 
Następnie dodała: „Mam jeszcze na sercu Marysię B. i moją Julcię 
-  obie są podobno na złej drodze. Niech ich Bóg nawróci! Ile jest 
dusz zbłąkanych, a ile takich, które jeszcze nigdy nie były przy 
Pasterzu”29.

W swoich pamiętnikach Anna często zamieszczała swoje prze
życia, odzwierciedlające jej wielkie zatroskanie o dobro duchowe

25 Tamże, s. 63.
26 Dz. III, s. 71.
27 Tamże, s. 74.

tamże, s. 79. 
2J 1'amże, s. 80.
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innych. Stwierdziła, że przyczyną biedy materialnej najczęściej jest 
brak w duszach Królestwa Bożego i modliła się o nawrócenie tych 
ludzi. Oto jej słowa: „Bieda, nędza, zimno, głód... a to wszystko 
wypływa zdaje się z największego braku: Królestwa Bożego... O 
Boże, rozwiąż to wszystko -  ale najpierw oczyść nas i naucz ufać 
Tobie. Króluj wśród nas”30.

To zadanie, by wszystkich zbliżyć do Boga, uważała Anna za 
najważniejsze i chętnie, z gorliwością, je podejmowała. Gdy wi
działa brak jakichś rzeczy materialnych, niekoniecznych do życia, 
mówiła: „To wszystko nic -  jedno jest ważne: służyć Bogu, jak 
On chcc i budzić Boga w sercach. A często rozpraszamy się na 
drobiazgi, dla ambicji. Naucz nas Boże Twoich dróg -  zniszcz stare 
statki. Ty nas prowadź!”31.

Ta służba Anny, płynąca z czystych intencji, ciągle była dodat
kowo wspierana modlitwą. Stojąc wobec ogromu potrzeb, mówiła: 
..Patrzę i widzę, że każda dusza jest inna. Tej trzeba światła, tej 
podpory, ta jest zrezygnowana i w apatii, inna wściekła na rodzinę 
i idzie złą drogą, tamta przemęczona i pełna powątpiewania... 
Wszystkie potrzebują pokoju Bożego -  więc cóż pomoże, czy moje 
słowa nieudolne i z góry może ironicznie przyjęte? Pomoże modli
twa, więc się modlę...32 Podobnie powiedziała kiedy indziej: „Jest 
tyle chorych na duszy i ciele wokoło... tak chcc się im pomóc -  ale 
ufam Bogu i sama modlę się i trzeba się ofiarowywać za te dusze o 
tyle biedniejsze...”33.

Treścią jej codziennych modlitw były przede wszystkim błaga
nia o nawrócenie ginących dusz. Oto one: „Proszę Cię Jezu za 
tych, co dziś umierają, żeby umierali w Tobie”34. Anna modliła 
się i za wrogów, za zdrajców, pragnęła, by i oni się nawrócili. 
Mówiła: „Teraz się modlimy za dzisiejszych Judaszów. Tyle ich 
ginie”35. Kiedy indziej powiedziała podobnie: „Tyle jest naokoło 
dusz, które Bóg pragnie mieć swoimi. Są ślepi miłujący ślepotę -

30 Dz. III, s. 89.
31 Tamże, s. 68.
32 Tamże, s. 77.

33 Tamże, s. 90.
34 Tamże, s. 13.
35 Dz. III, s. SU.
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chorzy lubiący swoją niemoc, słabi nie chcący siły... Boże, jakże 
chcę Ci dać, choćby tego żandarma”'’6.

Anna bolała bardzo nad demoralizacją dzieci i młodzieży. Mó
wiła, że często dorośli są temu winni, nie dają im bowiem dobrego 
przykładu, a „dzieci są niewinne, mają oczy aniołków, ale co z 
nimi robi rodzina?”3'. 1 dała przykład 13-letniej dziewczynki, któ
ra prowadziła życie niemoralne. Na tle tego smutnego przypadku 
snuje takie refleksje: „Mój Boże, biedna, biedna -  jak się o tym 
dowiedziałam, nie mogłam myśleć o czym innym. Boże, pomóż 
jej duszy i temu maleństwu! Smutku tyle, a jesteśmy bezsilni czę
sto, bo ludzie są twardzi i bezwzględni”36 * 38. Takich przypadków 
było więcej. Wiedziała o nich Anna i z nostalgią w sercu mówiła: 
„Żal mi bardzo Janki W. -  już całkiem odeszła od Boga. Oby 
Matka Boża pozwoliła jej znowu wrócić”39.

Wszystkie inne nieszczęścia, w porównaniu z odejściem od 
Boga, uważała Anna za mniejsze, co rówmież wyraziła w słowach: 
„Biedy tyle i nędzy, i grzechu... ale cóż to -  byle ich dusze Bóg 
zbawił”40. „Matko Boża, ratuj dusze!”41. I z ufnością oczekiwała 
tego ratunku. A gdy się dowiedziała o czyimś nawróceniu -  ogro
mnie się cieszyła. Tak było, gdy nawróciła się pewna Niemka, z 
którą Anna leżała przez jakiś czas w szpitalu. Nie umiała ta osoba 
nawet się przeżegnać, Anna próbowała ją nauczyć, pomóc. Po ja
kimś czasie dowiedziała się, że Niemka była u spowiedzi. Zaraz tę 
radosną wiadomość odnotowała w dzienniczku: „A teraz cóż za 
radość, kiedy Ks. Ulman mi powiedział, że ją wyspowiadał w W. 
Środę. Pan Jezus kocha dusze. Daj jej Boże wytrwanie w dobrym 
do końca”42.

Anna, widząc tyle problemów dokoła, tyle potrzeb i braków, 
najpierw próbowała się z nimi bliżej zapoznać, a potem całą ener
gię skierowywała na wprowadzenie Boga do tych rodzin. Zaczyna
ła od najbliższego otoczenia. Niezawodnym środkiem w jej apo
stolstwie była Komunia św'., modlitwa, ofiary, dobre rady. Na wła-

36 Tamże, s. 94. 10 Tamże. s. 67.
3/ Tamże, s. 50. 11 Tamże, s. 80.
>s Tamże, s. 62. 42 Dz. III, s. 46.
39 Tamże, s. 66.
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sne siły nie liczyła, bo jak mówiła: „Tyle dusz zwraca się do mnie 
często o radę, wyjaśnienie -  jeśli ślepy ślepego prowadzi -  więc 
kieruj Boże moimi wskazówkami. Cóż, mówię im z doświadczenia 
i rad kierownika”43 44 45. W tej pracy liczyła też na pomoc Matki Bo
żej. Mówiła: „Chciałoby się wszystkim pomóc, rany zagoić, dusze 
ratować, a tu jest się tylko sobą, ale oddaję pod opiekę Matce 
Bożej to moje apostolstwo. Niech nas nauczy, jak przyjdą jeszcze 
gorsze czasy dzielić z bliźnimi bodaj garnek gorącej wody”44.

Apostolstwo Anny w tym czasie obejmowało nie tylko najbliż
sze otoczenie; myślą, pragnieniami i miłością obejmowała cały 
świat. Do Boga chciała przyprowadzić wszystkich. W święto Chry
stusa Króla tak się modliła: „Mój Boże, dziś święto Twoje jako 
Króla całego świata -  wszystkich narodów i rodzin. Wnijdź niby 
zorza pod polskie poddasza... pojednaj zwaśnione ludy”45.

I widziała siebie w roli misjonarki, w szerszej działalności. 
Miała nawet przyszłościowe plany, które pragnęła zrealizować po 
zakończeniu wojny. Oto one: „Przed Polską otwiera się teraz cud
ne posłannictwo -  misje na Wschodzie. Kiedyś chcę brać czynny 
udział. Teraz co sobotę w tej intencji przyjmę Komunię św. i będę 
się modlić o pomoc dla naszej Ojczyzny w tej sprawie”46. Myśli te 
wciąż ją nurtowały i często do nich wracała: „Kiedyś przed nami 
wielkie zadanie: mało jest być przedmurzem, trzeba sięgnąć i do 
tych, co są za murami, co nie wiedzą nic o Świetle”47. I była goto
wa wyjechać, by nieść światło wiary innym. Te pragnienia jeszcze 
raz przelała na papier: „Teraz się tylko modlę o misje na Wscho
dzie i żebyśmy tam spełnili swoje posłannictwo. Niech Bóg mną 
kieruje. Może mnie właśnie tam przeznaczy do czynu -  obojętnie 
w jakim charakterze -  Fiat”48. Gdy te słowa pisała, do wyzwolenia 
Polski było jeszcze daleko. Stoczyła jeszcze niejeden bój zc złem, 
złożyła niejedną ofiarę za konkretnych ludzi i za cały świat. Pat
rząc na zło, mówiła: „Jeśli Bóg trzyma ten świat, to chyba tylko 
dzięki tym Hostiom św. i dzięki rękom Maryi, które błagają -  a

43 Tamże, s. 83.
44 Tamże, s. 66.
45 Dz. 11, s. 60.

16 Dz. III, s. 36.
47 Tamże, s. 40.
48 Tamże, s. 83.
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może i trochę także patrząc na oddane sobie dusze”49 50. Otoczenie 
mogło powiedzieć, że do tych „oddanych dusz” należała i ona.

Gdy ustawała w gorliwości, to zaraz się pobudzała, widząc, że 
tyle ludzi czeka na pomoc. Dzieliła się z nimi wszystkimi, także 
uśmiechem, dobrym słowem, co niewiele kosztowało, a innym 
przynosiło ulgę, radość i pokój wewnętrzny^0. By nie ustać w swej 
działalności, mówiła twardo do siebie: „A więc dewotko nie zas
klepiaj się w sobie, więcej do życia i ludzi, ale bez kompromisów i 
z Jezusem”51.

Tak więc, te trudne, ciężkie lata wojny i okupacji wyostrzyły u 
Anny zmysł spostrzegawczości, troskliwości, wrażliwości na po
trzeby duchowe i materialne bliźnich. Żyła więcej dla innych niż 
dla siebie. Troską obejmowała nie tylko ich ciała, ale przede wszy
stkim dusze. Wszystkich pragnęła przyprowadzić do Boga, pojed
nać z Nim, zwłaszcza umierających. Na to poświęcała cały swój 
czas -  zdrowie, siły, zdolności -  słowem swoją młodość.

W późniejszym okresie udało się Annie znaleźć pracę zarobko
wą. Po wiciu staraniach została przyjęta do drukarni w Jarosła
wiu52. Wprawdzie tam nie zarabiała dużo, ale i przez ten skromny 
dochód częściowo wzmocniła budżet rodzinny, który był także źró
dłem pomocy dla innych. Praca ta dawała jej też na bieżąco pewną 
orientację polityczną, bo jak sama powiedziała: „trzymała palce 
na pulsie życia miasta”53. To było potrzebne do działalności kon
spiracyjnej.

c) „Jesteśmy pełni nadziei w Bogu”

Przy omawianiu wszechstronnej pomocy, jakiej udzielała po
trzebującym w okresie wojny i okupacji, należy wspomnieć jeszcze 
jeden, bardzo ważny moment w jej działalności, a mianowicie bu
dzenie u ludzi nadziei przetrwania. Wojna jest szczególnie tym 
czasem, kiedy ludzie ze strachu, przerażenia i nieszczęść popadają 
często w rozpacz i różnego rodzaju choroby psychiczne. Podtrzy-

49 Tamże, s. 56. -,2 T-l (Dokumenty osobiste Anny Jenke).
50 Tamże, s. 38. 53 Dz. II, s. 43.
51 Tamże, s. 36.
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mywanie kogoś na duchu w tych trudnych sytuacjach pomaga czę
stokroć przekroczyć barierę załamania. Ponadto, nadzieja pobu
dza do pozytywnych działań -  wychodzenia trudnościom naprze
ciw, pokonywania ich oraz zaradzania złu.

Aby ta zwykła ludzka nadzieja była skuteczna, musi opierać 
się na chrześcijańskiej nadziei, pokładanej w Bogu. 1 taką właśnie 
nadzieję miała Anna. Ona pozwoliła jej uchronić siebie i innych 
od zwątpienia w uzyskanie wolności i rodziła szanse przetrwania. 
Dzięki temu, że Anna była pełna nadziei, nie tylko sama była 
mocna, ale i innych podtrzymywała na duchu. Chociaż dokoła pa
nował strach, lęk, smutek, ona mówiła z ufnością: „Nigdy nic pew
nego, tylko to jedno, że nad nami i bombami są Gwiazdy i Bóg... 
Jesteśmy pełni nadziei w Bogu’° 4.

Z tą niezłomną nadzieją szła do ludzi. Tam, gdzie już nie mo
gła kogoś wspomóc materialnie, usiłowała wskrzesić bodaj iskrę 
nadziei przetrwania. W niektórych wypadkach okazało się, że to 
było ważniejsze od wszelkich dóbr materialnych. Patrząc na biedę 
z bliska, mówiła, że bez nadziei tym ludziom będzie ciężko prze
trwać54 55. I tak było. Wiele ludzi załamywało się. Od tego stanu 
Anna chciała ich chronić. Gdzie dała radę, tam szła, by serdecznie 
porozmawiać, pocieszyć smutnych, chorych -  wszystkim okazać 
sens ludzkich wysiłków, zmagań, ale w połączeniu z nadzieją i uf
nością w Bogu.

Anna widziała, jak niektórzy szukali ucieczki przed nieszczęś
ciem w jeszcze gorszym złu, bo w wódce. Ubolewała nad takimi, 
mówiąc: „Oni pewnie nie wiedzą, co robią i chyba nie chodzą też 
do spowiedzi. Tylko piciem wódki umieją się pocieszać”56.

Chorym i cierpiącym ukazywała Anna sens cierpienia jako za
datku życia wiecznego, które Bóg obiecał wszystkim, którzy w 
Niego wierzą. I za nich wiele się modliła. W modlitwie pełnej 
ufności polecała także sprawy osobiste i swoją rodzinę. I nie była 
zawiedziona. Świadczą o tym jej modlitwy dziękczynne, w których 
wyrażała Bogu wdzięczność za wiele łask, którymi ich obdarzał.

54 DZ. II, s. 40.
55 DZ. III, s. 60.
36 Tamże, s. 27.

87



Mówiła: „Na razie stwierdzamy tylko na każdym kroku cuda Bo
żej dobroci -  cuda codzienne. Janeczka nam Pan Bóg ocalił, a 
19 VIII 1942 r. był u nich nalot”57.

Nadzieja była też potrzebna wszystkim ludziom, całemu naro
dowi. Okupacja dawała szanse przetrwania mocniejszym i zamoż
niejszym, zaś biednych skazywała na „łaską i niełaskę” innych. W 
sercach Polaków budziła się wówczas wielka nadzieja, która prze
radzała się w jakąś nadludzką siłę, potrzebną do wytrwania w tych 
trudnych chwilach. A siła ta równocześnie rodziła nadzieję zwycię
stwa.

d) Tajne nauczanie

Z okresem wojny i okupacji łączy się akcja tajnego nauczania. 
Wtedy to wszystkie ośrodki szerzące oświatę i kulturę zostały po
zamykane. Zaistniała konieczność ratowania tożsamości narodo
wej. Naród polski potrafił już w pierwszych dniach okupacji zapo
czątkować trudną, niebezpieczną, ale niezwykle ważną dla przysz
łości kraju organizację tajnego nauczania. Miało to ogromne zna
czenie dla wzbudzenia i utrzymania patriotyzmu wśród młodego 
pokolenia.

Tajne nauczanie na ziemiach polskich miało charakter wyjąt
kowy, specyficzny. Przez nie tworzył się ścisły związek całej dzia
łalności pedagogicznej z ogólnonarodową walką z okupantem. Na
stąpiło związanie nauczycieli i młodzieży oraz ich działania zmie
rzającego do jednego celu — wyzwolenia58.

Już w połowie listopada 1939 roku władze okupacyjne wydały 
rozporządzenie zamknięcia wszystkich gimnazjów i liceów na tere
nie Generalnego Gubernatorstwa. Do powstawania kompletów 
tajnego nauczania w znacznym stopniu przyczyniły się prośby i za
biegi rodziców, obawiających się demoralizacji młodzieży, pozba
wionej nagle możliwości dalszego kształcenia się. Poważna liczba 
nauczycieli, po zamknięciu szkół, straciła wszelkie źródła utrzyma-

57 Dz. III, s. 60.
sx J. Kr a su sk i. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 

1939-1945, Warszawa 19772, s. 8.
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nia. Za naukę dzieci na tajnych kompletach rodzice wynagradzali 
ich albo w naturze, albo w drobnych kwotach pieniężnych. To było 
również przyczyną szybkiego podjęcia akcji tajnego nauczania59.

Na terenie Jarosławia tępienie kultury polskiej przez okupanta 
zaczęło się już w listopadzie 1939 roku. Powiatowy radca szkolny 
w Jarosławiu, J. Lorentz, wydał zarządzenie nakazujące usunięcie 
ze szkół polskich godeł oraz zabronił przekazywania młodzieży 
tzw. „treści tendencyjnej”. Zakazał również śpiewania „pieśni szo
winistycznych”, piosenek wojskowych. Wydal też zakaz nauczania 
historii i używania podręczników szkolnych. Potem zabroniono i 
innych przedmiotów, które ściśle łączyły się z tradycją narodową 
oraz kształtowały patriotyczną postawę młodego pokolenia60.

Odpowiedzią na zakazy okupanta, które objęły cały kraj, było 
powstanie setek podziemnych organizacji szerzących oświatę. Z 
czasem przystąpiono do tworzenia terenowej sieci placówek. Naj
wyższy nadzór nad nimi sprawowała Komisja Oświecenia Publicz
nego z siedzibą w Warszawie (KOP). W Jarosławiu powstała latem 
1942 r. Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury (PKOiK), która z 
kolei sprawowała nadzór nad gminnymi Komisjami. Powiatowa 
Komisja kontrolowała tajne szkolnictwo na swoim terenie61 62.

Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej stało się najważ
niejszym elementem podziemnego systemu szkolnego, ponieważ 
pomagało polskiej inteligencji odrobić straty zadane przez najeź
dźcę. Wobec likwidacji przez okupanta szkolnictwa średniego, je
dyną możliwością kształcenia stało się tajne nauczanie. Było ono 
dość dobrze zorganizowane. Nauczycielom stawiano wysokie wy
magania, toteż rezultaty nauki były zadowalające. Celem zalegali
zowania i uznania wyników tajnego nauczania po wojnie, trzeba 
było dla każdego kompletu zorganizować coroczny egzamin komi
syjny. W skład Komisji wchodzili przeważnie nauczyciele spoza 
miejscowego uczącego grona .

59 Tamże, s. 9.
00 J. D ra u s , R. T e r le c k i ,  Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939

-1945, Warszawa 1984, s. 46.
hl Tamże, s. 134.
62 Tamże.
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W Jarosławiu pierwsze komplety tajnego nauczania zostały 
zorganizowane u Sióstr Niepokalanek. W 1940 r. siostry uzyskały 
od władz pozwolenie na otwarcie jednorocznej szkoły gospodar
czej. Dzięki temu, pod osłoną tej szkoły, odbywało się tajne nau
czanie w zakresie gimnazjum i liceum. Siostry pracowały samo
dzielnie. Kierowniczką tego kompletu była s. Tymotca Vrabctz -  
dyrektorka gimnazjum z czasów szkolnych Anny Jenke. Do ucze
nia zaangażowano 12 sióstr.

Równocześnie na terenie Jarosławia działał Związek Tajnego 
Nauczania i inne komplety, działające np. przy klasztorach. Poza 
wspomnianymi ośrodkami, nauczanie średnic w Jarosławiu opiera
ło się głównie na lekcjach indywidualnych. Uczniowie przychodzili 
do domów nauczycieli pojedynczo lub w' grupie i tam się uczyli. 
Przykładowa, w roku szkolnym 1943/44 w tajnym nauczaniu w Ja
rosławiu uczestniczyło ponad 50 nauczycieli. Na zakończenie ucz
niowie składali egzaminy przed Komisją63.

W tego typu nauczanie została wciągnięta także cała rodzina 
Jenke, zwłaszcza ojciec i Anna. Zachowało się zaświadczenie, któ
re mówi o zaangażowaniu się Anny Jenke w tajnym nauczaniu od 
stycznia 1942 roku do lipca 1944 roku6’ . Anna prowadziła pracę 
systemem nauczania indywidualnego. Miała przy tym dużo okazji 
do zajęcia się każdym uczniem z osobna. Przekazywała im nie tyl
ko wiedzę objętą programem z zakresu szkoły, lecz także kształci
ła ducha -  postawę moralną i patriotyczną uczniów. Podobnie po
stępował ojciec i cała rodzina. Nie trzeba chyba dodawać, że nieje
den uczeń pamiętał długo te wspaniałe lekcje prowadzone w domu 
u państwa Jenke.

Wszyscy zaś uczniowie byli wdzięczni swoim nauczycielom za 
dobro, przekazywane im przy okazji tajnego nauczania. Jeden z 
nich ze wzruszeniem wspomina po dziś dzień te miłe chwile, spę
dzone na nauce u rodziny Jenke. Oto jego słow'a: „U państwa 
Jenke otrzymałem to, czym cała rodzina żyła, a więc przykład 
chrześcijańskiego życia -  nie mówiąc już o zdobytej wiedzy”65.

63 Tamże, s. 171,
<l4 T-l (Zaświadczenie z tajnego nauczania -  dokument A. Jenke).
6S T-8 (E. Z a to r a ,  Wspomnienia).
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Ten sam uczeń mówi, że ten przykład utrzymywał się w każdej 
sytuacji i to przez cały okres okupacji. Szczególnie była przez nie
go podpatrywana Anna. Oto jego spostrzeżenia: „Codziennie spo
tykałem Annę w kościele farnym, biorącą udział we Mszy św. Była 
bardzo skupiona i zatopiona w modlitwie... był nieustanny ciąg 
pięknego przykładu”66.

Dla Anny tajne nauczanie było jeszcze jedną formą apostolst
wa. Jej dwuletni wkład w podtrzymywanie i szerzenie polskiej 
oświaty i kultury nic był może aż tak wielki, lecz w konkretnych, 
pojedynczych przypadkach decydował z pewnością o czyjejś takiej 
czy innej przyszłości, a może nawet i o życiu.

Każda służba dobrej sprawie była dla Anny wielka i ważna. 
Dlatego śmiało i odważnie stanęła obok swego ojca i tylu innych 
polskich nauczycieli. W sumieniu czuła, że obowiązek wobec Pols
ki, który uważała za święty, spełnia należycie.

e) „Wojna to dla mnie czas krystalizacji ducha”

Okres wojny i niewoli zostawił trwały ślad w życiu duchowym 
Anny. Dotychczas widzieliśmy ją mocno zaangażowaną w posłu
dze samarytańskiej, w akcji charytatywnej, w działalności konspi
racyjnej. Wszystko to czyniła z pełnym oddaniem się i poświęce
niem, na płaszczyźnie ducha i materii. I z radością oglądała wyniki 
swej wszechstronnej pracy. Taka była Anna na zewnątrz.

Teraz przypatrzmy się, jaka była jej duchowość w tym czasie. 
Pomoże nam w tym sama Anna, bowiem w swoich pamiętnikach 
zostawiła wiele notatek na ten temat. Po wojnie już mniej pisała 
na osobiste tematy, albo w ogóle nie robiła notatek. Z pewnością 
wypływało to z braku czasu. Z jej słów wynika, że w rozwój życia 
wewnętrznego w omawianym okresie włożyła bardzo wiele pracy. 
Miała wyostrzony, krytyczny sąd o sobie. Widziała u siebie wiele 
wad i słabości, z którymi nic tylko wtedy, ale i przez całe życie 
walczyła.

Dużą rolę w tej pracy odegrał jej spowiednik. Był nim ks. 
Stanisław Szpctnar. Pierwszy raz zetknęła się z nim w gimnazjum

66 1-1 (L. Z a to ra ,  Wspomnienia).
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sióstr Niepokalanek, gdzie pełnił funkcje kapelana. Był on czło
wiekiem o wysokiej kulturze ducha i umysłu, o szerokim horyzon
cie wiedzy -  asceta i uduchowiony spowiednik, dobrze umiejący 
odczytać ludzkie sumienia67. Ponieważ sam odznaczał się głębo
kim życiem wewnętrznym, należy się spodziewać, że dbał również
0 jego rozwój swoich penitentek.

Anna wspomina o jednej, dla niej bardzo ważnej spowiedzi, 
odprawianej z całego życia. Kapłan dał jej wtedy wytyczne na 
przyszłość. Powiedział, że Bóg wyposażył ją w „talenty”, które 
musi pomnażać i dużo działać dla dobra ogólnego. Oto jego zale
cenia, które Anna zapisała w pamiętniku: „Spowiednik powie
dział, żc przede mną wielkie posłannictwo, że coś muszę zdziałać 
dla Narodu, coś po sobie zostawić w słowie i piśmie. Teraz dla 
mnie czas hartowania, oświecenia i modlitwy -  potem kiedyś przyj
dzie czas działania, do którego muszę się przygotować... Wskazał 
mi książkę Dobre zrozumienie życia. Muszę ją skądś dostać. Kazał 
mi ufać w miłosierdzie Boże i modlić się za innych, wynagradzać 
za Polskę i grzeszników”68.

Słowa spowiednika były dla Anny jakby przygotowaniem do 
przyszłych wielkich zadań, które ją czekały. Wtedy jeszcze nie ro
zumiała swego posłannictwa, dlatego po tej spowiedzi gorąco się 
modliła o zrozumienie owrych słów. Prosiła: „Boże, dopomóż mi, 
abym wypełniła wszystkie zamiary Twoje wobec mnie. 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... Ksiądz Szpetnar powiedział mi, że Pan Bóg dał mi 
5 talentów -  nie wolno mi ich zmarnować, ale pomnożyć. Duchu 
Święty, wskaż mi w jaki sposób mam się teraz kształcić umysłowo
1 duchowo”69.

Pod kierunkiem spowiednika układała Anna swój plan pracy 
wewnętrznej. Dla ułatwienia i w;ykonania owego planu ustaliła so
bie porządek dnia -  własny regulamin. Dzień zaczynała Mszą i

67 T-8 (J. C z a j k o w s k i, Wspomnienia).
68 Dz. II, s. 41.
69 Tamże.



Komunią św., potem następowały zajęcia, obiad, czytanie ducho
wne, różaniec i znowu zajęcia70. Ten porządek był nieco zmienio
ny, gdy zaczęła pracować w drukarni.

Pracę wewnętrzną, ustaloną zc spowiednikiem, prowadziła w 
dwu kierunkach: walczyła i wykorzeniała wady oraz zdobywała 
cnoty i dobre przyzwyczajenia. Przez całe życie była świadoma 
swoich licznych wad. Potwierdzają to jej osobiste zwierzenia i 
świadectwa osób. Często mówiła o sobie, że jest grzeszna, nędzna, 
słaba, leniwa. W jej notatkach spotyka się wiele takich zdań: 
„Czasem jest mi bardzo smutno, bo jestem strasznie zła, przewro
tna i podła pod każdym względem”71 lub „Jakże jestem mała i 
nędzna. W ogóle wszystkie dobre uczynki łatwo mi przychodzą, 
więc co to za zasługa? Silna wola moja jest bardzo problematycz
na”72.

Szczere, pokorne przyznanie się do swoich słabości nie odbie
rało jej jednak chęci prowadzenia walki ze sobą, przeciwnie, tym 
więcej mobilizowała wewnętrzne siły. W tej duchowej wspinaczce 
Anna liczyła ciągle na pomoc Bożą. Z pokorą i ufnością mówiła: 
„Pan Jezus musiał mnie bardzo pilnować, abym nie skręciła na 
boczną drogę, ale ufam”73.

Teologia życia wewnętrznego mówi wprost o cudownych zjawi
skach działania łaski Bożej w duszy ludzkiej74. Działanie to jest 
nieraz tak mocne, iż w końcu doprowadzi duszę do takiego stanu i 
usposobienia, że człowiek nie będzie się już buntował przeciw wła
snej nędzy, lecz jak św. Paweł nie zawaha się nią „chlubić” (2 Kor 
12, 5). Ale to wymaga wypracowania innego patrzenia na sprawy, 
swoistego odwrócenia swojej postawy. Uznanie własnej nędzy ro
dzi jednak nadzieję, a nadzieja zawieść nie może. Często też nędza 
ludzka jest powodem dobrodziejstw Bożych75.

70 Tamże. s. 40.
71 Dz. III, s. 18.
72 Tamże, s. 61.
73 Dz. III, s. 61.

1 J. W o ro n ię  c ki, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 94.
7? S. U rb a ń s k i. Asceza dawniej i dziś, w: czy ucz

łowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985, s. 149.
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Anna znając swoją słabość i grzeszność nie liczyła na własne 
siły, ale na pomoc Bożą. Myśli te wyraziła po przeczytaniu książki 
o bohaterstwie Maggy. „Jestem tak daleko od Maggy, ale... Jej 
zbroja widocznie za duża na mmc. To me powinno mmc zniechę
cać. Jestem taka mała, niech Jezus mnie prowadzi. W ogóle mnie 
nie ma. Niech On działa, bo ja tylko psuję. Ja tylko umiem się 
najeść i czekac pochwał, i me cierpię upokorzeń -  czyli me pierw
szy stopień do nieba”76.

Jednak w tej walce widziała Anna pewne postępy. Gdy patrzy
ła na swego małego wychowanka, Jędrusia, mówiła, że jest bardzo 
dobry, niewinny jeszcze jak aniołek, a ona w tym wieku -  jak się 
wyraziła -  „była najgorszą grzesznicą, a teraz dzięki Bogu jest le
piej”77. Tych postępów nie przypisywała sobie, ale łasce Bożej i 
pomocy Matki Najświętszej. W modlitwie, zwłaszcza po Komunii 
św., prosiła Boga, by była lepsza, by nikogo nie zasmucała i nic 
robiła przykrości zwłaszcza rodzicom78.

W pracy nad swym charakterem Anna była konsekwentna i 
W7 trwała. Gdy tylko zauważyła, żc jest wewnętrznie rozbita i sama 
sobie nie poradzi, natychmiast udawała się do spowiedzi, po której 
znajdowała uspokojenie. Była za to wdzięczna Bogu: „Dziękuję 
Bogu za spowiednika, mówiła, który mnie prowadzi”79. Z różnych 
zdarzeń i obrazów wyciągała dla siebie wnioski. Na przykład będąc 
w' kościele widziała taki obrazek: „Wieczorem byłam w kościele 
mocno rozklekotana i przekonana, żc nic nie wartam. I wtedy 
przyszło maleńkie dziecko z olbrzymią naręczą kwiatów' -  koloro
wych astrów', było samo i nie wiedziało, gdzie ma zanieść te kwia
ty. Bezradnie się rozglądało, zaprowadziłam je do zakrystii, potem 
gdzieś znikło. I nie wiem czemu, ale tak pomyślałam, żc jednak 
Pan Bóg nie gniew'a się na mnie w tej chwili, że naw7et widzi kwiaty 
moje, o których nawet już nie wiem”80.

Ludzką rzeczą jest grzeszyć, lecz szatańską nie powstawać. 
Anna wiedziała o tym i dlatego ze swoich upadków natychmiast

76 Dz. III, s. 72. 79 Dz. II, s. 64.
77 Dz. II, s. 63. 80 Dz. III, s. 66.
78 Dz. III, 20.
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się dźwigała, a Matkę Najświętszą gorąco prosiła o pomoc. Przed 
Bożym Narodzeniem zanotowała w dzienniczku, żc była zbunto
wana i opryskliwa, lecz tego bardzo żałowała. Oto jej słowa: „Ża
łuję jednak za to i uznaję swoją słabość i chcę być inną. Ufam, że 
Matka Boża usunie te wszystkie ździebełka twarde, żeby nie po
kłuły Maleńkiego Jezusa”81. Modliła się też o światło Ducha Świę
tego, by mogła dobrze postępować: „Duchu Święty, tak brak mi 
Ciebie -  brak mi jasnego widzenia Bożej Piękności -  bo nie mam 
czystego serca i dlatego pociągają mnie bańki mydlane. Jakże czę
sto łatwiej ofiaruję się ludziom niż Bogu”82.

To poczucie grzeszności i niskie mniemanie o sobie towarzyszy
ło jej przez całe życie. Gdy słyszała dodatnią opinię o sobie, mó
wiła: „Mój Boże, jak wszyscy są w strasznym błędzie. Ja najlepiej 
wiem, że nic nie jestem warta. Wszyscy się mylą. Dziś mam iść do 
spowiedzi św. Ja nic wiem, co to jest, że tak ją odkładam -  mam 
słabą wolę i brak chęci i w ogóle jestem zero, żebym ja już raz się 
zmieniła”83. Kiedy indziej mówiła podobnie: „Ja jestem strasznie 
nieznośna i kto wie, czy co ze mnie będzie, chyba że całkowicie 
Pan Jezus mną pokieruje. Jak oddalę mocną rękę, to zaraz sama 
grzęznę i upadam, jak «bobo» na czworaki. Nie wolno mi iść sa-

84mej
Zaufanie Bogu w chwilach słabości zniewala niejako Pana 

Boga do udzielenia pomocy -  tak twierdziła Anna, co zresztą jest 
prawdą83 *. Raz przysłuchując się pewnej rozmowie pomyślała o so
bie: „To ja jestem ten łachman, o którym mówiła Krysia przy 
obiedzie. Leżę na dwie łopatki. Ale Bóg właśnie lubi pomagać w 
takiej sytuacji”86.

Na zewnątrz Anna była radosna i wesoła, chociaż byw'ała i 
poważna. Rozrywkom zbyt hałaśliwym nie hołdowała. Choć bar-

81 Tamże, s. 3.
82 Tamże, s. 91.
83 Dz. II, s. 52.
84 Tamże, s. 57.
■ Z. Ch le w iń sk i, Asceza z punktu widzenia , w: Asceza: 

człowieczenieczy uczłowieczenie, Lublin 1985, s. 39.
86 Dz. II, s. 52.
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dzo lubiła towarzystwo swoich rówieśników, to tylko z taktem i 
umiarem, zaś niekontrolowana swawola i „niesmaczne” żarty draż
niły ją. Niepostrzeżenie opuszczała wtedy takie towarzystwo. Nie
raz z tego powodu odczuwała potem niepokój i pytała samą siebie 
czy dobrze postępuje, czy jej zachowanie nic zakrawa na dziwact
wo. Dla upewnienia się, sięgała do Ewangelii. Tam znajdowała 
właściwą odpowiedź87.

Jak u każdego, tak i u Anny w pracy wewnętrznej były wzloty 
i upadki, zapał i zniechęcenie. Ludzka natura skażona grzechem 
często podlega różnym nastrojom i cofa się przed ofiarą. Takie 
stany przeżywała również Anna. Oto co mówi sama na ten temat: 
„Jestem teraz owieczką całkiem na bocznej drodze, ale ufam, że 
Pan Jezus mnie szuka. Jak bardzo jest Mu przykro i smutno, że 
tak rzadko o Nim myślę! Czasem się w ogóle pracować nad sobą 
nie chce, a tylko cieszyć się życiem, a nawet takimi rzeczami, które 
wprowadzają mnie w obrzydzenie. Przychodzi chwila buntu i my
ślę, po co mi się umartwiać, żyć dla innych, myśleć o Bogu... Za
pominam po co żyję, że «ad maiora nata sum»88. W innym miejscu 
dzienniczka zapisała podobnie: „Tak mi czasem na duszy ciężko, 
ale staram się uśmiechać, wszystko czynić dobrze, chętnie, radoś
nie. Jestem jakaś taka strasznie oziębła, nic mnie nic cieszy. Boże, 
wszystko raczej robię z obowiązku, żeby być korekt. A może to 
jest właśnie miłość Boża?... Mam strasznie słabą wolę... Boże, 
daj mi dużo łaski”89. Na szczęście takie stany nie trwały długo, 
Anna szybko się z tego podnosiła i współpracując z laską Bożą 
szła naprzód. Cokolwiek czyniła, czyniła to dla chwały Bożej i dla 
dobra bliźnich.

Z powyższych analiz wynika, że wojna i czas okupacji wycisnę
ły na psychice Anny swój ślad. Jej wrażliwa, delikatna dusza sta
wała się coraz subtelniejsza i czulsza na potrzeby drugiego człowie
ka, na którego patrzyła przez pryzmat wiary. Dostrzegała bowiem 
w nim Chrystusa, znajdującego się w potrzebie i czekającego na 
pomoc. Dlatego nie mogła patrzeć nań obojętnie. Te specyficzne,

87 Dz. III, s. 4.
88 Tamże, s. 13.
89 Tamże, s. 66.
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trudne lata jeszcze bardziej wyostrzyły jej zmysł spostrzegawczoś
ci, wzmogły troskliwość i zbliżały ją do Boga i ludzi. O czym zresz
tą sama mówiła: „Bóg nas zechciał zbliżyć do siebie przez te lata 
wojny”90. W tym okresie duchowość Anny nabierała też coraz wy
raźniejszych rysów, dojrzewała i stawała się fundamentem pod 
przyszłe, już głębsze życie wewnętrzne.

W chwilach prób i doświadczeń, jakich nie szczędził okres woj
ny i okupacji, Anna wypracowała u siebie pewien stopień ducho
wości, który ośmielał ją do wydania oceny swego życia wewnętrz
nego. Przeżycia z tego okresu nazwała „czasem krystalizacji ducha 
i pojęć”91 *. Jak się później okazało, słowa te stały się rzeczywistoś
cią, bo faktycznie ten trudny wojenny czas wyrzeźbił ducha Anny 
i doprowadził w? końcu -  używając jej w;yrażenia -  do powstania 
kryształu, co potwierdzą dalsze fakty jej życia i postępowania.

2. Na „Jagiellonce”

Przedłużający się okres okupacji i jego smutne konsekwencje 
oddalały lub niweczyły życiowe plany i marzenia wielu ludzi, w 
tym i Anny, która bardzo pragnęła się uczyć. Zaangażowana w' 
akcję niesienia pomocy bliźnim, musiała na jakiś czas zapomnieć 
:■ nauce. Myśl ta jednak wciąż wracała, zwłaszcza że życie powoli 
dostosowywało się do przedłużającej się niew-oli. W spokojniej
szych chwilach Anna myślała o swoich planach. Mówiła: „Mam 
tyle pragnień: ukończyć medycynę, dużo czytać, podróżować, pi
sać książki -  dużo dobrego zrobić... Według woli Bożej pracować• 09 • m m %dla innych” . Wobec tej ilości planów, przychodziły w'ątpliwości, 
czy uda się jej choć w' części je zrealizować. Nieraz czuła, że są to 
tylko młodzieńcze ambicje i marzenia.

Ponadto widziała dokoła wiele potrzeb duchowych, często wa
żniejszych od materialnych, którym chciała zaradzić. Dlatego nie 
trzymała się kurczowo sw;oich zamiarów, lecz na ogół zgadzała się

90 Tamże, s. 28.
91 Dz. II, s. 52.
1,2 Dz. Ili, s. 62.
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z obecnym stanem rzeczy i pokornie mówiła: „Chcę być lekarzem, 
ale czy Bóg nie zechce, abym leczyła nie ciała, tylko dusze”93 94 95 96.

Mimo tak wspaniałomyślnej rezygnacji, myśl zostania leka
rzem uporczywie wracała. Zresztą Anna pragnęła się uczyć -  obo
jętnie czego, byle się uczyć. Często mówiła o tym sama: „Tak 
bardzo, bardzo chcę się uczyć: angielskiego, francuskiego i rosyjs
kiego, ale te moje marzenia składam w ręce Boże... Coś takiego 
nowego, radosnego wstąpiło we mnie. Tak bardzo chcę się 
uczyc .

Po skończonej wojnie, gdy życie na wszystkich odcinkach do
chodziło powoli do normalizacji i gdy szkolnictwo rozpoczęło tak
że swoją działalność, marzenia Anny o studiach zaczęły nabierać 
realnych kształtów. Polska uzyskała upragnioną wolność. Nie było 
już większych przeszkód, by zamiary doszły do skutku.

Anna rozpoczęła starania o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloń
ski. Nic upierała się, by koniecznie iść na medycynę, bała się bo
wiem przy swoim słabym zdrowiu podejmować dość ciężkie studia. 
Potwierdza to również jej kuzynka, która mówi: „Słabe oczy i wąt
łe siły nie pozwoliły Annie na tak ciężkie studia medyczne”93. W 
danej chwili nie było w;ażne, co będzie studiowała, ważne było dla 
niej, że w ogóle będzie mogła się uczyć.

Przy wszystkich swoich możliwościach ustaliła, że wybiera kie
runek na Wydziale Humanistycznym, polonistykę. I nadszedł 
upragniony dla niej dzień, 10 X 1945 r., w którym pożegnała dom 
rodzinny i wyjechała na Jagiellonkę. Było to dla niej wielkie wyda
rzenie, na które tak długo czekała. Z radością odnotowała w' swo
im dzienniczku: „Oddaję wszystko Sercu Maryi... Jadę! Mamusia 
tu, Tatuś w Rokietnicy pracuje, Jaś daleko, Marysia w niebie. Cię
żko będzie, ale «fiat». Jadę z ufnością i chcę pragnąć tylko gwiazd. 
Boże, Ojcze -  prowadź”9". Przez naukę Anna zeche wznieść się 
w'yżej, „aż do gwiazd”, zechce lepiej poznać świat, jeszcze bardziej

93 Tamże, s. 63.
94 Tamże, s. 87.
95 (G. L ig ę z a , Wspomnienia).
96 Dz. III s. 94.



zbliżyć się do Boga i ludzi. Pięcioletni pobyt na Uniwersytecie roz
toczy przed nią tc możliwości.

*
a) Środowisko akademickie

Z nowym rokiem akademickim Anna rozpoczęła nowy etap w 
życiu, bardzo ważny i rzutujący na przyszłość. Na życie patrzyła 
już w sposób dojrzały. Liczyła wówczas 24 lata, a przeżycia wojen
ne wywarły na niej swoje piętno. Do samej nauki, jak i do innych 
problemów związanych z życiem studenckim, podchodziła odpo
wiedzialnie, licząc się równocześnie z możliwościami własnymi i 
drugich. Zdobywanie wiedzy przynosiło jej wiele zadowolenia i 
satysfakcji. Nic w tym dziwnego, wszak tego pragnęła przez całe 
żvcie.w

Podczas studiów, przez 5 lat, mieszkała w Krakowie, u swojej 
rodziny. Wujostwo traktowało ją jak swoją córkę, co sprawiało, 
że Anna czuła się u nich jak wre własnym domu. Z siostrą ciotecz
ną miała wspólne zainteresowania, gdyż obydwie studiowały na 
jednym wydziale97. Oto co na ten temat mówi kuzynka: „Pamię
tam ją z okresu dzieciństwa, potem studiów, gdyż mieszkałyśmy wr 
jednym pokoju przez całe 5 lat studiów. Właściwie miała ona 
pójść na medycynę, ale zdrowie nic pozwoliło jej na tak ciężkie 
studia. Wobec tego zdecydowała się na polonistykę i podjęła stu
dia z wielkim zapałem i dużym nakładem pracy. Widzę ją pochylo
ną nad długim stołem, gdzie w idealnym porządku leżą zeszyty, 
notatki, książki, podręczniki, śledzi, studiuje. Długie godziny spę
dza nad starocerkiewnosłowiańskim, nieraz znużona -  zasypia na 
moment... Potem wieczorem klęczy długo z różańcem w ręku, za
miast położyć się do łóżka, bo widać było, jak bardzo jest utrudzo
na"98. O jej nauce mówi również jej koleżanka: „Anna bardzo 
poważnie podchodziła do nauki. Często można było ją widzieć 
pracującą w bibliotece seminaryjnej łub w Jagiellonce”99.

9’ T-7 (G. Ligęza do B. Lipian, list z 11.XI. 1984).
98 T-8 (G. Ligęza, Wspomnienia, s. 21).
99 T-7 (M. Cichoń do B. Lipian, list z 29.1.1985).
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Jak wyglądał system uczenia na uniwersytecie w tych latach, 
mówi jedna z jej koleżanek: „Studia nasze prowadzone były jesz
cze systemem dawnym, sprzed 1939 roku, który pozostawiał stu
diującym bardzo dużą swobodą, tak w doborze wykładów, jak i w 
rozkładzie zajęć. Obowiązkowe dla poszczególnych roczników 
były jedynie tzw. ćwiczeniówki, zaliczenia dokonywano na podsta
wie złożonego kolokwium. Wykłady studiujący w;ybierał sam, w 
liczbie 10, na jeden trymestr. Rok akademicki podzielony był na 
trzy trymestry. Stąd na wykładach spotykali się słuchacze ze 
wszystkich roczników7. Również tzw. seminaria, wykłady „robo
cze”, połączone z analizą tekstów7, gromadziły słuchaczy z różnych 
roczników100. Taki system daw7ał okazję do szerokich kontaktów7 
między studentami.

Anna korzystała z w7ykładów bardzo cenionych i poważnych 
profesorów, takich jak: Pigoń, Ingarden, Klemensiewicz, Małecki, 
Wyka. U nich też pod koniec swoich studiów7 zdawała egzaminy 
na stopień magisterski z zakresu filologii polskiej101. Ponadto bra
ła udział w7 rocznym studium pedagogicznym, które uwieńczyła eg
zaminem z dobrymi wynikami.

Obok kształcenia umysłu, Anna starała się pogłębiać także 
sw7ojc życic religijne. W tym celu zapisała sę na kurs katechetycz
ny, organizowany przez Kurię Metropolitarną w Krakowie. Był to 
kurs pedagogiki i metodyki religii. Anna pilnie uczęszczała na 
wszystkie w7ykłady, z których na zakończenie kursu zdawała egza
miny. Przeprowadziła rówmież praktycznie lekcje religii z dziećmi 
w szkole podstawowej. Na końcu otrzymała świadectwo z wyni
kiem bardzo dobrym i zaświadczeniem uprawniającym ją do nau
czania religii w7 szkołach podstawowych102.

