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Zakwitała w cieniu Kolegiaty… 
 

Anna Jenke urodziła się 3 kwietnia 1921 roku w Błażowej niedaleko 
Rzeszowa. Jej rodzicami byli nauczyciele – Walenty i Anna. 15 maja 1921 roku 
w kościele parafialnym w Błażowej Ania przyjęła chrzest święty. Jej dom rodzinny 
był pełen ciepła i miłości. Chociaż często chorowała, miała radosne dzieciństwo. 
Była przez wszystkich kochana. W rodzinnym mieście w 1927 roku rozpoczęła 
edukację w szkole powszechnej. W wieku 7 lat wraz z rodzicami przeprowadziła się 
do Jarosławia, gdzie zamieszkała u wujostwa na stałe. 7 czerwca 1930 roku 
przystąpiła do I Komunii św. Od tego momentu codziennie uczestniczyła w porannej 
Eucharystii i przyjmowała Komunię świętą w jarosławskiej Kolegiacie. 24 kwietnia 
1934 roku Anna przyjęła sakrament bierzmowania. Uczęszczała do Szkoły Sióstr 
Niepokalanek. Zdała maturę w maju w 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny 
światowej. Od pierwszych dni II wojny światowej angażowała się akcje patriotyczne, 
wysyłając jeńcom paczki, kompletując apteczki, przygotowując zapasy żywnościowe, 
pracując w szpitalu oraz organizując dla biednych dzieci akcję „kromka chleba”. 
Od stycznia 1942 roku do lipca 1944 roku brała udział w tajnym nauczaniu. W latach 
1945 - 1950 studiowała na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu 
Jagielońskiego, uzyskując tytuł magistra z filologii polskiej. Po studiach pracowała 
jako polonistka i wychowawczyni w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, jednak 
31 sierpnia 1956 roku zwolniono ją z tej pracy. Niedługo po tym wydarzeniu Anna 
została przyjęta do pracy na stanowisku kierownika w Bibliotece Miejskiej 
w Jarosławiu. 1 września 1958 roku Anna Jenke  została zatrudniona w charakterze 
nauczycielki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Była 
znakomitą polonistką. Do nauczania swojego przedmiotu była bardzo dobrze 
przygotowana. Dostarczała swoim uczniom wiele wzorców, opowiadając o ludziach 
wielkich, prawych i szlachetnych. Anna Jenke była dla wszystkich dobra jak matka. 
W 1959 roku Profesor Annie powierzono stanowisko dyrektora Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu. Wyraźnie podniosła poziom organizacyjny i poziom 
nauczania w tej szkole. W 1962 roku Anna Jenke z powodu choroby złożyła 
rezygnację z funkcji dyrektora. Było to dla niej bolesne przeżycie. 6 października 
1972 roku uchwałą Rady Państwa Anna Jenke została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi. Została zapamiętana jako wspaniała opiekunka i przyjaciółka młodzieży. 15 
lutego 1976 roku Anna Jenke, trawiona ciężką chorobą nowotworową, zmarła. 
Pogrzeb odbył się 18 lutego 1976 roku i stał się wielką manifestacją. Została 
pochowana w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. 26 marca 
1993 roku Kuria Metropolitarna w Przemyślu, staraniem arcybiskupa Ignacego 
Tokarczuka, rozpoczęła proces beatyfikacyjny Anny Jenke na szczeblu diecezjalnym. 
Proces ten nadal trwa. 10-11 kwietnia 1997 dokonano ekshumacji doczesnych 
szczątków Anny Jenke, które z cmentarza przeniesiono do krypty, znajdującej się 



w kościele św. Mikołaja w Jarosławiu – w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej 
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke. 

Konrad Peszek kl. 2a 
 

Anna Jenke – Wzór dla wszystkich 
Wywiad z siostrą dr Bernadetą 

Lipian o życiu Anny Jenke 
 

Anna Jenke, dziś kandydatka do 
chwały ołtarzy, zasługuje na 
szczególne  zainteresowanie. Po 
pierwsze, ze względu na swoją 
bogatą osobowość, przez którą 
przemawia mocnym głosem do 
tych, którzy więcej zabiegają 
o konsumpcję materialną niż o 
wartości ducha. Po drugie jako 
nauczyciel i wychowawca 
pojmowała swój zawód jako 
służbę, a służba wymagała 
całkowitego poświęcenia się 
młodzieży w kształtowaniu 
intelektu i ducha, jako przyszłości 
państwa i narodu, co wyraziła 
w następujących słowach:  
Młodzież ma nam tylko 
przechodzić przez ręce. Trzeba 

umieć podać ją dalej i wyżej. Do tego zadania przygotowywała się omal od 
dzieciństwa, wszak była córką nauczycieli; żyła cały czas w klimacie szkoły. 