Studia ubogacały Annę nie tylko intelektualnie, ale jeszcze bar
dziej duchow7o. Potrafiła godzić obowiązki studenta z dodatkowy
mi zajęciami. Angażowała się we wszystko, co przynosiło jej i in
nym jakieś dobro duchowe. Dlatego od początku zaczęła skupiać 
wrnkół siebie studentki, które podobnie jak ona, chciały się w7cią-

luo T-8 (M. Ł., Wspomnienia, s. 1).
11)1 T-i (Odpis zaświadczenia z egzaminu Anny Jenke).
102 j _j (świadectwo z kursu katechetycznego A. Jenke -  1948).
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gać w „dobrą robotę”. T nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć 
Annę otoczoną grupą koleżanek, najpierw słuchających jej pilnie, 
a następnie razem z nią działających w środowisku akademickim. 
Nietrudno jej było pozyskać sobie serca. Od początku bowiem 
zwracała na siebie uwagę otoczenia nie tylko swoim wyglądem ze
wnętrznym, wszak „była starannie, gustownie ubrana, wyglądała 
dostojnie”103, lecz także „przykuwała do siebie swoją urodą: była 
wysoka, szczupła, ładna, o głębokich myślących oczach i zwracała 
na siebie uwagę przede wszystkim swoją postawą wewnętrzną”104. 
I jeszcze jedna wypowiedź na ten temat: „Anna miała coś takiego 
dobrego, sympatycznego w twarzy, w spojrzeniu, w uśmiechu, że 
zwracała na siebie uwagę”105. Podobnie mówi wiele osób, pamię
tających ją z lat studenckich. Wszyscy podkreślają jej szczególny 
dar zjednywania sobie ludzi. „Bo Anna była indywidualnością bar
dzo silną. Nie sposób było jej nie zauważyć”106 *. Wywierała znacz
ny wpływ nic tylko na poszczególne osoby, ale i na całe grupy 
studentów w' Sodalicji Mariańskiej Akademików, czy w drużynie 
harcerskiej „Watra”.

Wielką rolę w życiu studentów' odgrywało Duszpasterstwo 
Akademickie. Skupiało się ono wówczas przy dwóch kościołach: 
św. Anny i św. Floriana. Przy kościele św. Anny duszpasterstwo 
prowadził ks. Jan Pietraszko, który w każdy wtorek wygłaszał 
konferencje dla studentów, organizował rekolekcje, dni skupienia, 
nabożeństwa. Przy tym kościele odbywały się również całodzienne 
adoracje pierwszopiątkowe Najświętszego Sakramentu. Godziny 
adoracji studentki wyznaczały sobie same.

Przy kościele św\ Floriana spotkania studenckie organizował 
natomiast ks. Karol Wojtyła, który wygłaszał konferencje w każdy 
czwartek, a w piątki prowadził Drogę Krzyżową10'. Anna korzy
stała z obydwu ośrodków duszpasterskich i była w nie czynnie za
angażowana. Koleżanki pamiętają ją jako główmą „inicjatorkę ta-

101 T-8 (G. L ig ę z a , Wspomnienia).
104 T-8 (M. L., Wspomnienia).
105 T-7 (M. Cuchoń do B. Lipian, list /. 29.1.1985).
11)6 T-7 (M. Ł. do B. Lipian, list z 30.XII.1984).
im T-8 (M. Ł., Wspomnienia, s. 3).
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kich imprez, jak: godziny skupień, kwadranse ewangeliczne, ado
racje pierwszopiątkowe, «opłatki», «święcone», wycieczki za mia
sto do lasku wolskiego lub gdzie indziej”108. Jednym słowem, 
Anna tkwiła w samym sercu życia studentów.

Jeden ze starszych kolegów zapamiętał sobie Annę z pewnej 
małej scenki, która miała miejsce na uniwersytecie i która świad
czyła o jej zapobiegliwości w sprawach duchowych studentów. Pe
wnego razu przyszła wraz ze sw'oją koleżanką do niego, jako kie
rownika młodzieżowej Komisji, w sprawie filmu młodzieżowego, 
który według ich oceny nie nadawał się do oglądania przez wszyst
kich, gdyż był wątpliwej wartości. Anna prosiła go o interwencję 
u władz. Kierownik zapamiętał ją sobie jako osobę stanowczą i 
zdecydowaną. Potem stwierdził: „W tonie i słowach mówiącej 
było tak dużo zaangażowania i tak dużo emocji, iż słuchający ją, 
niezależnie jakie miałby przekonania, nie mógł przejść obojętnie 
do porządku dziennego nad w’ysuniętymi postulatami”109. Taka 
była Anna. Lubiła każdą sprawcę doprowadzić do końca i w miarę 
możności załatwić ją jak najkorzystniej. Wypłynęło to z jej cha
rakteru, była bownem stanowcza i konsekwentna.

Jej duch apostolski pogłębiał się z każdym rokiem i zataczał 
coraz szersze kręgi. W listach czy bezpośrednio na spotkaniach 
Anna miała innym zawsze coś do powiedzenia -  wspomina jedna 
z jej koleżanek: „To informowała o dniach skupienia dla studen
tów', to o rekolekcjach, to znów’ o dobrych książkach. Zawsze czy
niła to z wielkim taktem i nie zniechęcała się, jeśli ktoś odmówńł 
swojego udziału”110. W sprawach gorliwości nigdy nie ustawała. I 
nawet po skończeniu studiów kontynuowała swoją „misję”; kon
taktowała się nadal z koleżankami, czując się jakby odpowiedzial
ną za ich dalsze życie religijne. Mówd o tym jedna z byłych studen
tek: „Ta troska o nasze wnętrze charakteryzowała ją stale, także 
w'ówczas, gdy rozjechałyśmy się po święcie. Nuśka «czuwała» nad 
nami, organizowała spotkania o charakterze religijnym... widać,

108 T-8 (K. K u b a l. Wspomnienia).
109 T-8 (F. F ra n a s s e k ,  Wspomnienia).
110 T-8 (M. Ł., Wspomnienia, s. 5).
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jak wciąż czuła się za nas odpowiedzialna”111 112. Świadczyło to o jej 
wielkim duchu, o gorliwości i trosce o dobro duchowe bliźnich.

Mimo tak dużego zaangażowania w sprawy społeczne, Anna 
miała też czas na swoje życie duchowe. Bardzo dużo modliła się. 
Lubiła chwile spędzane w samotności. Nieraz oddalała się od roz
bawionego towarzystwa, by w ciszy przemyśleć z Bogiem to wszys
tko, czym żyła na zewnątrz i co wypełniało jej duszę. Niektórzy, 
widząc takie zachowanie Anny, podejrzewali ją o jakieś wewnętrz
ne przeżycia lub cierpienia nikomu nieznane. T.ccz ona nie pozo
stawała długo w takim stanie. Gdy tylko spostrzegła, że ją ktoś
obserwuje, natychmiast rozpogadzała swoją twarz i włączała się w

• 112 życie .
Pogoda, serdeczność i ogromna życzliwość zbliżała do niej 

wszystkich. Siłę, moc i mądrość do takiego zachowania Anna czer
pała z żywej wiary, co zresztą potwierdzała jedna z bliskich jej 
osób: „Nusia zostanie w mojej pamięci jako chodząca piękność, 
dobroć, serdeczność oraz to, że tak umiała godzić życic z wia
rą"113. A inna koleżanka uzupełnia tę wypowiedź, mówiąc: „Mogę 
stwierdzić, ze przez cały czas mojej znajomości z mą, me pamię
tam nie tylko żadnego rozdrażnienia, ale nawet jego cienia. Była 
zawsze pogodna i dla wszystkich życzliwa”114.

Jeśli chodzi o życic wewnętrzne Anny z tego okresu, to trzeba 
powiedzieć, że było ono głębokie. Wynika to z jej postępowania i 
zachowania. Wśród koleżanek wyróżniała się nieprzeciętną miłoś
cią bliźniego. Miłość ta wypływała z żywej wiary. Potwierdzeniem 
tego jest świadectwo koleżanki z lat studenckich, która dość kryty
cznie była do niej nastawiona. Po odwiedzeniu jej przez Annę, 
zanotowała w swoim pamiętniku takie spostrzeżenia: „Przyjechała 
Hanka Jenke po tylumiesięczncj nieobecności w Krakowie. Poroz
mawiałam dziś z nią. Dziwna dziewczyna... Ile razy na nią patrzę, 
zawsze mam na myśli Frassatiego. Ona jest naprawdę w jego ty
pie, tylko, że starsza i kobieta. Dziwna dziewczyna -  jest w niej

111 Tamże.
112 Tamże, s. 4.
113 T-8 (H. P ó ł t o w i c z ,  Wspomnienia).
114 T-7 (Z. Czechowska do B. Lipian, list z lutego 1950).
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coś niesłychanie pociągającego i zastanawiającego. W oczach się 
mieści tyle głębokości. Takie dziwne ma spojrzenie. A jeśli samo 
spojrzenie jest tak bardzo wymowne i zastanawiające -  to jakie 
jest samo wnętrze? Cudowna dziewczyna! Jest w niej coś takiego, 
czego nie ma u Zosi ani Teresy, a nawet u Marysi, choć są też 
przecież dziewczyny bardzo głębokie. Coś porywającego i przycią
gającego już nic tylko do siebie, ale gdzieś wyżej, tam do Samej 
Istoty świata i myśli wszelakiej. Mnie się zawsze zdaje, że Hanka 
jest tym idealnym, żywym i prawdziwym wzorem naszej młodzień
czej świętości. Ona na pewno jest święta. W jej spojrzeniu, w 
całej postawie widać to bliskie obcowanie z Chrystusem” .

Opinia ta ma o tyle swoją wymowę i wartość, że była dana 
przez kogoś patrzącego na Annę z bliska, że została utrwalona na 
piśmie i na bieżąco. Był to bowiem rok 1950, gdy Anna kończyła 
studia. Z biegiem czasu nic się jednak nie zmieniło w tej ocenie, 
wręcz przeciwnie, Anna jeszcze bardziej pogłębiła swoje życic du
chowe.

b) Działalność w Sodalicji Mariańskiej

Wielkim polem oddziaływania Anny na studentów była Sodali- 
cja Mariańska. W organizacji tej skupiała się przede wszystkim 
młodzież, która miała torować szlak katolicyzmowi; w publicznym 
i prywatnym życiu realizować naukę Kościoła, a przez swą postawę 
i działalność być autentycznymi świadkami Chrystusa. Sodalicja 
miała również szerzyć cześć i miłość do Matki Najświętszej, na co 
wskazuje sama jej nazwa115 116. To były główne zadania Sodalicji. W 
służbie i miłości Maryi zamykają się wszystkie bliższe cele117.

Gdy Anna rozpoczęła studia, Sodalicja Mariańska Akademi
ków była w pełni rozkwitu. Od pierwszych dni swego pobytu w 
Krakowie Anna stała się jej żywym członkiem118. Do organizacji 
wniosła wiele własnych pomysłów i sposobów usprawniających

115 M. Ł., Notatnik prywatny, 9.III.1950.
116 M. Ł., Notatnik prywatny, 9.III.1950.
1 T. Us zyńs k i .  Sodalicje Mariańskie. Historia, zadania, w: Królowa Apo

stołów. Kalendarz 1986, s. fil.
1IS Tamże, s. 63.
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działalność apostolską. Jedna z jej koleżanek wydaje o niej takie 
świadectwo: „Pamiętam Annę jako wspaniałą koleżankę, sodalis- 
kę niezwykle gorliwą, oddaną sprawie maryjnej, koleżeńską, dos
konałą organizatorkę. Pamiętam uroczyste «opłatki» i kurs in
struktorski Sodalicji Mariańskiej. Zawsze podziwiałam ją dla jej 
pomysłów, inwencji twórczej. Dla wszystkich miała otwarte serce, 
uśmiech na pogodnej, spokojnej, ale poważnej twarzy. Dla mnie 
była wspaniałym przykładem dziewczyny, która wie, czego chcc, 
do czego dąży, czego pragnie” 119. A oto co na temat Anny działa
jącej w Sodalicji Mariańskiej i jej cech charakteru mówi jej kole
ga, który jako student należał do tej organizacji: „W Sodalicji 
Anna Jenke, zwana Hanką lub Nusią, pełniła funkcje kierownicze 
w zarządzie. Wykazywała tu zdolności organizacyjne i starała się 
ożywić działalność Sodalicji. Rozumiała, że młodym ludziom po
trzebny jest, prócz sprawr religijnych, ruch na łonie przyrody, i 
wesoły nastrój. Stąd płynęły jej projekty wycieczek i imprez rozry
wkowych, w których brała czynny udział. W styczniu w 1948 roku 
Sodalicja Akademicka utworzyła odrębną sekcję nazwaną szkole
niowy i instruktorską lub szkolną, której członkowie przygotowy
wali się do pracy apostolskiej w'śród młodzieży szkół średnich. 
Chodzili do szkół i tam przy pomocy księży katechetów' organizo
wali Sodalicję, a następnie prowadzili także kółka sodalicyjnc. Na 
tym polu bardzo owocnie pracowała Nusia...

Pasją Nusi była nie tylko nauka, ale też działalność społeczna 
i apostolska. Miała w tym kierunku odpowiednie predyspozycje. 
Przede wszystkim nawiązywała łatwy kontakt z ludźmi. W rozmo
wie z Nią odczuwało się dobroć i życzliwość. Nie narzucała nigdy 
swoich poglądów', chociaż miała naturę wiadczą, predysponowaną 
do rozkazywania. Stanowiła typ urodzonej przywódczyni, której 
talenty kierownicze opromieniała wzorowa postawa moralna, bu
dząca podziw i zachwyt, a także niezmierny szacunek. Wyglądała 
jak księżniczka wysokiego rodu, pełna szlachetnej powagi, ale jed- 
noczcsnic promieniująca wesołością i poczuciem humoru. Zawsze 
widziałem ją spokojną i zrow’iiow'azoną, przejawiającą optymizm i

119 T-7 (J. Giclwanowska do B. I.ipian, list z 27 VII 1984).
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gotowość niesienia pomocy. Łatwo orientować się w wadach i zale
tach osób, z którymi się stykała. Była przy tym delikatna, mimo 
że słowa Jej tchnęły stanowczością. W stosunkach z kolegami 
przejawiała bezpośredniość i przyjacielskość, ale utrzymywała od
powiedni dystans. O żadnych poufałościach nie mogło być 
mowy... Gdy wyjeżdżała z Krakowa, byłem u Niej się pożegnać. 
Podarowała mi wtedy Pismo św., wymowny znak, abym je głosił 
młodzieży”120.

O postawie Anny można się wiele dowiedzieć również z arty
kułów pisanych przez nią w „Biuletynach Sodalicji Mariańskiej 
Akademików”. 1 tak w 3 numerze „Biuletynu” z 1948 roku Anna 
zamieściła swój znakomity artykuł na temat Apelu Jasnogórskie
go, wyjaśniając jego sens i genezę. Nawiązała do wydarzeń z 8 
września 1946 roku, kiedy to cała Polska została poświęcona Nie
pokalanemu Sercu Maryi. Stwierdza, że od tej pory Polacy winni 
codziennie o godz. 21. staw'ać myślą, sercem i wolą przy tronie 
swej Królowej na Jasnej Górze. Następnie Anna zwracała się do 
sodalisów ze słowami zachęty, by tym bardziej oni codziennie sta
wali po rycersku na Apelu i składali meldunki ze swoich dni -  
jako Królowej, której wierność przysięgali. Powinni pomodlić się 
za Ojczyznę i okazać gotowość dalszej służby Bogu i Maryi. Anna 
nawołuje też sodalisów do zgłębiania sercem Apelu Jasnogórskie
go oraz zachęca innych studentów do wzięcia udziału w majowej 
pielgrzymce akademików do Częstochowy121.

W artykułach Anny nie zabrakło także tematów dotyczących 
postawy studentów', ich zachowania, systemu nauczania, spędzania 
wolnego czasu, czyli tematów z życia wziętych i uczących życia. 
Za przykład może posłużyć artykuł zatytułowany Carpe diem, 
gdzie autorka wysuwa szereg różnych propozycji, jak spędzić wa
kacje. Oto one: „Wakacje mają dać nam poznać nowe problemy, 
now'ych ludzi i siebie głębiej. Myśl nie jest nudną -  jest twórcza... 
Otwiera horyzonty szerokie... Trzeba na miesiąc stać się Robinso
nem czy skautem -  zapomnieć o nylonach, materacach, gazie. Bli-

120 T-8 (K. Wi e l g u t ,  Wspomnienia).
121 A. J c n k e ,  Apel Jasnogórski, „Biuletyn Sodalicji Mariańskiej Akadei 

ków”, nr 3, Kraków 1948, s. 15-16.
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żej słońca i wiatru! I wejść z własną pogodą w inne środowiska... 
Nie od parady będzie pokazać innym, że właśnie my jesteśmy we
seli i że właśnie zimna woda wpływa przedziwnie na humor” 122. 
Resztę czasu należy według Anny spędzić w domu rodzinnym, 
gdzie wszyscy „czekają na akademika z wielkiego miasta”. I może 
młodszy brat lub siostra czeka na radę, choćby w drobnej sprawie, 
a nic nie jest małe, jeśli się kocha. Atmosfera i klimat, to ważne 
zadanie akademika, które ma podjąć w wakacje, jeśli chce, żeby 
były one odprężeniem i regeneracją sił fizycznych i duchowych. 
Na koniec autorka radzi zabrać jeszcze ze sobą kilka dobrych ksią
żek, by nie czytać tego, co popadnie w rękę”123. Te dobre rady 
miały o tyle znaczenie, o ile się sprawdzały w praktyce. Przede 
wszystkim Anna sama tak postępowała, zarówno w ciągu roku, 
jak i podczas wakacji.

Omawiając apostolską działalność Anny w okresie lat studenc
kich, należy poruszyć jeden ważny problem, który mocno zaważył 
na jej postawie i psychice. Był to wpływ, jaki wywarł na nią Piotr 
Jerzy Frassati -  współczesny włoski młody człowiek, którego ży
ciorys wcześniej poznała. Frassati zaimponował jej tym, że potrafił 
w swym świeckim życiu wiernie odtwarzać Ewangelię jako Rados
ną Nowinę. Jego styl życia bardzo odpowiadał Annie, dlatego czę
sto odwoływała się do przykładu Frassaticgo. Pisała o nim w „Biu
letynach Sodalicji”124. Postać ta tak mocno zadziałała na Annę, 
że inni patrząc na jej postępowanie, dopatrywali się wielu podo
bieństw. Potwierdza to jej bliska koleżanka ze studiów. Mówi ona: 
_Ten motyw Frassatiego był w jakiś sposób Annie szczególnie blis
ki. Bardzo często w rozmowach zwykła była dodawać -  jak Frassa
ti. Wynikało to na pewno z jej osobistego stosunku do tej postaci, 
ale było również pewnego rodzaju dydaktycznym czy apostolskim 
chwytem”125.

122 A. J e n k e ,  Carpe diem, „Biuletyn Sodalicji Mariańskich Akademików”, 
nr 4, Kraków 1948, s. 32.

123 Tamże, s. 33.
124 A. J e n k e ,  Sylwetki współczesnych świata. „Giorgetto bello” Frassati, tam

że, s. 9-10.
125 T-8 (M. Ł., Wspomnienia, s. 5).
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Sama Anna mówiła często: „żyję teraz Frassatim i pożyczam 
go dalej... Umiał on wszystko oddawać Bogu”126. Tak więc Fras- 
sati rzutował na jej apostolstwo w okresie studiów. Sama o tym 
mówiła: „Musimy być ludźmi w duchu Frassatiego -  na oko zwy
kłymi zjadaczami chleba -  tak, musimy nawet chodzić do restaura
cji, jadać lody, chodzić do kina i na wycieczki... aby nasz Bóg 
pociągał innych, bo inaczej będziemy tylko ślimakami wc własnej 
wątpliwej wartości skorupie. Dziś musimy żyć miłością, jak pierwsi 
chrześcijanie, aby po tym poznali w nas Chrystusa. Dewocją nic 
nic zdobędziemy. A jednak ile nam potrzeba łaski Bożej, aby się 
utrzymać, a nic schodzić do kompromisu ze złem”127 *.

Oto cały program apostolstwa Anny, pojęty przez nią jako stu
dentkę. W późniejszym życiu ten wpływ Frassatiego nieco osłabnie 
i Anna wypracuje własny styl apostolstwa, wspartego na bogatym 
osobistym doświadczeniu. Niemniej, często będzie odwoływała się 
do różnych wzorów, które poznała w dzieciństwie lub w młodości.

Oficjalna działalność Anny w Sodalicji, w charakterze autorki 
artykułów, zamknęła się z chwilą zawieszenia działalności Sodalic
ji, albowiem w 1949 roku, ustawą rządu, Sodalicje Mariańskie zo
stały rozwiązane. W obszarze Kościoła nadal jednak istniały, gdyż 
posiadały erekcję kanoniczną, dlatego zmieniły wtedy tylko formy 
działania, dopasowując je do aktualnych potrzeb i warunków. So- 
dalisi nadał działali pod sztandarem Maryi, włączając się wszędzie 
w apostolstwo organizowane przez Wydziały Duszpasterskie .

Podobnie czyniła Anna. Pracowała teraz może jeszcze skutecz
niej, ucząc bardziej przykładem życia niż słowem, co potwierdza 
jej koleżanka: „Po zawieszeniu organizacyjnej działalności Sodali
cji Mariańskich, każda z nas czuła się tym silniej odpowiedzialna 
za dawanie świadectwa Chrystusowi i Maryi w swoim środowisku 
-  własnym przykładem”129.

126 Dz. III, s. 36.
127 Tamże, s. 76.
12S Us z y ń s k i ,  Sodalicje Mariańskie, s. 66.
129 T-7 (Z. Rymarz do B. Lipian, list z 25.11.1987).
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c) „Słoneczna Skała”

W okresie studiów Anna wykorzystywała wszystkie możliwości 
oddziaływania na innych. Czynnie angażowała się w takie organi
zacje, takie ruchy, które przynosiły i jej, i studentom jakieś ducho
we korzyści. Gdy dowiedziała się, że wśród akademików działa 
harcerska drużyna „Watra”, natychmiast zgłosiła swoją przynależ
ność i od pierwszych chwil pokazywała, co znaczy być harcerką. 
Podczas wakacji wędrowała z drużyną w góry, by tam zachwycać 
się pięknem przyrody, zaczerpnąć nowych sił dla ciała i ducha. 
Koleżanka wspomina chwile razem z nią spędzone na jednym z 
takich obozów. Oto jej słowa: „Wspaniała drużyna harcerska 
Watra». Obóz wędrowny z Muszyny przez Prehybę, Trzy Koro

ny, Sokolicę, Piwniczną, Rytro. Idziemy zmęczone zawsze na koń
cu, z plecakami, jako najsłabsze. Ale Anna, choć sama bez sił, 
zawsze chętna do udźwignięcia cudzego ciężaru. Bierze, zdawało
by się ciężary ponad siły na swoje słabe, kruche ramiona. Pomaga 
innym. Zawsze widzi tego drugiego człowieka obok siebie i w każ
dej chwili, nawet najcięższej. Lubi powtarzać: «Święty smutny, to 
naprawdę smutny święty». I stara się uśmiechać. Uczy piosenek 
harcerskich, zaraża pogodą i ufnością”130.

Przy takich okazjach, jak wspólne wycieczki, obozy -  człowiek 
sprawdza nie tylko siebie, ale także jest poddany krytyce innych. 
Anna w ocenie wspólnoty wychodziła na wspaniałą organizatorkę, 
miłą koleżankę, osobę pełną dobroci i pogody. Dlatego w druży
nie nazywano ją „Słoneczna Skała”. „Słoneczna”, bo dla wszyst
kich miała promienny uśmiech i dokoła siała radość, „Skała” wy
rażała zaś twardość, nieugiętość, odwagę. Te cechy odnosiły się 
również do niej samej, albowiem dla siebie była zawsze twarda, 
wymagająca, a w wyrażaniu poglądów -  odważna.

Tym harcerskim totemem -  „Słoneczna Skała” -  posługiwała 
się często, np. podpisując swoje artykuły. W „Biuletynie Sodalicji 
Mariańskiej Akademików” podpis ten widnieje pod artykułem 
Słońce w pudełku. Zarówno tytuł, jak i podpis mówią od razu o 
treści artykułu. Chodziło Annie o zapalenie młodzieży do wędró-

130 T-8 (Ci. Li gęza ,  Wspomnienia, s. 22).
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wek krajoznawczych, do umiłowania przyrody, do chwytania słoń
ca i radości, tak bardzo potrzebnej młodym ludziom w codziennym 
życiu. W tym celu wysuwała konkretne propozycje. W artykule 
pisała: „proponuję zamiast świetlicy -  uczyć się w sobotę, a w 
niedzielę po Mszy św. weekend za miasto na cały dzień... Niedzie
la, trzeba żeby stała się naprawdę dniem świętym -  przez to, że 
ujrzymy Boga w transparencie przyrody. Zobaczymy niebo i jak 
zboże rośnie, i trochę «kwiatków' śwf. Franciszka» i usłyszymy au
tentycznego słowika. Przy tej okazji odezwa do Jurka -  speca 
sportowego, aby dobrze obmyślił trasę i zabrał siatkówkę itp. Po
nieważ namiętnie lubimy gadać, więc i to można zaplanować. Też 
ładne piosenki, też ogniska -  czemu nic? A może uda się nam 
pojechać gdzieś o cztery mile? Przy tej okazji nauczymy się dużo 
nowego: brać «słońce w pudełko» na cały tydzień, ale pod warun
kiem, że od niedzieli do niedzieli nie pozwolimy sobie ani innym 
na smutne twarze. W razie czego, sięgniemy po szczyptę słońca, 
które jest w nas lub zanucimy «słoneczny marsz»131”.

W artykułach, pismach, wypowiedziach autor najlepiej ukazu
je swoją osobowość i to, czym sam żyje. Podobnie w wypadku 
Anny. Z jej pism dowiadujemy się, kim była i czym żyła. W arty
kule, umieszczonym w czasopiśmie „Młoda Rzeczpospolita” Anna 
mówi o tym, czym ma być harcerstwo i czego powinno uczyć. Oto 
kilka fragmentów z tego artykułu: „Myślę, że Harcerstwa ma duże 
zadanie do spełnienia. Jesteśmy «leśnymi ludźmi», staramy się z 
szacunkiem i zrozumieniem zbliżyć do przyrody, jako do cząstki 
Ojczyzny... My harcerze musimy uczyć pietyzmu dla przyrody. Bo 
tyle jest piękna, tylko ludzie patrzą często na nie przez zaciemnio
ne okulary i nie widzą słońca”* 1̂ 2. Dalej zaś Anna opisuje piękno 
Puszczy Jodłowej: „Puszcza jest tajemnicza, dzika, piękna. Pusz
cza jest pow;ażna i wielka... Poniżej ostępy dzikie, nikt nie narusza 
ładu i spokoju, bo ładem jest tu wywrócone drzewm, ładem niere- 
gularność wszelka, ładem zanikająca ścieżka”. Opis ten kończy 
zwrotem Żeromskiego, który jest wyryty na progu lasu. Oto jego

i  Q  ■>

1 1 A. J e n k e ,  „Słońce w pudelku”, „Biuletyn Sodalicji Mariańskich Akade
mików", nr 5, Kraków 1948, s. 17.

132 A. J e n k e ,  Zielona wyprawa, „Młoda Rzeczpospolita", 15-21 VI, 1947.
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treść: «Puszcza nie jest twoja, ani moja, ani nasza, ale Boża, świę
ta» 133

Takie patrzenie na świat, na przyrodę uczyło innych szacunku 
do tego, co Bóg stworzył oraz czci dla samego Stwórcy. Każdą 
wycieczkę Anna omawiała, bo każda była celowa. Zwykle zamie
rzony cci osiągała. Podczas wycieczek, obozów było też wiele oka
zji do świadczenia sobie wzajemnie miłości, życzliwości oraz rado
snych przeżyć, charakterystycznych dla młodego wieku. Tego ro
dzaju korzyści Anna zawsze miała na uwadze i własnym przykła
dem udzielała „praktycznej lekcji” .

Praca Anny w harcerskiej drużynie akademickiej do końca jej 
studiów' była żywa, twórcza i skuteczna. Z harcerstwem właściwie 
nie rozstawała się do końca życia. Oczywiście pod koniec była tyl
ko duchowo z nim złączona. Natomiast dokąd służyły jej siły fizy
czne, aktywmie była w' nim zaangażowana. Po reaktywowaniu ZHP 
w 1957 roku pracowała w stopniu harcmistrza w Komendzie Hufca 
jako instruktorka do spraw młodzieży starszej. Prowadziła też dru
żynę szkoleniowy, kształcąc na drużynowe. Interesowała się rów'- 
nież drużyną „Promienistych”, zrzeszającą młodzież pracującą w 
latach 1957-1960. Tam wygłaszała gawędy o treści ideowej i z lite
ratury. Pomagała także w urządzaniu imprez kulturalno-oświato
wych i rozrywkowych. Jako ceniona instruktorka brała udział w 
obozach szkoleniowych dla drużynowych, organizowanych przez 
Komendę Chorągwi w Rzeszowie. Prawie do końca życia pełniła
obowiązki opiekunki drużyny w Liceum Sztuk Plastycznych w' Jai ̂  yirosławiu . Jednakże te ostatnie lata, ze względu na jej postępują
cą chorobę, nie pozwalały jej na większą działalność. Jej praca 
polegała w7ówczas raczej na duchowym oddziaływaniu. Znacznie 
się więc różniła od tej z czasów' studenckich, kiedy to ze względu 
na sw'oją młodość, żywość i zapał mogła się nazywrać „Słoneczna 
Skała”.

’* Tamże.
13,1 T-8 (M. J o p k i e w i c z ,  Wspomnienia).
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d) Anna a „dziecko ulicy”

Przypatrując się Annie jako studentce, należy zwrócić uwagę 
jeszcze na jedno jej zainteresowanie, a było nim „dziecko ulicy”. 
To zainteresowanie właściwie zrodziło się dużo wcześniej, bo już 
w dzieciństwie, ale wtedy nic miało jeszcze określonych kształtów. 
Niemniej, biedne, opuszczone, głodne i brudne dzieci zawsze bu
dziły zainteresowania Anny. Znajomi i sąsiedzi mówią, że Anna 
lubiła się z nimi bawić, darzyć je szczególną sympatią, dzielić się 
różnymi drobiazgami, nie pomijając jedzenia, bo często były one 
głodne. Anna ciągle spełniała rolę samozwańczej opiekunki i wy
chowawczyni. Rodzice patrzyli na to z aprobatą, a nawet z zado
woleniem, wszak sami będąc nauczycielami „z powołania” -  jak o 
nich mówiono -  również kochali dzieci. W ich domu zawsze był 
ktoś na wychowaniu, zwłaszcza w' okresie okupacji. Najczęściej 
były to dzieci krewnych lub znajomych. Ten zmysł opiekuńczy 
Anna odziedziczyła po swoich rodzicach.

Lata szkolne i okres młodości zbliżył Annę do swoich rówieśni
ków, wśród których zawsze wyróżniała tych najbiedniejszych, da
rząc ich jakąś szczególną sympatią. Nie zapominała też o pomocy 
słabszym w nauce. Ulubiona jej praca w harcerstwie pozwalała 
głębiej wejść w' problematykę dotyczącą dzieci: kształtowania ich 
charakterów', dobrego wychowania.

Wojna i czas okupacji wyostrzyły ów' problem i wyraźnie wska
zały na „dziecko ulicy”, czekające w pierwszym rzędzie na zaspo
kojenie głodu, przy czym jego potrzeby moralne pozostawały 
gdzieś na boku. Natomiast studia otworzyły Annie w całej pełni 
oczy na „dziecko ulicy” -  z wszystkimi jego obciążeniami i potrze
bami. Do rozpoznania tego zagadnienia pomogły jej w dużej mie
rze wcześniejsze doświadczenia. Wiele materiału na temat proble
matyki dziecięcej od strony teoretycznej dostarczyła jej literatura, 
w której się rozczytywała i z której wyciągała dla siebie odpowied
nie wnioski. Problem „dziecka ulicy” na tyle ją zafascynował, że 
postanowiła na ten temat pisać pracę magisterskąl3s. Wcześniej 135

135 A. J e n k c , Dziecko ulicy w polskiej literaturze dwudziestolecia międzywo
jennego (praca magisterska maszynopis), Kraków 1950, s. 246.
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poznała z literatury wielkiego wychowawcę i miłośnika dzieci -  
Janusza Korczaka, na którym bardzo się wzorowała w swojej pra
cy. Korczak zainteresował ją nie tylko ze względów literackich, 
ale przede wszystkim jako wielki wychowawca i działacz społecz
ny, który miał odwagę żyć i pracować po swojemu i dzięki temu 
odkrył i zrobił w życiu o wiele więcej niż inni ludzie. Korczak -  
jak pisze Anna w swojej pracy -  „chciał zreformować świat, to 
znaczy zreformować wychowanie”136 137. Jego głównymi postulatami 
było: „zrozumieć, szanować, kochać dziecko. Zobaczyć w' nim 
człowieka i wyciągnąć z tego praktyczne w'nioski”13/.

Korczak był lekarzem, wychowawcą i opiekunem dzieci, dlate
go znał wszechstronnie ich psychikę, wiedział, czego dzieci potrze
bują do swego rozwoju. Miał słabość do dzieci trudnych. Uważał 
e za bardzo zdolne, choć częściowo bezwiednych aktorów'. W pra

cy wychowawczej za najcięższą zbrodnię uważał wyśmiewanie 
dzieci przez wychowawców'. To właśnie, w jego oczach, dyskwalifi
kowało całkowicie nauczyciela. Jego oryginalne pomysły zrażały 
często dorosłych, ale nigdy dzieci. I dlatego, choć był samotny, to 
nie był sam, lecz zawrze otoczony dziećmi. Umierał też nic sam, 
bo z dwoma setkami dzieci. Śmierć nastąpiła w getcie, dnia 22 VII 
1942 r.138

Jeszcze przed podjęciem tematu pracy magisterskiej, Anna ob
serwowała biedne, ociemniałe dzieci, skrzywdzone przez los, które 
odwiedzała w jednym z zakładów krakowskich. One podsunęły 
jej wńele materiału nie tylko do rozważań, ale i do śmiałych decy
zji. Wgłębienie się w problematykę dzieci trudnych otworzyło 
przed nią szerokie horyzonty późniejszej działalności. W czasie 
studiów problemem tym zajęła się przede wszystkim od strony teo
retycznej .

W'e wstępie swej pracy Anna wyjaśnia o jakie dziecko będzie 
jej chodziło; niekoniecznie o bezdomne w sensie braku mieszka
nia, lecz często bezdomne duchowo. Dziecko to sierota w tym zna
czeniu, że nikt go nie kocha, lub nie ma na to czasu. Dziecko ulicy

136 A. J e n k e ,  Dziecko ulicy, s. 35.
137 Tamże.
138 T. Ż y c h i c w i c z ,  Żywoty, t. 1, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 246.
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jest zostawione sobie. Anna mówi: „W mojej pracy zajmę się dzie
ckiem ulicy pojętym właśnie tak szeroko, począwszy od takiego, 
które ma swoje gniazdo rodzinne, ale z którego pod lada pozorem 
wypryska na ulicę i plac, klapiąc bosymi piętami, a skończywszy 
na takim, które dosłownie nie ma gdzie głowy skłonić. Wtedy za 
dom można uważać wszystko: budę psa, i kocioł cegielni, także 
strych w magazynie papieru”139.

Po wyjaśnieniu, o jakie jej dziecko chodzi, Anna uzasadnia, 
dlaczego wybrała ten temat. I tu odkrywa szczerze całą sw'oją du
szę; to wszystko, co ją od wielu lat tak bardzo interesowało. W 
tym wynurzeniu wyrzuca sobie, że jej dotychczasowa praca dla 
dzieci była tylko zewnętrzna, ograniczała się do dobroczynności, a 
była daleka od zrozumienia dziecka ulicy z innej strony -  jako 
człowieka.

Oto jej słowa: „Czemu wybrałam ten temat? Już w dzieciń
stwie odczuwałam dziwny urok bijący od tych i n n y c h  dzieci. 
Chętnie bawiłam się z nimi, przyjaźniłam. Za okupacji niemieckiej 
z kilkoma koleżankami harcerkami wreszłam w środek problemu. 
Dzieci te często kłamały, kradły -  ale były mądre, samodzielne, 
życiowo wyrobione. Dzieci żebrzące -  papierosiarze -  gazeciarze -  
nędza materialna i moralna. Wszystko wtedy sprowadzało się do 
jednego: jak pomóc? Skąd wydostać dla nich pieniądze? Skąd 
ubrania, buty? Jak zapobiec wsączaniu się czarnej mazi środowiska 
w jasne przecież ich dusze?

Znajomość z dziećmi ulicy zawierało się łatwo -  przez kromkę 
chlcba, cukierki (sam uśmiech na początek raczej nie wystarczał). 
Teraz patrzę z perspektywy na to wszystko. Na dzieci ulicy i na 
nasze postępowanie z nimi. Wiem, że gubiłyśmy się w drobiaz
gach, szukając dla nich szalików', a zapominałyśmy o tym, co było 
istotne. Nie umiałyśmy zrozumieć w nich małego, biednego czło
wieka, ale życiowo doroślejszego niż my same.

Jak naiwne wydają mi się dziś niektóre nasze teorie i rady wy
syłane od nas do nich tak z boku, z marginesu ich życia. Nie żałuję 
tej pracy. Żałuję tylko tego, że mieszkając ,,w' pierwszej bramie”

13y A. Je  n k e. Dziecko ulicy, s. 35.
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nie rozumiałyśmy tych dzieci ze suteren. Byłyśmy podobne nieste
ty często do tych, o których mówią „Dzieci” Brzozy z ironicznym 
uśmiechem: paniusie z dobroczynności. Żeby zrozumieć człowie
ka, nic wystarczy dochodzić do niego na chwilę z zewnątrz i przez 
rękawiczki podać mu ze słodkim uśmiechem biszkopty, ale trzeba 
tak, jak brat Albert140, oblec jego własny wór i podzielić z nim 
rolę”141.

Wstęp do pracy magisterskiej Anny jest jakby rozliczeniem się 
z przeszłością, z jej własnym stosunkiem do „dziecka ulicy”, który 
według niej nie był najlepszy, i jest równocześnie zaprogramowa
niem w tej dziedzinie pracy na przyszłość. I jak się potem okazało 
była to praca dla niej najważniejsza. Podobnie jak Janusz Korczak 
miała „słabość” do dzieci trudnych i do młodzieży z tzw. margine
su społecznego.

Zanim doszła do pełni swej pracy wychowawczej -  bardzo sku
tecznej i owocnej -  wcześniej przeszła przez pewną ewolucję. Za
czynała od dzieci na własnym podwórku, tych brudnych, głodnych 
i rozkrzyczanych. Potem przejęła ster nad zorganizowaną już gru
pą, to jest harcerzami. Natomiast w środowisku akademickim od
działywała na swoich rówieśników, studentów, będąc w różnych 
organizacjach i ruchach. Tam wniosła wiele własnych pomysłów, 
inwencji, ożywiając przez to życie religijne młodzieży. Aż wresz
cie, spośród wielu zainteresowań wybrała to jedno, dla niej najbar
dziej ważne -  dzieci, młodzież biedną i zagubioną. I ternu zagad
nieniu odda potem wszystko, poświęci całe swoje życie, prawie do 
ostatniego momentu. Bo będąc już na śmiertelnym łożu, pytała 
jeszcze o „zagubioną” dziewczynę, której losy były jej dobrze zna
ne i o chłopca z poprawczaka142.

W pracy nad dziećmi i młodzieżą dużą pomocą będzie dla niej 
zawód nauczycielski, który umożliwi jej szersze kontakty z dziećmi 
i rodzicami. Pomoże jej w tej pracy „zmysł pedagogiczny”, kobie
ca intuicja, inteligencja i wiele innych cech wrodzonych i nabytych.

1:0 Adam Chmielowski kanonizowany przez .Tana Pawia II 12 XI 1989 r.
141 A. J e n k e ,  Dziecko ulicy. s. 2.
142 T-8 (K. Ku bal ,  Wspomnieniu).
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Wszystkie te cechy uświęci „łaska stanu” -  jak lubiła określać po
moc Bożą w swej pracy pedagogicznej.

Ponadto tymi naturalnymi cechami górowała jednak zasadni
cza cnota -  ogromna dobroć, zdolna objąć nie tylko te dzieci, któ
re każdy kocha, ale przede wszystkim te niesympatyczne, odpycha
ne, zapomniane, czyli „dzieci ulicy”.

Tym skrystalizowanym już zainteresowaniem oraz pracą nau
kową, wieńczącą jej zdobycze i wiedzę, Anna zakończyła swój pię
cioletni pobyt na Jagiellonce. Dnia 14 XII 1950 r. otrzymała dy
plom ze stopniem magistra z zakresu filologii polskiej143. Z uczelni 
wyjeżdżała z bólem w sercu i ze łzą w oku, czego zresztą nie kryła. 
Czuła się tam bardzo dobrze wśród grona wielu przyjaciół. Jedna 
z jej koleżanek była świadkiem ostatniej sceny pożegnania: „Było 
to przy ul. Gołębiej w polonistycznym budynku, na I piętrze. 
Przed swoim gabinetem stał prof. Pigoń, Anna i jej ojciec. To 
było pożegnanie Anny z profesorem, z Uczelnią. Widziałam, jak 
prof. Pigoń ściskał rękę ojca, mówiąc: szczerze gratuluję panu ta
kiej córki”144. ’

Pożegnawszy się, Anna wyjechała do domu. Po wakacyjnym 
wypoczynku, pełna zapału, stanęła do pracy w Liceum dla Wycho
wawczyń Przedszkoli w Jarosławiu, w charakterze nauczycielki ję
zyka polskiego. * 141

143 T-l (Dyplom magisterski Anny Jenke).
141 T-8 (K. K u b a 1, Wspomnienia).



R O Z D Z I A Ł  III

Praca pedagogiczna

1. Start w L iceum  dla W ychow aw czyń Przedszkoli

Bezpośrednio po studiach Anna Jenke rozpoczęła pracę jako 
pedagog i wychowawca młodzieży. W szkolnictwie przepracowała 
w sumie prawie ćwierć wieku. Do końca była czynnie zaangażowa
na w sprawy młodzieży. Do tej pracy była w pełni przygotowana. 
Uczyła nie tylko słowami, ale także całą swoją postawą życiową. 
Osobowość jej była niezwykle bogata, a to miało ogromne znacze
nie w jej zawodzie nauczycielskim. W jej pracy najbardziej cenio
no prawdomówność, sprawiedliwość, takt, kulturę osobistą, a nade 
wszystko dobroć. Te cechy były szczególnie podpatrywane przez 
uczniów, a nawet nauczycieli.

Jeszcze kilkanaście lat po śmierci będą ją wspominać jako wiel
ką nauczycielkę. Jeden z profesorów, jej były uczeń, wygłaszając 
w szkole referat w Dniu Nauczyciela, wymienił szereg cech, skła
dających się na dobrego pedagoga, a potem sięgnął po przykłady. 
Mówił: „W historii naszej pedagogiki mieliśmy wielu dobrych nau
czycieli jak: G. Piramowicz, ks. Stanisław Konarski, Janusz Kor
czak, czy już bliżej w naszych czasach -  moja pani profesorka i 
wspaniała wychowawczyni -  Anna Jenke”1.

Anna, zanim stanęła do pracy pedagogicznej, zdobyła naj
pierw potrzebne wykształcenie2. Otwartość na problemy dzieci i

1 T-8 (T. P c t r y ,  Referat do nauczycieli, wygłoszony w 1985 t\).
2 T. W u j e k  i T. P i l c h  k Pedagogika jako nauka o wychowaniu człowieka, 

w: Pedagogika, red. M. Godlewski, S. Krawccwicz i T. Wujek, Warszawa 1976, s. 
23-24.
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młodzieży, wsparta już pewnym .doświadczeniem, ułatwiała jej 
pracę. Studia na filologii polskiej przygotowały ją znakomicie w 
zakresie literatury, a studium pedagogiczne dostarczyło jej wiedzy 
psychologicznej i metodycznej, tak bardzo ważnej w tym zawo
dzie3. Do tego doszła jeszcze obserwacja pracy własnych rodzi
ców. To oni przekazywali jej na bieżąco swoje bogate doświadcze
nia z długoletniej pracy i udzielali dobrych rad i praktycznych 
wskazówek. Zawód nauczycielski był przecież jakby ich rodzinnym 
zawodem, który wykonywali „fachowo”. Już dziadek Anny, Anto
ni Nowak, cieszył się opinią dobrego nauczyciela, również jej ro
dzice, którzy całe swoje życie poświęcili pracy nad dziećmi i mło
dzieżą, cieszyli się bogatymi owocami swej pracy. Anna od 
dzieciństwa wzrastała w atmosferze szkoły i niejako przesiąkała 
jej problemami. Nieobce jej były także porażki w pracy rodziców, 
trudności i niepowodzenia, z których również wyciągała dla siebie 
przydatną naukę.

Gdy sama stanęła do pracy, szybko wzbogaciła swoją wiedzę o 
uczniach. Z ich postawy i zachowania czerpała wiadomości o psy
chice młodego człowieka. To było dla niej najlepsze studium psy
chologiczne.

a) Okres stalinizmu

Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu było 
pierwszą szkołą, od której Anna rozpoczęła swój start pedagogicz
ny. Uczyła tam w latach 1950-19564. Był to okres największego 
nasilenia stalinizmu, terroru i bezprawia w naszym kraju. Polska z 
jednej okupacji przeszła w drugą, nie mniej bolesną, ciężką i w 
skutkach swoich tragiczną. Bliższe poznanie systemu stalinowskie
go pozwoli lepiej zrozumieć tych Polaków, którzy nie chcieli pod
dać się temu systemowi i walczyli z nim w każdy możliwy sposób. 
W tej walce w czołówce stali nauczyciele -  choć może nie wszyscy, 
bo byli też i kolaboranci -  gdyż to oni najbardziej byli zdetermino
wani narzuconym programem ideologicznym, często mu się sprze-

3 T-l (Dokumenty osobiste Anny Jenke).
4 T-l (Dokumenty osobiste Anny Jenke). Anna uczyła języka polskiego.
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ciwiając. W takiej sytuacji znalazła się też i Anna, która nigdy nic 
poddała się żadnym odgórnym naciskom, dlatego wiele z tego po 
wodu wycierpiała.

A oto obraz, w najogólniejszych zarysach, sytuacji polskiej 
pod niewolą wschodniego sąsiada. Ustrój komunistyczny ze swoi 
mi konsekwencjami sparaliżował całe życie narodu: polityczne, go
spodarcze, kulturalne, oświatowe. Obce mocarstwo, pod terrory
stycznymi rządami Stalina, decydowało o każdym odcinku życia w 
naszym kraju. Nastąpiła totalna sowietyzacja. Komuniści bezpoś
rednio ingerowali we wszystkie dziedziny życia umysłowego, do
prowadzając go w końcu do całkowitego paraliżu5.

Jeśli chodzi o szkolnictwo, to wyglądało ono następująco: do 
wszystkich szkół wprowadzono programy oparte na płytkim mate
rializmie. Od najmłodszych lat wmawiano dzieciom pogardę dla 
poglądów „reakcyjnych” i „idealistycznych”. Historię tłumaczono 
według z góry narzuconych instrukcji, czyli z perspektywy radziec
kiej. Tego rodzaju prymitywizacja nauczania sprzeczna była z pol
ską tradycją kulturalną.