Anna Jenke jest nie tylko modelem nauczyciela i wychowawcy na dzisiejsze czasy, 
ale jest również wzorem dla młodzieży, wszak jako młoda dziewczyna ukazuje jak 
wykorzystać młodzieńczą radość, entuzjazm do życia w pięknym stylu, choć czasem 
warunki, moda nie sprzyjają takiemu stylowi. 

 

Pytanie: Co kształtowało osobowość Anny Jenke? Jakimi wartościami kierowała 
się w późniejszych latach życia? 

Odpowiedź: Na pewno, na kształtowanie osobowości Anny wpłynęli jej rodzice. 
Byli oni nauczycielami. Odznaczali się głęboką wiarą, którą wyrażali nie tylko przez 
uczestnictwo w praktykach religijnych, ale i w czynnym zaangażowaniu się w życie  
parafii. Praktyki religijne przekładali na czyny, niosąc pomoc ludziom znajdującym 

Anna Jenke – Niebiańska Róża. 
Portret Anny Jenke narysowany 

przez Małgorzatę Maziarkę 



się w potrzebie materialnej czy duchowej. Anna od dzieciństwa obserwowała, 
co czynią rodzice i w tym uczestniczyła, a potem naśladowała ich. Rodzice przekazali 
jej też patriotyzm. Ojciec jako dyrektor szkoły, z całą społecznością bardzo 
uroczyście święcił odzyskanie Niepodległości Polski w 1918 r. Przez lata ten fakt 
uroczyście upamiętniał. Matka natomiast  jako nauczycielka, najwyższe wartości 
przekazywała córce przez rzetelne, stopniowe wprowadzenie jej  w życie religijne:  
w modlitwę, przeżywanie Mszy św. i nabożeństw; można powiedzieć, że była jakby 
"domową katechetką". 

Na kształtowanie osobowości Anny, w latach szkolnych znacznie wpłynęła szkoła: 
(gimnazjum i liceum ) - prowadzona przez siostry niepokalanki. Szkoła o określonym 
profilu, gdzie kładziono szczególny nacisk na dobre przygotowanie dziewcząt do 
życia rodzinnego, społecznego, dla narodu i Polski. 

W szkole dużą rolę odgrywała katechizacja prowadzona wówczas na wysokim 
poziomie. 

Na rzeźbienie charakterów młodych ludzi wpływała również przynależność do 
stowarzyszeń o charakterze religijnym czy patriotycznym. W szkole, do której 
uczęszczała Anna, prosperowała „Sodalicja Mariańska”, która na celu miała 
pogłębienie więzi z Bogiem z  pomocą Maryi Niepokalanej. Prosperowało również 
Harcerstwo z programem C.N.O (Cnota - Nauka - Ojczyzna). Anna należała do tych 
stowarzyszeń i była czynnie w nie zaangażowana. 

Czynniki nadprzyrodzone mają ogromny wpływ na zachowanie człowieka 
w rożnych sytuacjach, najwyraźniej to w chwilach prób, cierpienia, osamotnienia. 
Wiara w Boga daje człowiekowi dużo sił duchowych, wskazuje na cel życia. Anna 
w swoim prostym stosunku do Boga, odznaczała się żywą wiarą, którą przez całe 
życie pogłębiała przez: sakramenty św., zwłaszcza częstą Spowiedź i pracę nad sobą; 
Mszę św. z przyjmowaniem Komunii św.; modlitwę; studium Pisma Świętego 
i lekturę religijną. Są to środki nadprzyrodzone, które kształtowały ducha Anny. 
Dzięki temu umiała ona godzić życie z wiarą. Nie wzniosłe słowa, ale czyny płynące 
z wiary mówiły o jej wzorowej postawie. W przeciwnym wypadku uważała, że wiara 
będzie martwą literą, a praktyki religijne tylko dewocją.  Przez całe życie Anna 
kontrolowała swoje postępowanie czy jest zgodne z wyznawaną wiarą. 

 

Pytanie: Co było przyczyną, że Anna zorganizowała akcję "kromka chleba"? 
Na czym polegała ta wspaniała idea? 

Odpowiedź: Egzamin z dojrzałości duchowej, Anna zdawała w czasie II wojny 
światowej i  pięcioletniej okupacji niemieckiej. Od pierwszych dni wojny, wraz 
z innymi harcerkami, z determinacją wykonywała harcerskie zadania dla Ojczyzny, 
dla ludzi pokrzywdzonych przez wojnę. Robienie zapasów z żywności, kopanie 
rowów, służba rannym w szpitalu.  Praca również w Pogotowiu Ratunkowym 



w charakterze sanitariuszek zajmujących się rannymi żołnierzami i jeńcami, 
wysyłanie paczek do więzień - to zajęcia dla Anny i harcerek w tym trudnym czasie. 

Akcja "kromka chleba" - to było specjalne zadanie, które zainicjowała Anna dla 
biednych dzieci podczas wojny i okupacji niemieckiej. Wiele dzieci  było 
pozbawionych opieki rodzicielskiej i wychowania, stąd szerzyła się nędza materialna 
i duchowa, która  czyniła wielkie spustoszenie wśród młodego pokolenia. Anna 
widząc ten stan, zorganizowała pomoc pod nazwą  "kromka chleba". Harcerki 
zbierały żywność, ubrania, obuwie wśród znajomych, a potem dary te dzieliły 
pomiędzy najbiedniejsze dzieci. Stwierdzono potem, że to wsparcie przez akcję 
"kromka chleba", w niejednym wypadku uchroniło dzieci od skrajnej nędzy, a nawet 
śmierci. 

O najbiedniejszych dzieciach, zwanych "dziećmi ulicy" Anna nigdy nie zapomniała. 
Zawsze otoczona była "dziećmi  ulicy".  Troska o te dzieci pozostała u niej żywa po 
ostatnie dni życia. 

 

Pytanie: Jaką osobą była Anna na co dzień? Czy miała jakieś wady? Jeśli tak, 
to w jaki sposób starała się je wykorzenić ? 

Odpowiedź: Anna była osobą bardzo wrażliwą. Wychowana w domu rodzinnym 
w dobrych zasadach; kulturze, szacunku do innych ludzi, wrażliwości na to co piękne, 
dobre. Chcąc wykazać to życiem, musiała czuwać nad sobą, wypracowywać dobre 
nawyki, walczyć z wadami, do których ciągle się przyznawała. Usilnie pracowała nad 
swoim charakterem, nad swoją wolą, by była skłonna do czynienia dobra.  A to 
wymagało ogromnego i stałego wysiłku równemu bohaterstwu. Pragnęła być 
bohaterką, a nie miernotą, gdyż bohaterowie dostaną się do nieba - mówiła.  Sprawę 
tę wyjaśnia sama. Oto jej słowa zapisane w dzienniczku: 

Chcę być bohaterką. 
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 mocnym człowiekiem. 
Do nieba miernoty się nie dostaną. 
Do nieba idą bohaterowie  (Dz., s. 258). 
W pracy nad sobą pomocy szukała w modlitwie. W tym usposobieniu mówiła: 
Byłam dziś do Komunii św. 
Tak chciałabym być lepszą. 
Samolubstwo i pycha, to moje główne wady. 
O Boże, proszę Cię, dopomóż mi je wykorzenić (Dz. s. 75). 



To był program Anny z okresu jej młodości, ale ona realizowała go przez całe swoje 
życie,  aż w końcu doprowadził ją do "bohaterstwa" , czyli do świętości. 

Tak chciałoby się, by współczesna młodzież nie godziła się na miernotę, lecz na 
bohaterstwo, czyli na walkę o piękno życia w bliskości Boga i w przyjaźni z ludźmi. 
Jest to możliwe, choć czasy się zmieniają, ale niezmienny jest jednak cel i sens życia 
człowieka, a jest nim osiągnięcie szczęścia już tu na ziemi, a w pełni we wieczności. 