Przeprowadzono tzw. czystkę wśród profesorów. Szkołami za
częły rządzić komitety partyjne i ZMP (Związek Młodzieży Pols
kiej), które ingerowały w treść wykładów i decydowały o utrzyma
niu nauczycieli na stanowiskach lub ich wycofaniu; lojalni nauczy
ciele mieli szanse robienia kariery6.

Młodzież werbowano do ZMP. Uważano ją za najbardziej za
palną siłę społeczną, dlatego poświęcano jej wiele uwagi. Organi
zowano różne ruchy młodzieżowe; spotkania, zjazdy, na których 
wygłaszano referaty o treści ideologicznej, „wypranej” z wszelkich 
wartości moralnych. Manipulowano ubezwłasnowolnionym społe
czeństwem, któremu wciskano do głowy różnego rodzaju hasła 
propagandowe, jak: „przodownicy pracy”, a młodzieży „przodow
nicy nauki”7. Wszystko to miało swój cel: sparaliżować własne my
ślenie, oderwać od wartości ̂ chrześcijańskich, od Kościoła i Boga.

5 W. R o s z k o w s k i ,  Historia Polski 1914-1991, Warszawa 1992, s. 194.
6 R o s z k o w s k i ,  Historia Polski, s. 195.
7 A. A l b e r t ,  Najnowsza historia Polski 1918-1980, cz. III. 1945-1956.
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Jeśli chodzi o naukę w tym czasie, to najgorszy był stan nauk 
społecznych i humanistycznych. Filozofia opierała się na doktrynie 
marksistowskiej, spłyconej i zbrutalizowanej przez Lenina i Stali
na. Pod pręgierzem komunistów znaleźli się najwybitniejsi filozo
fowie z Romanem Ingardenem na czele. Historia najnowsza w 
ogóle przestała istnieć. Z literatury polskiej usunięto szereg pozy
cji najlepszych i najprawdziwszych, a pozostawiono mniej ważne. 
Podręczniki z języka polskiego opracowano tendencyjnie, według 
narzuconej ideologii8.

W literaturze i sztukach plastycznych wprowadzono obowiąz
kowe kanony socrealizmu. Do głosu doszła grupa twórców, nieje
dnokrotnie zdolnych, ale oddających swoje talenty na usługi ko
munizmu. Malarstwo, rzeźba, plakat służyły propagandzie komu
nistycznej. Ujarzmiono też sztukę ludową, narzucając jej z góry 
określone wzorce9.

Podobnie zostały zmonopolizowane wydawnictwa. Dobre ksią
żki wycofano, a w ich miejsce wydawano kicze i tłumaczenia z 
języka rosyjskiego. Prasa również służyła propagandzie. Wtłacza
no w świadomość lub w podświadomość przekonanie o wielkości 
systemu socjalistycznego10 11.

W ogólnej psychozie wzmagały się coraz bardziej ataki na Ko
ściół. Oskarżano go o wrogość wobec Polski Ludowej i nieuznawa
nie granicy zachodniej. Władze komunistyczne nalegały na Epis
kopat, by zaangażował się politycznie. Głównym celem Kościoła 
stała się wówczas jedność duchowieństwa oraz kontynuacja pracy 
duszpasterskiej. Jednakże władze bardzo tę pracę utrudniały; usu
nęły ze szkół religię, szykanowano biskupów i kapłanów".

Walka z Kościołem katolickim przybierała coraz większe roz
miary. Powtarzano bez końca kłamliwe slogany o „antypolskim 
obliczu Watykanu”. Pozamykano wydawnictwa katolickie, wszczę
to szykany wobec księży i wymuszano od nich ślubowanie wiernoś-

H R o s z k o w s k i ,  Historia Polski, s. 195.
9 R o s z k o w s k i ,  Historia Polski, s. 196.

1(1 Tamże, s. 212.
11 Tamże, s. 207.
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ci państwu. 8 V 1953 roku ks. Prymas Stefan Wyszyński wraz z 
Episkopatem wystosował do rządu PRL list nazwany Non possu- 
mus -  stanowczy protest przeciw posunięciom władz w stosunku 
do Kościoła. Jednakże prześladowania nie ustały, a nawet się 
wzmogły. Księdza Prymasa Wyszyńskiego aresztowano (26 IX 
1953)12.

Prześladowanie Kościoła godziło w cały naród polski. Każdy 
odcinek życia był opanowany przez brutalny komunizm. Szerzyły 
się terror, szantaż, szpiegostwo i donosicielstwo. Wielu niewinnych 
ludzi aresztowano, prawo bowiem służyło nie sprawiedliwości, lecz 
dyktaturze komunistycznej. Władzę sprawowali ludzie najczęściej 
pozbawieni poczucia wartości i sensu życia.

Inteligencja polska została zepchnięta na margines życia społe
cznego. Jeżeli gdzieś działała, to w ukryciu. W takich warunkach 
pracowali też nauczyciele. Oni szczególnie byli narażeni na ciągłe 
weryfikacje i kontrole, od nich bowiem w znacznym stopniu zale
żało wychowanie młodego pokolenia, które miało być na wskroś 
przesiąknięte ideologią komunistyczną.

Nauczyciele, którzy mieli poglądy przeciwne niż głosił system, 
przechodzili istne katorgi. Musieli manewrować między narzuco
nym programem nauczania, niezgodnym z ich przekonaniami i 
prawdą, a tym, co chcieliby uczniom przekazać. Większość nauczy
cieli potrafiła to zrobić po mistrzowsku i dzięki temu w młodym 
pokoleniu została zachowana świadomość polityczna, tożsamość 
narodowa i wiara katolicka.

Do wielkich, odważnych nauczycieli tego okresu należy zali
czyć młodą jeszcze profesorkę -  Annę Jenke. Zaraz na początku 
swojej pracy, którą rozpoczęła z dniem 1 września 1953 roku w 
Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, spotkała się wieloma tru
dnościami, nie załamały jej jednak, przeciwnie -  umocniły ducho
wo.

b) Wśród przedszkolanek

Sama nauka i praca w szkole nie sprawiała Annie większych 
trudności. W Liceum, jak już wspomniano, uczyła języka polskie-

12 Tamże, s. 220.
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go. Do wykładów była zawsze bardzo dobrze przygotowana. Cho
ciaż ukończyła studia specjalistyczne, to jeszcze na bieżąco sama 
się dokształcała lub brała udział w kursach szkoleniowych, organi
zowanych przez Ministerstwo Oświaty dla nauczycieli języka pols
kiego Liceów dla Wychowawczyń Przedszkoli13. W rezultacie 
wszystko przyczyniło się do tego, że Anna „wystartowała” na 
wspaniałą polonistkę i wychowawczynię. A jeżeli start był udany, 
to i dalsza praca była tym bardziej efektywna, bo ciągle wzbogaca
na nowymi doświadczeniami.

Już od pierwszych lekcji Anna potrafiła zachwycić swoje 
uczennice atrakcyjnymi wykładami, co zresztą potwierdzają one 
same: „Przyjemnie i miło było słuchać jej pięknych wykładów”14. 
Nie tylko wykładami, ale także swoją postawą, nacechowaną do
brocią i wyrozumiałością, zachwycała swoje przedszkolanki. Oto 
ich relacje: „Profesor Anna Jenke porwała nas od pierwszej lekcji 
swoją delikatnością, chęcią rozumienia nas wyszystkich razem i 
każdej z osobna. Kiedy po lekcjach zostawała na przerwach wśród 
nas, chciałyśmy być blisko niej. Otoczona kołem wielbicielek, cier
pliwie wysłuchiwała naszych kłopotów nie tylko ze szkolnej 
ławy”15.

Taka postawa Anny wypływała z określonego przez nią samą 
charakteru pracy. Zaraz na wstępie powiedziała sobie otwarcie, że 
jej praca będzie miała charakter służby drugiemu człowiekowi, 
kimkolwiek on będzie. Symbolem takiej postawy oraz tym, co 
miało przypominać ową służbę była figurka Królowej Jadwigi z 
psem, którą stawiała na widocznym miejscu, np. na kredensie lub 
stoliku, wraz z napisem: „Chcę służyć”16. Myśl tę i intencję często 
odnawiała. Na przykład, gdy czytała książkę Kamienie na szaniec 
w dzienniczku zapisała: „Czytam drugi raz Kamienie na szaniec. 
Jest mi daleko do Ich postaw i w ogóle. Ale też chcę pełnić służbę 
całym życiem”17.

13 T-l (Zaświadczenie z odbytego kursu -  A. Jenke).
14 T-7 (A. Ptonecka do B. Lipian, list z 6 V 1979).
15 T-8 (M. N o s e k ,  Wspomnienia, s. 1).
16 Dz. IV, s. 3.
17 Tamże, s. 8.

122



W idei służby, która jest zawsze aktualna, Anna z wyprzedze
niem spełniała zalecenia Soboru Watykańskiego II, który -  mając 
na uwadze wzór Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby służyć
-  wciąż odwołuje do podjęcia służby jako zasadniczej postawy w 
pracy apostolskiej. Również papież Paweł VI przypominał niejed
nokrotnie, że „zasada służby należy do istoty ducha chrześcijańs
kiego”18.

Toteż i dla Anny, gorliwej katoliczki, obowiązek służby był 
oczywistym, jasnym i normalnym zjawiskiem. Chcąc dobrze wypeł
nić powierzone sobie zadania i realizować wyznaczony cel, musiała 
włożyć w to wiele pracy i wysiłku. Najpierw zaznajamiała się ze 
środowiskiem i otoczeniem, potem zgłębiała psychikę dziewcząt; 
poznawała ich zainteresowania, zdolności i wtedy dopiero powoli 
rozwijała swoją działalność. W pracy odkrywała z każdym dniem 
coś nowego. Materiału do poznawania i refleksji dostarczała jej 
najwięcej sama młodzież, tak że w niedługim czasie mogła o niej 
już dużo powiedzieć. Nieco uwag o swojej pracy zamieściła w 
dzienniczku. Oto one: „Dziś były ćwiczenia zespołowe... Zespół 
Zosi Nosol zajął pierwsze miejsce. Robią duże postępy w technice 
żywego słowa i ... odwadze. Janka K. jest zaś nowa, ale wybija się 
wśród nich miłością do dzieci”19. Albo: „Po południu była Teresa Ł.
-  smutna, właściwie to niesłusznie rzucić takie 17-latki w pracę. 
Niektóre już mają życie «skończone». Jakie one są -  każda inna... 
Hania, Henia są dopasowane do przedszkola -  Terenia nie!”20.

W krótkim czasie Anna mogła się już podzielić z koleżankami 
swoimi osiągnięciami i doświadczeniami z pracy. Z listu, który pi
sała do jednej z nich można się wiele dowiedzieć o sposobach i 
metodach, jakie stosowała w pracy oraz o wynikach i wielkiej ra
dości, jaka jej towarzyszyła w działalności, którą zresztą bardzo 
lubiła. Oto fragmenty listu: „O moich dzieciach dużo jest do po
wiedzenia. Przeważnie ze wsi -  bardzo karne i na ogół dobre. Musi 
się je mocno trzymać, bo dobroć, jechanie li tylko na ambicji -

lfi P a w e ł  VI, Będziecie mi świadkami, wybór i oprać. E. Weron, Poznań- 
Warszawa 1975, s. 195.

19 Dz. IV, s. 8.
20 Tamże, s. 5.
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nie daje konkretnych wyników... Kocham wszystkie, a niektóre 
więcej lubię. Ale staram się być sprawiedliwa. Bardzo chciałabym 
podzielić się z Wami moimi doświadczeniami. Ale to już ustnie. 
Dużo jest do zrobienia. Dużo da się zrobić! I nie za wiele gadań 
kazań. Słowa wtedy tracą walor. Odwrotnie -  właśnie gorzka ci
sza, gdy się odkryje jakieś postępowanie «nie fair» -  więcej da, 
niż utyskiwanie”21.

Jest rzeczą oczywistą, że praca daje efekty tylko wtedy, gdy 
wykonuje się ją solidnie i z zamiłowaniem. Anna spełniała te wa
runki. Zawód swój bardzo kochała, w pracy była rzetelna, solidna. 
Do szkoły szła z ogromną radością i swego entuzjazmu wcale nie 
kryła; wprost ukazywała go innym. W liście do koleżanki pisała: 
„Moje dzieci mają za 2 tygodnie matury. Roboty huk, ale to nic! 
Widzę na każdym kroku pomoc Boga -  Łaskę Stanu. Tak cudnie 
da się uczyć... Widzę, że był sens wędzić się w piękne, błękitne 
dni na Gołębiej, żeby teraz móc uczyć... Warto!”22.

Ta radość towarzyszyła jej nie tylko na początku pracy, gdy 
nie była jeszcze nią zmęczona, podobnie powie też za kilka lat. 
Świadczy o tym jej list do koleżanki: „Wypadałoby ujrzeć się kie
dyś i obgadać sprawę nauczania -  wymienić doświadczenia. Praw
da, że szkoła daje masę zadowolenia i radości... Mnie dużo, dużo 
radości daje szkoła”23.

Już w pierwszych latach swej pracy pedagogicznej -  jak wynika 
ze świadectw -  Anna okazała się wspaniałą nauczycielką i wycho
wawczynią. Zdawała sobie sprawę, że jej rola jest pośrednia, że 
ona sama jest tylko pomostem, przez który młodzież przechodzi 
dalej do wyznaczonego celu. Mądrości i dobrych natchnień do sku
tecznej i owocnej pracy szukała w modlitwie i w życiowych do
świadczeniach. Próbowała stosować zasadę: „pozwolić dzieciom 
się wygadać”. Niech to będzie gorzej, ale... własne... Trzeba swój 
«głośnik» umieć wyłączyć”24.

21 T-4 (A. Jcnkc do M. Ł., list -  b.d).
22 T-4 (A. Jcnkc do M. Ł., list -  b.d).
23 Tamże.
24 Dz. IV, s. 9.
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Gdy spostrzegała, że nie zawsze te zasady stosuje, wówczas 
usiłowała błąd naprawić. Mówiła sobie: „Jakże one [uczennice] są 
kochane! Mało je znam. Przytłaczam ich moim «ciekawym» auto
rytetem. Też nie dam im mówić. Poznaję je tylko mimowoli, a nie 
planowo”25.

Za swoją pracę i oddanie się uczennicom nie czekała na wdzię
czność, mówiła: „Te moje dzieci są bardzo miłe. Nie trzeba jednak 
szukać u nich wdzięczności czy uznania”26. Mimo to, bardzo często 
spotykała się z wdzięcznością i cieszyła się nią. Gdy otrzymała 
kartkę od swojej uczennicy, powiedziała: „Wzruszyła mnie kartka 
od Joli K. -  właśnie to, że ona napisała jest cenne: wszystko pa
miętam i godziny wychowawcze pamiętam”27.

Anna dla swoich uczennic była nie tylko wspaniałą polonistką, 
ale przyjacielem, kimś bardzo życzliwym i dobrym, jak matka. 
Oto, co mówią one same na ten temat: „Utkwiły mi w pamięci nie 
tylko lekcje języka polskiego, ale także godziny wychowawcze. 
Wtedy czuło się życzliwość bliską i serdeczną podczas rozmów o 
codziennych sprawach i podczas rozmów o sprawach wielkich dla 
każdego Polaka, jakimi są: Bóg, honor, ojczyzna -  tak często pow
tarzane przez panią profesor”28.

Swoją dobroć dla uczennic wykazywała także w czynach. Wiele 
z dziewcząt pochodziło z bardzo biednych rodzin. Po wojnie nie 
stać było ludzi na dostatek, tym bardziej, jeśli ktoś chciał się 
uczyć. Dlatego wiele uczennic było niedożywionych. W internacie 
było nieco lepiej z wyżywieniem, ale za to nie każdą było stać na 
opłatę internatu. Anna znała ten trudny problem i próbowała go 
jakoś rozwiązać. Jak to czyniła, mówią jej uczennice: „Jakże czę
sto pani profesor dzieliła się własnym śniadaniem, szczególnie z 
tymi, które pochodziły z Domu Dziecka (w klasie było ich kilka). 
Nierzadko przynosiła dla nich coś do zjedzenia, a ileż troski okazy
wała tym, które się pochorowały i czasem znalazły się w szpitalu. 
Przynosiła im wtedy codziennie obiady, interesowała się ich sta-

25 Tamże, s. 10.
2f’ Dz. IV, s. 12-13.
27 Dz. V. s. 5.
2X T-8 (T. B e d n a r z ,  Wspomnienia, s. 3).
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nem zdrowia, a jeśli było trzeba -  przynosiła swoją bieliznę, 
odzież”29.

Inna uczennica wspomina o takich zachowaniach swojej profe
sorki: „Pani Profesor zachęca nas, mieszkające w domach rodzin
nych, do przynoszenia dodatkowej kromki chleba z masłem na 
wymianę z koleżanką z internatu na kromkę ze smalcem. Zawsze 
pytała z czym był chleb w internacie. Była naszą drugą mamą. 
Przez trzy lata pobytu w Liceum służyła radą i pomocą, a przy 
samej maturze, to była takim dobrym «duszkiem», gdy my trzęsąc 
się ze strachu, patrzyłyśmy na spokojną, uśmiechniętą postać Pani 
Profesor -  wszystko zdawało się nam jasne, zrozumiałe, a strach 
uciekł. Jestem osobiście bardzo szczęśliwa i dumna, że mogłam 
wzrastać w szkole średniej pod okiem i sercem tak wspaniałego 
człowieka, jakim była prof. Anna Jenke. Jej dużo zawdzięczam, 
że jestem taką, jaką jestem”30.

W pamięci innej uczennicy utkwił następujący fakt: „Pamiętam 
koleżankę Lidkę D., pochodzącą z bardzo licznej rodziny. Jej oj
ciec był właścicielem sklepiku-cukierenki w Jarosławiu, przy ul. 
Grodzkiej. Ale w stalinowskich czasach stracił sklepik i ciężko im 
było. Pani Profesor Anna załatwiła w internacie drugie śniadanie 
dla Lidki za darmo, które przynosiłam jej do szkoły. A później 
umieściła ją w internacie naszej szkoły przy ul. Głębokiej. Nie 
wiem kto płacił Lidce za internat. Wiem, że rodziców nie stać 
było na ten wydatek. Po latach spotkałam Panią Profesor na ulicy 
bardzo zmartwioną. Powiedziała mi, że Lidkę martwą znaleziono 
w mieszkaniu na Mazurach, gdzie pracowała jako młoda nauczy
cielka. Pani Profesor interesowała się losami wszystkich uczennic i 
starała się utrzymywać z nimi kontakty”31.

Anna, widząc niedostatek wśród ludzi, a często i głód, uczyła 
innych szacunku dla chleba. Jedna z jej uczennic mówi: „Pani Pro
fesor szerzyła wśród nas ogromny szacunek dla chleba. Dreszcz 
przejmował, gdy znaleziony okruch chleba podnosiła do ust ze sło
wami: «Do kraju tego, gdzie przez poszanowanie...». Jej oczy były

29 T-8 (M. N o s e k ,  Wspomnienia, s. 2).
3(1 T-8 (K. M r o z o w i c z ,  Wspomnienia).
31 T-8 (T. B e d n a r z ,  Wspomnienia, s. 2).
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wtedy takie smutne, odczuwało się powagę chwili. Pamiętam jesz
cze jak nasza klasa została ukarana obniżeniem zachowania za to, 
że podczas śniadania w internacie zjadła więcej, niż była przyzna
na norma chleba, bo byłyśmy głodne. Ona stanęła w naszej obro
nie i od tego czasu otrzymywałyśmy drugie śniadanie. A na wywia
dówce usprawiedliwiała przed rodzicami nasze obniżone zachowa
nie. I wszystko było dobrze”32.

Wśród dziewcząt Anna cieszyła się wielkim autorytetem. Sam 
jej wygląd i postawa wzbudzały szacunek. Mówi o tym jedna z 
uczennic: „Już w tym czasie odczuwało się niezwykłość jej osobo
wości, która skłaniała nas do czci. Profesor wyróżniała się z całego 
grona nauczycielskiego nie tylko cechami własnego wnętrza, du
cha, który był mocny, wymagający od siebie i innych. Wyróżniała 
się wielką siłą wyrazu, a jednocześnie była łagodna jak baranek 
rozumiejący każdego, wyróżniała się też skromnością zewnętrzną. 
Granatowy fartuch z białym koronkowym kołnierzykiem zawsze 
zapięty pod szyję, gładka fryzura i ten przemiły uśmiech jakże 
zbliżały ją do nas, uczennic, wybiedzonych przez wojnę”33.

Uczennice czuły przed nią respekt; jej postawa mobilizowała 
do nauki i pracy, do właściwego postępowania. Jedna z nich wspo
mina takie wydarzenie: „Raz na lekcję nie byłam przygotowana, 
po prostu nie miałam zrobionego zadania. Nie chciałam odpisywać 
tuż przed lekcją. Miałam poczucie winy, przed inną osobą pewnie 
bym nie miała. Liczyłam jednak, że nie będę pytana, a jednak, 
gdy wiele uczennic też nie miało odrobionej lekcji, wówczas profe
sorka wezwała mnie do przeczytania zadania. Przeżyłam to bardzo 
-  spotkały się nasze oczy i ten wyczytany w oczach zarzut i jedno 
zdanie -  «1 ty Haniu też». To było dla mnie ogromne przeżycie: 
zawieść człowieka, którego się kocha bez słów. To wydarzenie czę
sto mi pomaga w wewnętrznej formacji -  przeżycia winy względem 
Boga”34.

Prawie wszystkie uczennice miały coś do zawdzięczenia swojej 
profesorce. Anna rozumiała się z nimi. Jedna z nich mówi: „Była

32 T-8 (M. N o s e k ,  Wspomnienia, s. 2).
33 Tamże, s. 1.
34 T-8 (A. P a t k a ,  Wspomnienia, s. 3).
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to najlepsza moja nauczycielka. Podawała rękę tym, którzy byli 
nieśmiali i stali gdzieś z boku zagubieni. Budziła wiarę we własne 
siły. Była głęboko wierząca, skromna”35. O jej dobroci mówi 
inna, wspominając swój wstępny egzamin z muzyki. Po egzaminie 
owa osoba bardzo płakała. Anna widząc to, podeszła do niej i 
zapytała dlaczego płacze. A gdy dowiedziała się, jaki był powód, 
powiedziała: „Poczekaj chwilę, ja się dowiem, może jeszcze da się 
co zrobić”. Po kilkuminutowej rozmowie w sekretariacie wróciła i 
powiedziała, że będzie przyjęta36. Uczennica ta nie znała jeszcze 
pani prof. Anny. Poznała ją bliżej dopiero po wakacjach, gdy roz
poczęła naukę w tej szkole. Miała dla niej wiele wdzięczności i 
szacunku.

Z tych przykładów wynika, że praca Anny w szkole układała 
się dobrze. Potwierdzają to uczennice, mówi też o tym i ona sama. 
Mimo to, ten sześcioletni pobyt w Liceum był dla niej bardzo cięż
ki. Trudności zasadnicze dotyczyły uwarunkowań społeczno-poli
tycznych, wyżej już wspomnianych, w których przyszło jej żyć i 
pracować. One właściwie zadecydowały, że Anna zmuszona była 
opuścić tę szkołę.

c) Wobec trudności

Z trudnościami spotkała się Anna właściwie już w pierwszych 
dniach pobytu w szkole. Dyrekcja i wiele osób z kadry, lojalnych 
wobec nadrzędnych władz reżimowych, niechętnie odnosili się do 
ludzi typu Anny. Od początku raziła ich religijna postawa Anny. 
Obawiano się, że wpłynie to z kolei na postawę przyszłych przed
szkolanek, które przecież miały wychowywać dzieci -  przyszłość 
Polski. Dlatego Anna znalazła się pod szczególną „opieką” władz.

Na temat sytuacji panującej wówczas w Liceum Przedszkola
nek w Jarosławiu mówi jedna z młodszych koleżanek Anny, która 
pracowała wówczas w tej samej szkole w charakterze plastyczki i 
dekoratorki. Oto jej relacja: „Pracowałyśmy w okresie bardzo tru
dnym -  stalinowskim. Mieliśmy w tej szkole dwie dyrektorki o

35 T-8 (K. M a j  k L i t ,  Wspomnienia, s. 1) .
36 T-8 (T. B e d n a r z ,  Wspomnienia, s. 1).
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jaskrawo wybitnej nieprzychylności do religii, Kościoła. O jednej 
mówiono, że była Żydówką. Dyrekcja wiernie słuchała władz 
nadrzędnych, ich poleceń. Trudno było w tym czasie zachować 
jednolitą postawę. Jeśli ktoś chciał ją zachować, to automatycznie 
skazywał się na prześladowanie lub usunięcie z pracy.

Wiele w tej materii robiło ZNP. Do tej organizacji należeli 
nauczyciele, a młodzież należała do ZMP. Ideologiczny nacisk na 
nauczycieli był ogromny. Anna jako polonistka szczególnie była 
narażona na kontrolę. Była obserwowana; co uczy, jak uczy i jak 
się zachowuje. Kontrole rozciągały się i poza szkołę; patrzono, 
czy chodzi do kościoła, z kim utrzymuje kontakty.

Do jakiego stopnia wiedziano o każdym kroku nauczyciela, do
wiedziałam się dokładnie dopiero z mojej opinii, którą mi na za
kończenie mojej pracy w szkole odczytano. Między innymi usły
szałam, że chodzę z Biblią pod pachą, że się modlę. Wyobrażam 
sobie, ile musiała wiedzieć o sobie Anna, skoro ona więcej ode 
mnie była narażona na krytykę, obserwację, i która nie kryła się 
absolutnie ze swoimi przekonaniami.

Może Anna była też oburzona i na mnie. A to z tego powodu, 
że robiłam dekoracje w szkole i to takie, jakie kazali. Na ścianie 
umieściłam portret Stalina w odpowiedniej ramce i dekoracją. Z 
pewnością Annie to się nie podobało i na ten widok czułam, jak 
jej się wszystko w niej przewracało, burzyło. Ale ona tego nie 
okazywała, bo rozumiała, że ja, jako plastyczka, dekoratorka mu
siałam to robić”37.

Z tej obszernej relacji wynika, że Anna żyła i pracowała w 
atmosferze ciągłych udręk, szykan, podejrzeń. Był to czas wielkie
go egzaminu dla postaw ludzkich. Jak ten egzamin zdawała Anna, 
mówią znowu jej byle uczennice. Oto jedna z wypowiedzi: „Profe
sor Anna uczyła w czasach stalinowskich. U innych uczących wy
czuwało się paniczny strach przed UB i partią. Z góry nakazane 
było, by każda klasa miała imię «czerwonego» patrona. Nasza kla
sa miała imię Zofii Kosmodemiańskiej -  18-letniej Rosjanki, 
rozstrzelanej przez Niemców w 1941 roku za sabotaż na tyłach 
armii niemieckiej.

37 J. A n t o s z ,  Wspomnieniu, z. II, s. 9-12.
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r
Nigdy pani profesor nie propagowała ówczesnych komunistycz

nych sloganów, wciskanych nam przez innych na każdym kroku. 
Dyskretnie dawała nam do zrozumienia, że nie znosi widoków 
czerwonych krawatów ZMP na «bladych sercach» -  jak to określa
ła. Zawsze przed 1-majową defiladą była w szkole na zbiórce, jak 
wszyscy nauczyciele, ale na pochodzie nigdy nikt jej nie widział. 
Przytoczę piosenkę, jakiej nas nauczyła Powstańcie śpioszki na 
głos pobudki:

wzywamy wszystkich, każdy nam brat!
Niech żyje radość, niech giną smutki,
Miłością trzeba odrodzić świat.
Bo miłość grzeje, bo miłość świeci 
Bo miłość wszystkim pomagać chce.
Budzi nadzieję i wiarę nieci, 
że będzie lepiej, a nie jest źle”38.

Inna uczennica mówi: „Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli 
było pierwszą szkołą średnią w Jarosławiu bez nauki religii. Pani 
profesor Anna Jenke zorganizowała nam naukę religii przy koście
le parafialnym w Jarosławiu. Odbywała się w te dni, kiedy kole
żanki mieszkające w internacie miały godzinę wyjścia na miasto. 
Nie wolno nam też było rozpoczynać zajęć szkolnych modlitwą, 
wówczas prof. Anna nauczyła nas, jak mamy się modlić. Po dzwo
nku wszystkie stawałyśmy w ławkach, zwracałyśmy się do okna i 
w milczeniu każda się modliła”39.

O trudnej sytuacji Anny w szkole mówi jeszcze jedna uczenni
ca: „Dyrektorka nasza była bardzo niesympatyczna. Zabolała 
mnie osobiście scena w kancelarii, gdy weszłam, a pani dyrektor 
po prostu »wrzeszczała« na panią prof. Annę -  nie wiem za co, 
ale w skrytości modliłam się w Jej intencji, by tę przykrość złago
dzić. Potem przyszła na lekcję z wielkimi wypiekami na twarzy, 
ale poza tym -  niczym innym nie zdradzała swojego przeżycia”40.

38 T-8 (T. B e d n a r z ,  Wspomnienia, s. 2-3).
39 T-8 (K. M r o z o w i  cz. Wspomnienia).
40 T-8 (A. P a l k a ,  Wspomnienia, s. 2).
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Ta sama uczennica mówi jeszcze o jednym wydarzeniu ze szko
ły: „Mimo donosicielstwa i rozdwojenia w klasie, zjednoczył nas 
bunt przeciw dyrektorce, która dziewczętom wiejskim bardzo ubli
żała, dosłownie od najgorszych wyzywała. Zorganizowałyśmy bunt 
na początku wiosny. Było to w trzeciej klasie. Przy zabezpieczeniu 
się w zapas żywności, opuściłyśmy szkołę z wyjaśnieniem na tabli
cy, dlaczego tak to czynimy. Udałyśmy się na błonia jarosławskie. 
Źle się udało, bo od południa był deszcz i zimno. Część się zała
mała i wróciła. Byłam w czołówce zbuntowanych. Efekt buntu -  
wyrzucenie z internatu i ze szkoły, a było to tuż przed maturą. 
Przed wykonaniem «wyroku», przybyły zawezwane władze oświa
towe z Jarosławia i z Rzeszowa, przywódcy ZMP. Zostali wezwani 
i rodzice buntowników. Cichym oparciem była Ona -  profesor 
Anna Jenke. Powiedziała mi, że miałyśmy rację, ale może nie taką 
drogę należało wybrać. Wiem, że i ona była o to obwiniona przez 
dyrektorkę, ale przecież osobiście nie była w to wmieszana.

Decyzją władz oświatowych przywrócono nam możność pozo
stania w szkole i w internacie, i po trzecim, a nie po czwartym 
roku jak było w planie -  zdawałyśmy maturę, bo było zapotrzebo
wanie na wychowawczynie przedszkoli”41.

Mimo tych prześladowań, Anna wciąż była sobą; zawsze z tą 
samą odwagą i stanowczością mówiła o Bogu, o wierze i obowiąz
kach z niej wynikających. Mówi o tym również jedna z jej uczen
nic: „Zawsze w omawianych lekturach profesor Anna umiała zna
leźć i podkreślić ten fragment, który dawał świadectwo o Bogu. W 
czasie wspólnych rozmów starała się przedstawić nam własny roz
kład dnia, w którym szczególnie uwzględniała czas przeznaczony 
na modlitwę. Należy podkreślić, że był to okres stalinowski, w 
którym takie kierowanie młodzieżą było ryzykiem wielkiej wagi. 
Z odległości lat i wspomnień, które nigdy nie zginą, pani profesor 
Jenke pozostanie w moim sercu jako człowiek o nadludzkich ce
chach osobowości.”42

Sama Anna niewiele mówiła o sobie i niewiele w tym okresie 
pisała. Owszem, w dzienniczkach są wzmianki o przeżyciach i

41 T-8 (A. P a t k a ,  Wspomanienia, s. 4).
42 T-8 (M. N o s e k ,  Wspomnienia, s. 3).
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|n /ykiościach, lecz nie nazywa ich po imieniu, a tylko ogólnikowo 
wspomina. Później sama żałowała, że nie notowała pewnych fak- 
low: „Kilka razy w życiu pisywałam pamiętniki. Przerwałam. Ża
łuję teraz np., że nie robiłam notatek z tych lat pracy w szkole, z 
tego startu. Wiele było ważnych rzeczy z życia szkoły, klasy, czło
wieka, a to się ulatnia i pusto zostaje w głowie i w sercu”43. Było 
jednak już za późno, gdyż w rok po tych refleksjach Anna odeszła 
ze szkoły przedszkolanek.

Ostatni rok nauczania w Liceum dla Przedszkolanek był dla 
Anny szczególnie ciężki. Z krótkich urywanych zdań zamieszczo
nych w dzienniczku można wywnioskować, że spotykały ją wielkie 
przykrości, które w rezultacie doprowadziły do opuszczenia szko
ły. Do pozostania w niej nie było szans i z tej racji, że zamierzano 
przenieść Liceum do Jasła, co też wkrótce się stało.

Przeżycia te nieraz były widoczne i na zewnątrz, mimo że 
Anna próbowała je ukryć. Widzieli je przede wszystkim najbliżsi. 
Pewnego razu, jak pisze Anna: „Babunia powiedziała mi mimo
chodem: patrzysz przez czarne okulary. Lubię tę prawdę o sobie, 
która przychodzi do mnie z takich przypadkowych, a trafnych wy
powiedzi ludzi. Jak się to stało, że nie jestem teraz optymist
ką?”44.

W innym miejscu dzienniczka zapisała: „Chcę pisać szczerze. 
Jestem rozbita. Nie umiem się wziąść w garść. Tylko Bóg może mi 
pomóc. Na pewno zechce. Droga właściwie prosta: walczyć o po
godę i ufność. Nic więcej. To podciągnie i inne tereny... Cieszę 
się, że mam jednakowy gust z Panem Bogiem, ale to tylko On 
wie, o co chodzi. To jest nasza tajemnica. Trochę rzewne dla 
mnie. Boże, pomóż mi to pisać Tobie i sobie”45.

Kiedy indziej znowu zapisała w dzienniczku: „Leżę na obie 
łopatki. Ale Bóg lubi właśnie pomagać w takiej sytuacji”46. I jesz
cze jedna wypowiedź na temat tych trudności: „Wkrótce start w 
nową pracę. To już czwarty rok! Cieszę się. Będzie ciekawie, bo

43 Dz. V, s. 2.
44 Dz. V., s. 2-3.
45 Tamże, s. 2.
46 Tamże.
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walka jest zawsze fascynująca”47. Z dalszych wypowiedzi wynika, 
że walka ta pociągnęła za sobą wiele cierpień. Anna mówiła wte
dy: „Ból trzeba przemieniać w silę. Dobrze, że mamy różaniec”48. 
W tych sytuacjach jedynie w modlitwie szukała oparcia.

Co było ostateczną przyczyną odejścia Anny z Liceum, trudno 
powiedzieć. Na pewno zaważyło przeniesienie szkoły do Jasła. Jej 
kuzynka twierdzi inaczej. Mówi, że przyczyną tego było wpływ 
Anny na młodzież. Oto jej słowa: „Po studiach Anna pracowała 
w szkole, w Liceum dla Przedszkolanek. Żyła swoją pracą i miała 
wielki wpływ na młodzież i cieszyła się wielką popularnością. To 
było przyczyną zwolnienia jej z tej pracy”49. Podobnego zdania 
jest autorka krótkiego życiorysu Anny, umieszczonego w „Roczni
ku Literackim”: „W latach 1950-1956 Anna pracowała jako nau
czycielka, polonistka, w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli 
w Jarosławiu. Intrygi uniemożliwiły jej tę pracę, co było dla niej 
tragedią”50.

Faktem jest, że Anna z Liceum odeszła. Z dniem 1 sierpnia 
1956 roku została przyjęta do pracy w Bibliotece Dziecięcej, w 
charakterze kontraktowego pracownika umysłowego. Pracowała 
tam do dnia 31 sierpnia 1958 roku51. O pracę w bibliotece ubiegała 
się na podstawie odbytego kursu bibliotekarskiego, który miał 
miejsce w Warszawie w roku szkolnym 1953/54. Był to kurs zaocz
ny, dlatego Anna mogła brać w nim udział. Egzamin końcowy 
zdawała przed Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie52.

Po dziewięciu miesiącach pracy w bibliotece, Anna ponownie 
ubiegała się o zatrudnienie w szkolnictwie, wszak czuła, że jej 
miejsce jest wśród młodzieży, na stanowisku nauczyciela i wycho
wawcy. Po złożeniu podania do wydziału Oświaty, otrzymała w 
dniu 13 maja 1957 roku orzeczenie Komisji Rehabilitacyjnej, wy
jaśniającej złożoność sprawy. Oto treść owego orzeczenia: „Woje-

47 Tamże, s. 7-8.
48 Tamże, s. 8.
49 T-8 (W. W i e r z b i c k a ,  Wspomnienia, s. 3).
50 S z c z e p a n i k ,  „Rocznik Literacki” , s. 188.
51 T-l (Dokument osobisty A. Jenke).
52 T-l (Zaświadczenie ukończenia kursu -  dokument osobisty).
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wódzka Komisja Rehabilitacyjna przy Wydziale Oświaty Prez. 
WRN w Rzeszowie na posiedzeniu odbytym 7 maja 1957 r. po 
rozpatrzeniu sprawy Ob. Jenke Anny b. naucz. Lic. dla Wychowa
wczyń Przedszkoli w Jarosławiu, obecnie zatrudnionej w Bibliote
ce Dziecięcej w Jarosławiu i wysłuchaniu petentki orzekła, że nie
porozumienia w szkole nie były podstawą do zwolnienia Obywatel
ki ze stanowiska naucz, w Lic. dla Wychowawczyń Przedszkoli w 
Jarosławiu, lecz było wynikiem likwidacji Zakładu. Zatrudnienie 
Obywatelki w Bibliotece Dziecięcej w Jarosławiu nastąpiło po po
rozumieniu się Władz. Oświaty Prez. WRN z Wydz. Kultury Prez. 
WRN w Rzeszowie.

Ubieganie się o ponowne zatrudnienie w szkolnictwie pozosta
wia się Obywatelce do osobistej decyzji, gdyż Kom. Rehab. nie 
widzi żadnych obiektywnych przeszkód w przedmiocie zatrudnie
nia”53.

Z treści tego dokumentu wynika, że Anna, wnosząc ponownie 
prośbę o przyjęcie jej do pracy w szkole, uzasadniała wcześniejsze 
jej zwolnienie jakimiś nieporozumieniami. Należy zatem przypusz
czać, że były one główną przyczyną usunięcia jej ze szkoły, choć 
Komisja Rehabilitacyjna tego nie potwierdziła.

W szkolnictwie została zatrudniona dopiero od 1 IX 1958 r., w 
charakterze nauczycielki języka polskiego w Liceum Sztuk Plasty
cznych w Jarosławiu54. Do tego czasu pracowała w Bibliotece 
Dziecięcej -  w sumie przez dwa lata. Był to dla niej długi okres 
oczekiwania na realizowanie umiłowanego przez nią zawodu nau
czycielskiego, od którego z konieczności musiała się oderwać. 
Chociaż w poprzedniej szkole miała trudności i doznawała wielu 
przykrości, to jednak za młodzieżą bardzo tęskniła i chciała do 
niej jak najszybciej wrócić.

d) Rozterki duchowe

Do przeżyć związanych ze szkołą i pracą, dołączyły się jeszcze 
osobiste rozterki wewnętrzne. Dotyczyły one jej przyszłości. Anna

' 3 T-l (Orzeczenie Komisji Rehabilitacyjnej dokument osobisty A. J.).
54 T-l (Zaświadczenie o zatrudnieniu A. J. do pracy).
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ciągle nie wiedziała jaką drogę życia wybrać. Wojna i lata okupac
ji, ciągły niepokój i niepewność, powstrzymywały ją od wszelkich 
decyzji. Potem studia, zaabsorbowanie nauką i działalnością apo
stolską odsuwało sprawy osobiste na dalszy plan, choć należy 
wspomnieć, że w tym czasie Anna miała swoje sympatie -  nie 
traktowała ich jednak zbyt poważnie. A lata uciekały.

Do pracy stanęła mając już 30 lat55. Był to najwyższy czas do 
podjęcia decyzji o swojej przyszłości. Widziała swoje koleżanki, 
które pozakładały już rodziny. Obserwowała ich życie, które było 
może pełne trosk i kłopotów, ale widziała też u nich wiele radości 
i szczęścia. Dlatego w jej sercu rodziły się różne uczucia i pytania, 
co ma wybrać: małżeństwo czy życie w wolnym stanie?

Nietrudno się domyśleć, że jako inteligentna dziewczyna, o mi
łej powierzchowności i wysokiej kulturze ducha, wzbudzała zainte
resowania chłopców. Jej kuzynka wspomina, że Anna odrzuciła 
oświadczyny pewnego inżyniera górnika, starającego się o jej rękę, 
mówiąc, że nie mieliby wspólnych zainteresowań56. Kiedy indziej 
tłumaczyła się brakiem zdrowia. Wahania były częste i długie. 
Wątpliwości, pragnienia, rozterki stawały się coraz bardziej mę
czące. Wreszcie powiedziała sobie, że będzie tak, jak Bóg zechce i 
biernie czekała na spełnienie się Jego woli, choć nie bez bólu: 
„Najtrudniej jest przejść po własnym sercu -  ale trzeba, więc moż
na ... Ach! Leczyłeś różne choroby. Jesteś Wszechmocny -  ulecz i 
moją, i mnie”57.

Cierpienia duchowe wyczerpywały jej zdrowie i siły, a nawet 
doprowadziły częściowo do ich utraty. Nękała ją w tym czasie cho
roba tarczycy i serca, a to z kolei wpływało na większą pobudli
wość nerwową. Anna ciągle się bała, że jej choroba przyczyni się 
do zwolnienia z pracy. Te przeżycia przelała również na papier: 
„Być może, że wcale nie będę mogła pracować w szkole... Jakże 
zazdroszczę Marysi, że ma Łaskę Stanu, ma szkołę. Ja jestem do 
niczego... Inni mają tyle dzielności i pogody, może dlatego, że nie

55 Dz. V., s. 8.
56 T-7 (G. Ligęza do B. Lipian, list z 20 I 1987).
57 Dz. V. s. 11.
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myślą o sobie. Ja przecież nie mogę wszystkiego zwalać na tarczy
cę”58.

Jednak w takim nastroju nie pozostawała długo; broniła się 
przed depresją wszelkimi sposobami. Wciąż wzbudzała radość i 
żyła nadzieją, że wszystko zmieni się na lepsze. W tym usposobie
niu mówiła: „Trzeba zawsze czegoś pragnąć, do czegoś tęsknić, 
czegoś oczekiwać”59.

Rozterki duchowe nękały Annę przez dłuższy czas, właściwie 
aż do momentu, gdy ustabilizowała swoją pozycję życiową. Z ob
serwacji niektórych osób wynika, że tę walkę ze sobą toczyła na 
tle podjęcia decyzji wyboru swego stanu. Jedna z bliskich jej osób 
snuje takie oto refleksje: „Anna była bardzo kobieca, matczyna. 
Jeśliby wyszła za mąż, byłaby dobrą matką, żoną. Jeśli się jednak 
tak nie stało, to z pewnością coś ważnego zaważyło na jej losie. 
Musiała przeżyć w swej młodości jakiś dramat. Nie wiadomo jaki? 
Zrezygnowała z małżeństwa dla jakiegoś celu. Może na to wpłynę
ła jej matka? -  uważając małżeństwo za coś gorszego, trudniejsze
go? Anna była raczej nastawiona na założenie rodziny. Coś tu 
musiało zaważyć, że obrała stan wolny. Była przecież ładna, zad
bana, gustownie się ubierała, a starających się o jej rękę też miała.

Jeżeli losy jej potoczyły się jednak inaczej, to dlatego, że Anna 
nie z konieczności, lecz z przekonania tego wyboru dokonała, 
uważając, że to będzie dla niej lepsze. I wtedy w zupełności odda
ła się na służbę innym. Służyła Dobru, bez względu na to, jaką 
ono przybierało formę i kształt. Jej oddanie było świadome i cał
kowite, zmierzało do jednego celu: skierować wszystko ku Bogu. 
I siebie, i ludzi, i pracę60.

Późniejsze jej życie potwierdziło, że wybór ten był słuszny i 
jedyny dla niej. Zanim jednak doszła do ostatecznej decyzji, prze
szła przez wiele cierpień duchowych, rozterek i wątpliwości. Jedy
nie w gorących i ufnych modlitwach szukała ukojenia i wsparcia. 
W tym czasie bardzo dużo się modliła, zwłaszcza do Matki Naj
świętszej. Ją przede wszystkim prosiła, by pomogła jej rozstrzyg-

58 Tamże, s. 12.
59 Tamże, s. 13.
60 H. S z c z e p a n i k ,  Wspomnienia, z. II, s. 3-5.
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nąć o swym losie61. I nie zawiodła się. Przyszło rozwiązanie. Anna 
znowu znalazła się wśród młodzieży, dla której była wszystkim: 
nauczycielem, wychowawcą, przyjacielem, a niekiedy i matką, bo
wiem opiekowała się wieloma opuszczonymi, biednymi dziećmi. 
Młodzież i dzieci zajmą jej cały czas; dla nich będzie się poświęcać 
bez reszty, dając im do dyspozycji wszystko, co będzie posiadać.

W tym właśnie oddaniu się innym Anna odczytywała swoje 
zadanie życiowe i powołanie. Z chwilą jego odczytania, przyszedł 
spokój i zadowolenie oraz całkowita pewność, że jest na swoim 
miejscu, i że pełni wolę Bożą.

2. Praca w L iceum  Sztuk Plastycznych

Pracę pedagogiczną w całej pełni i wszechstronnie rozwinęła 
Anna dopiero w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Rozpo
częła ją 1 września w 1958 roku i w szkole tej pozostała prawie do 
śmierci. W pierwszym roku swej pracy w LSP, oprócz języka pols
kiego, Anna była odpowiedzialna za świetlicę szkolną.

Liceum Sztuk Plastycznych należy do trudniejszych szkół, jest 
to bowiem szkoła artystyczna, skupiająca młodzież pochodzącą z 
różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach, uzdolnieniach, 
przekonaniach. Toteż roztaczanie nad nią opieki wymaga odpo
wiednich kwalifikacji, przygotowania, ciągłego wyszukiwania no
wych metod i sposobów trafiania do uczniów. Za dobre funkcjono
wanie szkoły szczególnie była odpowiedzialna dyrekcja. Funkcję 
tę, po roku pracy, powierzono Annie. Stanowisko dyrektora obję
ła 1 IX 1959 r. i pełniła jego obowiązki przez trzy lata. Po trzech 
latach, na własną prośbę, z dniem 31 VIII 1962 r. została zwolnio
na z tej funkcji, a przyznano jej rolę zastępcy dyrektora. I znowu 
na własną prośbę, z dniem 31 VIII 1964 roku, została zwolniona z 
obowiązków zastępcy dyrektora i pozostawiona na etacie zwykłej 
nauczycielki języka polskiego62. I przy tym pozostała do końca.

61 Dz. V, s. II.
62 T-l (Zaświadczenie o zatrudnieniu i nominacje -  dokumenty osobiste Anny 

Jenke).
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a) Na odpowiedzialnym stanowisku

Funkcja dyrektora szkoły artystycznej była dla Anny dość po
ważnym problemem i wzbudzała w jej sercu wiele obaw, czy podo
ła tym obowiązkom, tak bardzo odpowiedzialnym i skomplikowa
nym, w czasie szczególnie trudnym. Obawy były słuszne i uzasad
nione. Na szkołę bowiem patrzyła jak na żywy organizm, składają
cy się z kadry nauczycielskiej, personelu administracyjnego i ucz
niów oraz jak na miejsce pracy, budynek z wyposażeniem.

I zaraz na początku, na tych dwóch odcinkach, dostrzegła wie
le braków, które wymagały natychmiastowego uzupełnienia. Po 
odbytym sześcioletnim stażu pracy w szkolnictwie i po przebytych 
doświadczeniach, Anna miała już pewien obraz szkoły. Widziała, 
jak dotychczas działały szkoły i rozumiała, jaka powinna być w 
przyszłości jej szkoła. Cała jej uwaga skupiała się na razie na tym, 
jak powinna konkretnie prosperować szkoła, za którą czuła się 
odpowiedzialna.

Wiedziała, że w dużej mierze będzie to zależało od właściwego 
doboru kadry nauczycielskiej i od dobrej współpracy między peda
gogami. Dlatego nauczycielom stawiała wysokie wymagania. Wy
magała przede wszystkim od siebie. A oto co na ten temat mówi 
jedna z jej współpracownic, którą Anna jako dyrektorka przyjmo
wała do pracy. Ta osoba była jeszcze młoda; bezpośrednio po stu
diach zgłosiła się do pracy w Liceum Sztuk Plastycznych. Na pod
stawie dłuższej obserwacji Anny wydała dość krytyczną opinię. 
Oto ona: „Anna aniołem się nie urodziła, posiadała i negatywne 
cechy charakteru. Po śmierci wszyscy chcą mówić jak najlepiej. Ja 
zechcę powiedzieć, jak ją widziałem w szkole. Anna była człowie
kiem o twardym charakterze. Nie była łatwa -  chodzi o okres pra
cy w LSP. Jako dyrektorka szkoły była bardzo wymagająca i od 
grona nauczycielskiego, i od uczniów. Jeśli chodzi o dobór kadry, 
to stawiała jej wysokie wymagania: wszyscy musieli być bez zarzu
tu. Niczego nie przepuściła, trzymała ostrą dyscyplinę. Wymagania 
dotyczyły osobowości nauczycieli. I rzeczywiście, w okresie, kiedy 
ona była dyrektorem, szkoła LSP stała na najwyższym poziomie 
od początku jej istnienia. Po jej odejściu już takiego poziomu nie
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miała. Profesor Anna wymagała od siebie i od innych. Była silną 
indywidualnością, typem autorytatywnym, a nieraz apodyktycz
nym. Wszyscy musieli jej słuchać. Jeśli ktoś z nauczycieli miał inne 
zdanie, musiał długo ją przekonywać. Ale gdy się przekonała do 
słuszności, wtedy ustępowała, uznając czyjąś rację.

Dzięki temu, że była stanowcza i wymagająca od siebie i od 
innych -  mogła dokonać wiele pięknych rzeczy, mogła zrobić wiele 
dobrego. Jako dyrektor była ciągle w szkole. Pilnowała każdej 
sprawy, wglądała we wszystko, jak to zresztą powinno być.

Należy podkreślić u niej dobrą wolę we wszystkim, co czyniła, 
czego wymagała. Nie miała złych intencji, to jest pewne, choć czę
sto sama była źle rozumiana. Komuś mogło się wydawać, że nie 
ma racji, że kogoś przez to krzywdzi, Anna na pewno ze swojej 
strony czyniła to w dobrej myśli. Ona miała dobrą wolę czynienia 
wszystkim dobrze. W sprawach konfliktowych musiała się do stro
ny przeciwnej przekonać, dopiero wtedy ustąpiła...

W stosunku do młodzieży była także wymagająca. Wszystkich 
podciągała do jakiegoś poziomu: słabszych, by sprostali swoim za
daniom, mocniejszych, by się utrzymali na swoim poziomie. Dbała 
bardzo o dobro duchowe młodzieży. Purytanką nie była, ale czys
tość młodzieży bardzo jej leżała na sercu, zwłaszcza dziewcząt. 
Dbała o ich życie religijne. W tym kierunku dokładała wiele sta
rań.

Przede wszystkim zabiegała o własne życie religijne. Nie pa
trząc na sytuację polityczną, różne zapatrywania otoczenia, każdy 
dzień zaczynała Mszą św. Mniejsza o to, czy była w Jarosławiu, 
czy poza, np. z okazji jakichś zjazdów, konferencji. Przed spotka
niem Anna musiała najpierw być na Mszy św.

Zarówno w szkole, jak i poza -  taki jej styl życia każdy apro
bował. Bo Anna była takim człowiekiem, że nie raziła nikogo ani 
jej pobożność, ani sposób rozwiązywania takich czy innych proble
mów, gdyż wszyscy wiedzieli, że dąży do dobra. W tym wszystkim 
było wiele taktu, kultury osobistej. Stąd jej postępowanie znajdo
wało aprobatę otoczenia.

Na podkreślenie zasługuje jej silna wola w dążeniu do celu. 
Mimo różnych wad i słabości natury, do których się umiała i chcia-
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ła przyznać, potrafiła wypracować u siebie taką postawę, że można 
ją zaliczyć do ludzi niezwykłych”63.

Była to opinia wydana kilka lat po śmierci Anny, przez peda
goga i współpracownika, patrzącego z bliska na swoją dyrektorkę 
i doznającego od niej różnego rodzaju nacisków i wymogów oce
nianych często jako bardzo ostre64. Opinia ta częściowo pokrywa 
się z oceną innej profesorki, która też mówi o wysokich wymaga
niach, stawianych przez Annę wszystkim, także rodzicom młodzie
ży, których wciągała do współpracy. Oto jej relacje: „Anna Jenke 
za swego dyrektorstwa troskliwie czuwała nad prawidłowym ukła
dem stosunków międzyludzkich w Liceum, nad właściwym dobo
rem kadry, której stawiała wysokie wymagania dydaktyczne i wy
chowawcze. Dzięki swojemu autorytetowi moralnemu oraz talen
towi wymowy, zdołała porwać na rzecz wychowania młodego po
kolenia nie tylko nauczycieli, ale i rodziców. Tworzyła sekcje 
przedmiotowe, «kwadranse pedagogiczne», «uniwersytet dla rodzi
ców» z seriami odczytów, między innymi także na tematy sztuki”.

Działania te wynikały ze spojrzenia Anny Jenke na szkołę jako 
na „żywy organizm”. Chcąc dobrze wypełnić powierzone zadania, 
Anna musiała widzieć szkołę także od strony jej funkcjonalności, 
czyli musiała dokładnie poznać bazę materialną oraz charakter, 
typ i prawa szkoły artystycznej. Jak to czyniła, mówi znowu ktoś z 
grona nauczycielskiego: „Sprostanie zadaniom nauczyciela i dyrek
tora szkoły artystycznej powodowało chęć poznania praw, jakie 
rządzą sztuką. Osobiście najwięcej dały jej wystawy prac ucz
niowskich i hospitacje lekcji praktycznych, gdzie «na żywo» spoty
kała się z warsztatem pracy plastyka i jego osiągnięciami”65. To z 
kolei pociągało chęć stworzenia uczniom odpowiednich warunków, 
by wszystkie ich możliwości artystyczne mogły być należycie rozwi
jane i udoskonalane.

Anna dostrzegała więc palącą potrzebę rozbudowy bazy loka
lowej, nowych pracowni: „Widziała zatem na pewno, że sztuka w 
swych odmianach i barwach jest potężnym budulcem konstruują-
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cym rzeczywistość wewnętrzną młodych i że tworzy ona człowieka 
nieobojętnego na zjawiska otaczającego go świata, twórczego i od
powiedzialnego. Nieustannie czynna i myśląca Anna postanowiła 
dla rozwoju tych wartości stworzyć szerszą bazę lokalową, przeko
nując władze miejscowe i wojewódzkie o konieczności adaptacji 
wolnych pomieszczeń nieużytkowych dla celów szkolnych, na co 
uzyskała zgodę i potrzebne subsydia”66.

Jak sobie radziła z odpowiedzialnymi obowiązkami w szkole, 
mówi jeszcze inna jej koleżanka: „W roku 1959 powołano Annę 
na stanowisko dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
Najbliżsi nazywali to rekompensatą, rehabilitacją za doznane przy
krości. Dla Anny było to podjęcie niezwykle odpowiedzialnych 
obowiązków, którymi naprawdę się przejmowała. Wtedy już na 
nic poza szkołą nie miała czasu i była ogromnie zmęczona. Nieba
gatelne były to obowiązki. Oprócz nadzoru pedagogicznego w 
szkole, czuwała nad budową nowego internatu; wolne pomieszcze
nia przeznaczała na pracownie, reorganizowała personel pedagogi
czny i administracyjny po odejściu byłych pracowników. Każdą 
naszą rozmowę kończyła wciąż tą samą prośbą: proszę o modlitwy 
do św. Judy Tadeusza, bo mi bardzo ciężko. I św. Juda Tadeusz 
nie zawiódł, Anna wypełniła swoje obowiązki w stu procen
tach”67.

To samo potwierdzają inne osoby z grona i podziwiają jej za
pał i poczucie odpowiedzialności, gdyż tylko one były czynnikiem 
pobudzającym do działalności, gdyż wrodzonych zdolności do re
montów i innych podobnych prac nie miała, jak to zresztą zauwa
żały osoby postronne: „Z podziwem patrzyłam na jej wysiłek i 
osiągnięcia, tym bardziej, że było w niej wiele niezaradności w 
tych sprawach... Była także słaba fizycznie, chorowita, nadmiernie 
wrażliwa... A przecież mimo wszystko potrafiła tyle zdziałać”68. I 
jeszcze jedna wypowiedź na ten temat: „Jako dyrektor wzorowo 
organizowała pracę w szkole i kulturalną działalność w środowis
ku. Rozbudowała bazę lokalową... Dzięki organizowaniu przez

“  Tamże.
67 T-8 (K. K u b a l ,  Wspomnienia, s. 2).
68 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 5).
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Ministerstwo Kultury i Sztuki, któremu szkoła podlegała, kurso- 
konferencji ogólnokrajowych w celu wymiany doświadczeń między 
szkołami artystycznymi oraz dzięki konsultacjom z profesorami 
krakowskiej ASP i innych uczelni, został stwierdzony wysoki po
ziom nauczania, a to podnosiło rangę szkoły w środowisku jarosła
wskim”69.

Osiągnięcia Anny na polu dydaktycznym, wychowawczym, a 
także administracyjnym dostrzegł także Wydział Kultury Prezy
dium WRN, który decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki przyzna
wał jej nagrodę pieniężną za ofiarną pracę i wybitne osiągnięcia 
pedagogiczne70.

Sama Anna o swoich osiągnięciach niewiele mówiła. Jeśli wi
działa, że cokolwiek dobrego zrobiła, to nie przypisywała tego tyl
ko sobie, lecz przede wszystkim łasce Bożej. Wyraziła to w liście 
do koleżanki: „Pytasz o mnie. To całe dyrektorowanie jest feno
menem i cudem łaski Bożej. Jest ciekawe i jest ciekawie. Jest tru
dno! Umiem już także «robić remonty». Harcerska zaprawa przy
daje się”71.

Jednakże słabe zdrowie i wciąż wyczerpujące się siły zmusiły 
ją do złożenia rezygnacji z funkcji dyrektora. Wydział Kultury 
przychylnie ustosunkował się do jej prośby, ale w tym samym 
roku, tj. w 1962, powierzył jej funkcję zastępcy dyrektora72. W 
tej roli Anna miała pracy znaczniej mniej, dlatego mogła bardziej 
się oddać sprawom młodzieży.

b) Utalentowana polonistka

W Liceum Anna uczyła języka polskiego. Do tego przedmiotu 
była bardzo dobrze przygotowana. Znała doskonale historię litera
tury polskiej i zdawała sobie sprawę z ważności przedmiotu, bo
wiem znajomość języka ojczystego wraz z literaturą jest ogromnie

69 S z c z e p a n i k ,  „Rocznik Literacki” , s. 188.
70 T-l (Dokumenty Anny Jenke). Zachowane zaświadczenia, mówiące o przy

znaniu nagród pieniężnych za ofiarną pracę i wybitne osiągnięcia dotyczącą lat: 
1959-1967, oraz 1972-1973.

71 T-4 (A. Jenke do M. Ł., list -  b. d.).
72 T-l (Zaświadczenie o zatrudnieniu -  dokument osobisty).
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ważnym elementem w pedagogice stosowanej w każdym kraju. 
Anna rozumiała, jak wielkie usługi oddaje język w kontaktach 
międzyludzkich. Bo takt i kultura to środki najbardziej potrzebne 
w życiu społecznym. One bowiem zbliżają człowieka do człowie
ka, przynoszą radość, tworzą więzy przyjaźni. W konkretnym ży
ciu społecznym nieraz czyjeś życzliwe słowo skierowane do drugie
go człowieka więcej znaczy niż jakaś pomoc materialna, choćby 
konieczna, ale udzielona z zimnego wyrachowania i bez słowa.

Zważywszy na wielkie znaczenie znajomości języka polskiego i 
literatury, ogromnie ważną rzeczą jest dobór odpowiednich sił pe
dagogicznych do nauczania tego przedmiotu. Dobrzy pedagodzy, 
chcąc osiągnąć efekty w nauczaniu, winni dbać o stosowanie traf
nych metod i sposobów. Nauczyciel i wychowawca, urabiając po
stawę swoich uczniów, jest zobowiązany sam zachować taką posta
wę, która by uczyła działać z przekonaniem, opartym na doświad
czeniu i własnym przykładzie73.

W opinii uczniów, a także nauczycieli, profesor Anna uchodzi
ła za utalentowanego nauczyciela języka polskiego. Taką ocenę 
wydały już uczennice w Liceum Przedszkolanek, taką wystawili 
też jej uczniowie w Liceum Sztuk Plastycznych, albowiem w tej 
szkole uczyła dłużej, a jej praca była wydatniejsza, bo wsparta już 
bogatym doświadczeniem.

Lekcje języka polskiego, prowadzone przez profesor Annę Jen- 
ke w LSP, budziły u uczniów zachwyt lub przynajmniej duże zain
teresowanie. Wracając już do cytowanego w „Roczniku Literac
kim” szkicu biograficznego Anny, można w nim znaleźć krótką jej 
charakterystykę jako polonistki: „Utalentowana polonistka, Anna 
Jenke, umiała przekonać młodzież do swego przedmiotu, prowa
dząc lekcje bardzo atrakcyjnie. Szczególnie dbała o kulturę żywe
go słowa i popularyzację polskiej poezji oraz teatru, współpracu
jąc przy szkolnych inscenizacjach, konkursach recytatorskich... 
prowadziła również klub dyskusyjny”74.

73 D. L a p l a n e ,  Chrześcijańskie wychowanie i tożsamość, „Communio” 5 
(1985) nr 5, s. 98.

74 S z c z e p a n i k ,  „Rocznik Literacki” , s. 188.

143



A oto wypowiedź innego pedagoga na ten temat: „Oczytana, 
śledząca rozwój życia kulturalnego w Polsce i w świecie, znała 
przewybornie przedmiot, którego uczyła, a lekcje jej, według rela
cji uczniów, były zawsze ogromnie ciekawe, pobudzające do refle
ksji, prowokujące do dyskusji, wdrażające do samodzielnych po
szukiwań”75.

Dużą pomocą w pracy były także jej osobiste zalety, takie jak: 
wrodzona kultura, takt, delikatność, miła powierzchowność, a 
nade wszystko wrodzony talent słowa, który czynił wszystkie jej 
wystąpienia, przemówienia, referaty -  „arcydziełem sztuki, pięk
nej formy literackiej i zarazem treściowej”76. Jedna z bliskich jej 
osób, również nauczycielka, która brała udział w lekcji „pokazo
wej”, prowadzonej przez Annę z polecenia Ośrodka Metodyczne
go, powiedziała: „W tym wypadku lekcje Anny, można powie
dzieć były «koncertem» -  tak pod względem metodycznym, jak i 
wychowawczym. Pamiętam jedną z nich na temat ballady A. Mic
kiewicza Lilie. Nawet ja, nie mówiąc o uczniach, byłam wstrząś
nięta okrucieństwem żony morderczyni i jej męką duchową po za
biciu męża, tak mistrzowsko to wyprowadziła Anna z pozornie 
takiej sobie legendy... Ona umiała kształtować młode charaktery, 
uwrażliwiać sumienia na Dobro i Piękno”77. „Bo jej lekcje -  jak 
powie inna jej przyjaciółka -  miały jakąś swoistą barwę, koloryt, 
który zajmował audytorium... Były w nich: dowcip, biegłość, wie
dza, swobodna narracja, pauzy na refleksje, marginesy”78. To 
wszystko czyniło lekcje bardzo atrakcyjnymi. Uczniowie, którzy 
korzystali z nich, byli wprost zachwyceni zarówno samą osobą pro
fesorki, jak i formą przekazywanej wiedzy. Dlatego słusznie po
wiedziała jedna z jej koleżanek: „Jaka szczęśliwa ta młodzież, któ
rą ona uczy i którą kieruje”79.

Podobnie mówiła sama młodzież: „Jej lekcje były tak atrakcyj
ne i ciekawe, że wiele osób dzięki temu decydowało się na studia

75 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 4).
76 T-8 (L. T o m k i e w i c z ,  Wspomnienia).
77 T-8 (K. K u b a l ,  Wspomnienia, s. 1).
78 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 5).
79 T-7 (M. Cichoń do B. Lipian, list z 29 I 1985).
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polonistyczne”80. Jeden jej uczeń, obecnie nauczyciel, wprost 
mówi: „Moja decyzja o podjęciu studiów polonistycznych i pracy 
w zawodzie nauczycielskim zrodziła się właśnie na lekcjach języka 
polskiego w sposób przepiękny prowadzonych przez profesor 
Annę Jenke”81. Inna uczennica dodaje: „Jej lekcje polskiego były 
niezapomniane. Oprócz wspaniale podawanych wiadomości, było 
jeszcze coś, co sprawiało, że po tych lekcjach byliśmy lepsi... To, 
co mówiła miało inny wymiar i wielką siłę oddziaływania, kształto
wania”82. Uzupełnieniem poprzednich wypowiedzi jest jeszcze i 
ta: „Wspominam wspaniałe lekcje z języka polskiego. Każda z 
nich to małe arcydzieło, kopalnia wiedzy potraktowana bardzo 
szeroko, wyczulająca na problemy drugiego człowieka. Chciała 
nas uczyć wzajemnej miłości i szacunku do rzetelnej pracy”83.

Dlaczego lekcje języka polskiego prowadzone przez profesor 
Annę Jenke były takie ciekawe? Odpowiedź na to pytanie dają 
również sami uczniowie. Mówią, że profesor Anna w prowadzeniu 
lekcji stosowała różne metody, wnosiła dużo urozmaiceń. Raz pro
wadziła je jako wykład, innym razem jako dialog, a kiedy indziej 
polecała samym uczniom przygotować lekcję w domu, by potem 
w klasie wspólnie ją omówić i zreferować. Profesor Anna swoim 
autorytetem tak zobowiązywała uczniów -  jak twierdzi jeden z 
nich -  „że chciało się zapaść pod ziemię, jeśli było się nieprzygoto
wanym”84.

Zafascynowanie Anny językiem i kulturą polską było tak duże, 
że nie zamykało się tylko w jej umyśle: musiało gdzieś samorzut
nie udzielać się na zewnątrz -  jak mówią byli jej uczniowie: „Jej 
entuzjazm i zafascynowanie kulturą polską, literaturą i w ogóle 
polskością było tak wielkie, że udzielało się nam wszystkim”85.

Sama Anna mówiła, że praca wśród młodzieży jest bardzo in
teresująca, bogata, żywa, zwłaszcza dla polonisty, który chce prze-

80 T-8 (A. Ł ę t k a ,  Wspomnienia, s. 3).
81 T-8 (T. P c t r y ,  Wspomnienia).
82 T-8 (Cz. B c tz ,  Wspomnienia).
83 Tamże.
84 T-8 (E. K a r d a s z y ń s k a ,  Wspomnienia).
85 T-8 (F. D z i e d z i c ,  Wspomnienia, s. 1).
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kazać nie tylko wiedzę z języka polskiego, ale jeszcze tyle innych 
ważnych spraw. W swoim dzienniczku Anna zanotowała pewne 
uwagi na ten temat: „Jestem nauczycielką polonistką w Liceum 
artystycznym. To jest ciekawa szkoła i ciekawa młodzież. Poloni
sta ma sam pełne ręce pracy, a zwłaszcza jeśli chce, by lekcje były 
żywe, bogate. Coś doczytać, przemyśleć, pokazać «zielone świat
ło» na tyle ważnych i pięknych spraw”86. Z tych słów wynika, że 
Anna zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności za przyszłe poko
lenie, któremu wciąż pragnęła ukazywać „zielone światło” na wyż
sze wartości, na Boga, zmuszając je do samodzielnego myślenia, 
wyciągania odpowiednich wniosków dla siebie z różnych doświad
czeń życiowych, obserwacji świata i umiłowania Bożego Piękna w 
nim zawartego. Ku temu służyły, między innymi, właśnie lekcje 
języka polskiego.

Te wspaniałe arcydzieła, jak określano lekcje z polskiego, roz
taczały też przed nią szerokie możliwości oddziaływania nie tylko 
na umysły uczniów, ale także na całą ich psychikę. Tym właśnie 
zjednywała sobie serca młodych ludzi. Dar ten był bardzo pomoc
ny w jej pracy apostolskiej. Anna występowała w szkole nie tylko 
jako polonistka, ale równocześnie jako apostoł, głoszący i szerzący 
Bożą Prawdę, Miłość i Dobroć. W tej misji posługiwała się pięk
nym językiem, co ułatwiało jej pracę i przynosiło pożądany sku
tek.

Dla uczniów lekcje języka polskiego były szansą do nawiązy
wania bezpośredniego kontaktu ze swoją profesorką, która była 
dla nich nie tylko autorytatywnym pedagogiem, ale także przyja
cielem, powiernikiem tajemnic, a niektórzy widzieli w niej nawet 
matkę. To wzajemne poznawanie się, to zaufanie i przywiązywanie 
najczęściej rodziło się poprzez lekcje języka polskiego. Wyraźnie 
podkreślają to sami uczniowie, którzy po wielu latach wspominają 
owe lekcje nie tylko jako źródła wiedzy, ale jako pewne „chwyty” 
pedagogiczne, godne podziwu i naśladowania. Oto ich słowa: „Po
dziwialiśmy zdolność pozyskiwania sobie młodzieży, a odbywało 
się to poprzez piękne lekcje języka polskiego”87.

86 Dz. VI, s. 2.
87 T-7 (J. Popek do B. Lipian, list z 27 I 1985).
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Spojrzenie na Annę od strony jej zawodu pozwoliło poznać ją 
bliżej i lepiej jako osobę nieprzeciętną również i w tym względzie. 
Potwierdzają to świadectwa wydane wcześniej przez uczennice Li
ceum Przedszkolanek, a potem przez uczniów LSP. Ma to o tyle 
znaczenie, że wszystko w życiu Anny okazywało się przydatne.

Taki bowiem jest sens wszelkiej działalności i powołania apo
stolskiego. Wyżej wymienione fakty poświadczają również to, że 
specjalizacja zawodowa ogromnie pomogła Annie w pracy dla dru
gich. Przede wszystkim język jest pierwszym i koniecznym środ
kiem porozumienia między ludźmi. Jeżeli jest on żywy, piękny, 
prosty i zrozumiały, to łatwiej jest nawiązać dialog z wierzącymi i 
niewierzącymi, i osiągnąć zamierzony cel apostolski. A celem tym 
jest ukazywanie wszystkim ewangelicznego orędzia Chrystusa, o 
czym wyraźnie mówi Sobór Watykański II w Dekrecie o Apostol
stwie Świeckich: „Co do apostolstwa ewangelizacji i uświęcania lu
dzi, świeccy powinni być szczególnie przygotowani do nawiązywa
nia dialogu z bliźnimi, wierzącymi czy niewierzącymi, by wszyst
kim ukazywać ewangeliczne orędzie Chrystusa” (DA 31). Cel ten 
osiągała Anna wszystkimi dostępnymi jej środkami.

c) Dobra wychowawczyni

Wśród wielu cech i przymiotów, które przypisywano profesor 
Annie Jenke, był jeszcze jeden i to może najważniejszy przymiot 
-  to dobra wychowawczyni. Tym tytułem została obdarowana 
przez uczniów, ale nie tylko. Znana była władzom oświatowym w 
szkolnictwie, gronu nauczycielskiemu i społeczeństwu jako dobry 
dyrektor LSP, w którym potrafiła świetnie rozwiązywać sprawy 
dydaktyczne, organizacyjne i personalne. Ale przy tym wszystkim 
zasłynęła również jako dobra wychowawczyni bez reszty oddana 
młodzieży.

W pracę wychowawczą profesor Anna włożyła całe swoje ser
ce. Mówi o tym jeden z jej uczniów: „Profesor Anna Jenke była 
dla nas jak matka. Potrafiła ostro zganić za niechlubną postawę, 
jak i pochwalić za czyn zasługujący na wyróżnienie. Potrafiła cie
szyć się wspólnie z nami sukcesami każdego z nas i martwić się 
niepowodzeniami, a raczej współczuć, by za chwilę jednym sło-
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wem pocieszyć, podnieść na duchu. Nie pozostawiała nikogo bez 
pomocy, toteż wychowankowie z dziecięcą szczerością zwierzali się 
ze swoich osobistych zmartwień i kłopotów, a ona to wszystko no
siła w sobie, rozważała i szukała właściwego rozwiązania”88. Inny 
uczeń potwierdza to świadectwo, mówiąc: „Jako wychowawczyni i 
nauczycielka traktowała nas jak matka. Starała się z każdym ucz
niem rozmawiać osobiście, starała się pomóc. Ona wychodziła na
przeciw. Ona wyczuwała, co komu potrzeba... Jako wychowaw
czyni była wspaniała”89.

W stosunku do wychowanków prof. Anna starała się być 
obiektywna, a w konfliktowych sprawach -  bezstronna. Na potwier
dzenie tego jeden z uczniów wspomina takie zdarzenie: Raz w 
szkole pobił się mocno z kolegą. Ten natychmiast udał się na skar
gę do dyrektorki Anny Jenke, zwalając oczywiście całą winę z sie
bie. Jednakże dyrektorka, po rozmowie, uznała winę po obydwu 
stronach i wymierzyła odpowiednią karę. Na temat finału tej spra
wy ów uczeń mówi: „Zostałem ukarany przez profesor Annę Jen
ke, a mianowicie przez dwa tygodnie, po dwie godziny dziennie 
miałem rąbać drzewo na opał w szkole. Kara słuszna. Byłem na
wet zadowolony z tego. Nikt o tym nie wiedział, bo profesorka 
nikomu o tym nie mówiła. Kolega także był ukarany. Jest to do
wód na to, że profesor Anna była sprawiedliwa i nie rozczulała się 
nad nami, tylko zdrowo nas wychowywała. Ja z jej rąk przyjąłbym 
każdą karę”90. Młodzież doskonale wyczuwała, co kryje się za 
taką postawą profesorki i dlatego każda jej decyzja, choćby przy
kra, była przez uczniów przyjmowana jako słuszna i najlepsza.

Zasadniczym celem wychowania Anny było kształtowanie oso
bowości ucznia oraz wyrobienie u niego otwartej postawy na dru
giego człowieka, czyli postawy autentycznego katolicyzmu, o czym 
tak jasno wypowiedziała się Kongregacja do Spraw Wychowania 
Katolickiego. W dokumencie czytamy: „Integralna formacja czło
wieka, jako cel wychowania, obejmuje rozwój wszystkich ludzkich 
zdolności ucznia, przygotowanie do życia zawodowego, kształto-

88 T-8 (T. P e t r y ,  Wspomnienia, s. 2).
89 J. M a z u r ,  Wspomnienia, z. I, s. 29.
90 Tamże, s. 35.
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wanie zmysłu etycznego i społecznego, otwarcie się na transcenden
cję i jego wychowanie religijne”91. Dalej ten sam dokument pod
kreśla: „Do powołania każdego wychowawcy katolickiego należy 
trud nieustannego wypracowania społecznego wzorca, ponieważ 
formuje on człowieka, mając na względzie wyłącznie tegoż czło
wieka w społeczeństwie. Przygotowuje go do podjęcia społecznego 
zaangażowania, zmierzającego ku doskonaleniu jego struktur po 
to, by je uzgadniać z zasadami ewangelicznymi i czynić ludzkie 
współżycie pokojowym, braterskim i wspólnotowym”92.

Nauka Kościoła o wychowaniu, sprecyzowana tak dobitnie w 
roku 1986, znalazła swoje pełne odzwierciedlenie w życiu zawodo
wym Anny, zmarłej o 10 lat wcześniej. Liczne przykłady, świade
ctwa i fakty przemawiają za tym w pełni. Oto niektóre z nich: 
„Anna była otwarta na sprawy świata, uczyła młodych szeroko 
pojętego, pięknego, współcześnie pojętego katolicyzmu”93. Mło
dzież dostrzegała wartości ewangeliczne, którymi żyła ich profe
sorka i które chciała im przekazać. Jedna z byłych uczennic mówi: 
„Profesorka starała się nauczyć nas właściwej postawy wobec dru
giego człowieka, jak to sama czyniła. Uczyła sumienności i rzetel
ności w pracy, dobrego spełniania swoich obowiązków”94.

Podobnie mówi inny uczeń: „Przy pani profesor Jenke napra
wialiśmy swoje charaktery. Ona dostarczała nam wzorców, wspo
minając o ludziach wielkich, prawych i szlachetnych”95. Opinie 
owe są o tyle znaczące, iż były wydawane przez tych, którzy bez
pośrednio stykali się wydarzeniami związanymi z życiem i postępo
waniem profesor Anny.

W pracy wychowawczej Anna kładła duży nacisk na dostrzega
nie drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy mate
rialnej czy duchowej. Problem ten porusza często na godzinach 
wychowawczych. Jedna z byłych uczennic mówi, że „wypracowa-

91 Kongregacja do Spraw Wychowania katolickiego, Świecki katolik świad
kiem wiary w szkole, Poznań 1986, nr 17.

92 Tamże, nr 19.
93 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 4).
94 T-8 (E. K a r d a s z y ń s k a ,  Wspomnienia).
95 T-8 (T-8 (T. P e t r y ,  Wspomnienia, s. 2).
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nia domowe i zadania klasowe najczęściej poruszały problemy mo
ralne i zagadnienia bardzo ważne w rozwoju, w dążeniu do idea
łów człowieczeństwa”96. „Gdyż profesor Anna -  jak mówi były 
jej uczeń -  była zawsze pełna troski o drugiego człowieka. Zwra
cała uwagę na dobro i starała się uwrażliwić na nie swoich ucz
niów. Uczyła nas szacunku dla człowieka, kimkolwiek by on nie 
był”97. Inny uczeń potwierdza tę opinię: „Uczyła nas współczucia 
dla innych, wrażliwości na zło, na nieuczciwość, na krzywdę i cier
pienia bliźnich. Czyniła to przy każdej okazji. Prowadziła wiele 
wartościowych dyskusji, w których każdy chciał się wykazać i któ
re później stawały się punktem wyjścia dla następnych na godzi
nach wychowawczych”98.

To, co Anna przekazywała na godzinach wychowawczych, 
chciała potem widzieć w praktyce. Często z uczniami szła do naju
boższych i zaniedbanych rodzin, niosąc im pomoc. W praktyczny 
sposób uczyła młodzież faktycznej miłości bliźniego. Potwierdze
niem tego niech będzie jeszcze jedna wypowiedź ucznia: „Profesor 
Anna dopingowała nas do szlachetnych, bezinteresownych uczyn
ków. Pamiętam, że często opowiadała nam o rodzinach najuboż
szych, mieszkających niedaleko naszej szkoły. Dla jednej takiej 
rodziny, gdzie znajdowało się dużo małych, zaniedbanych dzieci, 
zorganizowała wśród nas opiekę... Pamiętam także bardzo dobrze 
lekcję wychowawczą, na której omawialiśmy Traktat o szczęściu 
Tatarkiewicza. Wypłynął tam problem znieczulicy społecznej, któ
rej przykładów nazbieraliśmy aż nadto. Profesorka tłumaczyła ten 
problem, dając przykłady wzięte z życia. Na zakończenie powie
działa, że człowiek powinien się wstydzić swego złego postępowa
nia, ale nigdy nie może się wstydzić czynienia dobrze innym”99.

Nie należy się zatem dziwić, iż uczniowie, którzy mieli taki 
wzór w swojej wychowawczyni, pragnęli ją naśladować. Na każ
dym kroku odczuwali jej dobroć, życzliwość, serdeczność, dlatego 
chcieli stale z nią przebywać, rozmawiać, po prostu -  cieszyć się

1,6 T-8 (A. Ł ę t k a ,  Wspomnienia, s. 4).
97 T-8 (F. D z i e d z i c ,  Wspomnienia, s. 1).
98 T-8 (T. P e t r y ,  Wspomnienia, s. 2).
99 T-8 (T. P e t r y ,  Wspomnienia, s. 3).
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jej obecnością. A gdy któraś klasa miała szczęście, że prof. Anna 
została ich wychowawczynią, wówczas ogarniał wszystkich szał ra
dości. Mówi o tym jeden z uczniów: „Gdy pani profesor objęła 
opiekę nad naszą klasą II „B” i miała uczyć języka polskiego, 
wszystkich ogarnął szał radości, bowiem znaliśmy ją doskonale... 
I potem nie było chyba w klasie nikogo, kto by nie starał się zaro
bić u profesorki dobrej oceny z języka polskiego, czy też jakimś 
czynem zasłużyć na pochwałę. Każda dwójka czy nagana przyjmo
wana była ze wstydem i trafiała głęboko do serca”100.

W swojej pracy wychowawczej profesor Anna natrafiała na 
wiele przeszkód i trudności, lecz pokonywała je spokojnie. O jej 
pracy wychowawczej mówią niemal całe pokolenia wychowanków. 
Śmiało przyznają się do swojej niezapomnianej wychowawczyni, 
zachowując dla niej wdzięczną pamięć. A wskazówki i dobre rady, 
które otrzymywali, starają się wprowadzać w swoje życie.

d) Zatroskana o dobro duchowe młodzieży

Wychowanie zawiera bardzo bogatą i różnorodną treść, obej
muje różne formy oddziaływania na człowieka, warunkujące jego 
rozwój w poszczególnych fazach całego jego życia101. Jest rzeczą 
oczywistą, że wśród wielu czynników oddziaływających na człowie
ka, ważne miejsce zajmuje szkoła. Wychowawcy spełniają tu zasa
dniczą rolę. Jeżeli są ludźmi otwartymi na dobro, prawdę i real
ność, jest nadzieja, że spełnią swój obowiązek z pozytywnym skut
kiem102. Staną się apostołami w swoim środowisku, pełniąc okre
ślony zawód103.

Z tej tak doskonałej roli, jaką miała spełniać Anna jako wy
chowawczyni młodych pokoleń, zdawała sobie doskonale sprawę. 
Powszechnie była znana jako dobra wychowawczyni, czyli udawa-

101 S. K u n o w s k i ,  Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s. 275.
1(12 M. G o g a c z ,  Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, „Communio” 

1(1981) nr 6, s. 125. Autor mówi o roli, jaką pełni osoba nauczającego, która żyje 
sama głęboką wiarą i miłością.

103 P. G ó r a l c z y k ,  Świecki chrześcijanin w życiu zawodowym, „Communio” 
1(1981) nr 6, s. 59.

151



r
lo się jej ten cel osiągnąć. Wiedziała, że rozwój człowieka jest 
procesem złożonym, stąd na wychowanków patrzyła pod kątem 
ich wszystkich potrzeb. Na pierwszym miejscu stawiała ich potrze
by duchowe i te próbowała zaspokajać w pierwszej kolejności. 
Przy tym nie zapominała o pomocy materialnej. Te dwie sprawy 
ściśle ze sobą się łączyły. Jak z tym sobie radziła, mówi jej przyja
ciółka: „Jeśli chodzi o troskę Anny nad młodzieżą, to można mó
wić o tym bardzo dużo. Wiadomo. Ale podkreślę troskę o tę mło
dzież najbiedniejszą pod każdym względem -  materialnym i mo
ralnym. Szczególnie interesowała się młodzieżą przebywającą na 
stancjach. Nie zawsze ta młodzież miała opiekę. Wielu z uczniów 
nie jadło śniadania, już to z pośpiechu, bo do szkoły, a tu nikt nie 
przypilnował -  już to z zaniedbania i chęci przypilnowania przez 
samych siebie. I ta młodzież głodna siedziała przez kilka godzin w 
szkole. Często ta młodzież w miejsce jedzenia sięgała po papiero
sy, co było początkiem różnych wykolejeń. Anna widziała ten pro
blem i próbowała temu zaradzić. Zorganizowała w szkole «szklan
kę mleka» i pilnowała solidnie, by młodzież z tego korzystała, a 
zwłaszcza ta dojeżdżająca i ta ze stancji”1114. W ten sposób chociaż 
częściowo chroniła młodzież od gorszych rzeczy.

Obowiązek religijnego wychowania dzieci i młodzieży spoczy
wa przede wszystkim na rodzicach. Dlatego Anna przy różnych 
okazjach, najczęściej na wywiadówkach, przypominała rodzicom
0 nim. Przedstawiała zagrożenia, które sączyły się z różnych stron
1 wciągały młodych ludzi. Przestrzegała też przed łatwizną życio
wą, lekceważeniem obowiązków, płynących z przynależności do 
Chrystusa i Kościoła.

Do słów i wskazówek wychowawczych dołączała swoje żarliwe 
modlitwy, do których zachęcała także innych. W gronie znajomych 
mówiła: „Módlmy się o rozwinięcie w naszej parafii pracy nad 
przygotowaniem rodziców do dobrego wychowania dzieci, by progi 
domu były silną twierdzą w walce ze złem”105. Kiedy indziej zno
wu podsuwała intencję modlitw: „Módlmy się o ofiarność i roztro-

1114 L. T o m k i e w i c z ,  Wspomnienia, z. I, s. 41-42. 
105 A. J e n k e ,  Rozważania-modlitewne, s. 44.
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pność dla rodziców, by umieli rezygnować w życiu z rzeczy mniej 
ważnych i wybierali to, co podpiera i tworzy szczęśliwą atmosferę 
domu w Bożym świetle, o dobre wychowanie dzieci do życia w 
duchu Ewangelii”106. I sama bardzo wiele się modliła słowami: 
„Boże, proszę, by młodzież była radosna i czysta, by rodzice i 
wychowawcy ukazywali jej jasną drogę”107.

Największą silą przekonywającą o słuszności głoszonych i prze
kazywanych zasad było własne postępowanie; życie Ewangelią, 
miłością, którą obdarowywała wszystkich, a szczególnie tych, któ
rych miała najbliżej, tj. młodzież. I w tym tkwiła tajemnica wpły
wu profesor Anny Jenke na wszystkich -  a szczególnie na mło
dzież. A zatem, śmiało można powiedzieć, że tylko miłość była 
motorem i paliwem w tym niezwykłym jej oddziaływaniu na całe 
rzesze młodych serc. Miłością i troską obejmowała całego człowie
ka, sięgając aż do najgłębszych pokładów jej istoty -  do dna du
szy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje w tym miejscu fakt, że 
jej sposób patrzenia na sprawę wychowania zbiegł się zupełnie z 
życzeniami i wymaganiami pedagogiki i etyki katolickiej. Mocno i 
jasno na temat właściwego wychowania wypowiedział się papież 
Paweł VI na Międzynarodowym Kongresie zwołanym z okazji stu
lecia urodzin wybitnego pedagoga, Marii Montessori. Papież wów
czas powiedział: „Wychowanie godne tego miana, skoro nie chce 
się rozpłynąć w czystym empiryzmie, opiera się na zasadach pew
nych i pracuje nad rozwinięciem najlepszych możliwości dziecka i 
młodzieży, zaś oni sami odkrywają zwolna wartości ludzkie i reli
gijne w pociągającym przykładzie dawanym przez wychowaw
ców”108.

Anna umożliwiała dzieciom i młodzieży odkrywanie wartości 
moralnych. Na ten temat mówi jej koleżanka: „Annie bliskie były 
wszystkie sprawy jej wychowanków, także te najbardziej osobi
ste... Ona uważała, że obowiązkiem jej jako nauczyciela jest wy
chowywanie uczniów w duchu wiary. Zadanie to realizowała w

10(1 Tamże, s. M.
1117 A. J e n  ke. Rozważania modlitewne, s. 24. 
1IIK P a w e ł  VI, Będziecie mi świadkami, s. 268.
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różny sposób: na lekcjach języka polskiego, poszerzając program, 
na godzinach wychowawczych i licznych prywatnych kontaktach z 
wychowankami... Wierząca z żarliwością pierwszych chrześcijan, 
umiała być apostołką na miarę XX wieku. Wielu z tych, którzy 
zetknęli się z nią, znalazło przy jej pomocy swoją drogę do 
Boga”109. A to był właśnie główny cel jej pracy wychowawczej, 
cel, który wymagał od niej najróżnorodniejszych sposobów i środ
ków działania.

Świadomość zagrożeń moralnych młodego pokolenia była dla 
Anny najsilniejszym bodźcem do podejmowania wszelkich wysił
ków, by tę falę zła powstrzymać. Problem był jasny i otwarty, 
czekał tylko na rozwiązanie. Anna czuła się za słaba, by móc udź
wignąć cały ciężar wychowania, dlatego w tej sprawie zwracała się 
o pomoc do tych, którzy mieli jakiekolwiek wpływy wychowawcze. 
Szczególnie liczyła na pomoc Kościoła. Wyraz swej wielkiej troski 
o dobro moralne młodzieży dała Anna w swoim wypracowaniu, 
jakby raporcie mówiącym o aktualnej sytuacji młodzieży. Raport 
ten wręczyła miejscowym duszpasterzom. Na pierwszych jego stro
nach znajduje się informacja na temat szkół, internatów, liczbie 
uczniów na terenie Jarosławia, a potem podane są fakty z życia 
młodzieży, np., że w bieżącym roku było aż 5 prób samobójstw, 
że szerzy się narkomania, choroby weneryczne. W dalszym ciągu 
owego raportu autorka sugeruje nowe formy pracy w przekonaniu, 
że „szukanie i odkrywanie twórcze form, których może jeszcze nie 
było -  oto pilne zadanie”. Oto one: „lekcje religii to zasadniczy, 
ale tylko pierwszy szczebel,
-  rekolekcje zamknięte, zwłaszcza dla maturzystów i klas VIII,
-  dni skupienia dla mniejszych grup -  czasem w pięknym krajobra
zie... zakończone wieczorem ogniskiem,
-  pożyczenie książek, czytelnia,
-  spotkania przy herbatce,
-  niedzielne i wakacyjne wyprawy turystyczne, jakaś może „Becz
ka”, czyli świetlica dla ministrantów, czy Żywego Różańca Mło
dzieży,
-  cykle wykładów z zakresu „Wychowania do Miłości” ,

109 T-8 (M. A n d r e s ,  Wspomnienia, s. 2).
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-  ale nade wszystko: stałe i określone dyżury duszpasterskie, by 
mogła młodzież przyjść na rozmowę w chwili może bardzo ważnej 
i decydującej, może w ostatniej... ta możliwość indywidualnych 
rozmów -  bez pośpiechu -  jest ważna,
-  odwiedziny w domu ucznia chorego, może czasem ucznia trudne
go, zanim się go wyrzuci z lekcji za niesforność, czasem ucznia 
dobrego. Zanieść w domy czasem radość, czasem przestrogę. Zro
bić w domach dobry ferment. Takie odwiedziny domu ucznia i 
zobaczenie go na tle rodziny dużo mogą pomóc w pozornie bezna
dziejnej sytuacji”110.

Anna, wysuwając te propozycje, równocześnie mówiła, kto po
winien podjąć tę pracę i wymieniła: zespół kapłanów duszpasterzy 
młodzieżowych, referenta duszpasterstwa, Młodzieżową Wspólno
tę Modlitwy, kapłana zwanego „Płomień”, mającego zapał twór
czy, miłość i życzliwość dla młodzieży, optymizm, energię, chęć 
przemiany ciemności w światło111.

Na zagrożenie młodzieży Anna uwrażliwiała nie tylko duszpa
sterzy, ale także grono nauczycielskie, rodziny, znajomych, nie 
mówiąc już o samej młodzieży. Niekiedy jej wołanie o ratowanie 
ginącej młodzieży było wezwaniem mobilizującym do walki. Wo
łała: „Bądźmy realistami i w tani sposób nie pocieszajmy siebie i 
nie rozgrzeszajmy... Za kilkanaście lat będą oceniać, jak nasze 
pokolenie wywiązało się z odpowiedzialności za dzisiejsze czasy, 
za dzisiejszą młodzież... Ta młodzież to nasze zadanie dane nam 
przez Boga”. Potem postawiła pytanie: „Kto pomoże dziś? Prasa? 
Literatura? Radio? Telewizja? Film? Te wymienione czynniki za
lewają młodzież ciemną mazią tematów przerastających odporność 
młodych umysłów i serc. Odpowiedzialność za słowo mówione i 
pisane jest żadna. Widać eskalację w zakresie poruszania tematów 
trudnych w sposób nieodpowiedzialny...” . Stąd też radziła, by te
maty dotyczące życia małżeńskiego były poruszane i omawiane 
przez specjalnych prelegentów -  poza lekcjami religii.

Poza tymi sposobami, Anna wskazywała jeszcze na konieczny 
środek: pracę nad sobą. Mówiła: „Zdajemy sobie sprawę, że naj-

110 A. J c n k e, Fakty i propozycje, s. 6.
111 Tamże, s. 7.
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cudowniejsze wykłady nie pomogą, jeśli nie postawi się mocno 
pracy nad sobą, nad wolą, nad charakterem. Najwięcej może tu 
pomóc częsta spowiedź młodego człowieka i wiązanie życia z 
Chrystusem w Eucharystii. Ale wykłady te postulujemy i oczeku
jemy ich z nadzieją, wkrótce. Trzeba zacząć a robota i działanie 
się rozwinie”112.

Oto istotne wytyczne profesor Anny Jenke, skierowane pod 
własnym adresem, a także do tych, którzy byli odpowiedzialni za 
wychowanie przyszłych pokoleń. Swoje wezwanie Anna zakończy
ła zdaniem: I. Newerlego: „Są pociągi, na które się spóźniać nie 
można”113.

Podziwu godna jest postawa Anny, która w dążeniu do dobra, 
ratowania drugiego człowieka była tak zdecydowana, konsekwen
tna i nieustępliwa, że nawet aż bezwzględna. Nie wszystko, czego 
pragnęła, udało się jej osiągnąć, ale przynajmniej w jakimś stop
niu pobudziła społeczeństwo do aktywności. Przy każdej nadarza
jącej się okazji przypominała innym o społecznych obowiązkach, 
o odpowiedzialności za młode pokolenie. Na przykład, w liście do 
przyjaciół pisała: „Życzę Ci dziś i zawsze wiele dobrego i Łaski 
Stanu do tego, by nauczać polską młodzież w duchu Prawdy, Do
bra i Piękna”114. Sama zaś wypowiadała się zgodnie z tym, co głosi 
Kościół. Na temat wychowania Ojciec św. Jan Paweł II mówi: 
„Wychowywać można tylko w prawdzie. Wychowywać można tyl
ko w miłości, prawdziwą miłością -  tak, jakiej zarys zostawił nam 
św. Paweł w Liście do Koryntian...”115.

Do tego wielkiego zadania, jakim jest wychowywanie młodego 
pokolenia, powołana jest rodzina, szkoła, Kościół. Wszystkie te 
czynniki winny być ze sobą skoordynowane, jeśli chce się osiągnąć 
dobry skutek. Zwraca na to uwagę również Ojciec św. Jan Paweł II, 
który powiedział: „To powołanie do wychowywania mieści się 
między rodziną, Kościołem a narodem. Nauczyciele otrzymują 
mandat wynikający z tradycji, z dziedzictwa polskiej kultury, którą

112 Tamże, s. 9.
113 Tamże, s. 12.
114 T-8 (k. K u b a l ,  Wspomnienia).
115 J a n  P a w e ł  II, O różnych powołaniach, „Niedziela” 29(1986) nr 47.
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szkoła przekazuje coraz to nowym pokoleniom. Kościół jest zjed
noczony z rodziną i ze szkołą w tym wielkim duchu wychowywania 
nowych pokoleń, wychowywania człowieka”116.

W tym kontekście nauczania Kościoła można umieścić także 
Annę Jenke, wszak ona pragnęła również, by cały system wycho
wania powiązać z rodziną, Kościołem. W swoich wystąpieniach 
niejednokrotnie mówiła: „Rodzice tylko w niejasny sposób zdają 
sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Niektórzy mają dobrą wolę i 
od nich trzeba by zacząć. Oni pragną i oczekują rad pedagogizują- 
cych. Cykle pogadanek dla rodziców z zakresu zagadnień wycho
wawczych są sprawą palącą i pilną”117 118. I sama rozpoczęła taką 
pedagogizację rodziców w swojej szkole. Było to jednak za mało 
w porównaniu z potrzebami. Dlatego też mówiła, że funkcję tę 
winni pełnić duszpasterze. Prosiła więc ich o współpracę i pomoc.

Ze swoimi propozycjami docierała także do zakładów pracy, 
zwłaszcza do tych, gdzie pracowali młodzi chłopcy, łatwo biorący 
przykład z życia starszych. I właśnie dla tych starszych Anna uło
żyła jakby rachunek sumienia -  pytania refleksyjne na temat stosu
nku i zachowania się wobec młodszych1 IK. Gdzie tylko było to 
możliwe, wszędzie docierała i zostawiała jakiś ślad dobra, wskazów
kę, radę, jak wybrnąć z beznadziejnej nieraz sytuacji. I ta forma 
apostolstwa okazywała się w jakimś stopniu skuteczna.

Już wcześniej kilkakrotnie wspominano, że Anna swoje powo
łanie życiowe traktowała jako misję wszechstronnie pojętą. Wszys
tkim pragnęła służyć, a zwłaszcza młodzieży, o czym jeszcze raz 
mówi jej koleżanka: „Cel życia Anny był jasny: służyć młodzieży. 
Służyła też całym sercem. Ciągle przebywała z młodzieżą. Zawsze 
potrzebował ktoś rady, dobrego słowa. Przeżywała wszystkie trud
ne sprawy młodzieży. Była dyskretna jak spowiednik. Broniła za
wsze młodzieży”119.

Odrodzenie życia moralnego u młodzieży Anna widziała w ści
słej łączności z Matką Najświętszą. Wielokrotnie pisała o tym do

116 Tamże.
117 A. J e n k e, Fakty i propozycje, s. 3.
118 A. J e n k e ,  Fakty i propozycje, s. 3.
119 T-8 (M. R o g o w s k a ,  Wspomnienia, s. 6-7).
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znajomego kapłana: „Gdyby można zmieścić w intencje mszalne, 
to proszę za młodzież, zwłaszcza tę najbardziej biedną, wykolejo
ną, z marginesu, aby stał się cud odnowienia przez Maryję”120.

Podsumowując pracę Anny nad kształtowaniem postaw moral
nych dzieci i młodzieży, można pokusić się o ocenę wynoszącą ją 
ponad poziom -  do rangi nieprzeciętnego pedagoga i wychowawcy. 
Potwierdzają to fakty, opinie uczniów i znajomych. Świadectwo 
tej prawdzie daje także ona sama, nie tylko życiem, ale i słowami. 
Zachował się bowiem program z jednego modlitewnego czuwania, 
autorstwa Anny, w którym znajduje się jakby streszczenie tego, 
czemu poświęciła całe swoje życie, to jest wielkiej jej troski o 
dzieci i młodzież. Oto fragmenty z owego programu: „Powierzaj
my przez ręce Matki Bożej rodziny i rodziców, wypraszajmy, by 
się rozpoczął stały cykl wykładów o wychowaniu w duszpaster
stwie stanowym młodzieży, inteligencji, matek, mężczyzn... by 
progi domu były silną twierdzą walki ze złem. Prośmy o dobre 
natchnienia w podjęciu decyzji prowadzenia u nas wykładów dla 
młodzieży o «Wychowaniu do Miłości».

Módlmy się za dzieci wychowane w Domach Dziecka, by się 
znalazły domy i serca otwarte na częste przyjmowanie u siebie 
tych smutnych i zagubionych «gości».

Błagajmy o łaskę zobaczenia Boga i Jego Piękności -  przez 
Maryję dla najbiedniejszej młodzieży -  tej «z marginesu» -  tej 
wykolejonej, zapitej, wulgarnej w mowie i czynie -  zdawać by się 
mogło już straconej dla Prawdy, Dobra i Piękna...

Módlmy się, żeby harcerstwo pracowało na chwałę Bożą i dla 
Polski wychowywało wspaniałych ludzi jak «Zośka», «Alek», 
«Rudy», «Baśka». Polećmy młodzież, która doznała rozczarowa
nia nie dostawszy się na studia. Prośmy o łaski dla wszystkich ma
turzystów, aby stali się dorosłymi dla Chrystusa i w Chrystusie, 
aby znaleźli w Bogu prawdziwą radość.

Dzieci -  troska naszych czasów. Przyprowadzajmy je wszystkie 
na nabożeństwa maryjne. My dorośli, których przyćmiło głuche 
cierpienie, przygniótł ciężar walki o byt, my, którym nieraz tak 
trudno pójść do ludzi z duszą bogatą w miłość, którzy w atmosfe-

120 T-4 (A. Jenke do K. Helona, list z 15 IX 1974).
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rze walki o pieniądz, zapominamy, gdzie wartość prawdziwa. 
Mamy dzieci -  to skarb, prawdziwe bogactwo, to promień słonecz
ny, co rozjaśnia świat...

Błagajmy o rozwój duszpasterstwa młodzieży, jak na miarę na
szych czasów i potrzeb każdego człowieka. By Duch Święty zapalił 
serca kapłanów tym «Płomieniem» dla ratowania młodzieży, by 
pięknym życiem przeciwstawiała się programowej ateizacji i proś
by o ratowanie Polski od czterech zagrożeń: niewiary, nienawiści, 
nieczystości, nietrzeźwości”121.

Jak wynika z samej treści, był to program działania zarówno 
samej Anny, jak i osób stanowiących „zaplecze modlitewne” w 
parafii. Był on konkretny i wyczerpujący. Za słowami szło działa
nie. W gronie najbliższych osób najpierw przedstawiła Anna ten 
problem, a potem poprosiła o pomoc. Z dwiema jeszcze innymi 
paniami udała się do Przemyśla, do Ks. Biskupa, porozmawiać na 
te tematy. Oto, co mówi uczestniczka tej wyprawy: „Ze swoimi 
znajomymi, wśród nich i ja byłam, Anna omawiała problem dusz
pasterstwa młodzieżowego. W Kościele widziała całe oparcie. 
Wiedziała też, że szkoła niewiele może w tym względzie pomóc. 
Po przemyśleniu, we trzy udałyśmy się do Przemyśla do ks. Bisku
pa Ordynariusza Tokarczuka porozmawiać na te tematy. Anna 
przedstawiała problemy jako pedagog, ukazując różne zagrożenia 
młodzieży i sytuację panującą w szkołach. Po przedstawieniu spra
wy, prosiłyśmy o pomoc, o przysłanie do Jarosławia «mocnych» 
duszpasterzy.

Anna była odważna, szła wszędzie, byle tylko uzyskać jakąś 
pomoc dla młodzieży. Nie brak jej było pokory ani odwagi -  bo 
mocno wierzyła w słuszność swej sprawy, jak i w konieczność jej 
rozwiązania, załatwiania. A to z kolei wypływało z jej głębokiej 
wiary i poczucia odpowiedzialności”122.

Wiele z postawionych zadań Annie udało się zrealizować jesz
cze za życia. We własnej pracy wykorzystała wszystkie możliwości, 
które mogły przynieść jakiekolwiek dobro młodzieży, zwłaszcza 
duchowe, o które najbardziej zabiegała.

121 A. J e n k e ,  Wyjątki z  rozważań modlitewnych, s. 2.
122 T-8 (L. T o m k i e w i c z .  Wspomnienia).
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R O Z D Z I A Ł  IV

Sylwetka duchowa Anny

Celem życia wewnętrznego jest zjednoczenie duszy z Bogiem 
przez miłość. Stan taki osiąga się stopniowo, życie duchowe bo
wiem podlega prawom rozwoju i doskonaleniu, a kresem jego jest 
pełne zjednoczenie z Bogiem1.

Droga do tego celu jest długa i trudna. Zanim człowiek osiąg
nie świętość, musi przejść przez wiele etapów ciągłych zmagań ze 
sobą. Jednakże, współpracując z łaską Bożą, jest zdolny osiągnąć 
sprawność w czynieniu dobra, czyli cnoty. Świętość, to drogocenna 
perła najczystszej miłości, to skarb, o który wciąż należy zabiegać 
i chronić przed utratą2.

Dotychczasowa analiza kolejnych etapów życia Anny ukazała 
jego bogactwo, ale bardziej od strony zewnętrznej. Jej 
wszechstronna działalność wskazuje jednak wyraźnie na to, że pły
nęła ona z bogatego wnętrza, które decydowało o skuteczności 
dawania świadectwa o Chrystusie w życiu codziennym.

Przez przykład chrześcijańskiego życia Anna najbardziej prze
mawiała do wszystkich, że jest Bóg, którego winno się ukochać 
całym sercem i duszą, że jest miłość, którą należy obdarzać każde
go człowieka. Dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia jest bo
wiem „najwłaściwszym znakiem ukazującym Chrystusa w swoich

A. Ż y c h l i ń s k i ,  Teologia żyda wewnętrznego, Kielce 19472, s. 318.
2 Św. J a n  od Kr zyża ,  Dzieła. Droga na Górę Karmel, t. 2, Kraków 1961, 

s. 112.
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wiernych” (DA 16). Jednakże takie życie wymaga ciągłego pielęg
nowania i rozwoju Boskich cnót: wiary, nadziei i miłości oraz cnót 
moralnych i kierowania się w życiu Ewangelią. W tym ujęciu życie 
wewnętrzne Anny, można powiedzieć, było sharmonizowane z jej 
zewnętrzną działalnością. Poznanie jego pozwoli lepiej zrozumieć 
„czar” jej wpływu na całe rzesze ludzi, zwłaszcza młodzieży.

1. Rola wiary w życiu Anny

Życie wewnętrzne każdego chrześcijanina opiera się na funda
mencie trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości. Cnoty te ści
śle łączą się ze sobą. Wiara stanowi podstawę życia duchowego i 
jest początkiem zbawienia. Ona to doprowadza człowieka do kon
taktu z Bogiem. W akcie Wcielenia wypowiada się Bóg. W Jezusie 
Chrystusie Bóg jest równocześnie przedmiotem wiary i jej podsta
wą3. Dar nadprzyrodzonej wiary staje się z kolei łaską przynoszącą 
światło i dającą impuls dla umysłu i woli, aby doprowadzić czło
wieka do aktów żywej wiary. Wiara bowiem jest darem Boga4.

a) Zawierzyła Bogu

Odnosząc naukę teologiczną o wierze do Anny, można określić 
krótko, że była ona człowiekiem zawierzenia. Zycie jej od zarania 
było kierowane ku Bogu przez żywą wiarę, nadzieję i wielką mi
łość. Był to człowiek o silnej i zdecydowanej woli, dzielny i odwa
żny, zwłaszcza w sprawach dotyczących życia duchowego. Cała jej 
postawa wypływała ze świadomości całkowitego przynależenia do 
Boga. Owa świadomość dawała jej siłę do przezwyciężenia siebie, 
a także wszystkich trudności zewnętrznych. Do zajęcia takiej po
stawy potrzebna była mocna, głęboka i żywa wiara. Treścią jej 
życia, motywem działania był dla niej Bóg, w którego mocno wie
rzyła, Jemu ufała i żyła Nim na co dzień.

3 F. Kr e n z e r ,  Taka jest nasza wiara, Paryż 1981, s. 82-83.
4 P. Og ó r e k ,  Czym jest świętość w teologii życia wewnętrznego Tomasza 

Mertona, Kraków 1982, s. 50.
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W Bogu widziała Anna powiązanie tego co Boże, z tym co 
ludzkie. Na każdy objaw życia patrzyła okiem wiary. Wiara nie 
była dla niej sprawą tylko uczucia, nastroju czy wychowania, lecz 
aktem rozumu, który poznaje prawdy i aktem woli, która te praw
dy przyjmuje. Wyrażała się prostym stosunkiem do prawd obja
wionych. Uczyła też patrzeć na wszystko w nadprzyrodzonym 
świetle, które ukazywało jej różne wydarzenia -  małe czy wielkie 
-  w ścisłej zależności od Boga. W tych wydarzeniach Anna widzia
ła działanie samego Boga jako Przyczyny Pierwszej, której przyz
nawała pierwsze miejsce.

Z latami owa wiara przechodziła swój rozwój, doskonalenie. 
Nakazywała jej coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa i po
stępować zgodnie z tym, co naucza Pismo św., że sprawiedliwy z 
wiary żyje. Anna żyła wiarą. Dom rodzinny był pierwszą szkołą, 
w której uczyła się kochać Boga i ludzi. Rodzice byli na wskroś 
religijnymi i praktykującymi katolikami. Matka, która była wzo
rem dla córki, długie godziny spędzała na modlitwie i często przyj
mowała Komunię św. Można powiedzieć, że dom państwa Jenke 
był pełen Boga, wzajemnej miłości, wyrozumienia i sprzyjał wybi
tnie rozwojowi życia Bożego członków rodziny.

Okres szkoły średniej przeżyła Anna w atmosferze przeniknię
tej także pierwiastkami religijnymi. W szkole prowadzonej przez 
siostry zakonne kształtowała swoją osobowość. Dlatego wiara jej 
była głęboka i wciąż żywa. Pozwalała jej patrzeć na własne życie, 
otoczenie i całą rzeczywistość jako na stworzenia i dzieła odbijają
ce samego Boga. Dla niej Bóg był rzeczywistością tak oczywistą, 
jak oczywisty był świat, który ją otaczał.

b) Boga widziała w „księdze całej natury”

Wiara pozwalała Annie uczestniczyć -  w pewnym stopniu -  w 
wiedzy Bożej i głębiej widzieć świat jako dzieło Stwórcy. Boga 
poznawała nie tylko z Objawienia, ale widziała Go również w cią
gle otwartej, okiem nieobjętej, ilustrowanej „księdze całej natu
ry”. Tam Go dostrzegała, podziwiała i adorowała w Jego wiecz
nych, zawrotnych dziełach. Pełna zachwytu mówiła: „Najlepiej lu
bię myśleć o Bogu. Patrząc na chór gwiaździsty widzę, jakim bez-
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miarem jest Bóg, a jakim pyłkiem ziemia, a co dopiero my?”5, I 
lub „Był ranek i gdy się patrzyło pod słońce na łąki w dole pokryte 
rosą, to serce przejmował zachwyt i nadmiar uwielbienia dla Boga, 
którego za chwilę miałam przyjąć w Komunii św. do serca”6. Kie
dy indziej przekazała takie myśli: „Maj w tym roku jest specjalnie 
cudny, nigdy kwiaty nie wydawały się tak piękne jak teraz, jest 
ich tyle naraz. Jakie musi być niebo i jaka śliczna Matka Boża -  
Lilia Czystości”7.

Z dzieł stworzonych, z przyrody umiała odczytywać przymioty 
Boga i wszystko odnosić do Niego oraz wieczności. Patrząc na cud
ną wiosnę, mówiła: „A tymczasem nasza piękna wiosna jest tylko 
bladym odbiciem Tamtej Wiosny”8. Pełna zachwytu nad pięknem 
świata, Anna dziękowała Bogu za to wszystko i zachęcała innych 
do wdzięczności, by również zechcieli widzieć w przyrodzie ślady 
Dobroci Bożej, widzieć samego Boga. Proponowała, by np. czas 
wakacji, czas wolny od intensywnych zajęć, służący odpoczynkowi, 
wykorzystać także na pogłębienie wiary w Boga. Oto jej sugestie: 
„Ten, który jest Panem i Stworzycielem Wszechrzeczy niech bę
dzie uwielbiony przez ziemię, człowieka, i cały kosmos. Teraz, i 
zwłaszcza podczas wakacji, urlopów, obozów, czy choćby krótkich 
spacerów -  umiejmy odczytywać zmysłem nadprzyrodzonym «Pią
tą Ewangelię», tj. cały, wspaniały, przebogato kolorowy świat. 
Dostrzegajmy w nim rękę Boga i dziękujmy, że oczy nasze mogą 
to widzieć. Dziękujmy nie sami, ale zawsze z Matką Bożą -  Jej 
najpiękniejszym hymnem «Magnifikat»! I żyjmy w kręgu radości i 
rozmodlenia -  takiego wielkiego i prostego, że nawet... bez słów.
Po prostu zachwytem serca, że Bóg jet naszym Ojcem, że dał nam 
swego Syna”9 10.

Wdzięczność, uwielbienie Boga rodziły w sercu Anny pragnie
nie przebywania z Nim ciągle, w każdej chwili. Dla niej najważ-

5 Dz. II, s. 58.
6 Dz. III, s. 29.
7 Tamże, s. 90.
8 Dz. IV, s. 1.
y A. J e n k e, Rozważania modlitewne, s. 77.

10 Tamże, s. 42.
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niejsza była przyjaźń z Bogiem, bo tak traktowała swój stosunek 
do Niego. Ta przyjaźń nakazywała jej liczyć się z Nim we wszyst
kich życiowych przedsięwzięciach. Była zawsze świadoma obecnoś
ci Bożej. Przez wiarę, wciąż ożywianą aktami strzelistymi, trwała 
na modlitwie, w pracy, w godzinach wypoczynku, słowem -  w każ
dej sytuacji. Czuła obecność Boga, a swoje życie wewnętrzne na
zywała „czymś wspaniałym, bo życiem w przyjaźni z Bogiem”. 
Trwając w takim usposobieniu, mówiła: „Błogosławiona jest w na
szym życiu rola pamięci na obecność Boga, a zarazem jest to pięk
ne i proste rozwiązanie naszego stosunku do Niego... Ja tym bar
dziej będę o Nim pamiętać, tym bardziej będę się z Nim liczyć, 
tym bardziej będę Mu wynagradzać”10.

c) Wiara w Opatrzność Bożą

Wiara również ukazywała Annie miejsce, jakie Bóg zajmuje 
we wszechświecie, a także i w codziennych wydarzeniach i dzięki 
wierze wiedziała, że nieustannie porusza się w rządach Opatrznoś
ci Bożej, które prowadzą do zbawienia. Szczególny wyraz wiary w 
Opatrzność Bożą dawała w chwilach trudnych, w czasie wojny i 
okupacji. Wtedy -  jak mówiła -  wyraźnie odczuwała opiekę Bożą 
nad wszystkimi ludźmi, także i nad swoją rodziną, która nie dozna
wała głodu, nędzy, bo ciągle ktoś ich materialnie wspierał. W 
dzienniczku można spotkać wiele wzmianek na ten temat, choćby 
ta: „Opatrzność Boża czuwa nad nami ciągle. Jak my żyjemy z 
tych paru złotych? A jednak, gdy jest beznadziejnie -  pieniądze 
skądś przychodzą... Czasem jest tyle spraw, interesów, że głowa 
pęka, jak się to załatwi w jednym dniu i wtedy wszystkich potrzeb
nych ludzi sam Bóg nam zsyła”11. Innym razem znowu zapisała w 
dzienniczku o szczególnej opiece Bożej nad nimi: „Bóg jest wszech
mocny, tak cudownie pomógł z przywózką drzewa z Zawadowej 
dla tej biedoty... Nie warto się martwić, a Bogu polecić wszyst
ko”12.

Przez całe życie Anna zawierzała Bożej Opatrzności. Sprawy 
duchowe i materialne, doczesne i wieczne oddawała Bożej Opatrz-

11 Dz. III. s. 78.
12 Tamże, s. 74.
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/  *  *  •  I *  m m m m m  m m m m  ^  J  1 1 «nosci, wierząc mocno, ze pokieruje nimi jak najlepiej. Gdy modli
ła się za cały świat, to wszystkie jego sprawy, ludzi i ich intencje 
powierzała Opatrzności Bożej. Oto kilka przykładów: „Powierzaj
my Opatrzności Bożej wszystkich marynarzy, lotników, kosmonau
tów, którzy są tak często o pół kroku od wieczności -  o ich bezpie
czeństwo”13. „Polecajmy Bożej Opatrzności dzisiaj, i nie tylko dzi
siaj, wszystkie znane nam troski i trudności naszych bliźnich. Proś
my o łaskę pociechy dla wszystkich smutnych, wątpiących, przera
żonych i zrozpaczonych, by ich Bóg nawiedził. Dla wielu chorych, 
by znaleźli zrozumienie i pomoc w swoim otoczeniu i wśród praco
wników Służby Zdrowia. Prośmy, by szerzyła się dobroć wokół 
osób samotnych i dźwigających krzyż wielu długich lat życia”14.

Wiara w Opatrzność Bożą opierała się u Anny na mocnym 
przekonaniu, że Bóg jest wszechmocny, miłosierny i jak Dobry 
Ojciec, więc da wszystko o cokolwiek będzie Go prosić. Wyraziła 
to w słowach: „Bóg dał nam wszystko, czym jesteśmy i co mamy, 
dał siebie samego i nie jeden tylko raz, ale każdej chwili na nowo 
i cały”15. Dlatego Bogu poleca tysiączne sprawy, przeważnie in
nych ludzi, Kościoła Powszechnego i całego świata, wierząc, że 
nad nimi czuwa wciąż Opatrzność Boża, której należy zawierzyć.

d) Tajemnica Wcielenia

Bóg swoją miłość do człowieka wyraził w sposób dla niego 
zrozumiały i dostępny przez swego Syna, którego zesłał na ziemię. 
Pośrednicząca rola Chrystusa polega na zbliżeniu się człowieka do 
Boga. W życiu duchowym Anny wyraźnie zaznacza się chrystocen- 
tryzm. Kiedyś powiedziała: „Jeśli człowiek ochrzczony chce prze- 
zywac swoje chrześcijaństwo, musi całe życie przezywać w Chry
stusie. Jeżeli zgubił Chrystusa, musi Go odnaleźć”16. Dlatego 
Anna w duchu wiary przeżywała wszystkie tajemnice z życia ziem
skiego Pana Jezusa i swoje życie w nie włączała. I tak: tajemnica 
Wcielenia Syna Bożego nasuwała jej wiele myśli, wzbudzała mi-

13 A. J e n k e ,  Rozważania, s. 103.
14 Tamże, s. 110.
15 Tamże, s. 42.
16 Tamże, s. 47.
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łość, wdzięczność, uwielbienie dla Boga-Człowieka, którego do
strzegała oczyma wiary w Małym Dzieciątku. Stąd każdorazowy 
Adwent przeżywała bardzo głęboko jako czas tęsknego oczekiwa
nia na przyjście Boga w ludzkim ciele. Wyraz tej tęsknocie dawała 
w swoich modlitwach. Podczas nocnego czuwania mówiła: „Grud
niowa noc... najciemniejsza i najdłuższa. I może wydawać się nam 
paradoksem wołanie św. Pawła: «Noc się skończyła, a przybliżył 
się dzień!»”. I dalej: „«Przyobleczmy się w zbroję światła». Jaka 
konsekwencja przybliżenia «Dnia». Tej dzisiejszej nocy, czuwając 
na modlitwie, prośmy Boga o łaskę «Dnia» i «Zbroję światła». 
Szukajmy na swoich drogach życiowych nie tylko smugi światła, 
ale pełnego blasku i nim napełnijmy po brzegi własne serca, aby 
nie były puste... Żyjmy klimatem Ewangelii, oczekując pełnego 
przyjścia Zbawiciela i prosząc Go o nie dla siebie i dla wielu...”17.

To przeżywanie nie było tylko jakimś sentymentalnym uniesie
niem i oczekiwaniem samego święta Bożego Narodzenia, ale zmie
rzało do wewnętrznej przemiany, do otwartości serca na przyjęcie 
Bożego Syna. To było zasadnicze. W tym miała jej pomóc praca 
nad sobą, wyrzeczenie, pokuta, „prostowanie ścieżek życia” -  do 
czego nawołuje Adwentowy Prorok św. Jan Chrzciciel. Toteż do 
niego szczególnie zwraca się o pomoc w tej pracy. Mówiła: „Świę
ty Janie Chrzcicielu, bądź nam wzorem prawdziwej pokuty anga
żującej całego człowieka. «Prostujcie drogę Pańską» -  na wszyst
kich zawiłych, ostrych i krętych ścieżkach, którymi chodzi czło
wiek współczesny -  całego świata i naszego miasta. Pokuty, modli
twy, ofiary -  życzyła sobie Matka Najświętsza w Lourdes i w Fati
mie. Musi to być rzecz pierwszorzędnej wagi, jeśli z takim orę
dziem ukazuje się światu Maryja”18.

Adwent dla Anny to również czas sprawdzianu wiary, która 
rozświetla ciemne mroki duszy i wnosi światło, ukazując Boga- 
-Człowieka w maleńkiej Dziecinie w żłobie. To czas, który naka
zuje zweryfikować własne życie w świetle roratniej świecy, by ra
zem z Maryją być gotowym na przyjęcie Syna Bożego. Mówiła, że 
tak winni czynić wszyscy wyznawcy Chrystusa, bo: „Adwent zmu-

17 Tamże, s. 19.
18 Tamże.
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sza do głębokiej refleksji nad sobą i życiem płynącym z Jezusa 
Chrystusa -  Syna Człowieczego -  Syna Bożego. Adwent zachęca 
do ciszy, modlitwy, pokuty i przemiany gruntownej... Przeżyjmy 
bardzo serio adwentowe oczekiwanie na cud z Betlejemskiej 
Nocy... W blasku świecy roratniej zobaczmy najgłębsze mroki w 
naszym własnym sercu, osądźmy siebie rzetelnie i z ufnością, wo
łajmy dzisiejszej nocy do Niepokalanej Matki... Jej ufajmy i po
lećmy naszą drogę życia całego, adwentową drogę do Betlejem i 
drogę do wieczności — nasze wysiłki, dobre zamiary, oczyszczone 
intencje”19.

Adwent -  mówiła Anna -  zmusza do pracy nad sobą oraz do 
myślenia o pomocy innym. Oto jej słowa: „Niech rozpoczęty Ad
went włoży w nasze dłonie świece gorejące, aby gdy Pan przyjdzie, 
zastał nas czuwającymi -  przez modlitwę, ofiarę z samych siebie, 
postawę życzliwości i gotowości w niesieniu pomocy innym”20.

Anna podziwiała wiarę Mędrców, którzy dzięki tej wierze byli 
gotowi odbyć trudy podróży, by oddać należną cześć Bogu w Ma
łej Dziecinie. Porównując swoje konsekwencje płynące z wiary, 
pytała: „Czy obecność trzech Mędrców Wschodu przy żłobie w 
Betlejemskiej grocie przyjmuję tylko jako fakt historyczny, bez 
konsekwencji dla mojego osobistego życia? Co ja potrafię ofiaro
wać? Czy zawiłości moich dróg oświeca blask Gwiazdy w Betle
jem?”21.

„Z faktu Wcielenia Syna Bożego -  mówiła Anna -  płynie wiel
ka radość, spokoj i uciszenie, ufność i miłość wzajemna między 
ludźmi. I o te cnoty należy zabiegać, pracować nad nimi, a sposob
nym czasem ku temu -  to czas adwentowy dobrze przeżyty. O to 
trzeba się też dużo modlić -  przypominała Anna: Prośmy dziś o 
dobre przeżycie Adwentu, by zajaśniała w nas intensywnie radość 
Bożego Narodzenia, by Bóg-Dziecina uciszył nasze lęki i cierpie
nia, byśmy się spotkali w zgodzie, z ufnością i miłością przy Żłób
ku i Wigilii w rodzinie i sąsiedztwie”22.

Klęcząc przed Bożym Żłóbkiem Anna mówiła: „Właśnie dzi
siaj na klęcząco, uwielbiajmy Miłość, która objawiła się światu -

19 Tamże, s. 85. 21 Tamże, s. 22.
20 Tamże, s. 108. 22 Tamże, s. 43.
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zawsze razem z Tą, która jest Matką Pięknej Miłości. Naszą wiel
ką, szlachetną miłością zasłaniajmy obojętność i wzgardę, ironię i 
kpiny kierowane do Dzieciątka Jezus. Kochajmy Je za siebie i wie
lu... Uczmy się w tym miesiącu miłości -  tej od św. Rodziny z 
Nazaretu, tej od pierwszych chrześcijan, tej z hymnu św. Pawła... 
Dobroć w różnych wymiarach i życzliwość, uczynność, przyjaźń, 
ofiarność, delikatność -  niech będzie przez nas realizowana na co 
dzień’-23.

Boże Narodzenie uważała Anna za czas narodzenia Bożej mi
łości w sercach ludzi. Do tego ważnego wydarzenia -  mówiła -  
należy się dobrze przygotować: „Przez adwentowe dni przygotuj
my swoje serca na dzień wyjątkowy -  Boże Narodzenie i na fakt 
wyjątkowy -  Narodzenie Boga w nas, w naszej duszy... przy Wie
czerzy Wigilijnej -  łamiąc się opłatkiem -  życzmy sobie jeszcze 
większej, lepszej, pełniejszej miłości Boga, a w Bogu wszystkich 
ludzi”* 24.

W dalszych rozważaniach Anna mówi, że Bóg Wcielony przez 
swoje wyniszczenie i ubóstwo najmocniej przemówił, ukazał kon
trast, że Pan nieba i ziemi rodzi się w najuboższych warunkach, 
aby człowieka obdarzyć największym bogactwem -  to jest Miłoś
cią, pokojem, radością. Tej wyniszczającej się Bożej miłości Anna 
oddawała najwyższe uwielbienie. W pokornej modlitwie mówiła: 
„Bóg Wcielony przyniósł na świat Pokój, Miłość, Radość! Pochyl
my głowy nasze przed Dziesiątkiem Jezus i trwajmy w modlitew
nej adoracji razem z Matką Bożą, św. Józefem, Pasterzami z Bet
lejemskich Wzgórz i utrudzonymi Królami Wschodu”25. I razem z 
Matką Najświętszą adorowała Nieskończoną Miłość w ludzkim 
kruchym ciele: „Czuwam razem z Tobą, Matko Łaski Bożej, czu
wająca w Grocie Betlejemskiej nad snem Zbawcy świata. Dziwna 
sceneria: stajnia, żłób, siano -  absolutne ubóstwo”26.

Tylko głęboka wiara pozwalała Annie w taki sposób przeżywać 
tajemnice zbawienia. Święta i okresy Roku Liturgicznego nasuwa
ły jej właśnie wiele treści do rozmyślań nad miłością Boga, obja
wiającą się w Jezusie Chrystusie.

13 Tamże. s. 96. 25 Tamże, s. 45.
24 Tamże. s. 65. 26 Tamże, s. 21.
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e) M isterium  Paschalne

Głęboka wiara pozwalała Annie również owocnie uczestniczyć 
w Tajemnicach Paschalnych Jezusa Chrystusa. Okres Wielkiego 
Postu -  a zwłaszcza Wielki Tydzień -  odnawiał i ożywiał jej świa
domość wielkich tajemnic wiary. Mówiła: „Dzieło Odkupienia bę
dzie przez nas przeżywane jako Pamiątka sprzed 2000 lat i jako 
teraz -  dziś obecne Misterium naszej wiary... W sercach milionów 
ludzi, w moim sercu też... Prośmy Chrystusa, aby udzielił nam 
swojej łaski na świadome uczestnictwo w Jego Tygodniu, w Jego 
Drodze Krzyżowej, w Jego agonii na drzewie Krzyża”27.

Mękę i cierpienie Chrystusa rozważała Anna nie w oderwaniu 
od rzeczywistego życia ludzi, lecz w jedności z tym życiem, często 
pełnym bólu i cierpienia. I te cierpienia ludzkie, mówiła, mają 
wtedy sens, gdy się je złączy z cierpieniami Chrystusa. Chrystus 
bowiem chce zbawiać świat wraz z ludźmi, czyli „Jezus pragnie 
przedłużyć w nas swoją mękę i włączyć nas w swoje zbawcze dzie
ło, abyśmy byli współpracownikami w dziele zbawienia dusz”28.

Anna głęboko rozumiała, że Krzyż jest znakiem najwyższej 
miłości Boga do człowieka. Przy rozważaniu śmierci Chrystusa na 
krzyżu, rodziła się w jej sercu wielka wdzięczność za dzieło zba
wienia. Bardzo dziękowała Bogu za to. Prosiła także innych, by 
włączyli się w wielkie dziękczynienie Chrystusowi zbawiającemu 
świat. Mówiła: „W dzisiejszą noc czuwania adorujmy Chrystusa 
złożonego w grobie za to, że poświęcił swe życie, aby dusze nasze 
odkupić z winy grzechowej. Adorujmy Krzyż, na Którym zawisło 
Najświętsze Ciało. Dzięki Krzyżowi Jezusa dokonało się pojedna
nie Boga z ludźmi. Niech Krzyż będzie przez nas szczególnie 
czczony w tym miejscu. Uczcijmy nasz Krzyż misyjny w dzisiejszą 
noc czuwania i adorujmy Go przez cały miesiąc. Dziękujmy Jezu
sowi za dzieło odkupienia. Dziękujmy Jego Matce, Która razem z 
Nim cierpiała i towarzyszyła Mu w drodze krzyżowej aż na Golgo
tę. Otrzyjmy Jej łzy boleści przez szczerą obietnicę poprawy życia, 
bo grzechy nasze były jej bólu przyczyną”29.

27 Tamże, s. 4.
28 Tamże, s. 68.
29 Tamże, s. 70.
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Jednakże na Krzyżu nie kończyło się dzieło zbawienia. Pełnia 
nastąpiła przez Zmartwychwstanie Chrystusa. Mówiła też o tym 
Anna w swoich rozważaniach: „Śmierć krzyżowa Jezusa nie była 
jednak zakończeniem Boskiego posłannictwa Chrystusowego. Nie 
koniec na krzyżu ani w kamiennym grobie”30. Dopiero Zmar
twychwstanie Jezusa przywróciło sens cierpieniom. Wiara wówczas 
święciła swój tryumf. Anna powtarzała za św. Pawłem: „Gdyby 
nie ten fakt, próżna byłaby nasza wiara. Dlatego trzeba nam prze
żyć radość i chwałę tego dnia nie tylko w tryumfalnej procesji 
rezurekcyjnej, ale tak, jak uczniowie idący do Emaus w gospodzie 
przy łamaniu Chleba -  my przy wspólnym stole Eucharystycz
nym”31. I dalej ciągnęła swoje rozważania: „Wielkanocne tryumfa
lne Alleluja jest wezwaniem przynaglającym, abyśmy też zmar
twychwstali”32.

Wiara pomaga cieszyć się z tych wielkich spraw, wydarzeń -  
daje dużo radości; fakty nabierają jakby nowego blasku, ożywiają 
się. A najwięcej radości -  według Anny -  daje fakt Zmar
twychwstania. Mówiła: „Żadna radość nie jest tak pełna światłoś
ci, jak radość wielkanocna. Jeszcze dźwięczą nam tony radosnego 
hymnu z Rezurekcji... jeszcze i tę noc czuwania przeżyjmy w at
mosferze radości i wdzięczności za całe dzieło odkupienia, i za ten 
jedyny, wyjątkowy grób, który pozostał pusty, bo «Zmartwychw
stał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie»33. I do tej wdzię
cznej radości wciąż zachęca, mówiąc: «w ten dzień wstąpi radość 
w nasze serca ze Zmartwychwstania Boga i radość z powodu na
dziei naszego kiedyś w Panu zmartwychwstania»34.

W dziele odkupienia brała też udział Matka Najświętsza. Ona 
razem z Synem cierpiała i razem z Nim radowała się ze zwycięst
wa. Anna i na tę prawdę zwracała uwagę, mówiąc: „Wielkanoc, 
to również dzień wesela dla Chrystusowej Matki. Pamiętajmy!”35. 
Tak więc największe tajemnice wiary Anna przeżywała bardzo głę
boko i o takie przeżycia się modliła. Nie chciała, by te wielkie 
sprawy w życiu chrześcijańskim były przyjmowane przez mą czy

30 Tamże, s. 50. 33 Tamże, s. 28.
31 Tamże, s. 68. 34 Tamże, s. 70.

Tamże, s. 58. 35 Tamże, s. 71.
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przez innych tylko jako fakty historyczne przeżywane jedynie zew
nętrznie, powierzchownie. Dla głębszego ich przeżywania potrzeb
ne jej były nocne czuwania modlitewne. Podczas długich godzin, 
spędzonych w ciszy i w wielkim skupieniu, za sprawą Ducha Świę
tego, rodziły się w jej sercu najszlachetniejsze uczucia: miłość i 
uwielbienie, radość i dziękczynienie dla Chrystusa, który zstąpił 
na ziemię dla człowieka ze swoją miłością i z miłości dla niego 
oddał swoje życie i zmartwychwstał, by człowiek mógł żyć w wie
cznej szczęśliwości.

f) Eucharystia

Głęboka wiara była pomocą dla Anny w przeżywaniu tajemni
cy Eucharystii i Najświętszej Ofiary -  tajemnicy bardzo wielkiej i 
niezgłębionej. Bo jak sama mówiła: „Nawet dla teologów niezgłę
biona jest tajemnica Eucharystii, ale co dla zmysłów niepojęte, 
niech dopełni wiara w nas”36.

Z tą głęboką wiarą oraz wielką pokorą i miłością oddawała 
hołd i uwielbienie Jezusowi Eucharystycznemu, klęcząc całymi go
dzinami przed tabernakulum. Każdą sposobną chwilę -  jak wyjście 
do miasta, by załatwić jakieś interesy -  wykorzystywała na krótką 
adorację w pobliskim kościele. Podobnie, przed lekcjami w szkole, 
z reguły wstępowała na modlitwę do kościoła, mimo że wcześniej 
uczestniczyła we Mszy św. Ta praktyka weszła w jej codzienny 
rytm życia, lecz nie była rutyną. Te chwile spotkań z Chrystusem 
były wciąż żywe i najcenniejsze, dawały jej bowiem siłę i moc, 
mądrość i wiedzę do pełnienia obowiązków i służby w miłości in
nym. Jej serce po takiej adoracji rozpalało się coraz większą miło
ścią.

Głęboka wiara ożywiała również jej uczestnictwo w uroczysto
ściach Bożego Ciała. Kult publiczny Eucharystii był dla niej szcze
gólnie drogi i wzruszający, był wielkim uwielbieniem i dziękczynie
niem. Podczas Mszy św., czy potem, idąc w procesji -  czuła się 
bardzo niegodna, słaba i grzeszna stanąć przed obliczem Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. Jednakże w pokorze serca mówiła:

36 Tamże, s. 53.

172



„Cóż stałoby się ze mną, gdybym nie przychodziła do Ciebie? Nig
dy nie jestem głodna, ale ufam słowom Twoim: «Bierzcie i je
dzcie» . A potem w jej sercu rodziła się wielka wdzięczność i 
wyrywał się hymn dziękczynienia: „Za to, że od XX wieków jesteś 
Panie Jezu na wszystkich ołtarzach świata -  dziękuję Ci. Że życzy
łeś sobie, by wśród synów człowieczych wychodzić w procesjach 
na ulice miast, wsi -  dziękuję Ci. Za to, że niestety za mało Ciebie 
wielbimy i kochamy, obok Twej Najświętszej Miłości przechodzi
my nieraz obojętnie -  za to z bólem dziś przepraszamy”37 38.

Kult Eucharystii u Anny -  łącznie z Ofiarą Mszy św. -  zajmo
wał pierwsze miejsce w jej życiu duchowym. Ponad wszystko na 
ziemi ceniła sobie uczestnictwo we Mszy św. i Komunię św., i tym 
rozpoczynała każdy dzień. Z jaką wiarą przeżywała każdy swój 
udział w Najświętszej Ofierze, świadczyło jej głębokie skupienie. 
Na Msze święte najczęściej uczęszczała do kolegiaty. W ciszy i 
rozmodleniu klęczała w kąciku przy ołtarzu od strony zakrystii. 
Tam nie widziała ludzi, tylko ołtarz i kapłana. Po Komunii św. 
odprawiała długie dziękczynienie.

Praktykę częstej spowiedzi, codziennej Komunii św. stosowała 
od najmłodszych lat. W ten sposób postępowali jej rodzice i tego 
nauczyli córkę. Z czasem pogłębiona wiara pozwalała jej wniknąć 
jeszcze w większą miłość i bardziej świadomie przeżywać Euchary
stię. Swoje życie wewnętrzne streściła w krótkich słowach: „Z po
czątku moje życie wewnętrzne wydawało mi się bardzo skompliko
wane, teraz widzę wytyczne: codzienna Komunia św. i pełnienie w 
usposobieniu dziecka woli Bożej”39.

Pełnym swoim zaangażowaniem wewnętrznym oraz zewnętrz
ną postawą, nacechowaną powagą, pokorą, skupieniem, Anna da
wała innym świadectwo głębokiej wiary w wielkie tajemnice prawd 
Bożych, w Jezusa Eucharystycznego. Przeżywała świadomie swój 
katolicyzm i tego uczyła innych. Bardzo pragnęła, by wszyscy lu
dzie przychodzili do Jezusa i karmili się Chlebem Eucharystycz
nym, bo w Nim widziała siłę i łaskę. I o to się modliła, jak ucznio-

37 Tamże.
38 Tamże, s. 53.
39 Dz. III, s. 47.
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wie z Emaus: „Zostań z nami, bo wieczór już nadchodzi i dzień 
się chyli ku zachodowi -  dzień dzisiejszy, czyli dzień mojego życia, 
okres zdrowia, czy dobrego samopoczucia. Zostań z nami przez 
Eucharystię i daj nam łaskę głodu Najświętszego Chleba, nie tylko 
modlącym się tej nocy, ale i tym braciom naszym, którzy jeszcze o 
me proszą -  całej naszej parani i jeszcze szerzej -  diecezji i Ojczy
źnie i?40

Anna modliła się, by to pragnienie Chleba Eucharystycznego 
przedłużało się i rozszerzało po wszystkie krańce świata. A święto 
Bożego Ciała i Oktawa -  to czas przypomnienia o tej wielkiej 
tajemnicy wiary. To „czas ulepszonej, płomiennej miłości Boga i 
ludzi. To czas adoracji lepiej rozumianej i przeżywanej, czas dzię
kczynienia za Chleb Anielski, który karmi i ożywia dusze”40 41 42. I 
prosiła o modlitwę, „o wzrost wiary i miłości Jezusa Eucharystycz-

42nego
Tak więc Chrystus pod postacią chleba był dla Anny istotą i 

centrum życia, wokół którego obracało się wszystko. Eucharystia 
była dla niej źródłem mocy i łaski, pokoju i radości. I z tego źró
dła czerpała ożywcze siły, by móc rozpalać we własnym sercu i
nieść ją innym.

g) „Wierzę w Ducha Świętego”

Wiara pozwalała Annie zgłębić -  chociaż tylko częściowo -  
wielką rolę Trzeciej Osoby Boskiej -  Ducha Świętego w dziele 
uświęcenia całego świata. Oczywiście, w tym świecie widziała tak
że siebie, bo zwykle, gdy myślała o sobie, to w kontekście całego 
Ludu Bożego. Bardzo dojrzale i teologicznie interpretowała zna
czenie Ducha Świętego w Kościele świętym, w uświęcaniu wszyst
kich ludzi i każdej duszy z osobna.

Dlatego, mając taką wiarę w moc Ducha Świętego, Anna nie 
zaczynała żadnej ważniejszej sprawy -  zwłaszcza gdy dotyczyła 
ona natury duchowej -  bez uprzedniej modlitwy do Ducha Święte-

40 Tamże, s. 28.
41 Tamże, s. 9.
42 Tamże, s. 91.
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go. Podobnie nie przeprowadziła żadnej poważniejszej rozmowy 
bez wcześniejszego zwrócenia się o światło do Ducha Świętego. 
Lekcje w szkole, rozmowy z różnymi interesantami, prace -  wszys
tko zaczynała od prośby skierowanej do Trzeciej Osoby Boskiej. 
Była to nieraz jedna mała chwilka, jakieś krótkie westchnienie, 
lecz według niej był to najważniejszy moment, od którego należa
ło zaczynać wszystko. Głęboko wierzyła, że tylko pod natchnie
niem Ducha Świętego wszystkie jej rozstrzygnięcia będą właściwe 
i dobre.

Uważała, że wiara w pomoc Ducha Świętego dla każdego 
chrześcijanina jest bardzo istotna, ponieważ dzięki Jego darom ży
cie staje się lepsze, coraz doskonalsze. Boże dary oświecają ro
zum, by był zdolny pojąć prawdy nadprzyrodzone, wzmacniają 
wolę, by ciągle dążyła do dobra, dają siły do walki ze złem. Wie
rząc w moc Ducha Świętego, Anna do każdej uroczystości Zesła
nia dobrze się przygotowywała przez nowenny. Modliła się o dary 
nie tylko dla siebie, lecz dla całego Kościoła świętego. Uzasadnia
ła też miernotę i brak zrywu w Kościele, który tu i ówdzie da się 
zauważyć. Ten brak chęci i zapału do lepszej służby Bogu, mówi
ła, wypływa z tego, że zbyt mało jest działania Ducha Świętego, a 
zbyt dużo ludzkiego.

Wiara nadprzyrodzona dawała Annie głębokie spojrzenie na 
istotę życia religijnego. Z okazji uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego snuje takie refleksje: „Zielone Święta. Zesłanie Ducha 
Świętego na Matkę Bożą i na Apostołów zebranych w Wieczerni
ku, na pierwszej dziewięciodniowej nowennie... Przemiana Apo
stołów z ludzi słabych i ograniczonych -  w mężnych, mądrych, 
pokornych bojowników Bożej sprawy... aż do męczeństwa. Dar 
Zielonych Świąt realizuje się dziś. Duch Święty ma bogate dary 
dla dzisiejszego posoborowego Kościoła i dla mnie. Mądrość, ro
zum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża”43.

Po tych rozważaniach Anna stawiała sobie pytanie już konkre
tne, jaka jest jej wiara w Ducha Świętego, czy żyje pod Jego nat
chnieniem i wprowadza Go w swoje ludzkie działanie? I czyni mo
cne postanowienie, by dobrze przygotować się przez modlitwę do

43 Tamże, s. 31.
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uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Oto jej słowa: „Czy wierzę 
w Ducha Świętego? Czy z tej wiary wyprowadzam wnioski na ży
cie, pracę, modlitwę? To nie jest mało ważna sprawa -  to ukierun
kowanie jest bardzo istotne. Przyczyna anemii, słabości, miernoty 
wielu dusz i stylu życia leży w tym, że zbyt wiele tam siebie, a zbyt 
mało Ducha Świętego. W tym roku będę się starać przygotować 
porządną, gorliwą, uciszoną, pokorną, wytrwałą nowennę do uro
czystości Zesłania Ducha Świętego”44 45.

Innym razem również z głęboką wiarą mówiła: „Oczekuję z 
ufnością darów Ducha Świętego... Z powiewem wichru, w płomie
niach ognia przyszedłeś kiedyś na Ziemię i ciągle żyjesz i ciągle 
towarzyszysz w ogromnej świata świątyni. Ziemia tonie w nadmia
rze radości, bo jesteś wśród nas. Ty prowadzisz do pełni mądrości, 
Miłości nadajesz kształt...”43.

O głębokiej wierze Anny w działanie Ducha Świętego świad
czą też jej intencje modlitw indywidualnych czy wspólnotowych. 
Duchowi Świętemu poleca wszystkie trudne sprawy Kościoła po
wszechnego, Ojca św., biskupów, kapłanów. Pod kierownictwo 
Ducha Świętego oddawała rządy ludów i narodów, pokój na całym 
świecie, a także sprawy Ojczyzny i intencje poszczególnych osób.
A oto treść niektórych modlitw: „Polecajmy Bogu Ojcu przez Je
zusa Chrystusa w Duchu Świętym -  wszystkie trudne, smutne i 
beznadziejne sprawy”46. „Módlmy się o pokój między narodami, 
o dary Ducha Świętego dla kierujących państwami"" . „Módlmy 
się o dary Ducha Świętego dla papieża Pawła VI, Biskupów całego 
świata, swojej diecezji, także kapłanów, by żywili siebie i owce 
swoje Prawdą Ewangelii”48. I

Spojrzeniem wiary obejmowała Anna wszystkich ludzi, zwłasz
cza grzeszników, których poleca Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Du
chowi Świętemu, i spodziewała się ich nawrócenia. Chciała, by 
ludzie częściej i z większą wiarą zwracali się do Ducha Świętego o 
pomoc w swoich trudnościach, by mieli większe nabożeństwo do 
Trzeciej Osoby Boskiej i o to też się modliła49. II

44 Tamże, s. 31. 47 Tamże, s. 115.
45 A. J e n k e , Rozważania, s. 91. 4!> Tamże, s. 116. I
46 Tamże, s. 108. 49 Tamże, s. 31.
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h) Z aw ierzyła M atce N ajśw iętszej

Wysoki stopień wiary Anny zaznaczył się również w jej stosun
ku do Matki Najświętszej. Droga jej życia duchowego była na 
wskroś maryjna, także cała działalność zewnętrzna, a więc wszyst
kie czyny, prace były przepojone pierwiastkami maryjnymi. Głę
boka, mocna i żywa wiara nakazywała jej we wszystkim bezgrani
cznie zaufać Matce Bożej50.

W duchu wiary uznawała Matkę Najświętszą jako Matkę Boga 
i swoją Matkę, jako Przewodniczkę w drodze do Chrystusa, Matkę 
Kościoła, jako Pośredniczkę wszelkich łask. A nade wszystko Ma
ryja była dla niej wzorem cnót. W tym spojrzeniu Anna widziała 
sens swego całkowitego zawierzenia Maryi i oddania się pod Jej 
kierownictwo. Przez ręce Matki Bożej przechodziły wszystkie jej 
modlitwy, prośby, błagania, dziękczynienia, akty uwielbienia dla 
Boga, cześć i miłość -  słowem, wszystkie najszlachetniejsze uczu
cia, na jakie człowiek potrafi się zdobyć. To wszystko Anna skła
dała w dobre dłonie swej Najlepszej Matki, z prośbą, by nimi 
rozporządzała, jak Jej się podoba.

Oto przykład, potwierdzający powyższe stwierdzenie. W mo
dlitwie Anny można znaleźć te wszystkie uczucia, które mówią o 
jej miłości do Matki Bożej. Oto fragment z jej modlitewnych roz
ważań: „Jestem przy Tobie, ażeby Ci w tych kwadransach czuwa
nia powiedzieć to, co wypełnia moje serce: że cała Jesteś Piękna i 
zmazy pierworodnej nie ma w Tobie i że słudzy Twoi zakochali 
się bardzo w Tobie. Jasnogórska Królowo! W Twoje Królewskie 
dłonie oddajemy naszą polską rzeczywistość, nasz byt narodowy. 
Oddajemy wszystkie ośrodki polonijne świata, Kościół w kraju i 
na Emigracji, nasze rodziny, młodzież, dzieci, artystów, pisarzy i 
pedagogów, robotników i rolników, Służbę Zdrowia i wojsko -  
całą Polskę, zwłaszcza dziś w 30 rocznicę wybuchu II wojny świa
towej. Złóż przed tronem Boga męstwo żołnierzy Westerplatte, 
cierpienia obrońców Warszawy, trwogę uciekinierów, łzy polskich

50 Miłość Anny do Matki Najświętszej była tak wielka, że całe swoje życie 
oparła na Niej. Duchowość Anny była wybitnie maryjna. Dlatego temu zagadnie
niu poświęcono osobny punkt rozdziału, na dalszych kartach biografii.
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matek jako ofiarę pokutno-błagalną, abyśmy poznali we właści
wym wymiarze nasze grzechy narodowe. Drogi krzywe uczyń pro
stymi, a ostre -  gładkimi. Pomóż nam we wierze w Jezusa Chrystu
sa, pomóż oprzeć na Nim całego człowieka; jego umysł, serce, 
wolę, jego kulturę i obyczaje, pracę i wypoczynek. Królowo Poko
ju, obdarz nas pokojem. Niech ucichną strzały w Irlandii, nad Ka
nałem Sueskim, w Chinach i Wietnamie”51.

W Maryi widziała Anna ratunek dla całego świata. Uznawała 
Ją za Matkę Boga, swoją Matkę i Matkę Kościoła. I modliła się o 
zrozumienie tej właśnie roli Matki Najświętszej przez wszystkich 
wiernych.

i) Świętych obcowanie i życie wieczne

W duchu żywej wiary, ze czcią i miłością odnosiła się Anna 
także do Świętych Pańskich. W nich upatrywała wzory i orędowni
ków u Boga, wspaniałych patronów na drodze własnego życia i 
opiekunów narodu polskiego. Z kalendarzem liturgicznym w ręku, 
który przypominał jej o świętych, przeżywała każdy dzień. Tak 
nakazywała jej wiara. Jako przykład niech posłużą jej myśli i mo
dlitwa. I tak: w marcu prosiła św. Tomasza z Akwinu „za naukow
ców i by teologowie byli mądrzy, ale pokorni... z Janem Bożym 
prośmy za Służbę Zdrowia, za Czerwony Krzyż, za Poradnictwo 
Rodzinne, za chorych, samotnych, udręczonych i załamanych. Ze 
św. Józefem prośmy za rodziny, za miłość, by dzieci w rodzinach 
nie były smutne. Za ojców rodzin, mężczyzn, chłopców, by byli 
odważni, mężni, nieprzeciętni, by szukali szczęścia tam, gdzie mo
żna go znaleźć, o dobre i prawdziwe powołania kapłańskie z włas
nego wyboru, że Bóg chce i woła”52. W lipcu zapraszała Anna do 
modlitwy do takich patronów, jak: Anna, Ignacy Loyola, Jakub 
Apostoł, Maria Magdalena, Wincenty a Paulo, Cyryl i Metody. 
Ich wstawiennictwu polecała sprawy osobiste, także parafii, diece
zji, ojczyzny i całego świata53.

51 A. J e n k e , Rozważania modlitewne, s. 14.
52 A. J e n k e , Rozważania, s. 26.
53 Tamże, s. 35.
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W miesiącu październiku modliła się do patronów tego miesią
ca. Mówiła: „Klęknijmy przed Chrystusem razem z Jego Matką, 
razem z rycerskim sercem Tereni, z pogodą, prostotą, ubóstwem 
radosnym św. Franciszka z Asyżu i innymi świętymi październi
ka”54. I prosiła ich o pomoc w różnych sprawach.

W grudniu natomiast mówiła: „Umiejmy odczytywać znaki 
czasu -  umiejmy odczytywać Liturgię miesiąca grudnia. A także 
Święci Pańscy: Barbara, Mikołaj, Jan, Sylwester... co nam chcą 
powiedzieć? O dzielności, dobroci, przemijaniu. To chwile rozwa
gi, postanowień, pokuty. A w tym wszystkim Ona -  Dziewica, 
Matka, Źródło wszelkiej radości -  Niepokalana!’05.

Innym razem październik nasuwał Annie takie myśli: „W ciszy 
i mroku tej nocy październikowej i brzasku poranka, klęknijmy 
przed Chrystusem Królem razem z Jego Matką -  Królową Różań
ca św., razem z dobrocią i wiernością Aniołów Stróżów, z rycers
kim sercem św. Tereni, z pogodą św. Franciszka, który kochał nie 
tylko słońce, kwiaty, dzikie zwierzęta -  ale i ludzi, a nawet śmierć. 
Razem także z innymi świętymi października: Jadwigą, Kantym, 
Teresą z Avila, Łukaszem, Tadeuszem Judą -  pomocnikiem w 
sprawach beznadziejnych...”36.

Od świętych chciała Anna przyswoić jakąś cechę, czegoś się 
nauczyć. Na przykład: „Od św. Dominika -  mówiła -  uczmy się 
zapalać świat ogniem wiary, iść przez życie prawdą, kochać Matkę 
Bożą, odrodzić siebie przez modlitwę różańcową”37. Do św. Jana 
Vianney modliła się za kapłanów58.

Niektórych świętych Anna bardziej akcentowała, stawiała ich 
za wzór, np. św. Maksymiliana Kolbego. Jego to prosiła o większą 
miłość: „Ojcze Maksymilianie Kolbe, który dnia 14 sierpnia 1941 
roku zobaczyłeś Niebo poprzez Oświęcim, ucz nas naśladować 
Ciebie w miłowaniu Boga poprzez Niepokalaną -  jak być narzę
dziem w Jej rękach, jak oddać umysł, wolę, serce, język, oczy, 
ręce do Jej dyspozycji?”39. Pragnieniem św. Maksymiliana było

■4 A. J e n k e , Rozważania, s. 3. 57 Tamże, s. 37.
55 Tamże, s. 64. 58 Tamże, s. 38.
56 Tamże, s. 81. 59 A. J e n k e , Rozważania, s. 58.
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podbić cały świat dla Niepokalanej. Anna wpatrzona w ten wzór, 
mówiła: „Poczujmy się spadkobiercami idei O. Kolbe i realizujmy 
ją w swoim życiu”60. I każdy 14 sierpnia nasuwał jej dużo myśli. 
Mówiła: „14 sierpnia 1941 -  głodowy bunkier śmierci... Szaleniec 
Niepokalanej podaje swoje ramię pod śmiercionośną strzykawkę z 
fenolem... Chcę być starty na proch, a ten proch niech będzie 
rozsiany po ziemi... Czy patrząc na wielkość św. Maksymiliana 
Kolbe pragnę go naśladować? Czy zdecyduję się na Jego «chcę 
być starty»?, tzn. w swoim życiu i konkretnych warunkach, czy 
przyjmę z pogodą niesłuszne oskarżenie, złośliwą uwagę, czy po
trafię z lekkim sercem zrezygnować ze swego zdania i opinii?”61.

Młodzieży podsuwała ich patronów. Na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego powiedziała: „Z wiarą, nadzieją i miłością wcho
dźmy w nowy rok szkolny... Pragniemy, by nasza młodzież była 
podobna do Marii Goretti, Frassatiego, Ottona Schimka, by po
tem wyrastali z niej tak wspaniali i odpowiedzialni ludzie, jak Ma
rzena Pollakówna (naukowiec), Teresa Strzembosz (pielęgniarka), 
major Sucharski i Jerzy Ciesielski (inżynier). Bo i teraz «idą święci 
przez Polskę» -  silni Bogiem”62.

Anna była oczytana w życiorysach świętych, dlatego nietrudno 
jej było na dany dzień zobaczyć ich w historycznym kontekście i 
zbliżyć się do nich. Święci dla niej byli po to, by ich naśladować i 
prosić o wstawiennictwo u Boga. Wypływało to u niej z potrzeby 
serca, które ciągle szukało źródeł, sposobów większego ukochania 
Boga, a w Nim drugiego człowieka. Święci w tym wypadku byli 
tymi drogowskazami do źródeł, z których i oni sami czerpali moc i 
siłę do świętego życia. Dlatego Anna swoje życie spędzała w cią
głym ich towarzystwie duchowym. Wiara jej w tym pomagała.

Obcowanie ze świętymi przypominało Annie prawdę o życiu 
wiecznym. Stąd u niej tyle modlitw za dusze zmarłych, szczególnie 
w miesiącu listopadzie. Podczas nocnego czuwania w listopadzie 
przypominała innym: „Dzisiejsze godziny modlitwy, a potem cały 
listopad, przeżyjmy w aspekcie prawdy o powtórnym przyjściu

60 Tamże. s. 60.
61 Tamże, s. 104.

A. J e n k e , Rozważania, dz. cyt., s. 79.
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Chrystusa Pana i o naszej gotowości na spotkanie z Nim, abyśmy 
zawsze byli tam, gdzie przygotowano dla nas mieszkań wiele. W 
świetle tej prawdy uczyńmy prostymi ścieżki nasze, pięknymi i roz
modlonymi serca nasze, a więc niech staną się bogate w dobro dla 
tych, co staną przed nami... czasem nawet nie prosząc”63.

Na wieczność patrzyła z perspektywy dobrego życia już tu na 
ziemi. Pod tym kątem ustawiała swoje postępowanie i mówiła też 
innym, by zabiegali o to, co się liczy w wieczności. Na te sprawy 
miała realistyczne spojrzenie. Mówiła: „Chcę popatrzeć realnie na 
cel swego życia, na wieczność. Jak żyć, aby się do niej dobrze 
przygotować? Jak i co poprawić, by trwać w łączności z naszymi 
drogimi zmarłymi”64.

Z takiej wiary w życie wieczne budziło się w jej sercu pragnie
nie niesienia pomocy duszom zmarłych. Dlatego bardzo dużo mo
dliła się za nich. Modlitwą obejmowała nie tylko swoich i znajo
mych, ale także anonimowych zmarłych65. Wiara pomagała jej 
myśleć o niebie i pragnąć go, nakazywała też pomagać duszom 
czyśćcowym, by mogły osiągnąć wieczną szczęśliwość.

j) „Nie można się uświęcić bez modlitwy”

Całe życie Anny szło w kierunku uświęcenia siebie i innych. 
Osiągnięcie tego celu uzależniała w dużym stopniu od modlitwy, 
współpracy z łaską Bożą. Wiedziała bowiem, że modlitwa jest ży
wym kontaktem z Bogiem, otwarciem duszy na Jego działanie. 
„Charakterystycznym rysem w życiu świętych było to, że nie za
niedbywali modlitwy, która ożywiała i uświęcała ich pracę, jak zre
sztą całe życie. Na modlitwę zawsze mieli czas i to zarówno ci, co 
byli angażowani w działalność apostolską, jak również dusze kon- 
templatywne. Wszyscy potrzebowali modlitwy. Jak oliwa, która 
podsyca ogień, tak miłość gorejąca w ich duszy była wciąż wzmac
niana nowym paliwem -  modlitwą”66.

63 Tamże, s. 62.
64 A. J e n k e, Rozważania, s. 17.
65 Tamże, s. 16.
66 B. B a sse t, Zaczaimy znów modlić się, Paryż 1979, s. 96.
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Modlitwa, by była skuteczna, musi być wzmacniana i ożywiana 
wiarą, nadzieją i miłością, wszak te cnoty mają za przedmiot Tego, 
do którego zdąża modlitwa, czyli Boga67. One urzeczywistniają 
kontakt z Nim, który może się odbywać tylko w atmosferze trzech 
cnót Boskich, które ożywiają modlitwę i czynią ją miłą Bogu68.

Tak też pojmowała modlitwę Anna. Mówiła, że „Modlić się to 
znaczy wejść w kontakt z Bogiem i dać mu się prowadzić w Jego 
świat, wejść z Nim do Jego Królestwa”69 70. I wymieniła rodzaje mo
dlitwy: „Ma to być modlitwa nie żebraka, ale najpierw należy pa
miętać o modlitwie uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, a 
potem prośba. Modlitwa -  to siła!” ".

Jeżeli Anna praktykowała cnoty Boskie w nieprzeciętnym sto
pniu, to należy się spodziewać, że cieszyła się też głębokim du
chem modlitwy. Wiadomo, że nie od razu ten poziom osiągnęła. 
Znane jej były wszystkie rodzaje modlitwy; już to ze względu na 
formę, już to na treść. Dużo modliła się ustnie, zwłaszcza gdy 
przebywała w jakiejś wspólnocie modlitewnej. Najczęściej wtedy 
modlono się na różańcu. Znane jej były także rozmyślania. Pod
czas modlitwy myślnej najczęściej rozważała Pismo św., korzystała 
też i z innych książek duchowych lub notatek rekolekcyjnych.

Początkowo -  jak sama mówiła -  modlitwa myślna sprawiała 
jej wiele trudności, ale ona za wszelką cenę pragnęła się jej nau
czyć. O tych trudnościach pisze w swoim dzienniczku: „Nie można 
się uswięcic bez modlitwy, a ja nie wiem, jak się mam modlić i 
rozmyślać. Chciałabym, żeby Duch Święty pod tym względem 
mnie oświecił”71. Kiedy indziej mówiła podobnie: „Będę się mo
dliła do Ducha Świętego, aby mnie nauczył rozmyślać, bo w prak
tyce nie wiem, jak to wykonać”72.

✓
I Duch Święty przyszedł jej z pomocą w osobie kapłana, który 

zgodził się kierować jej życiem duchowym, o czym z radością za-
67 W. Ś w ie rz a w sk i, Panie, naucz nas modlić się, Kraków 1983, s. 16.
68 O. F ile k , Duch Święty Ożywiciel modlitwy, „Communio’' 5(1985) nr 4, s.

74. *
69 A. J e n k e , Notatki rekolekcyjne, s. 49.
70 Tamże, s. 47.
71 Dz. III, s. 22-23.
72 A. J e n k e, Moja lektura, s. 27.
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notowała w dzienniczku: „Ksiądz uczy mnie rozmyślania -  na razie 
nad słowami modlitwy -  udaje się jakoś i postanowienia wysuwam 
na każdy dzień. Tak jest łatwiej. Widocznie Duch Święty tego 
chce”7j.

W modlitwie napotykała -  jak każdy człowiek -  na wiele trud
ności, ciągle walczyła z roztargnieniami, nieraz zbierała wszystkie 
siły, aby chociaż na chwilę się skupić i modlić się. Z pokorą bardzo 
często prosiła: „Panie, naucz mnie modlić się”73 74.

Mimo trudności, Anna nie zniechęcała się, tylko ciągle praco
wała nad sobą i czuwała, by modlitwę, jako ten dar duszy -  ciągle 
podtrzymywać. Praca, załatwianie różnych spraw, czy też zmęcze
nie, nie zwalniały jej od modlitwy. Mówi o tym jej kuzynka razem 
z nią mieszkająca: „Anna dużo się modliła i długo mimo wielkiego 
zmęczenia. Choć głowa jej opadała ze względu na późną porę i 
wrodzoną słabość fizyczną -  to jednak się modliła. Nie stosowała 
dla siebie taryfy ulgowej75. Hasłem jej w okresie młodości było: 
«Pracę zamienić w modlitwę. Wytrwać»”76.

Z czasem modlitwa stawała się coraz większą koniecznością 
jej duszy. Bez niej nie rozpoczynała żadnych zajęć, nie podejmo
wała żadnych decyzji. Widziała też potrzebę modlitwy w dążeniu 
do doskonałości. Im głębsza była jej wiara i gorętsza miłość, tym 
więcej potrzebowała się modlić, czyli szukać kontaktu z Bogiem. 
O ducha dobrej modlitwy często prosiła Boga. Wyraziła to w na
stępujących słowach: „Niech nasza modlitwa będzie żywa, sponta
niczna, brońmy się przed modlitwą mechaniczną i bezmyślną. Bła
gajmy: Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas ścieżek Twoich. 
Naucz nas modlić się tak, jak Ty sam życzysz sobie. Spotkanego w 
dzisiejszej modlitwie Chrystusa i Jego Matkę Maryję wprowadzaj
my na wszystkie ścieżki naszego życia, aby mimo naszej małości i 
słabości woli -  byli z nami”77.

Anna spełniała wszystkie warunki dobrej modlitwy; była za
wsze głęboko skupiona, wyciszona, stwarzała wokół siebie i wew-

73 Dz. III, s. 59.
74 Tamże, s. 22-23.
75 T-8 (G. L ig ęz a , Wspomnienia, s. 6).
76 A. J e n k e, Notatki rekolekcyjne, s. 50.
77 A. J e n k e , Rozważania, s. 98.
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nątrz duszy sprzyjającą atmosferę do modlitwy, do otwarcia się na 
dialog z Bogiem. Pomocą w tym była żywa pamięć na obecność 
Bożą. W tym usposobieniu mówiła: ..Bóg jest niewidzialny, ale 
jest realny i Jego obecność w nas jest faktyczna. Główną zasadą 
rozwoju życia wewnętrznego jest przekonanie, że obcowanie z Bo
giem to normalny stan każdego chrześcijanina. Musimy zwracać 
uwagę -  od wewnątrz -  na obecność Chrystusa w nas, i to często 
w ciągu dnia, nie tylko raz przy rachunku sumienia wieczorem, ale 
zawsze -  mieć jakby «lotną kontrolę»”. I dalej mówi: „Błogosła
wiona jest w naszym życiu rola pamięci na obecność Bożą, a zara
zem jest to piękne i proste rozwiązanie stosunku do Niego”78.

Postawa zewnętrzna -  połączona z umartwieniem i pokutą -  
odgrywała u Anny również swoją rolę i przyczyniała się do dobrej 
modlitwy, zwłaszcza do Mszy św., do której bardzo się przygoto-

A

wywała. Od Mszy św. zaczynała przecież każdy dzień. Świadome 
uczestnictwo w niej rzutowało potem na całą jej pracę w ciągu 
dnia.

Treścią jej modlitw było to wszystko, czym żyła; co ją cieszyło 
i smuciło, czego pragnęła dla siebie i innych, troski i kłopoty, spra
wy wielkie i małe, słowem -  wszystko, co dotyczyło jej samej, 
najbliższego i dalszego otoczenia, ludzi całego świata. Modlitwę 
jej ożywiała wiara, która pozwalała się skupić na Bogu, od które
go uzależniała swoje istnienie, działanie, swój świat duchowy i 
apostolskie posłannictwo.

k) Wpływ wiary na życie codzienne

Wiara pozwala człowiekowi choć w części poznawać, zgłębiać 
i przybliżać do siebie świat nadprzyrodzony. Pozwala też patrzeć 
na doczesnosc innymi oczyma, widzieć w niej zamiary Boże, celo
wość i sensowność wydarzeń, które towarzyszą życiu ludzkiemu. 
Wiara też daje odpowiedź na pytania, na które rozum nie potrafi 
bez jej światła odpowiedzieć. Dlatego w życiu chrześcijanina tak 
ogromną rolę odgrywa wiara. W jej świetle da się rozwiązać naj
trudniejsze problemy życia.

78 A. J e n k e , Rozważania, s. 42.
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Z postępowania Anny, jej słów i czynów wynika, że była ona 
człowiekiem głębokiej wiary. Wiara nakazywała jej pracować nad 
sobą, wykorzeniać wady, by zrobić miejsce jedynie Bogu. Wiara 
miała ogromny wpływ na jej życie osobiste i stosunek do bliźnich. 
Nie była ona tylko z metryki, na pokaz, ani też subiektywnym 
przeżywaniem prawd objawionych bez zewnętrznego wyrazu. Była 
pozwaniem i realizowaniem Bożych zamiarów względem niej, 
przyjęciem Chrystusowego zaproszenia, by razem z Nim zbawiać 
świat, poprzez codzienne wypełnianie obowiązków katolika -  wier
nego wyznawcy Chrystusa.

Na modlitwie -  zwłaszcza podczas nocnych czuwań -  kontrolo
wała swoje postępowanie, czy jest ono zgodne z życiem wiarą. 
Czuwała nad czystością wiary, chroniła ją przed ludzkimi nalecia
łościami. Wiara przynosiła jej bardzo dużo radości i wewnętrznego 
szczęścia. O tym mówiła: „Bardzo chciałabym umieć pogodzić ży
cie z wiarą... aby nie odstraszać ludzi od Jezusa, lecz swą pogodą, 
jak Frassati umieć pokazać, że nasza wiara daje słońce i radość, 
co zresztą jest prawdą pełną”79.

Na temat jej wiary wypowiadają się inni. Oddajmy im głos: 
„Jej wiara znajdowała odbicie w życiu”80. „Bo Anna to człowiek 
silnej i głębokiej wiary. Gdy mówiła o Bogu, to czuło się, że On 
jest dla niej Kimś oczywistym, na pewno istniejącym, stale obec
nym. Często zwracała się do Niego w modlitwie, w przekonaniu, 
że będzie wysłuchana. Ona stale żyła w Jego obecności. Listy jej 
były pełne akcentów o Bogu. Wiara przejawiała się w jej życiu i 
postępowaniu. Do życia wiarą zapalała też innych”81. „Wiara jej 
była tak głęboka, że była po prostu pewnością. Świadczyły o tym 
jej czyny i słowa... Każdy dzień swój poświęcała Bogu”82.

Wiara żywa, mocna, autentyczna czyniła Annę prawdziwym 
świadkiem Chrystusa. Bo świadczyć o Jezusie, to znaczy żyć Bo
giem i Boga swoją osobą i zachowaniem przypominać. Anna żyła 
zgodnie z tą prawdą. Postawa świadectwa posiada swój wymiar

79 Dz. III, s. 36.
80 T-8 (Cz. B e łz , Ankieta).
81 T-8 (G. L ig ę z a , Wspomnienia, s. 1).
82 T-8 (M. A n d re s , Wspomnienia, s. 1).
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wewnętrzny, głębię, a zarazem wymiar międzyludzki i społeczny. 
W ślad za tym idzie także i treść świadczenia. Wymiar wewnętrzny 
świadectwa chrześcijańskiego wiąże się z tą dojrzałością, z jaką 
przyjmowane jest przez człowieka świadectwo Boże, przyniesione 
przez Chrystusa83. Autentyczny świadek Chrystusa ma dziwną moc 
oddziaływania na drugich, jest „solą ziemi i światłością świata" -  
jak mówi Ewangelia (Mt 4, 13-14). Światło oświeca i ogrzewa, sól 
zaś chroni i zabezpiecza przed zepsuciem.

Rolę soli i światła Anna spełniała. Jako świecki katolik była 
świadkiem Chrystusa we własnym środowisku. „Bo każdy katolik 
ma obowiązek dawać świadectwo prawdą i miłością, ma chronić 
jak sól siebie i swoje otoczenie od wszystkich czynników, które 
nas rozkładają i niszczą. Na tym też chyba polega przede wszyst
kim apostolstwo świeckich”84. W tych wymaganiach Anna się mie
ściła.

Anna dawała świadectwo o Bogu przez całe swoje życie; w 
pracy, w życiu osobistym, w chorobie i cierpieniu, i tak aż do koń
ca. Stwierdza to jej przyjaciółka: „Wiarę miała żywą. Dla niej 
nadprzyrodzona rzeczywistość była tak realna, jak dla mnie przed
mioty materialne. Tak było do końca w czasie długiego konania, 
kiedy już prawie nie mogącymi już poruszać ustami, powtarzała: 
Matko, pociesz”85.

Na głębokiej wierze Anna opierała całą swoją działalność. 
Wiedziała, że „wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 26). Wciąż w 
jej życiu uwidaczniał się ten dynamizm wiary, mający swoje ujście 
w czynach. Bo dynamizm wiary urealnia się w czynach miłości, 
pełnionych ze względu na Boga86 *.

Podsumowaniem jej życia opartego na żywej wierze, mocnej i 
dynamicznej, niech będą jej własne słowa, które stały się jakby

83 K. W o j t y ł a ,  Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół, w: Wiara i życie. W 
nurcie zagadnień posoborowych, Warszawa 1985, t. 16, s. 22.

84 I. T o k a r c z u k .  Nasze apostolstwo dzisiaj, w: Odpowiedzialni za świat, 
Poznań-Warszawa 1982, s. 193-194.

83 T-8 (K. K u z b a l. Wspomnienia).
86 J. Łach,  Wiara bez uczynków martwa jest (Jk 26), w: Wiara i życie. W

nurcie zagadnień posoborowych, Warszawa 1985, t. 16, s. 71.
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akordem serca, streszczeniem osobistych przemyśleń i modlitwy. 
Oto fragmenty z owych rozważań:

„Przeżyjmy w duchu wiary wartość czasu i przemijania, i 
odchodzenia do Boga Ojca, gdzie mieszkań wiele i gdzie tak wiel
kie szczęście, że «ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało...». 
Zróbmy rachunek sumienia, czy w każdej chwili możemy odejść? 
Czy są sprawy nieuregulowane w naszej duszy? Czy stać nas na 
żywą wiarę, na mężne jej wyznawanie? Jeśli nie, uczmy się powta
rzać z Maryją: będę z Tobą Jezu w chwilach zwątpienia, którymi 
świat dzisiejszy karmi ludzi ponad miarę, w trudnych dniach życia, 
w uśmiechu przez łzy, w miłości bliźniego, posuniętej aż do absur
du, bo tylko miłość zwycięża świat. A gdy dla dobrej sprawy, albo 
raczej posady, zaprę się Ciebie, daj, abym nie zwątpiła... Będę z 
Tobą Jezu, gdy ludzie mną wzgardzą...”87. Była to gorąca modli
twa Anny, wydobywająca się z głębi jej serca, które całkowicie 
zawierzyło Bogu.

2. „Jest wielka nadzieja dla każdego”

Wiara daje człowiekowi poznanie Boga, którego się nie widzi, 
natomiast przez nadzieję człowiek wchodzi w posiadanie Boga, nie 
odczuwając jeszcze Jego obecności88. Ani wiara, ani nadzieja nie 
dają jasnego poznania Boga89. Tylko miłość daje poznanie Boga 
takiego, jakim On jest w swej istocie, bo „Bóg jest Miłością” (1 J 
4, 6). Bóg i miłość są nierozerwalne, choć także Bóg i nadzieja 
tworzą jedność. Z tego zaś wynika, że ten tylko jest bez nadziei, 
kto żyje bez Boga90.

Pojęcie wiary i nadziei jest w pewnym stopniu zamienne. Tak 
nauczał Apostoł, który w Liście do Hebrajczyków nazywa chrześ- 
ciajńskie wyznanie wiary wyznaniem nadziei (Hbr 10, 23). W

Kl A. J e n k e , Rozważania, s. 49.
“  O g ó re k , Czym jest świętość, s. 52.
s9 S. M oysa, Teraz trwają te trzy, Warszawa 1986, s. 263.
90 A. M. B e rn a rd , Kierunki rozwojowe współczesnej duchowości, „Conci

lium” 1-10 (1965/66), 654.
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świetle zaś takiej wiary i nadziei człowiek oczekuje więcej aniżeli 
może mu dać jakakolwiek obecność na ziemi. Dzięki nadziei czło
wiek osiąga to, czego się spodziewa od Boga. Bo tylko Bóg, który 
objawia się i przemawia w Chrystusie, jest rzeczywistością stałą i 
nieprzemijającą, i tylko na Nim można opierać całą nadzieję91.

A zatem, wiara i nadzieja pozwala człowiekowi na nawiązanie 
dialogu, którego finałem będzie jego obcowanie z Bogiem w nie
skończonej miłości92 93.

Anna wierząc w Boże obietnice ufała mocno, że Bóg je spełni. 
Przede wszystkim pragnęła osiągnąć szczęście wieczne, i czyniła 
wszystko, by na nie zasłużyć. Pragnęła nieba ze względu na posia
danie Pana Boga, którego pragnęła kochać przez całą w ieczność. 
Bo tak czynią dusze kochające i ufające. Anna miała bezgraniczną 
ufność. Jak małe dziecko ufała Bogu zawsze i wszędzie. Z dziecię
cą prostotą wierzyła, że Bóg jest gotów spełnić wszystkie jej prag
nienia, choćby były one nieraz mało ważne. W dzienniczku zano
towała pewne drobne wydarzenie, mówiące o jej wielkiej ufności: 
„Dziś rano powiedziałam Panu Jezusowi, że koniecznie proszę o 
list od Janeczka -  brata, bo już trzy tygodnie nie pisał. Jeżeli dziś 
przyjdzie, to będzie znak, że jestem na dobrej drodze... I o cudo! 
Przychodzimy na górę i list jest. Rzeczywiście jest!”94. Otrzymała 
widoczny znak, jakby potwierdzenie swej bezgranicznej ufności 
Bogu.

Podobnych przykładów miała wiele. W trudnych chwilach -  
kiedy szczególnie nie mogła liczyć na własne siły -  wszystko odda
wała w ręce Matki Bożej z ufnością, że za Jej przyczyną Bóg przyj
dzie jej z pomocą. I tak było. Dowodów na wielką miłość i opiekę 
Bożą miała aż nadto. Wystarczy wspomnieć lata wojny, potem stu
dia i wreszcie pracę zawodową w reżimie komunistycznym. Wów
czas to jedynie nadzieja pozwala jej przetrwać wszystko, co naj
gorsze. Z ufnością w sercu rozpoczynała każdy dzień, widząc, że

91 J. R a tz in g e r ,  Nadzieja, „Communio” 4(1984) nr 4, s. 7.
i n

B. H ä r in g , Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 2, cz. 1, Poznań 1963, 
s. 33-34.

93 A. J e n k e , Notatki rekolekcyjne, s. 35.
94 Dz. II, s. 55.
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będzie on trudny, lecz ufała, że będzie dobry, bo okupiony ofiarą. 
Jej znajomi mówią, że Anna „jak refren ciągle powtarzała -  Jezu, 
ufam Tobie”93. Ten refren towarzyszył jej przez całe życie, że w 
końcu umieściła go na grobowcu rodzinnym, w którym potem zo
stała pochowana.

Tak więc nadzieja pozwalała Annie przetrwać wszystkie trud- 
nosci, cierpienia i śmierć -  w wielkiej zgodności na to, co ją spoty
kało, wierząc, że Bóg o tym wie i nigdy jej nie opuści. Wielka jej 
nadzieja rzucała też światło na wieczność. Wszystko na ziemi uwa
żała Anna za przemijające. Wszelkie dobra, zaszczyty, sukcesy 
miały dla niej o tyle wartość, o ile przynosiły jakieś korzyści du
chowe. Poza tym, nie miały one dla niej ważniejszego znaczenia. 
Dlatego cechowało ją wielkie ubóstwo materialne; skromność w 
ubraniu, jedzeniu, mieszkaniu. Część swojej pensji rozdawała bie
dnym, których znała wielu95 96. Nie dbała i nie zabiegała o dobra 
materialne dla siebie, jeśli przyjmowała jakieś pieniądze, to z my
ślą, że posłużą innym. Natomiast zabiegała bardzo o to, co się 
liczy dla wieczności.

Wiarę i nadzieję osiągnięcia życia wiecznego opierała na praw
dzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Często powtarzała za św. Pa
włem, że gdyby nie zmartwychwstanie Syna Bożego, próżno było
by oczekiwać Bożych obietnic, próżna byłaby nasza wiara. W pra
wdzie tej odnajdywała sens wszystkich swoich cierpień i o tej pra
wdzie mówiła innym, zwłaszcza cierpiącym i smutnym. Oto jej 
słowa: „Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa -  nie ma samotności, 
ani rozpaczy! Jest wielka nadzieja -  dla każdego”97.

I z tą nadzieją szła z konkretną pomocą do chorych, samot
nych, rozbitych małżeństw, alkoholików. A nade wszystko obiecy
wała w tych trudnych przypadkach modlić się. O modlitwę prosiła 
też swoich bliskich i znajomych. Mówiła: „Przez Niepokalaną 
prośmy o pełną, żywą wiarę, niezłomną nadzieję i miłość chrześci
jańską w naszych rodzinach”98. „Módlmy się o łaskę wiary i na-

95 T-8 (K. M aj ku t, Wspomnienie, s. 1).
96 Tamże.
9/ T-8 (K. K u b a l, Wspomnienia).
9S A. J e n k e , Rozważania, s. 85.
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dziei w trudnych chwilach życia, bo te trudne chwile odbierają 
ludziom ufność i nadzieję”99. I podtrzymywała jeszcze tlące się 
iskierki nadziei przez modlitwę i rozmowy. Jej modlitwy były moc
ne, wprost natarczywe. Mówiła: „Sercu Bożemu przez Niepokala
ne Serce Maryi polecajmy, błagajmy ufnie i więcej jeszcze -  natar
czywie o łaski dla świata całego”100. „Prośmy z ufnością o wiele, 
bardzo wiele łask dla wszystkich”101.

Prośby swoje składała na ręce Matki Najświętszej, spotkanie z 
Nią, mówiła, „przeżyjmy na kolanach, w odczuciu swej małości, 
ale z wielką ufnością w Bożą Wszechmoc”102. Szczególnie prosiła 
Matkę Bożą o dary duchowe, one zawsze były dla niej najważniej
sze. Modlitwy swoje potęgowała, zwłaszcza z okazji świąt maryj
nych, czy jakichś wydarzeń religijnych, np. z racji peregrynacji 
Obrazu Matki Bożej w symbolach świecy. Wtedy prosiła: „Matko, 
spraw, by nasza wiara była mocniejsza, nasza miłość głębsza, a 
nadzieja bardziej ufna”103. Było to właściwe zrozumienie Nawie
dzenia Matki Bożej w parafiach.

Swoją modlitwą pomagała Anna innym zrozumieć sens wszyst
kich wysiłków Kościoła, które zmierzały ku odnowie duchowej 
wiernych. Modliła się wtedy za wszystkich niewierzących, wątpią
cych, za grzeszników, by „zobaczyli, ile dobrego mogą zrobić i by 
nabrali wielkiej odwagi i ufności”104.

Podczas nocnych czuwań podawała Anna uczestnikom całą „li
tanię” próśb w różnych intencjach, jako treści do przemodlenia i 
ufała, że zostanie wysłuchana. I nie zawiodła się. Świadczyły o 
tym z kolei modlitwy dziękczynne za otrzymane łaski, a było ich 
wiele. Dziękowała za czyjeś nawrócenie105, uzdrowienie1"6, za po

danie kapłańskie107, za rekolekcje wielkopostne, za liczne łaski, 
które spłynęły w tym czasie108, za cud wyzwolenia Polski109, za 
wszystkie łaski osobiste110.

99 Tamże, s. 69.
100 Tamże, s. 74.
101 Tamże, s. 77.
102 Tamże, s. 87.
103 Tamże, s. 28.
104 Tamże, s. 26.

105 Tamże, s. 31.
106 Tamże, s. 29.
107 Tamże, s. 38, 115.
108 Tamże, s. 90.
109 Tamże, s. 107.
110 Tamże, s. 108.
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Tych podziękowań było bardzo dużo, mówiły one o wielkim 
zaufaniu Anny Bogu i Matce Najświętszej. Wszystkie intencje i 
prośby były wsparte cnotą chrześcijańskiej nadziei, dlatego były 
przez Boga wysłuchiwane i przyjmowane.

3. „Uwielbiajmy Miłość, która objawiła się światu”

Istotą doskonałości jest miłość. Na niej opiera się cała świętość 
chrześcijańska, bo jak powiada papież Pius XII, świętość, to dos
konałość życia chrześcijańskiego bazująca na miłości, z którą wią
żą się inne cnoty111. Miłość w życiu Anny zajmowała pierwsze 
miejsce, gdyż utożsamiała się ze świętością i z samym Bogiem. 
Dla niej Bóg Wcielony -  Jezus Chrystus był najwyższą wartością, 
Jedyny godny miłości, czci i uwielbienia. Prawdę tę wyraziła w 
słowach, dość mocno i otwarcie: „Dobrze Jezu, że jesteś. Kocham 
Cię bardzo. Jesteś dla mnie Najwyższą Wartością!”112.

To była dewiza jej życia. Tej Najwyższej Wartości, czyli Bogu, 
przyporządkowała wszystko: swoje życie wewnętrzne, pracę, życie 
i śmierć, słowem -  wszystko. To przyporządkowanie było niczym 
innym, jak tylko nieustannym ukierunkowaniem się na Boga, czyli 
na miłość. Dlatego cokolwiek czyniąc realizowała miłość dla Miło
ści. W jej notatkach spotykamy takie zdanie: „Chcę być małą, 
zajętą «Wielkim Zapomnianym». Ta pamięć jest rękojmią naszej 
wielkości, przeżywanej jako Jego Wielkość... Zajmijmy się za
miast swoją miłością -  Jego miłością aż do końca”113. I tylko mi
łość interesowała Annę, w jej świetle układała własny program 
życia i tę miłość niosła innym.

a) „Żyję na chwałę Bożą”

Kiedyś po głębokiej refleksji i zastanowieniu się nad własnym 
życiem, Anna wypowiedziała takie słowa: „Zrozumiałam jedno,

111 P iu s  XII, Leterae enc. „Mend nostre”, 23 sept. 1950.
112 A. J e n k e , Rozważania, s. 9.
113 Tamże, s. 42.
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że żyję na chwałę Boga -  po nic więcej”114 115. Przynosić chwałę 
Bogu, to Go czcić i uwielbiać, kochać i pragnąć, by wszyscy Go 
kochali.

W tym Anna upatrywała cel życia ludzkiego. Człowiek bowiem 
jest stworzony po to, by kochał przede wszystkim Boga, a w Bogu 
ludzi. Prawdę tę Anna ciągle zgłębiała, przyswajała sobie i wpro
wadzała w życie. Trwając u stóp Chrystusa, zapytywała samą sie
bie: „Serce Boga-Człowieka i Serce Bożej Matki niech będzie pun
ktem centralnym dla moich osobistych przemyśleń i modlitwy. Ja
kie wartości reprezentuje moje ludzkie serce? Ku czemu się skła
nia! Czy zdolne jest do ofiar? Czy ponad wszystkie rzeczy stworzo
ne kocha Boga Ojca? Syna? i Ducha Świętego?”11;>. A potem wy
jaśniała, jaka ma być ta miłość i w czym winna się objawiać. Mó
wiła: „Kochajmy Boga tak, jak On nam objawił -  jak chce, to 
znaczy w duchu i w prawdzie. Bądźmy w przyjaźni z Panem na
szym Chrystusem i z braćmi — z ludźmi. Przez Niego, z Nim i w 
Nim. A módlmy się zawsze przez wszystkie codzienne sprawy ży
cia, właśnie tam widząc Chrystusa i nasze -  w duchu -  rozmodle
nie”116.

Bóg swoją miłość względem człowieka realizuje przez Jezusa 
Chrystusa. Przez swoje przyjście na świat, nauczanie, życie i 
śmierć, dał przykład i dowód swej najwyższej miłości do człowie
ka. Dlatego Anna pełna wdzięczności mówiła, że za miłość należy 
płacić miłością. I modliła się o to: „Prośmy żarliwie, by Miłość i 
Dobroć weszły w nas i nasze działanie”117. Słowa te oddają istotny 
sens życia chrześcijańskiego, albowiem człowiek ochrzczony włą
czony w życie Chrystusa, winien wszystko sprowadzać do miłości. 
Zaś prawdziwa miłość istnieje tylko wówczas, gdy człowiek doj
dzie już do takiego przekonania, że jedynie Bóg może go uszczęśli
wić, że wyłącznie do Niego musi dążyć i tylko dla Jego chwały żyć.

Miłość jednoczy z Bogiem całą duszę, wszystkie jej władze; 
umysł często zwraca się do Niego, wola poddaje się woli Bożej,

114 Dz. III, s. 84.
115 A. J e n k e , Rozważania, s. 53.
116 Tamże, s. 62.
117 A. J e n k e , Rozważania, s. 48.
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serce zdobywa się na uczucie dla Boga. „A kto trwa w miłości, 
trwa w Bogu, a Bóg w nim trwa” (1 J 4, 16). Człowiek miłujący 
Boga żyje dla Jego chwały. I to jest szczyt doskonałości chrześcijań
skiej. Mówi też o tym wyraźnie Sobór Watykański II: „Przykaza
nie miłości, które jest największym poleceniem Pana, przynagla 
wszystkich wiernych do zabiegania o chwałę Boga, przez nadejście 
Jego królestwa i o życie wieczne dla wszystkich ludzi, by poznali 
Jedynego Boga prawdziwego oraz tego, którego posłał, Jezusa 
Chrystusa” (DA 3).

Anna Jenke tę prawdę doskonale rozumiała i nie tylko zanoto
wała ją w dzienniczku, ale przede wszystkim nią żyła. Stanowczo i 
konsekwentnie pokonywała wszystkie przeszkody tamujące jej 
drogę do Boga, którego kochała ponad wszystko. W miłości Bożej 
nie chciała być przeciętna, wszak mówiła: „Miłość Boża jest wiel
ka, a ja nie chcę być letnią”118. I gorąco modliła się o dar miłości: 
„Boże, rozpal w moim sercu miłość ku sobie, gdyż wiem, że gdy 
się kocha, to pragnie się zupełnie Jemu poświęcić. Pragnę być 
Twoją Jezu”119.

Teologia moralna przy określeniu miłości Bożej wymienia jej 
przymioty, że winna to być miłość ponad wszystko, to znaczy, że 
dusze miłujące szczerze Boga stawiają Go jako najwyższe Dobro. 
Asceci wyróżniają natomiast aż trzy stopnie miłości Bożej: na 
pierwszym stopniu znajdują się ci, którzy unikają grzechu ciężkie
go, na drugim zaś ci, którzy się strzegą grzechu nawet lekkiego, 
na trzecim wreszcie ci, którzy starają się wszystko oddać Panu 
Bogu jak najdoskonalej120.

W tej gradacji miłości Bożej Annę Jenke można by zaliczyć 
do tych, którzy pragnęli żyć i wszystko czynić jak najdoskonalej, 
by tylko przypodobać się Bogu. Znane są jej wysiłki zmierzające 
do unikania wszystkich grzechów i zachowania czystości duszy. Co
kolwiek czyniła, zawsze chciała przypodobać się jedynie Chrystu
sowi i zabiegała o Jego względy. Te swoje pragnienia wyraziła w 
słowach: „Chciałabym mieć zawsze słodkiego Jezusa w sercu

118 Dz. III, s. 4.
119 A. J e n k e , Notatki rekolekcyjne, s. 18.
120 J. B o c h e n e k , Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 371.
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»

moim i robić tylko to, na co On mi pozwoli. Zyć z Jezusem w 
sercu i z Matką Bożą -  to moje pragnienie”121.

Miłość Boża powinna być uniwersalna, to znaczy ogarniająca 
wszystkie władze człowieka i wpływające na wszystkie jego czyn
ności. Powinna być także jedyna, czyli wszelka inna miłość winna 
być podporządkowana miłości Bożej. I wreszcie winna być nieo
graniczona -  pobudzająca wciąż do nowych aktów, coraz dosko
nalszych, o czym mówi św. Paweł: „A modlę się o to, aby miłość 
wasza doskonaliła się coraz bardziej” (Flp 1, 9)122.

Miłość Bożą realizowała Anna na dwu płaszczyznach: zewnętrz
nej, objawiającej się w czynach i wewnętrznej, jednoczącej ją ści
śle z Bogiem. A to wszystko było u niej jedną i jedyną miłością. 
Miłość wpływała na jej umysł, Boga stawiała zawsze na pierwszym 
miejscu, na jej serce, przede wszystkim Jego kochała, a wszystkie 
inne stworzenia ze względu na Niego, pubudzała ją do czynów 
zmierzających do szerzenia Królestwa Bożego w duszach ludzkich. 
Wszystkie inne cnoty, które Anna praktykowała, miały swe źródło 
w miłości i do niej prowadziły. A taki jest przecież sens chrześcijań
skiej doskonałości123.

Miłość podlega prawom rozwoju i wzrasta jak każde życie na 
ziemi, a wzrost jej nie ma granic. Ponieważ miłość jest cnotą wla
ną, dlatego sam Bóg ją pomnaża, dając człowiekowi coraz większy 
udział w miłości niestworzonej124. Soborowa Konstytucja o Koś
ciele wymienia jeszcze inne źródła wzrostu w miłości Bożej: „Aby 
zaś miłość, jak nasienie dobre, wzrastała w duszy i wydawała owo
ce, każdy wierny winien słuchać chętnie słowa Bożego i wolę 
Bożą, z pomocą Jego łaski, czynem wypełniać, uczestniczyć często 
w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii i w świętych czynnoś
ciach, oraz praktykować ustawicznie modlitwę, samozaparcie, 
ochoczą przysługę braterską i wszelkie cnoty” (KK 42).

Dotychczasowa analiza różnych aspektów życia Anny skłania 
do twierdzenia, że z owych wymienionych przez Sobór źródeł w

121 A. J en k e , Notatki rekolekcyjne, s. 42.
122 B o c h e n e k , Zarys ascetyki, s. 372.
113 Zob. tamże, s. 373; por. M oysa, Teraz trwają te trzy, s. 279.
124 B o c h e n e k , Zarys ascetyki, s. 374.
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całej pełni korzystała. Miłość Bożą pomnażała w swoim sercu 
przez Komunię św., karmienie się słowem Bożym, gorącą modli
twą i dobrymi uczynkami. Mając na uwadze, że miłość Boża jest 
też darem, że Bóg sam ją pomnaża, gorąco o nią prosiła.

b) „Boże, daj mi wielkie pragnienie i wielką miłość”

Pobudką miłości chrześcijańskiej jest dobroć Boża jako Dobra 
nieskończonego, które jest równocześnie celem człowieka. Pobud
ką drugorzędną są dobrodziejstwa, jakimi Bóg obsypuje człowie
ka . Anna zawsze uznawała Boga jako najwyższe Dobro, które
mu służyła całą swoją osobowością. Była wdzięczna Bogu za 
ogrom łask, jakie otrzymywała sama i jej najbliżsi. Wdzięcznym 
sercem mówiła: „Za wszystko Bogu dziękuję, że mam takich ro
dziców, że Bóg mi daje zdrowie, łaskę, ubranie, jedzenie itp. Ile 
ludzi jest biedniejszych ode mnie... Na każdym kroku stwierdzam 
cuda Bożej dobroci -  cuda codzienne”125 126. Dziękczynienie i uwiel
bienie Boga było najczystszym rodzajem modlitwy Anny. W 
dzienniczku można spotkać wiele zwrotów do Boga o następującej 
treści: „Dzięki Ci Boże za Twe dary, bądź przez nie uwielbio
ny”127. „Boże, dziękuję Ci za łaski, jakimi mnie obdarzasz i po
błogosław moim Rodzicom”128. „Dzięki Ci Boże za to, że tyle lat 
mną się opiekujesz i proszę o dalszą łaskę”129.

Serce ludzkie to takie bezdenne morze, głębina w pragnieniu 
miłości. Im więcej kocha, tym bardziej czuje głód miłości. To szla
chetne głębokie uczucie towarzyszyło również Annie. W notatkach 
rekolekcyjnych niejednokrotnie daje temu wyraz: „Chciałabym 
bardzo po tych rekolekcjach ukochać Pana Boga i więcej być zdolną 
do znoszenia tych małych, codziennych krzyżyków”130. Kiedy in
dziej mówiła podobnie: „O Boże mój, kiedy ja Ciebie ukocham 
ponad wszystko, kiedy nauczę się wykorzystywać każde natchnie-

125 B o c h e n e k , Zarys ascetyki, s. 369-370.
126 Dz. III, s. 57-58.
127 Tamże, s. 6.
128 Dz. II, s. 16.
129 Tamże, s. 42.
130 A. J e n k e, Notatki rekolekcyjne, s. 32.
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nie?”131 Celem jej życia -  jak sama powiedziała -  było: „Poznać 
Boga, kochać i Jemu służyć”132.

Bóg swoją miłość do człowieka najpełniej wyraził w osobie 
Jezusa Chrystusa, którego zesłał na ziemię, aby był dla człowieka 
wzorem do naśladowania, siłą i źródłem uświęcenia. Miłość Chry
stusa była bezinteresowna i tak wielka, że doprowadziła Go na 
krzyż. Wyznawcy Chrystusa winni również starać się o taką miłość. 
Miłość musi nieść ze sobą ofiarę; wszak takie są jej prawa133. Isto
ta życia chrześcijańskiego polega przecież na naśladowaniu Chry
stusa w każdym okresie Jego ziemskiego życia. Chodzi więc o 
związanie całej swojej egzystencji z ukierunkowaną na Boga i 
człowieka egzystencją Jezusa Chrystusa134.

Anna prawdy te próbowała zgłębić, a potem stosować je w 
życiu. Zachwycała się wciąż nieskończoną miłością Boga Wcielo
nego. W tym uniesieniu mówiła: „Jakże to cudne, że Bóg, Które
mu tak dobrze było w niebie, więcej nas ukochał niż siebie i do
browolnie bez przymusu zszedł na ziemię. Jakżeż wszyscy, zwłasz
cza cierpiący i wygnani, powinni się czuć blisko Dzieciątka Jezus. 
I ten Jezus nigdy nie okazał niezadowolenia z powodu opuszczenia 
nieba... nie uznawał kompromisów, aż do końca nas umiłował. 
Jak postanowił przyjść na świat, to już z całą ofiarą, to już jako 
Niemowlątko w stajence, jak pracować, to już jak ubogi cieśla, 
jak cierpieć, to aż do krzyża. On się nam daje cały -  Miłość Boża 
wielka... a my zapominamy o tym”135. Jezus dla Anny zawsze był 
najwyższym wzorem, do którego chciała się stale upodabniać, i 
tylko Jezusa pragnęła mieć za swego Przewodnika życia. Dlatego 
gorąco Go prosiła: „O, Jezu, prowadź mnie i doprowadź do Sie
bie”136.

131 Dz. II, s. 60.
132 A. J e n k e ,  Notatki rekolekcyjne, s. 39.
133 S. Gr z y b e k ,  J. Ku d a s i e w i c z ,  T. O l s z a ń s k i ,  Biblia na co dzień. 

Komentarz do Ewangelii, Kraków 1983, s. 246.
134 A. Nosso l ,  Chrystocentryzm życia wewnętrznego, w: Kultura życia wew

nętrznego, Wrocław 1983, s. 51.
135 Dz. III, s. 3-4.
136 Dz. II, s. 36.
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Miłość Boża nade wszystko, miłość uniwersalna, jedyna i nieo
graniczona, prowadzi duszę do ścisłego zjednoczenia z Bogiem, 
czyli do świętości, zaś świętość jest największym dobrem człowieka 
i najpełniejszym rozwinięciem jego osobowości w sposób doskona
ły-

Anna w miłości Bożej pragnęła ciągłej doskonałości i większe
go jej wzrostu. Dlatego korzystała ze wszystkich środków, zwłasz
cza nadprzyrodzonych, które tę miłość wzmacniały i potęgowały. 
Stąd płynęła ta jej wielka gorliwość w dążeniu do miłości, czyli do 
Boga, w pragnieniu, by tą miłością żyli wszyscy.

c) „Tak Ojcze”
«

Najpełniejszą oznaką miłości i doskonałości oraz najskutecz
niejszym środkiem połączenia się człowieka z Bogiem jest zgadza
nie się z wolą Bożą137. Kiedy dusza dojdzie do takiego stopnia 
miłości, że wszystkie sprawy jej życia będę przeniknięte miłością, 
wówczas bez trudności kieruje się do Boga, czyli do zgodności 
swej woli z wolą Boga138. Ostatni Sobór mówi również o uświęca
niu chrześcijan przez pełnienie woli Bożej (KK 41).

Wypełnienie woli Bożej oznacza zgodność myśli z myślami 
Boga, woli i serca z wolą i sercem Boga. Przykład takiego życia 
daje sam Chrystus. Jego przyjście na świat i całe posłannictwo 
zawierało nieustanne „Tak, Ojcze”. Chrześcijanie, chcąc naślado
wać Chrystusa, muszą wejść na tę samą drogę, którą szedł Boski 
Mistrz139. Wola Boża zawarta jest w przykazaniach Boskich i koś
cielnych, w radach ewangelicznych, natchnieniach, w nauczaniu 
Kościoła oraz w różnych zrządzeniach Bożych140.

Prawdę, że najważniejszym wyrazem miłości Boga jest zgadza
nie się we wszystkim z Jego wolą Anna dobrze rozumiała i wpro
wadzała ją w swoje życie. Mówiła: „Zasadą winno być przesuwa
__________ t

137 Św. T e re s a  od J e z u s a , Dzieła. Księga Fundacji, t. 2, Kraków 1962, s.
374.

J. S c h ry v e rs , Zarys życia duchowego, Warszawa 19372, s. 447.
139 R. G ra f, Tak Ojcze, Kraków 1948, s. 7.
140 Ad. T a n q u re y , Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 1, Kraków 

19492, s. 384.
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nie punktu ciężkości z siebie na Boga, uzgadnianie woli naszej z 
Jego wolą”141. Anna modliła się o umiejętność rozpoznania woli 
Bożej. Często w intencjach jej modlitw można było spotkać takie 
prośby: „Módlmy się o spełnienie woli Bożej w życiu codziennym 
i słuchanie natchnień do dobrego"142.

Już we wczesnej młodości, podczas ćwiczeń rekolekcyjnych, 
Anna zwracała uwagę na ten ważny problem i postanawiała, że w 
każdej sytuacji zechce poddać się zrządzeniom Bożym. W tym 
ukierunkowaniu się na Boga i poddaniu się Jego woli upatrywała 
swoje szczęście. W notatkach zapisała: „Muszę pamiętać o tym w 
każdej chwili życia, że nade mną jest Bóg, Dobry Ojciec, ale i 
Sędzia Sprawiedliwy. Gdy poddam się całkowicie Jego woli, będę 
szczęśliwa”143. To przekonanie towarzyszyło jej do końca życia i 
pomagało przetrwać wszystkie trudności. W dalszym ciągu będzie 
wciąż pracować nad sobą i nad tym, by przyjąć z rąk Boga to 
wszystko, co On ześle, choć dla niej będzie to trudne i niezrozu
miałe. I będzie się modlić o takie usposobienie serca, by zawsze 
było gotowe przyjąć wolę Boga. Mając takie nastawienie, mówiła: 
„Panie Jezu, daj mi proszę, żebym spełniała to, czego się po mnie 
spodziewasz”144 145.

Okres wojny i trudne lata okupacji były dla wielu ludzi przy
czyną rozgoryczenia, depresji. Anna należała do tych, co Bogu 
właśnie zaufali i to bezgranicznie. Nieustannie powierzała siebie i 
całą rodzinę Opatrzności Bożej. Mówiła często: „Mam takie prag
nienie, abyśmy doczekali wszyscy końca wojny, ucieszyli się Jane
czkiem, i abyśmy znowu spełniali w życiu wolę Bożą”14:\  I chociaż 
było jej bardzo ciężko, to nie narzekała i nie załamywała się, lecz 
mówiła: „Choć w najcięższej pracy doli, zawsze według Bożej 
woli. Trzeba naprzód iść i świecić”146. I szła do biednych, samot
nych, opuszczonych ze słowami pokrzepienia, a także z konkretną

141 A. J e n k e, Rozważania, s. 42.
142 Tamże, s. 40.
143 A. J e n k e , Notatki rekolekcyjne, s. 29.
144 Dz. II, s. 49.
145 Dz. III, s. 72.
14fi Tamże, s. 85.
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pomocą materialną, nie czekając na ziemską zapłatę. Największą 
nagrodą dla niej była świadomość, że żyje dla chwały Bożej i speł
nienia Jego woli. A wśród wielu pragnień, jakie miała w młodości, 
dominowało jedno zasadnicze: zawsze pełnić wolę Bożą. Bo jak 
się wyraziła: „To wszystko jednak mogę przekreślić, jeśli Pan Je
zus życzy sobie inaczej. Bo cóż to znaczy?...”147.

W każdej sytuacji życia Anna pragnęła pełnić wolę Bożą, choć 
nie zawsze każdą sprawę do końca dobrze rozumiała. Jako przy
kład może posłużyć decyzja wyboru stanu. Miała z tym wiele pro
blemów, tym bardziej że jej równieśnicy obierali stan małżeński i 
byli zadowoleni. W takich właśnie chwilach, tych niewyraźnych, 
Anna zdawała się na wolę Bożą, mówiąc: „Ciekawa jestem, jakie 
drogi Pan Bóg zakreślił dla mnie, ale chyba nie małżeństwo. Zre
sztą wola Boża!”148. A potem dodawała: „Chcę ukochać taką dro
gę, jaką mi Bóg da”149.

Gorącym jej pragnieniem było się uczyć, ale wojna na to nie 
pozwoliła. Anna dała wtedy wyraz dojrzałej duchowej postawy, 
gotowej na przyjmowanie tego wszystkiego, co Jezus w danej 
chwili dawał. Zawdzięczała to Komunii św., z której czerpała moc 
i mądrość życiową. Mówi o tym sama: „Jeżeli Pan Jezus zechce, 
abym tak dalej się uczyła i nic nie zgruntowała, to się chętnie 
zgadzam, wolę dojść do nieba bez wiedzy, niżeli z mądrością do 
piekła... A to wszystko rozjaśnia mi Komunia św. Jeśli pomyślę 
przy tym, jak inni ludzie cierpią, to mój brak tego, czego bym 
pragnęła, wydaje mi się maleńką muszką i niczym... A najwięcej - 
brak mi czasu, ale składam to z radością jako Hostię ofiarną... 
Daj Boże, wypełnić wolę Twoją, o więcej nie dbam”150.

Anna we wszystkim upatrywała wolę Bożą, nawet w drobiaz
gach. Pisząc pamiętnik po dłuższej przerwie, tak pisze: „Już tak 
dawno nie pisałam. Ale taka widać wola Boża! Tyle się przez ten 
czas stało, tyle nowych przeżyć. Ale i wielkość, i wartość nie zale
ży od zapisywania ich u mnie <-lub nie, ale na zapisaniu ich u 
Boga”151. Dla niej zawsze było ważne to, co liczyło się u Boga, to

147 Tamże, s.62. 150 Tamże, s. 42, 48.
148 Tamże, s. 5. 151 Tamże, s. 60.
149 Tamże, s. 9. •
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znaczy przeżywanie każdego dnia, każdego „teraz" w łączności z 
Nim i dla Niego. Wyraziła to w słowach: „Ostatecznie nie jest to 
ważne, co przeczytam, napiszę, zrobię, ale jak przeżywam każde 
«teraz» i jak spełniam wolę Bożą”1 .

To nieustanne nastawienie i gotowość na pełnienie woli Bożej, 
jaką miała Anna, często wzbudzało podziw. Wiele osób, patrząc 
na jej ciężkie życie, pełne poświęceń i ofiary, życie znaczone róż
nymi krzyżykami, a przyjmowane jako dar Boga i wyraz Jego woli, 
chyliło przed nią głowy. Anna przez swój przykład uczyła wszyst
kich tej wielkiej sztuki życia: zgadzania się we wszystkim z wolą 
Bożą. Mówiła też o tym jej najbliższa przyjaciółka: „Ona przykła
dem uczyła wszystkich zrozumienia planów Bożych względem 
człowieka i zgadzania się na nie, jako na wyraz woli Bożej"133.

Łatwiej jest zgadzać się z wolą Bożą, gdy wszystko układa się 
pomyślnie, gdy widzi się wyniki swej pracy. Z pewnością i Annie 
było łatwiej mówić, że jest gotowa pełnić wolę Bożą, gdy była 
zdrowa i mogła owocnie pracować. Nawet w dzienniczku utrwaliła 
to swoje zadowolenie: „Moja droga -  to pełnienie woli Bożej w 
każdej chwili i ofiarowywanie w skupieniu każdej mojej pracy 
Bogu”154. Ale ona powie podobnie także w chwilach ciężkich 
prób. Gdy przyszła śmiertelna choroba i trzeba było zostawić umi
łowany swój zawód, mówiła również: „Teraz widocznie jest taka 
wola Boża. Trzeba i teraz powiedzieć «Tak Ojcze»”152 153 154 155 156. Był to wy
raz najgłębszego zaufania Bogu, oddania się całkowicie do Jego 
dyspozycji. Był to też wynik wieloletniej pracy nad sobą i nieu
stannych próśb zanoszonych do Boga, tej treści: „Boże, daj, abym 
zawsze to pełniła, czego Ty pragniesz i czego się spodziewasz ode 
mnie, i daj, abym nigdy przez jakieś zaniedbanie nie zaszkodziła 
niczemu i nikomu”136.

Owa dyspozycyjność i bezwzględne posłuszeństwo Bogu owo
cowało przez całe życie, a najobfitszy swój plon wydało w chwi-

152 Tamże, s. 83.
153 T-8 (M. A n d re s , Wspomnienia, s. 4).
154 Dz. III, s. 22.
155 Tamże, s. 19.
156 A. Jen  ke, Moja lektura, s. 27.
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lach cierpienia i śmierci. Jak mówi jej kuzynka, że po wiadomości, 
iż z choroby nowotworowej nigdy się nie wyleczy, Anna zachowała 
wielki spokój: „Nie było w jej postawie jakiejś rozpaczy, nie było 
wylewnych łez, było natomiast ciche, choć nie pozbawione wiel
kiego cierpienia, poddanie się woli Bożej”157 158 159. Jeśli pragnęła żyć, 
czego zresztą nie ukrywała, to ze względu na dalszą pracę wśród 
młodzieży, a także ze względu na brata, na którego powrót wciąż 
czekała. Z tych pragnień zwierzyła się kuzynce: „ Prosiłam Pana 
Jezusa, żeby mi dał choć troszkę zdrowia, bym mogła zająć się 
Jasiem, gdy wróci do Polski”, ale zaraz dodała: „Niech się spełni 
wola Boga”138. Częstym jej powiedzeniem było: „Będzie tak, jak 
Bóg zechce”139. To świadczyło o ciągłym nastawieniu jej woli, go
towej do przyjmowania z rąk Boga wszystkiego, co ześle, choć -  
jak mówi jej przyjaciółka -  przychodziło jej to nieraz z trudem160.

Praca wewnętrzna Anny zmierzała do tego, by w zupełności 
uzależnić się od Boga jako Najlepszego Ojca, którego nade wszys
tko kochała i niczego więcej nie pragnęła, jak spełnienia Jego 
świętej woli. I to jej się udawało. Na łożu śmierci powiedziała już 
ostatecznie: „Tak Ojcze, tak musiało być”161.

4. „Zawsze ten drugi człowiek”

„Zawsze ten drugi człowiek był na pierwszym miejscu. Nie ja, 
nie moje sprawy, nie moja nawet niemoc, ale on, ten bliźni, waż
niejszy niż ja. Zauważanie drugiego człowieka i to tego najlichsze
go, najbardziej pokrzywdzonego, słał>ego szczególnie... Miłość bli
źniego, ale taka podniesiona do rangi najwyższej sprawy, i taka na 
serio, prawdziwa, rzetelna, bliska, pełna zrozumienia, współczują
ca, współrozumiejąca, ujmująca pomoc tak, jak ten drugi potrze
bowałyby tego, a nie tak, jak mnie byłoby najwygodniej, czy jak

157 T-8 (G. L ig ęza , Wspomnienia, s. 9).
158 Tamże.
159 T-8 (A. K aczo r, Wspomnienia, s. 2).
16(1 T-8 (M. A n d re s , Wspomnienia, s. 4).
161 Tamże.
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mnie wydawałoby się. Taką Annę pamiętam”162 -  stwierdza jej 
kuzynka.

Miłość bliźniego u Anny była integralnie złączona z miłością 
Boga. Pismo św. poucza, że miłości Boga nie można odłączyć od 
miłości bliźniego, bo jeśli jest inne przykazanie, w tym słowie się 
zamyka: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego... 
przeto doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość” (Rz 13,9-10). 
Miłość Boża objawia się w sposób konkretny poprzez miłość bliź
niego. Bóg chce, żeby człowiek zaciągnięte długi wobec Niego 
spłacał bliźnim i by uczynki świadczone drugim uważał za uczynki 
Bogu wyświadczone: „Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych -  mnieście 
uczynili” (Mt 25,40). Chrystus słowem i przykładem wyjaśnił, na 
czym polega przykazanie miłości bliźniego, i jak ją ceni, kiedy za 
ludzi poniósł śmierć na krzyżu.

Na przykładzie samego Chrystusa, a potem na przykładach 
niezliczonych Świętych, którzy się uświęcili dzięki pełnieniu miłoś
ci bliźniego, widać wysoką rangę tej cnoty i jej istotne znaczenie 
także w działalności apostolskiej163 164. Dlatego nie bez racji św. Te
resa z Avila powiedziała, że nie wierzy w cnotę, dopóki ta nie 
ujawni się w czynie, zwłaszcza poprzez miłość miłosierną, która 
jest rzeczywistością żyjącą i która wzrasta w miarę, jak się ją prak
tykuje. Miłość bliźniego ma uzyskać wymiar ewangelicznej miłoś
ci, a więc takiej, która obejmuje każdego człowieka. Ma to być 
miłość uniwersalna i bezinteresowna1”4.

Idąc po tej linii, przyjrzymy się postępowaniu Anny w stosun
ku do drugiego człowieka. Jak już wcześniej stwierdzono, miłość 
Boża, streszczająca się w naśladowaniu Chrystusa, wypełniała całe 
jej życie. Z miłości tej rodziły się czyny ofiarne, a więc miłość 
bliźniego pojęta jako ewangeliczna służba, a więc służba bezinte
resowna, uniwersalna i ofiarna, wypływająca z potrzeby serca.

Wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie biednych, Anna 
wyniosła z domu rodzinnego. W czasie wojny i okupacji biednych

162 T-8 (G. L ig ęza , Wspomnienia, s. 19).
163 Tamże.
164 E. R e n a u lt ,  Święta Teresa z Avila, Kraków 1983, s. 84.
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i nędzarzy nie brakowało. Anna ich widziała, a niesienie im pomo
cy stało się dla niej koniecznością. Chorym zanosiła lekarstwa, 
biednym odzienie i pożywienie, a wszystkim dobre słowo, uś
miech, pociechę. To bardzo podnosiło na duchu udręczonych cięż
kimi warunkami życia ludzi. Gdy wyczerpała wszelkie możliwe 
środki ludzkie, sięgała do tych nadprzyrodzonych -  do żarliwej 
modlitwy.

W swoim działaniu Anna była bezinteresowna. Pragnęła wciąż 
pomagać, nie licząc na nagrodę. Nie chciała żadnego uznania, 
wdzięczności czy pochwały. Zabiegała tylko o to, by jej intencje 
działania były czyste i o to się gorąco modliła: „Naucz mnie Matko 
Boża nie być faryzeuszem, który daje to, co mu zbywa, ale dawać 
choć trochę ze siebie — dawać wszystko, jeśli Bóg zechce. Umieć 
zrezygnować ze swoich marzeń, zwyczajów, upodobań -  umieć do
stosować się do innych -  umieć dać wszystkie grosze ze swojej 
mizernej sakiewki”163. Uważała, że bliźniemu należy dać wszyst
ko.

a) Miłość motywem wszystkich jej czynów

Inspiratorem wszelkich dobrych natchnień w życiu Anny i siłą 
do pokonywania różnych przeszkód, stojących na drodze do świad
czenia innym dobra, była miłość. Całe jej życie było jednym wiel
kim aktem miłości, jakby początkiem tego, co czeka dusze spra
wiedliwych w wiecznej szczęśliwości, gdzie wiara i nadzieja znikną, 
a pozostanie tylko miłość.

Trudno byłoby wyrazić słowami wielkie bogactwa serca ludz
kiego, gdyby nie te fakty zewnętrzne^ zauważone przez innych, a 
mówiące o duchowej wartości człowieka. Jeżeli o Annie powie
dziano, że była człowiekiem o wielkim sercu, pełnym miłości Boga 
i ludzi, to twierdzenie to zostało oparte na jej czynach. Świadko
wie jej życia mówią: „Anna umiała zauważyć człowieka obok sie
bie, czy to była uczennica siedząca na schodach z bólem zęba -  
zaprowadziła wtedy do dentysty, czy staruszka nieopuszczająca 
domu -  przynosiła jej dobrą książkę lub osobiście podprowadziła 165

165 Dz. III, s. 78.
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do kościoła na Mszę św., czy dziecko z wielodzietnej rodziny pija
ków -  kilka razy w tygodniu przygotowywała je do ustnych odpo
wiedzi w szkole i przerabiała zadania domowe”166.

Znajomi Anny mówią o jej wprost heroicznej miłości bliźnie
go, dając za przykład fakt szczególnej opieki nad ciężko chorym 
uczniem -  późniejszym nauczycielem. Oto relacja na ten temat: 
„Anna była wszędzie tam, gdzie cierpiący. Zapamiętałem taki 
obraz: Gdy przyszedłem do szpitala, nigdy nie zapomnę widoku, 
jakiego byłem świadkiem podczas odwiedzin umierającego na raka 
mojego starszego kolegi, a jednocześnie jej byłego ucznia i wycho
wanka. Był to jeden z tych «nawróconych» -  jak się sam nazwał — 
przez panią Annę. Ujrzałem Stefana siedzącego na łóżku, a przy 
nim klęczącą pochyloną postać profesorki. Nowotwory ropiejące 
na nodze Stefana zmuszały człowieka do wstrzymania oddechu i 
wymagały maksymalnego wysiłku dla pokonania wstrętu, nato
miast pani profesorka klęczała i obmywała owe ropiejące nowo
tworowe guzy... Potem dowiedziałem się, że profesorka z włas
nych pieniędzy opłacała pielęgniarki, aby otoczyły Stefana troskli
wą opieką w jego ostatnich chwilach”167.

Na ten sam temat inna wypowiedź: „W stosunku do chorego 
Stefana Piestraka Anna wykazywała swój heroizm. Przekreślała 
swoją tak bardzo wrażliwą, subtelną, delikatną naturę i szła omal 
codziennie do szpitala, aby opatrzeć ciężko choremu na raka rany, 
nie pokazując po sobie żadnego wstrętu, choć rany cuchnęły z da
leka. Nieraz i mnie prosiła, by odwiedzać Stefana. I byłam kilka 
razy. U nas też gotowałyśmy mu różne zupy i zanosiły do szpita
la... Wielką pomoc okazała choremu i w tym względzie, że wciąż 
podtrzymywała go na duchu. Nosiła mu różne książki do czytania. 
Przed śmiercią dopilnowała, by ksiądz go wyspowiadał i przyniósł 
Komunię św. Chory umierał spokojnie”168. Ostatecznie -  zdaniem 
jeszcze innego świadka -  „to, co Anna robiła dla Stefana, to prze
kraczało normalne ludzkie działanie, czyli czyniła to w sposób he
roiczny”169. Należy przy tym dodać, że ów chory, leżący w jarosła-

166 T-8 (L. T o m k ie w ic z , Wspomnienia).
167 T-8 (T. P e try , Wspomnienia, s. 5).
168 L. Tom  ki e w ic z, Wspomnienia, z. II, s. 48.
169 T-8 (W. W ie rz b ic k a , Wspomnienia, s. 5).
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wskim szpitalu, miał rodzinę daleko, stąd pomoc Anny i jej opieka 
okazały się tak bardzo cenne.

Natomiast sama profesorka swoje usługi uważała za rzecz nor
malną; nie widziała w tym nic nadzwyczajnego: człowiek chory, 
załamany na duchu znalazł się nagle w wielkiej potrzebie, więc 
śpieszyła mu z pomocą. A że ta pomoc wymagała wielkiego zapar
cia i poświęcenia -  to inna sprawa. Anna takie problemy rozwiązy
wała w świetle wiary, która nakazywała jej widzieć w każdym czło
wieku samego Boga. Stąd podchodziła do niego z taką miłością, 
jak do samego Chrystusa. Wynika to z jej słów: „Sprawę Piestraka 
ciągle przeżywam, ale tak trzeba. Przeżywam spokojnie i z dużym 
nabożeństwem dla podziwu, że tyle Piękna i Dobra może Bóg dać 
człowiekowi... Ale widać potrzeba na świadectwo Prawdzie i by 
słabi się wzmocnili, smutni uradowali, a błądzący we mgle artyści
-  duzi i mali -  zobaczyli Światło”170. Ona sama widziała to Światło 
Boga, zwłaszcza wtedy, gdy chory pogodził się ze swoim losem i 
pojednany z Bogiem, spokojnie umierał. Zająć zaś taką postawę 
nie było łatwo, zważywszy, że miał dopiero 27 lat i już musiał 
umierać. Ofiara Anny, jej heroiczna m iłość-jak określali znajomi
-  wydała owoce, które można było oglądać już tu na ziemi.

Postępowanie Anny obserwowali i podziwiali bliscy, znajomi, 
przyjaciele. Niektórzy próbowali ją naśladować. O jej dobroci 
mówi jedna z sąsiadek: „Pamiętam odwiedziny różnych ludzi w 
mieszkaniu Anny. Przychodziła czasem upośledzona kobieta, z 
którą Anna wiele rozmawiała i czyniła to z dobrym skutkiem. Ko
bieta wychodziła uspokojona i zapowiadała swoją nową wizytę. 
Pomagała dzieciom z rodziny wielodzietnej... Tak więc swoim sze
rokim sercem profesor Anna obejmowała wszystkich potrzebują
cych. Pojawienie się Anny w domu było wyczekiwane nie tylko 
przez obcych, ale i rodzinę, bo każdy kto z nią rozmawiał, otrzy
mywał kawałek tego serca, które było otwarte dla każdego i o 
każdej porze... Zawsze miała czas nieść dobre słowo, uśmiech, 
jak na dłoni podawała wszystkim swoje serce, toteż wszyscy się do 
niej garnęli”171.

170 T-4 (A. Jenke do A. Łętka, z 18 VII 1973).
171 T-8 (J. D y rk a c z , Wspomnienia, s. 9-10).
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O nieprzeciętnej miłości bliźniego Anny mówi również jej 
przyjaciółka: „Miłość Anny do każdego człowieka była wprost 
nieograniczona, pełna tkliwości i serdeczności. O każdej porze 
dnia i nocy była gotowa wszystkim służyć. Czyniła to z całą żarli
wością ducha, bezinteresownie, cicho, tak po prostu, nie mówiąc 
o tym nikomu. Taka była do końca swego życia i taką zachowałam 
ją w swojej pamięci’’1' Ta sama osoba kontynuuje swoje wspom
nienia: „Przychodzili do niej starsi, młodzież, koleżanki, przyjacie
le, biedni, nieszczęśliwi. I każdy otrzymywał to, czego oczekiwał. 
Bo tak, jak przy ogniu, gdzie się można ogrzać, tak przy niej na
bierało się sił, ciszy. Odczuwało się, że to autentyczna, serdeczna 
miłość”172 173.

Anna do wszystkich była bardzo życzliwie nastawiona i jak 
twierdzi jej koleżanka: „Starała się o sprawiedliwą ocenę każdego. 
Nawet w człowieku źle postępującym znajdowała jakieś dobro”174. 
Czuwała też nad swoimi słowami, by nikogo nie obrazić -  zauważa 
jej uczennica: „Nigdy nie mówiła źle o drugich, nigdy nie skarżyła 
się na nikogo i nie gniewała się z nikim. Dla wszystkich była ogro
mnie życzliwa”175. Podobnie mówi jej znajoma: „Była bardzo od
powiedzialna za słowa. Nigdy nikogo nie chciała nimi obrazić. Nig
dy źle o nikim nie mówiła. Jeśli nie mogła powiedzieć dobrze -  
milczała. Sama nieraz skrzywdzona boleśnie -  darowała”176.

W odczuciu Anny -  tej miłości miała nie za wiele. Dlatego 
publicznie, na spotkaniach modlitewnych, robiła z braków miłości 
rachunek sumienia. Dokładne prześwietlenie swego postępowania 
w obliczu Boga miało pobudzić ją i innych do większej miłości 
służebnej i miłosiernej. Oto fragment z owych rozważań:

„Zrobię rachunek sumienia nie tylko z grzechów popełnionych 
myślą, mową i czynem, ale także z zaniedbania dobra... Brakło 
mi dobrych słów dla smutnych i cierpiących, słów uznania dla pra
cy kolegów, żartobliwego słowa dla dzieci, przyjemnego powitania

172 T-8 (H. W oś, Wspomnienia, s. 1).
173 Tamże, s. 2.
174 T-8 (A. K aczo r, Wspomnienia, s. 3).
17:1 T-8 (K. M aj ku t. Wspomnienia, s. 3).
176 T-8 (H. W oś, Wspomnienia, s. 2).
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mimo braku czasu, roztropnego milczenia przy wadach bliźnich, 
odwagi i wielkoduszności, by dźwignąć z ziemi pijanego -  przecież 
człowieka i podprowadzić do domu, uśmiechu na twarzy przy nie
ciekawym zajęciu i deszczowej pogodzie. Nie zauważyłam zmęczer 
nia w twarzy matki, w wyczekującym na chwilę rozmowy, potyka
jących się stóp i drżącej ręki, stojących obok mnie w pociągu, w 
kościele, gdy ja wygodnie siedziałam... Zapomniałam, że wczoraj 
były imieniny babci i nikt nie złożył jej życzeń, że moja pierwsza 
nauczycielka jest w szpitalu, a nie odwiedziłam jej. Daleka jest 
droga do autentycznej miłości bliźniego... Módlmy się, abyśmy się 
budzili do spostrzegania, co jest ważne, co można i trzeba zrobić, 
byśmy zauważali człowieka... Nieśmy radość cichymi, dobrymi
czynami... Chrystus nie przestał cierpieć, nie przestał umie

'  ” 177rac... .

b) „Zyć prawdą o Chrystusie żyjącym w drugim człowieku”

Wszyscy byli pełni podziwu dla Anny, która żyła tak wielką 
miłością na co dzień. Pomagała jej w tym wiara, która nakazywała 
widzieć w każdym człowieku samego Chrystusa. Gdy śpieszyła z 
pomocą biednym, mówiła: „Ujrzałam brata swego w potrzebie, to 
znaczy, że ujrzałam Chrystusa potrzebującego”177 178. Najbardziej wi
działa Chrystusa w cierpiących, umierających. Zachęcała swoich 
znajomych, by pomogli jej nieść pociechę tym wszystkim, którzy 
są osamotnieni i cierpiący. Mówiła: „Nieśmy radość cichymi, drob
nymi czynami, może jakąś niespodzianką... Chrystus bowiem nie 
przestał umierać. Ludzie na co dzień wokół nas cierpią i umierają, 
a pod ich postacią Chrystus ofiaruje się swemu Ojcij dla zbawienia 
świata”179.

Wiara i miłość wciąż ożywiała jej intencje. Gdy przyszło chwi
lowe zniechęcenie lub zmęczenie, natychmiast reflektowała się i 
przypominała sobie, że znów trzeba iść do biednych i chorych, bo 
tam na nią czeka sam Chrystus. Tą wrażliwością na potrzeby in
nych pobudzała również najbliższych do podobnego działania.

177 A. J e n k e , Rozważania modlitewne, s. 1.
178 Tamże, s. 21.
179 Tamże, s. 25.
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Mówiła: „Niech nasza wrażliwość uczuli się, by żyć prawdą o 
Chrystusie żyjącym w drugim człowieku”180.

W tym spojrzeniu na bliźniego widziała Anna zachętę do coraz 
nowych zrywów na rzecz potrzebujących pomocy, do coraz więk
szej gorliwości i miłości Boga. Wyraziła to w słowach: „W ten 
sposób okazujemy Chrystusowi naszą miłość"181.

Anna tylko pod kątem miłości rozpatrywała wszystkie proble
my związane z innymi. Widząc w każdym człowieku Chrystusa, 
mówiła: „W aspekcie tej właśnie prawdy polecamy Bożej łaskawo
ści dzisiaj i nie tylko dzisiaj wszystkie znane nam troski i trudności 
naszych bliźnich”182. I wtedy wymieniała cały szereg spraw, inten
cji, prosząc o modlitwę. I tak: „Prośmy o łaskę pociechy dla 
wszystkich smutnych, by ich Bóg nawiedził. Dla wielu chorych, by 
znaleźli zrozumienie i pomoc... Prośmy, by szerzyła się dobroć 
wokół osób samotnych i dźwigających krzyż wielu długich lat ży
cia... Chrystusa chciejmy zobaczyć w każdym człowieku”18'1.

Tak więc, w duchu wiary i miłości patrzyła Anna na wszystkich 
ludzi i widziała w nich Chrystusa. Życzyła wszystkim, by na drodze 
swego życia zechcieli również spotkać Go. Przede wszystkim na 
modlitwie, w Eucharystii, także w bliźnich184. Równocześnie wie
działa, że ta droga nie jest łatwa, zwłaszcza gdy ten drugi człowiek 
znalazł się nad przepaścią. Widzieć w nim Chrystusa -  wymagało 
ogromnej wiary. O takich Anna również mówiła. Nieraz wbrew 
samej sobie -  pełna zaparcia -  szła z pomocą do rodzin rozbitych, 
pijackich, nie zrażając się niczym.

Była to miłość trudna, wymagająca nieraz heroizmu, ale uz
brojona Bożą mocą -  realizowała ją. Mówiła sobie i innym: „Przy
obleczmy się w Chrystusa i bądźmy nowym zaczynem”185. I była 
nim.

c) Chrystus w cierpiących

Wśród bliźnich najbardziej potrzebujących pomocy, najbliżsi 
sercu Anny byli chorzy. Do nich czuła szczególny sentyment. Mia-

180 Tamże, s. 110. 183 Tamże.
181 Tamże, s. 111. 184 Tamże, s. 116.
182 Tamże, s. 110. 1x5 Tamże, s. 25.
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ła ich w zasięgu ręki; w najbliższym sąsiedztwie, w domach prywa
tnych czy w szpitalu. Wcześniej miała ich we własnym domu, jej 
rodzice bowiem długo chorowali. Widziała z bliska nieporadność 
ludzi chorych, starała się wczuwać w psychikę i nieść im pomoc, 
jak tego sobie życzyli. Przy udzielaniu fizycznej pomocy nie brako
wało jej serdeczności, uśmiechu, dobrego słowa, co w wielu wy
padkach więcej znaczyło niż sama posługa.

Mając za sobą wiele doświadczeń, bo i sama za młodych lat 
chorowała, oraz wrażliwość, Anna bardzo wczuwała się w położe
nie chorych i w każdy możliwy sposób niosła im pomoc. Bardzo 
dużo modliła się za nich. W intencjach na nocne czuwania modlite
wne zawsze mieściły się prośby za chorych, za lekarzy i całą służbę 
zdrowia. Przykłady to potwierdzają, oto one; „Módlmy się za 
wszystkich smutnych, zawiedzionych, chorych, by zostali uspoko
jeni. Wszystkich przebywających w szpitalach i całą Służbę Zdro
wia, od której pracy zależy przecież tak wiele...”186. „Matko Miło
ści i Najlepszej Rady! Pochyl się nad ciężko chorymi, nad wszyst
kimi, co nie mogą czerpać radości i siły z uczestnictwa w nabożeń
stwach ku czci Twojej, w czasie których serce najbardziej zbolałe, 
lecz pełne prostoty rozradować się musi”187. „Z całym niebem, 
moim Aniołem Stróżem, z ziemią uśpioną, wszystkimi chorymi, 
którzy nie dokończyli swoich modlitw, ból szarpie ich tkankami, 
ze wszystkimi samotnymi, smutnymi, jestem przy Tobie, Maryjo, 
Matko Niepokalana i składam Ci gratulacje, żeś «pełna łaski», że 
Pan z Tobą, żeś Matką Chrystusa, żeś Matką nas ludzi”188. „Chry
stus nie przestał umierać. Ludzie na co dzień wokóLnas cierpią i 
umierają, a pod ich postacią Chrystus ofiaruje się swemu Ojcu...”, 
„Prośmy za chorych, samotnych, smutnych, by odnaleźli w Bogu 
siły i nadzieję, prośmy za pracowników Służby Zdrowia”189.

Anna pamiętała także o tych, którzy ginęli tragicznię, za cier
piących w więzieniach, Domach Opieki Społecznej i cierpiących w 
różnych miejscach. Oto jej prośby za nimi: „Błagajmy Chrystusa 
Pana i Jego Bolesną Matkę o pomoc dla tych, którzy cierpią nie

186 Tamże, s. 3. 188 Tamże, s. 20.
187 Tamże, s. 52. IW Tamże, s. 25.
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tylko w szpitalach, ale i w Domach Starców, Domach Dziecka, w 
więzieniach , w «Poprawczakach»”190. „Módlmy się za umierają
cych nagle, tragicznie”191. „Gorliwością modlitwy obejmijmy 
wszystkich chorych, przebywających w domach swoich, i tych, któ
rzy przezywają wspólnie cierpienia rizyczne i psychiczne w wielkim 
wymiarze sali operacyjnej, za pielęgniarki i salowe”192. „Prośmy 
za lekarzami naszych szpitali, by kierowali się zawsze roztropnoś
cią, mądrością, współczuciem”193. „Prośmy, by szerzyła się dobroć 
wokół osób samotnych i dźwigających krzyż”194.

To były najbardziej gorące prośby Anny oraz wspólnoty modli
tewnej, zanoszone do Boga przez przyczynę Matki Najświętszej. 
Świadczyły one o jej wielkim szlachetnym sercu, miłosiernej miło
ści, jaką miała dla wszystkich, a w szczególności dla cierpiących, 
uważała bowiem, że ci ludzie są najbliżej Chrystusa i dlatego tak 
chętnie im służyła.

d) Najbardziej pragnęła dóbr duchowych

Kto szczerze i gorąco kocha Boga, usilnie zabiega o to, by i 
inni pokochali Boga ponad wszystko. Tak czyniła Anna, stąd jej 
miłość bliźniego nie ograniczała się tylko do starań o pomoc mate
rialną. Przede wszystkim zabiegała o dobra duchowe. Tą żarliwoś
cią, by pozyskać dusze dla Boga, już od początku przepojone było 
jej serce. Ona prawie nie ustawała w błaganiach za wszystkimi, 
którzy jeszcze nie poznali Boga, nie nawrócili się, lub dobrowolnie 
od Niego odeszli. Ubolewała nad rodzinami oddalonymi od prawd 
wiary i praktyk religijnych i za nich gorąco się modliła. Ona znała 
przyczyny odstępstw od Boga poszczególnych osób, czy całych ro
dzin. Najważniejsza z nich to całkowite zmaterializowanie życia. 
Teoria marksistowska odnosiła swój tryumf. Anna to widziała i 
bardzo ubolewała nad tym, że z każdym rokiem następuje desa- 
kralizacja i alienacja wszelkiej świętości. I że to wpłynie bardzo 
niekorzystnie na przyszłe pokolenia, dlatego drżała o dzieci i mło
dzież; w jakiś sposób chciała ich uchronić przed tym zagrożeniem.

190 Tamże, s. 67. 193 Tamże, s. 88.
191 Tamże, s. 68. 194 Tamże, s. 110. I
192 Tamże, s. 71.
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Oprócz słów i czynów, w akcję włączała przede wszystkim modli
twę. Do tego zachęcała i innych, mówiąc: „Obejmijmy żarliwą 
modlitwą wiele spraw trudnych i dramatycznych, duchowych i ma
terialnych, bliskich i dalekich, osobistych i wspólnych -  całej rodzi
ny ludzkiej”195. „Miejmy serca i oczy otwarte na potrzeby całego 
świata. Niech słowa Chrystusowego błogosławieństwa z Kazania 
na Górze dodają nam sił i odwagi”196. „Prośmy o ratunek dla 
wszystkich rodzin, by spotkali się z Chrystusem i jeśli coś mają 
przeciw sobie, by wybaczyli sobie, ucieszyli serce pokojem. A dla 
umierających o laskę spowiedzi i miłosierdzie Boże”197. „Módlmy 
się o laskę powrotu do wiary w Boga dla wielu młodych rodzin, 
przecież ochrzczonych, a nie modlących się już -  nie kreślących 
znaku krzyża na główkach swoich dzieci”198.

Wszystko, co przynosiło jakąkolwiek korzyść duchową, było 
dla Anny najistotniejsze. Dlatego tak bardzo dbała o rekolekcje, 
naukę religii, konferencje religijne. Gdy wzmogła się walka o nau
czanie religii, Anna nawoływała do wzmożonej, gorącej modlitwy 
za przyczyną Matki Najświętszej i Jej polecała w sposób szczegól
ny tę sprawę. I chociaż nie udało się zachować religii w szkole, to 
mimo wszystko solidaryzowała się z tymi, co o to walczyli, a zwła
szcza z rodzicami, za których się modliła. „Módlmy się za rodzi
ców posyłających dzieci na naukę religii -  apelowała do znajomych 
-  i zapewniamy Was, że jesteśmy z Wami, gdy Wy macie przykro
ści w pracy z tego powodu”199.

Żarliwą modlitwą obejmowała Anna wszystkich obojętnych re
ligijnie, ufała, że w tym pomogą im dobrze odprawione^rekolek- 
cje. Dlatego tak bardzo modliła się w intencji rekolekcji: „by owo
ce przyniosły sięgające w wieczność, za braci naszych obojętnych 
religijnie, by spotykali się z Chrystusem”200. W tych celach ofiaro
wywała także dobre uczynki i do nich zachęcała innych, mówiąc: 
„Gorąco popierajmy modlitwą, a także dobrymi uczynkami reko
lekcje wielkopostne”201.

195 Tamże, s. 46. 199 Tamże, s. 49.
196 Tamże, s. 17. 200 Tamże, s. 3.
197 Tamże, s. 11. 201 Tamże, s. 17.
198 Tamże, s. 74.

211



Były to tylko niektóre przykłady z bardzo wielu różnych akcji 
Anny, które mówią o jej wielkiej trosce o życie duchowe wier
nych, które pragnęła, by było pogłębione i Boże.

e) Jak realizować miłość?

Na temat miłości bliźniego Anna bardzo wiele powiedziała, a 
jeszcze więcej uczyniła. Całe jej życie koncentrowało się na tym 
jednym zasadniczym problemie: ukochaniu ponad wszystko Boga, 
a w Bogu swoich braci. Myśli i pragnienia, czyny i modlitwa zmie
rzały do tego jedynego celu. Jej gorliwość w tym względzie nie 
przestawała tylko na osobistym działaniu; do akcji czynienia do
brze innym wciągała kogo się tylko dało. Znajomym i bliskim, na 
różnych spotkaniach, czy w indywidualnych rozmowach podsuwała 
myśl, jak apostołować wśród otoczenia. Oto niektóre z jej sugestii:

„W duchu miłości otwierajmy swoje serca na potrzeby naszych 
braci -  wszystkich bliźnich i jeśli nie inaczej, to teraz modlitwą 
błagajmy i pomagajmy”202.

„Miejmy oczy i serca szeroko otwarte na każdego człowieka, 
bogactwem życzliwości chrześcijańskiej”203.

„Nowy Rok -  to jakby początek nowej drogi, mierzonej stope
rami, zegarami, biciem własnego serca, mierzonej uśmiechem, do
brym słowem, albo gniewnym spojrzeniem, mierzonej przyjaznym 
gestem, albo słowem, które mrozi... Wszystko to zależy od nas, w 
konsekwencji świadomie przyjętego i przeżywanego chrześcijańst
wa”204.

I dalej Anna tłumaczyła, że chrześcijanie nie mają alternaty
wy, co wybrać; dla wszystkich jest jasne, że jedną drogą jest droga 
pójścia za Chrystusem i realizacja miłości bliźniego. Trwanie na 
modlitwie u początku roku szkolnego, nasunęły o Annie następu
jące myśli: „My wierzący w Jezusa Chrystusa mamy tę wielką, je
dyną świadomość, że zaczynamy Nowy Rok -  nową drogę -  w 
blasku Betlejemskiej Gwiazdy. W jej świetle możemy iść bezpiecz-

202 Tamże, s. 96.
203 Tamże, s. 92.
2114 Tamże, s. 87.
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nie, omijać ostre zakręty, wybierać łagodniejsze zbocza, szukać 
mostów nad przepaściami.

W jej świetle mamy szansę dostrzec potrzebującego, «zagrożo
nego» brata, który przyszedł na pewno nie w porę, wtedy, gdy się 
śpieszymy, gdy uwaga nasza skoncentrowana na zupełnie innej 
sprawie, gdy nas boli ząb lub lub zmarznięci i przyziębieni pragnie
my się jak najszybciej «wyłączyć». Może to będzie dziecko z są
siedztwa, które prosi o pomoc w trudnym zadaniu, może bezradna 
staruszka, która jechała z nami w przedziale, a na nieznanej stacji 
nie wie, jak sobie poradzić, może ktoś znajomy, bliski rozpaczy -  
ktoś u kresu sił, którego zaprosimy serdecznie na rozmowę do sie
bie, mimo że potem w nocy trzeba będzie nadrobić ten czas, który 
minął... 1

Módlmy się o właściwe pojęcie współczesnego apostolstwa w 
przykładzie życia, służenia braciom, sprawianiu radości, pożycza
niu dobrych książek, odwiedzaniu samotnych i smutnych, o dobrą 
spowiedź bliskich osób”205.

To swoje apostolstwo Anna oddała Matce Najświętszej, z 
prośbą, by właściwie nim pokierowała. Oto jej słowa: „Matko, 
gdy będziemy Ci potrzebni, skorzystaj z naszej pomocy... Może to 
będzie opieka nad chorym w domu, może w sąsiedztwie. Może 
pomoc w odrabianiu lekcji jakiemuś dziecku, albo... posypanie 
chodnika oblodzonego, by ktoś nogi nie złamał. Może uśmiech w 
naszej trudnej pracy, może dobra rada, pogodny list... Dobre czy
ny bezinteresowne, ciche, bo «dzisiaj światu potrzeba dot^roci». A 
może pożyczymy dobrą, jasną książkę, podamy motyw do zadowo
lenia w przykrej sytuacji -  nauczymy siebie i innych «grać w zado
wolenie», jak ta dziewczynka z filmu «Pollyanna»... To jest nasz 
program”206. Były to sugestie Anny, jak realizować konkretnie mi
łość bliźniego.

Podając te wszystkie intencje, sugestie, Anna nie zapominała 
o młodzieży, która stanowiła centrum jej troski. Przypominała 
wciąż aktualną prośbę: „W każdą sobotę -  modlitwy, prace, radoś-

205 Tamże, s. 87.
2(IA Tamże, s. 66.
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ci, cierpienia -  wszystko oddajemy przez ręce Matki Bożej za rato
wanie młodzieży, by dziewczęta i chłopcy stawali się mocni w do
bru, radośni, mężni, odnaleźli sens życia na miarę dzisiejszych cza
sów ■207

W świadczeniu miłości bliźnim u Anny spostrzegamy bardzo 
wiele sposobów i metod dojścia do ludzi, zwłaszcza tych zagubio
nych i zapomnianych, smutnych i opuszczonych. Tym wszystkim 
dzieliła się z innymi, by w ten sposób poszerzyć zakres działania i 
wciągnąć także innych do pracy apostolskiej, by wspólnie mocniej 
zaświadczyć o chrześcijańskiej postawie. Dawanie świadectwa o 
Bogu, o wartościach moralnych jest obowiązkiem każdego chrześ
cijanina. Anna próbowała to uświadomić każdemu, zwłaszcza naj
bliższym. Gdzie się tylko dało i jak potrafiła, ukazywała wszystkim 
cel życia ludzkiego -  realizowanie miłości. Czyniła to za pomocą 
slow, pouczeń, rad, a juz najmocniej przemawiała własnym ży
ciem, które było przepełnione miłością.

5. „Być dzielnym niełatwo, ale i nietrudno z pomocą Bożą”

Słowa te wypowiedziała Anna po wielu latach pracy nad 
sobą207 208 209. Być dzielnym -  według jej oceny, to mieć silną wolę, od
wagę, stanowczość w dążeniu do określonego celu. Dla niej cel 
był jasny: dążyć do doskonałości, poprzez walkę z własnymi wada
mi, egoizmem, by w to miejsce zaszczepić w duszy Bożą miłość. 
Jest to też fundamentalna zasada we wszelkiej duchowości. Mówią 
o tym mistrzowie życia wewnętrznego- , opierając zresztą swoje 
nauczanie na Jezusie Chrystusie, który powiedział: „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje 
Mnie” (Mt 16,24).

Oznacza to, że chcąc osiągnąć zjednoczenie z Chrystusem, na
leży najpierw odrzucić złe dążenia swej natury, pychę, przywiąza-

207 Tamże, s. 60.
208 Dz. IV, s. 7.
209 T. M e r t o n ,  Szukanie Boga, Kraków 1983, s. 21-22. Por. Św. Jan  od 

Krzyża ,  Dzieła, Kraków 1961; Ad. T a n q u e r y ,  Zarys teologii ascetycznej i mi
stycznej, t. 1, Kraków 19492.
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nie do stworzeń, a przyjąć cierpienie, wyrzeczenie, ofiarę. Reguły 
świętości nie zmieniają się, mimo wszelkich zmian zachodzących 
w świecie. Współczesna psychologia potwierdza również koniecz
ność umartwień, nie tylko ze względu na to, że są ważnymi czynni
kami w życiu duchowym, lecz także dlatego, że mają wpływ na 
rozwój charakteru człowieka210. V

Anna na ogół znała fundamentalne zasady życia duchowego, 
w tej materii była bardzo oczytana. Zachował się jej zeszyt Moja 
lektura ze streszczeniami książek religijnych, w tym i ascetycznych. 
Najważniejszą lekturą, oczywiście, było Pismo św., z którego czer
pała wielką wiedzę. Wiele też czytała książek współczesnych auto
rów211. Z tych źródeł czerpała dużo wiedzy o Bogu i człowieku, o 
tym, jak należy pracować, by osiągnąć świętość. Wiedziała, że u 
podstaw życia duchowego leży asceza. Ponadto, przykłady z żywo
tów świętych potwierdzały konieczność ćwiczeń ascetycznych do 
osiągnięcia świętości.

Dlatego Anna była pewna swej drogi, na którą weszła jeszcze 
w swej młodości. Już wtedy odkryła prawdę o sobie, że jest pełna 
wad, niedoskonałości i wypowiedziała im walkę. Wiedziała rów
nież, że bez łaski Bożej nic nie może uczynić, dlatego prosiła Boga 
i Matkę Najświętszą o pomoc w odkryciu własnej nędzy i siłę do 
jej pokonania. Po spowiedzi czyniła mocne postanowienia: „Będę 
pracować, żeby innym nie robić przykrości przez mój język. Boże. 
Mateńko, pomóż!”212. Gdy bez większego zastanowienia się zrobi
ła komuś przykrość, zaraz przepraszała i prosiła Boga: „Dopomóż 
mi Boże oduczyć się tego”213.

Anna była świadoma swoich wad, z czasem widziała je coraz 
wyraźniej. Mówiła: „Jestem bardzo samolubna, łakoma, chciwa, 
zazdrosna”214. Po przeczytaniu jakiejś dobrej książki, zaraz kon
frontowała swoje postępowanie z zaleceniami w niej poruszonymi.

210 J. Z b ic i  a k. Asceza świeckim życiu poświęconym Bogu, w: Asceza od- 
czlowiet -cnie czy uczłowieczenie, Lublin 1985, s. 212.

2,1 T-8 (K. Kuba l ,  Wspomnienia).
212 Dz. II, s. 40.
213 Dz. III, s. 48.
214 Tamże. s. 68.
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Na przykład z książki O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codzien
nym wyciągnęła dla siebie wniosek, że brakuje jej dobroci i łagod
ności, i mówiła: „Faktycznie, ile razy dziś pozłościłam się, chociaż 
przyjęłam Komunię św.”215. Skarżyła się też na brak odwagi, mó
wiła: „Jestem zupełnie zwyczajny letni tchórz”216 217. I wiele razy py
tała samą siebie: „Co u mnie tak szwankuje?... -  a potem dodawa
ła: pycha, próżność, brak wyrozumiałości,, miłość Boga z zastrze- 
zemami i meczystosc .

Jednakże wady i słabości nie zniechęcały jej w ciągłej walce z 
nimi, wręcz przeciwnie, potęgowały ufność, że Bóg doda sił i bę
dzie coraz lepiej. Nic nie zwalniało Anny od kontroli nad swoim 
postępowaniem. Każdy okres życia przynosił coś nowego, trudne
go do przezwyciężania. W okresie studiów jej koleżanki widziały 
ją często smutną, choć z usposobienia była raczej wesoła. Jedna z 
nich mówiła: „Anna ukrywała jakieś osobiste przeżycia. Trudno 
powiedzieć jakie... Często się wzruszała, płakała, choć to wszystko 
starała się nadrobić miną i uśmiechem”218 219.

Po studiach, gdy stanęła już do pracy, napotkała na wiele trud
ności, zarówno tych zewnętrznych, jak i dotyczących osobistego 
życia. Sama praca wymagała od niej ciągłego opanowania siebie, 
stanowczości w stosunku do uczniów, dyscypliny, a równocześnie 
nakazywała jej być łagodną, wyrozumiałą, serdeczną. A taką być 
nie było łatwo. W liście do koleżanki skarżyła się na brak tych 
cnót: „Ostatnio zauważyłam u siebie kilka «solidnych» wad: chwiej- 
ność wobec Prawdy i Sprawiedliwości, brak tkliwości do uczniów, 
złość, «nerwy». Nie umiem być matką, ale macochą. Chcę się 
zmienić na lepsze i modlę się o to bardzo”21'1.

Jednakże to ciągle opanowywanie siebie przynosiło pewne re
zultaty, choć nie brakowało upadków i potknięć. O jednym takim 
wspomina w swoim dzienniczku: ..Dziś «rozindyczyłam się w III B» 
-  bo poszły znowu aż 9 -  na «polskim» do zdjęcia do tableau.

215 Tamże, s. 1.
216 Tamże, s. 71.
217 Dz. II, s. 57.
218 T-8 (M. Ł u k a s i e w i c z .  Wspomnienia, s. 4).
219 T-4 (A. Jenke do M.Ł.. list z 29 IV 1951).
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Potem mnie to minęło. Nic im nie mówiłam”220. Było to jeszcze 
jedno zwycięstwo nad sobą. A każde zbliżało ją do Boga.

Decydującą rolę w pracy nad sobą odgrywała jej silna wola, i 
oczywiście łaska Boża. Anna kształtowała taką wolę, która byłaby 
oddana jedynie Bogu i nie cofała się przed żadną ofiarą. Zresztą 
przez całe życie cechowała ją postawa bezkompromisowego i au
tentycznego realizowania Bożych planów względem niej. Dla niej 
najważniejszą sprawą była świętość, problem był tylko w tym, jak 
osiągnąć ją najszybciej. Juz wcześniej zrozumiała, ze świętość me 
jest taka łatwa, że jest to praca długofalowa i proces bardzo złożo
ny i uciążliwy, wymagający ustawicznego zaparcia się siebie. Dla
tego do końca swego życia pracowała nad sobą; wciąż od nowa i 
nieustannie. Jej czujność i wrażliwość była już tak wysubtelniona, 
że potem to już nawet najmniejszych potknięć nie darowała sobie.

Pokuta, ofiara, wyrzeczenie były bliskie Annie, ona znała ich 
potrzebę i wartość. Okresy Roku Liturgicznego, jak Adwent, 
Wielki Post, przypominały jej, by w tym czasie szczególnie zwrócić 
uwagę na ducha pokuty. W Adwencie mówiła: „Spotkajmy się na 
nauce z Janem Chrzcicielem -  bohaterem silnej woli -  Tytanem 
charakteru, pomnikiem wierności, patronem trzeźwości”. A potem 
zwracała się do Niego z gorącą prośbą: „Święty Janie Chrzcicielu, 
bądź nam wzorem prawdziwej pokuty, angażującej całego człowie
ka. «Prostujcie drogę Pańską!» -  na wszystkich zawiłych, ostrych i 
krętych ścieżkach, którymi chodzi człowiek współczesny -  całego 
świata i naszego miasta”221. Następnie mówiła, by się wsłuchać w 
głos Pana, wewnętrznie się wyciszyć. Oto jej słowa: „Wyciszmy 
decybele współczesnej techniki, a zechciejmy wsłuchać się w naj
subtelniejszy głos Bożego wołania... Może to będzie wołanie o 
dobrowolną pokutę, bardzo osobistą, żywą modlitwę, abstynencję 
od papierosów, alkoholu -  poznawanie Boga w Ewangelii, stu
dium, wyjście z własnego domu, aby być do dyspozycji innych, 
może chorych, może zupełnie obcych? Może wołanie o częstą Ko
munię św. w naszej rodzinie?”222.

220 Dz. IV., s. 12.
221 A. J e n k e ,  Rozważania, s. 19.
222 Tamże, s. 47.
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A co inni mówią o Annie na ten temat? Przyjaciele, znajomi i 
bliscy widzieli u niej zarówno jej wady, jak i bezkompromisową 
walkę i zwycięstwa. Jej kuzynka mówi: „Anna miała skłonność do 
gniewu, ale bardzo pracowała nad tą wadą. Miała wielkie powody 
do pychy, ale bardzo zwalczała miłość własną”22'3. Podobnie wypo
wiada się inna jej kuzynka: „Anna bardzo pracowała nad sobą. Z 
natury bowiem była porywcza, lecz natychmiast reflektowała się i 
panowała nad sobą, co było widoczne”223 224. Opinię tę potwierdza 
inna koleżanka: „Anna nie była zajęta swoją osobą w znaczeniu 
miłości własnej. Znała jednak prawdę o sobie i walczyła ze złymi 
skłonnościami swojej natury”225. Takich wypowiedzi jest wiele. 
Widać z tego, że Anna była poddana ostrej, lecz prawdziwej oce
nie, i ona pokrywała się z jej własną oceną.

Z biegiem czasu, praca Anny nad sobą była widoczna i coraz 
bardziej skuteczna. Wady, słabości natury były coraz mniej wido
czne, nawet dla najbliższych. Nie znaczy to, że już ich nie miała, 
lecz panowała nad nimi, tak że na zewnątrz nie raziły już nikogo, 
jakby gubiły się w jej zaletach i cnotach. Były to owoce jej nieu
stannej pracy, walki z własnym „ja”, aby zrobić miejsce jedynie 
Bogu, a w Bogu wszystkim ludziom czekającym na miłość. W tej 
walce ważną rolę odgrywała świadomość, odwaga i silna wola. Zaś 
od strony Boga -  łaska, z którą Anna skutecznie współpracowała. 
Jej kuzynka w słowach, „że Anna choć była słaba fizycznie, lecz 
duchem silna jak skała”226, oddała całą prawdę o niej. Na niej też 
spełniły się jej własne słowa, które kiedyś wypowiedziała, że „być 
dzielnym niełatwo, ale i nietrudno z pomocą Bożą”227. Ta właśnie 
prawda znalazła u niej pełne urzeczywistnienie i stała się mocnym 
fundamentem pod jej bogate życie wewnętrzne.

223 T-8 (Z. B i l i ń s k a ,  Wspomnienia, s. 3).
224 T-8 (W. W i e r z b i c k a  Wspomnienia, s. 4-5).
225 T-8 (J. G i e ł w a n o w s k a ,  Wspomnienia).
226 T-8 (W. W i e r z b i c k a ,  Wspomnienia).
227 Dz. IV, s. 7.
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6. Zycie Radam i Ewangelicznym i

Anna w swoim postępowaniu kierowała się zasadami płynący
mi wprost z Ewangelii. Jezus Chrystus był dla niej Najwyższym 
Wzorem, Nauczycielem wszelkiej doskonałości, sprawcą świętości 
życia. Dlatego pragnęła Go naśladować, by w ten sposób coraz 
bardziej upodobnić się do Niego, aż w końcu osiągnąć z Nim cał
kowite zjednoczenie.

Chrystus działa w Kościele i poprzez Kościół pragnie wszyst-
/

kich uświęcić. Świętość zaś -  jak mówi Sobór Watykański II -  
rozmaicie się wyraża u poszczególnych ludzi, „którzy we właści
wym sobie stanie życia dążą do doskonałości miłości, będąc zbudo
waniem dla innych; w pewien właściwy sobie sposób wyraża się 
ona w praktykowaniu rad ewangelicznych, dzięki pobudzeniu Du
cha Świętego, podejmowane przez licznych chrześcijan bądź pry
watnie, bądź zatwierdzonych przez Kościół warunkach czy stanie, 
daje w świecie i dawać powinno wspaniałe świadectwo i przykład 
tej właśnie świętości” (KK 39).

Dla Anny zalecenia Soboru były jakby potwierdzeniem jej 
wcześniejszych zamiarów i czynów, od początku była bowiem 
świadoma, że jest powołana do pełni życia chrześcijańskiego i do 
doskonałości miłości. Szukała tylko najlepszych środków, by tę 
doskonałość osiągnąć. I widziała je w naśladowaniu Chrystusa, w 
upodobnianiu się do Niego we wszystkim, zgodnie z tym, co mówi 
Sobór i czego się spodziewa od wszystkich wiernych. Sobór mówi: 
„W rozmaitych rodzajach życia i powinnościach jedną świętość 
uprawiają wszyscy, którymi kieruje Duch Boży, a posłuszni głoso
wi Ojca w duchu i w prawdzie, podążają za Chrystusem ubogim, 
pokornym i dźwigającym krzyż, aby zasłużyć na uczestnictwo w 
Jego chwale. Każdy stosownie do własnych darów i zadań winien 
bez ociągania kroczyć drogą wiary żywej, która wzbudza nadzieję 
i działa przez miłość” (KK 41).

Anna wiernie naśladowała Chrystusa w Jego czystości i święto
ści, ubóstwie i posłuszeństwie. Do Niego pragnęła przylgnąć całym 
sercem, dlatego dla niej było za mało żyć tylko przykazaniami, ale 
żyła jeszcze radami ewangelicznymi.
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Zwykle uważa się, że życie według rad ewangelicznych prowa
dzą tylko zakonnicy, tymczasem rady odnoszą się do wszystkich 
wyznawców Chrystusa, którzy wchodzą w samą codzienną treść 
życia chrześcijańskiego i przenikają je do głębi. Różnica jest w 
tym, że praktyka rad ewangelicznych podejmowana przez ludzi 
świeckich nie ma tego instytucjonalnego i widzialnego charakteru, 
jak to jest w zakonie. Duch ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w 
życiu zakonnym wypływa ze ślubów, zaś w życiu człowieka świec
kiego wyraża się na nieformalnym sposobie praktyki owych rad. 
Chodzi tu o postawę umiarkowania w korzystaniu z dozwolonych 
dóbr. Taka postawa w życiu ludzi świeckich nie jest łatwa, wymaga 
stałego wysiłku228.

Jednakże takie życie podejmują ludzie świeccy, a to ze względu 
na doskonalszą miłość. Podjęła je i Anna, ponieważ pragnęła 
większej świętości. Żyła w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, 
choć tego rodzaju życia nie uwiarygodniła ślubami, lecz za to po
twierdziła je w praktyce. Była świadoma swoich zadań, dlatego 
chciała być wolna sercem, by móc podołać tym zadaniom. A były 
one wielkie, wyrażały się w służbie wszystkim ludziom, których 
spotykała na swojej drodze życia.

a) Czystość

Jak wiadomo, Anna za mąż nie wyszła, nie założyła własnej 
rodziny, chociaż ta decyzja kosztowała ją bardzo dużo. Jednak w 
końcu postanowiła żyć w wolnym stanie, by całkowicie oddać się 
innym, by służyć bliźnim w pełni, bez uszczerbku czasu dla siebie.

Gdy była młoda, starających się o jej rękę było wielu. Jak 
każda dziewczyna -  tym bardziej że była ładna, zdolna, atrakcyjna 
-  wzbudzała zainteresowanie chłopców. Jeden z nich, student z 
UJ, miał względem Anny bardzo poważne zamiary, lecz one z ja
kichś niewiadomych przyczyn rozwiały się. Sam tego nie umiał so-

22K E. W e r o n. Teologia żyda wewnętrznego ludzi świeckich, Poznań-Warsza
wa 1980, s. 96-97; zob. H. Mi s z t a l ,  Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogo
sławieni, Lublin 1992. s. 55, 65-72; por. J. Sc hwa r z ,  Człowiek świecki wobec rad 
ewangelicznych, „Communio" 5(1985) nr 6, s. 92.
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bie wytłumaczyć, co się stało. Dziś -  gdy o tym wspomina — to 
wydarzenie tak określa: „I wtedy, gdy zdecydowałem się zabiegać 
o jej względy, zaszło coś, co samo w sobie nic nie znaczyło, zwykle 
słowa, zwykłe wydarzenie, ale ja odebrałem to, jako znak Boży, 
żebym już o tych zamiarach nie myślał... Rezygnacja z Anny była 
dla mnie przykra. Z żalem oddalałem się od niej... Widziałem jej 
smutek. Byłem sprawcą jej cierpienia”229.

Po studiach -  gdy już pracowała -  miała również kandydatów 
na męża, jednakże do zamążpójścia nie doszło. Jej znajoma twier
dzi, że wybór stanu wolnego przez Annę nie wypłynął z koniecz
ności. z faktu jakiejś zdrady miłosnej, czy też czyjegoś nacisku z 
zewnątrz. Był on raczej świadomym wyborem, po prostu chciała 
być wolną230.

Pragnęła, będąc jeszcze młodą dziewczyną, złożyć ślub czystoś
ci. Mówiła: „Dziś przyszło mi na myśl, żeby złożyć ślub dozgonnej 
czystości. Jeszcze się muszę nad tym dobrze zastanowić i poradzić 
się na spowiedzi, bo wprawdzie żadna ofiara dla Boga nie jest za 
wielka, ale z drugiej strony nie wiem, jakie mogą przyjść okolicz
ności, a słabość moja wielka”231.

W tak ważnej i decydującej sprawie radziła się samego Ducha 
Świętego słowami modlitwy: „O Duchu Święty, spraw, niech ten 
kapłan, którego się zapytam udzieli mi rady po Twojej myśli i daj 
mi siłę jej zachowania”232. Z dalszego jej postępowania wynika, 
żę kapłan polecił jej na bieżąco pełnić wolę Bożą i czekać, co 
przyszłość sama pokaże. Od tego momentu upłynęło sporo czasu, 
zanim Anna rozpoznała swoje powołanie. Dlatego wciąż myślała 
o swojej decyzji życiowej. Sprawdzała siebie w różnych okoliczno
ściach życiowych, jak np. na weselach, różnych przyjęciach, gdzie 
znajdowała się w towarzystwie młodzieży. Zwykle na początku 
było jej przyjemnie, wesoło, lecz po pewnym czasie odczuwała 
jakiś niesmak, niezadowolenie. Wtedy opuszczała rozbawione to
warzystwo i szła do domu. Tam reflektowała się, konfrontowała

229 T-7 (K. Wielgut do B. Lipian, list z 2 II 1993).
230 H. S z c z e p a n i k ,  Wspomnienia, z. II, s. 2.
231 Dz. II, s. 44.
232 Tamże, s. 45.
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swoje postępowanie z Ewangelią. I w końcu akceptowała siebie 
taką, jaką była. W sumie to wszystkie walki i rozterki duchowe 
zakończyły się stanowczą decyzją, że za mąż nie wyjdzie, rodziny 
nie założy, a życie swoje poświęci setkom, tysiącom młodzieży, 
niosąc im pomoc w rożnej formie i postaci.

Niezależnie od jej walk wewnętrznych, wahań, wątpliwości -  
życie w czystości uważała Anna za największy ideał. Boski Oblu
bieniec zajmował pierwsze miejsce w jej sercu. Dlatego tak bardzo 
zabiegała o czystość duszy i serca, a Komunia św. stała się jej 
codziennym pokarmem i siłą do zachowania upragnionej czystości.

Taki styl życia utrzymywała Anna do końca. Nikt jej w tym 
nie przeszkadzał, wręcz przeciwnie -  swoją bogatą osobowością 
wzbudzała powszechny szacunek i aprobatę. Na ogół wszystkim 
się zdawało -  jak mówi jej znajoma -  że Annie nie pasowało wyjść 
za mąż, bo ona miała inne przeznaczenie: być matką duchową wie
lu dzieci, wszystkich233.

Jej czystość duchowa przebijała na zewnątrz -  mówi inna zna
joma -  widoczne to było w bardzo skromnym zachowaniu, w mo
wie, ubraniu, i w ogóle we wszystkim234. Sama żyła tą czystością i 
promieniowała nią na otoczenie. Czystość dawała jej wolność ser
ca, by bardziej rozpalało się miłością do Boga i wszystkich ludzi. 
Czystość, podjęta przez Annę „dla Królestwa Niebieskiego” (Mt 
19,12), ceniła jako niezwykły dar łaski i dlatego tak bardzo zabie
gała, by go nie utracić. Nie liczyła zuchwale na własne siły, tylko 
na Bożą pomoc. W tym też celu praktykowała umartwienia i strze
gła swoich zmysłów. Ponadto, bardzo dużo modliła się w tych in
tencjach. Życie w dozgonnej czystości było szczególnym darem 
złożonym Bogu, z miłości dla Niego, było też wyrazem wielkiej 
dojrzałości psychicznej i uczuciowej, która jeszcze bardziej uboga
cała jej duszę.

b) Ubóstwo

Ubóstwo, praktykowane przez Annę, było rozumiane nie w 
sensie ubóstwa stosowanego w życiu zakonnym, ani też nie polega-

233 T-8 (K. Ku bal,  Wspomnienia).
234 T-8 (Ch. S me recka ,  Wspomnienia).
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ło na pogardzie rzeczami materialnymi. Było to ubóstwo w duchu 
i w prawdzie, ze względu na skarby w niebie (por. Mt 6,20). Było 
znakiem przynależności do Chrystusa, który będąc bogaty, dla nas 
stał się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (por. Mt 8,20).

Stosunek Anny do dóbr materialnych byl właściwy; uważała 
je za środki konieczne do życia i umiejętnie z nich korzystała. Dla 
siebie bardzo niewiele pragnęła. Była uboga we wszystkim: w 
ubraniu, mieszkaniu, odżywianiu się. Swoją pensję w większości 
przeznaczała dla biednych uczniów lub na cele charytatywne. Gdy 
otrzymała coś do własnego użytku, natychmiast dzieliła się tym z 
innymi, nawet i pieniędzmi. Sobie zatrzymywała tyle, ile było to 
konieczne235.

Mieszkanie jej było także bardzo ubogie, skromnie urządzone; 
najprostsze meble i sprzęty konieczne do pracy stanowiły cały jego 
wystrój. Nie miała nawet telewizora, uważała, że to zbędna rzecz, 
która mogłaby zabrać dużo czasu. Jak małe miała wymagania dla 
siebie, mówi jej znajoma siostra zakonna: „Pamiętam, jak poje
chałam z Anną na jedną naszą placówkę w pobliżu Jarosławia, 
gdzie miała spędzić kilkudniowy urlop. Wszystkie formalności były 
załatwione wcześniej. Siostry serdecznie ją przywitały i wprowa
dziły do bardzo skromnego pokoiku. Było w nim tylko łóżko, sta
re krzesło i jakiś stół. Anna, gdy weszła -  zachwyciła się tym po
kojem i powiedziała, jak tu pięknie, bo skromnie i ubogo, i że 
ona takie warunki bardzo lubi. A ja byłam trochę speszona i nieza
dowolona, że siostry poza koniecznymi rzeczami, nic więcej nie 
przygotowały. Trochę zasmucona -  odjechałam, a Anna pozosta
ła. Gdy wróciła, przy spotkaniu powiedziała mi, że bardzo dobrze 
wypoczęła, bo właśnie w takich ubogich, skromnych warunkach 
czuje się najlepiej”236.

Ubóstwo cechowało Annę szczególnie w ostatnich latach życia. 
Dóbr materialnych dla siebie nie gromadziła, natomiast coraz wię
cej widziała potrzebujących, którym te dobra przeznaczała. Tak 
że pod koniec życia już niewiele miała do rozdania. Jedynym jej

235 T-8 (K. H e lo n ,  Wspomnienia).
236 T-8 (Ch. S m e r e c k a ,  Wspomnienia).
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bogactwem były książki, których miała dużo, ale i to bogactwo 
stało się wkrótce własnością biblioteki parafialnej, cały bowiem 
zbiór przeznaczyła dla użytku publicznego2,7. Dając te książki, ró
wnocześnie uruchomiała tę bibliotekę, dała jej początek.

Anna -  prawdziwie bogata duchem -  mogła przez to ubogacać 
innych wartościami, które miały trwałą, nieprzemijającą moc; mo
gła obdarzać miłością bezinteresowną, nie czekając na nagrody czy 
nawet wdzięczność. Całym jej bogactwem, nagrodą był sam Chry
stus, którego pragnęła naśladować także i w ubóstwie.

c) Posłuszeństwo

Posłuszeństwo Anny dla naśladowania Chrystusa, który przy
szedł na ziemię, aby pełnić wolę Ojca (por. J 4, 34; 5, 30), „przy- 
jąwszy postać sługi” (Flp 2,7) -  miało najgłębsze uzasadnienie. 
Wciąż miała przed oczyma Chrystusa cichego i pokornego, posłu
sznego swojej Matce i św. Józefowi, poddanego w czasie ziemskie
go życia wszystkim zrządzeniom Opatrzności Bożej, a potem po
słusznego nawet swoim katom. Był to wzór niedościgły i zawsze 
przypominający każdemu człowiekowi, tak wielce pychą zranione
mu, że ponad nim jest Bóg, Stwórca i Pan nieba i ziemi, który w 
rządach swej Opatrzności jest nieomylny i że należy Mu się posłu
szeństwo całkowite.

Chrystus, jako wzór posłuszeństwa, żyjący w Kościele jest wy
razicielem Ojca. Słuchając nakazów Kościoła, słuchamy nakazów 
samego Chrystusa. Anna tę prawdę doskonale rozumiała. Już w 
dzieciństwie rodzice nauczyli ją wielkiego szacunku dla Kościoła, 
jego nauki, przestrzegania zaleceń. Nauki wyniesione z domu 
Anna stosowała bardzo skrupulatnie i z coraz większą świadomoś
cią i zrozumieniem. Swoją więź z Kościołem umacniała przez wia
rę, która z czasem stawała się coraz dojrzalsza. Z tym szło w parze

*
większe zrozumienie wymagań Kościoła, życzeń i zaleceń. Świado
mość swej przynależności do wielkiej wspólnoty Ludu Bożego -  
integrowała wszystkie jej wysiłki, by zawsze szły w kierunku do
bra, ubogacającego cały Lud Boży. Z tą świadomością łączyła się 237

237 T-8 (K. Kuba l .  Wspomnienia).
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jej odpowiedzialność za życie duchowe nie tylko własne, ale i in
nych. Dlatego natychmiast reagowała, gdy zauważała błędy u sie
bie czy u kogoś innego, mogące dać zgorszenie.

Nie założyła własnej rodziny, to tym więcej oddała się tej jed
nej wielkiej rodzinie, jaką był Kościół. Parafia, Kościół lokalny -  
to był jej dom, za który czuła się tak bardzo odpowiedzialna. Prze
łożeni Kościoła byli dla niej przedstawicielami samego Chrystusa i 
dlatego wobec nich była uległa, posłuszna, i gotowa do pomocy. 
Najwięcej pomagała swoimi modlitwami i ofiarami. Podczas mo
dlitewnych czuwań dawała temu wyraz. Sprawy Kościoła zawsze 
stały na pierwszym miejscu wśród różnych intencji, jakie miała 
przygotowane na nocne czuwanie.

Wielką odpowiedzialność za losy Kościoła wykazała podczas 
uroczystego Aktu Oddania Narodu w macierzystą niewolę Maryi 
za wolność Kościoła w 1961 roku. Wtedy powiedziała: „Przyjmę 
na siebie współodpowiedzialność za jego rozwój w Polsce i w świe- 
cie”-Js j za tymj słowami poszło całe jej zaangażowanie w sprawy 
Kościoła. Pod kierunkiem zwierzchników Kościoła -  biskupów i 
kapłanów -  Anna w duchu posłuszeństwa wypełniała swoje przy
rzeczenie.

Anna była uległa również Bożym natchnieniom i Opatrzności 
Bożej. Wiedziała, że o każdym jej kroku wie Bóg, i że bez Jego 
woli nic się nie dzieje. On wszystkim rządzi, dlatego nie należy się 
niczego lękać. I Anna bezgranicznie ufała Bogu, działającemu 
przez różne wydarzenia, wierząc w Jego Opatrzność, troskę i opie
kę. Stąd w jej życiu było dużo spokoju, wyczekiwania na dalsze 
plany Boże. Nie lubiła roztrząsać niejasnych dla siebie sytuacji, 
ufała, że wyjaśnienie przyjdzie samo, bo Bóg tym kieruje.

W sprawach sumienia była bezwzględnie posłuszna swojemu 
spowiednikowi, którego uważała za zastępcę Chrystusa, dlatego 
nietrudno jej było przedstawiać najważniejsze sprawy duszy pod 
jego osąd. Wiara i tylko wiara nakazywała i pomagała Annie wła
sne życie ustawić tak, jak życzyłby sobie tego Chrystus, w Nim 
bowiem widziała wzór. A On życzył sobie naśladowania Go we 238

238 A. J e n k e ,  Rozważania, s. 112.
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wszystkim, a więc w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie, bo te 
rady ewangeliczne pomagały do osiągnięcia doskonałej miłości.

7. Droga dziecięctwa duchowego

Każdy święty przeważnie ma swoją drogę, która go prowadzi 
do Boga najszybciej i najpewniej. Miłość Boga i zjednoczenie z 
Nim jest celem wszystkich ludzi, zaś środki prowadzące do tego 
celu mogą być różne, w zależności od upodobań i potrzeb poszcze
gólnych ludzi.

Anna w dążeniu do Boga szła własną drogą, trzymając się ści
śle nauki Chrystusa, Jego Ewangelii. Niemniej, podpatrywała, jak 
to Orędzie Miłości Chrystusowej wprowadzają w życie inni, to jest 
ludzie święci. Dlatego zawsze interesowało ją życie świętych, wi
działa bowiem w nich pewne wzory w drodze do Boga.

W szczególny sposób upodobała sobie św. Teresę od Dzieciąt
ka Jezus, a właściwie interesowała ją jej droga do świętości, zwana 
drogą dziecięctwa duchowego. Św. Teresa uznała tę drogę za naj
krótszą i twierdziła, że sam Chrystus naprowadził ją na tę „małą 
drożynę”, na której może się ostać tylko dziecko, które nie jest 
zdolne do wielkich czynów, potrafi tylko gorąco kochać- ''. I we
dług niej wejść na „małą drogę”, to przenieść zalety dziecięctwa 
do życia duchowego i tak żyć z Bogiem, jak małe dzieci żyją z 
kochającymi rodzicami239 240.

Annie podobała się ta droga też ze względu na to, że sam 
Chrystus zachęcał do bycia dziećmi w sensie duchowym. Powie
dział: „jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wej
dziecie do Królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziec
ko, ten jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 3-4). Na 
tym uniżeniu zasadza się również prawdziwa pokora, bez której

239 Św. T e r e s a  od D z i e c i ą t k a  J e zu s ,  Londyn 1957, s.
186.

240 G. M a r t i n ,  „Mata droga" dziecięctwa duchowego wg życia i pism św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Kraków 1936, s. 16.
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nie można stać się dzieckiem Ojca Niebieskiego. W tym znaczeniu 
ta droga odpowiadała Annie.

Na podstawie słów Chrystusa, zawartych w Ewangelii, można 
stwierdzić, że dziecko urasta do miary symbolu życia religijnego i 
moralnego człowieka dorosłego. Dziecko w pewnym stopniu jest 
wzorem miłości do Boga jako Ojca, wzorem prostoty, pokory, od
dania, ufności, czystości serca, spontaniczności, dobra241.

Dla chrześcijanina tym wydarzeniem, które go czyni dzieckiem 
Bożym, jest fakt przyjęcia chrztu św. Potem, w miarę rozwoju 
fizycznego, chrześcijanin winien zdobywać i rozwijać cnoty właści
we dziecku Bożemu, takie, jak: dobroć, pokorę, cichość, cierpli
wość, łagodność, szczerość, prostotę. A to wszystko można streścić 
w jednym zdaniu wyrażonym przez św. Pawła: „Na to wszystko 
przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości” (Kol 3,14).

Istotą usilnych pragnień dziecka jest stać się jak najszybciej 
dorosłym, dojrzałym. W znaczeniu duchowym to pragnienie wiąże 
się z dążnością do coraz wyraźniejszego przybliżenia się do celu, 
którym winno być ostateczne zjednoczenie się człowieka z Bo
giem. Aby się utrzymać w stanie takiego pragnienia, warto być 
dzieckiem. Owo pragnienie znajduje zresztą swoje uzasadnienie w 
Biblii242.

Do Pana Boga Anna chciała mieć stosunek dziecięcy. Podob
nie jak św. Teresa, mówiła: „Panie Jezu, chcę Ci robić przyjemno
ści codziennymi kwiatami, nie chcę zaniedbywać żadnej okazji do 
zerwania ich dla Ciebie. Pomóż mi w tym. Daj mi ufność, daj mi 
to, czego mi brak, a tak mi wiele brak...”243. I uzasadniała, co 
przez to chce powiedzieć: „Uważam, że praktyka jest ważniejsza 
od teorii, toteż zamiast czytać o zbieraniu kwiatków Jezusowi, le
piej je od razu zbierać. Czasem mi się zdaje, że idę jako małe 
niemowlę z Panem Jezusem przez ogród i zrywam Mu kwiaty, a 
On mnie trzyma za rękę. Czasem kwiat trudno zerwać, wtedy On

- P. G ó r a l c z y k ,  Być dzieckiem dla Boga, „Communio” 5(1985) nr 3, s. 
77.

242 K. R o m a n i u k ,  „Być dzieckiem" według Biblii, „Communio” 5(1985) nr 
3, s. 17.

243 Dz. II, s. 65.
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mi pomaga. Nie zawsze droga jest równa, trzeba przejść przez bło
to, wtedy mnie Pan Jezus przenosi”. I

I dalej snuje swą myśl: „Jednak nie zawsze się z tym zgadzam. 
Czasem, jak nieznośny bachor odpycham pomoc i grzęznę w kału
ży, a potem jak dziecko, co się potłukło, wołam o ratunek. Pan 
Jezus idzie wśród świata. Z jednej strony biją Go, plują, szydzą, I 
krzyżują -  inni idą obojętnie -  mała garstka przynosi Mu kwiaty. 
Chciałabym zawsze do nich należeć”244. 1

Taki był stosunek Anny do Pana Jezusa, z pewnością wzięty 
ze wzoru św. Teresy. W późniejszych latach wyrażał się on w spo
sób bardziej dojrzały, jednakże to ogromne zaufanie Bogu, jak 
bezradnego dziecka, które czeka na pomoc innych -  zawsze jej 
towarzyszyło. W chwilach ciężkich, omal beznadziejnych -  jeszcze 
mocniej ufała243 246 247.

Dziecko czuje się bezradne i dlatego musi z konieczności liczyć 
na pomoc innych. Za taką uważała się Anna i dlatego oddawała 
się całkowicie pod kierownictwo Pana Jezusa i Matki Najświętszej. 
Często modliła się takimi słowami: „Jezu, bądź mi Przewodnikiem 
na drodze dziecięctwa duchowego, Matko Boża i św. Tereniu -

/  •  •  _______*^246pomozcie mi .
Dziecko, choć tak małe i bezradne, ma miłość i prostotę. Życie

Anny było pełne miłości. Mimo to zawsze czuła jej niedosyt, że
nie kocha tak, jak kochała św. Teresa. Dlatego podczas rekolekcji
czyniła mocne postanowienia, że chce kochać Boga tak, jak ona:
„Jezu, daj, żebym Ciebie kochała tak, jak św. Teresa”24 . I

Droga dziecięctwa duchowego wymaga ofiary, zapomnienia o
sobie, aby lepiej rozwijała się miłość. Jeżeli Anna przez całe swoje
życie czyniła wszystkim dobrze, to za cenę większych czy mniej*
szych ofiar. W modlitwie zwracała się z gorącą prośbą: „Święta 
Tereniu, prowadź mnie twą drożyną. Może właśnie przez te moje 
codzienne ofiary dojdę do Niego”248. I

244 Tamże, s. 61.
24:1 T-8 (K. Ku bal,  Wspomnienia).
246 Dz. II, s. 65.
247 A. Je n ke, Notatki rekolekcyjne, s. 18.
248 Dz. II, s. 45.
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W dziecięcym usposobieniu serca podchodziła Anna do każdej 
sprawy. Nieraz stawała przed wielkimi problemami, lecz po ufnej 
modlitwie znajdowała właściwe rozwiązanie. W tym nie tylko na
śladowała św. Teresę, ale ją także prosiła o pomoc. Czuła niekie
dy, że chodzi w jej obecności. Ta świadomość jeszcze bardziej oś
mielała prosić Ją o wstawiennictwo u Boga, nawet w drobiazgach. 
Na przykład, gdy szła na wesele, prosiła, by św. Teresa czuwała 
nad nią, by w niczym nie obraziła Boga i nie zawiodła się. Oto jej 
słowa: „Wczoraj prosiłam Pana Jezusa, że chcę być płatkiem św. 
Teresy na tej uczcie, i Ją także prosiłam. I dziś rzeczywiście mo
głam pójść do Komunii św. Jaki ten Pan Jezus dobry, dodaje ma
leńkiej kulawej owieczce dużo sił”249.

Ten dziecięcy stosunek Anny do Boga jako Najlepszego Ojca, 
nie miał nic wspólnego z jakąś naiwnością, czy niedojrzałością, 
wręcz przeciwnie, krył w sobie rzeczywistą doskonałą miłość i od
danie Bogu. Anna przez taki stosunek czuła się bezpieczna i pew
na, że jest w ramionach kochającego Ojca. Dlatego już od wczes
nej młodości do Boga zdążała drogą dziecięctwa duchowego.

2 4 9 Dz. III, s. 3.
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