 

Pytanie: Jak wyglądało życie Anny jako nauczyciela? 
Odpowiedź: W Jej życiu owocowało to, co osiągnęła w młodości.   
Zawód nauczyciela widziała jako doniosłe  powołanie ze względu na cel: jako 

służbę w miłości; jako odpowiedzialny obowiązek; jako obowiązek niosący radość. 
Mówiła, że nauczyciel nie może się zniechęcać niepowodzeniami. Nie może 
rezygnować z podejmowania starań nad kształtowaniem młodych umysłów i serc. 
Przecież pracuje on nad wychowywaniem młodego pokolenia do Dobra, Prawdy 
i Piękna. I apelowała do wszystkich pedagogów: Wychowujmy młode pokolenie do 
Dobra, Prawdy, Piękna, by polska młodzież i świata umiała wybierać prawdziwą 
radość i szczęście przez czystość serc. 

Jej życie codzienne, to praca w szkole, rozmowy z uczniami w szkole na pauzach 
i w domu, korespondencja z absolwentami, odwiedziny, paczki zeszytów, teki porad 
pedagogicznych. A wieczór, to też przeznaczała dla młodzieży coś jak w "Telefonie 
Zaufania". To były  rozmowy zasadnicze i modlitwa za młodzież. Do tych zajęć 
dochodziły jeszcze zaniedbane dzieci z rodzin patologicznych, którymi też się 
zajmowała. 

Dziś w kontekście niszczenia godności człowieka, żądzy władzy, pychy, konsumpcji 
- właściwe wychowanie młodego pokolenia odstawiane jest gdzieś na boczne tory. 
Toteż polskie szkolnictwo potrzebuje  natychmiastowej reanimacji; nawiązanie do 
dziedzictwa  kultury polskiej i tradycji przesiąkniętej chrześcijaństwem 
i przekazywanie tego dziedzictwa następnym pokoleniom. To zadanie stoi przed 
polskimi nauczycielami i wychowawcami. 

 

Pytanie: Jak doszło do tego, że siostra została postulatorem procesu 
beatyfikacyjnego Anny Jenke? 

Odpowiedź: Anna Jenke zmarła w opinii świętości. Ks. biskup Ordynariusz 
Przemyski Ignacy Tokarczuk, po zebraniu opinii na temat świętości jej życia, 
postanowił wszcząć jej proces beatyfikacyjny. Po załatwieniu różnych czynności 
przepisanych Prawem Kanonizacyjnym, ks. biskup utworzył Trybunał Kościelny, 
w skład którego weszli kapłani teologowie. Trybunał miał się zająć 
przeprowadzeniem procesu na szczeblu diecezjalnym. Ks. biskup powołał również 
postulatora, do którego należało zbieranie materiałów o kandydatce na ołtarze, 
ustalenie listy świadków i wiele innych czynności przygotowawczych do rozpoczęcia 
procesu.  Do tego zadania wyznaczono mnie, wszak miałam ukończone studia 



magisterskie z teologii i studia doktoranckie również teologiczne ze specjalnością 
apostolstwa świeckich. 

Po otrzymaniu zgody Stolicy Apostolskiej, ks. biskup Ignacy Tokarczuk otworzył 
proces 26 marca 1993 r. Po przesłuchaniu przez Trybunał Kościelny wszystkich 
podanych świadków, po uporządkowaniu dokumentów i opieczętowaniu ich - proces 
na szczeblu diecezjalnym został zamknięty. Akta procesowe w 1999 r. zostały 
przekazane do Kongregacji Spraw Świętych do dalszych prac. 

W mojej pracy napotykałam na wiele trudności, ale jakoś z pomocą Bożą 
pokonywałam je. Myśl, że w jakiej sprawie biorę udział - osładzała wszystkie trudy. 
Moim pragnieniem i nie tylko moim jest, by dalsze prace zmierzające do ukazania 
świętości Anny zaowocowały wyniesieniem Anny Jenke  do chwały ołtarzy. By ta  
znakomita nauczycielka i wychowawczyni młodzieży, miłująca Boga i ludzi,  Kościół 
i Ojczyznę została jak najszybciej zaliczona w poczet Błogosławionych. By polska 
młodzież  miała w niej duchowe oparcie. By nauczyciele, w obecnie trudnym czasie 
dla szkolnictwa, dla wychowywania młodego pokolenia czerpali wzór, jak 
pokonywać trudności i pełnić piękną misję. A wszyscy inni, zapatrzeni w polską 
nauczycielkę, mądrą i roztropną - by na jej wzór szukali pomocy u Boga - Źródła 
Miłości. 

Wywiadu udzieliła  s. dr Bernadeta Lipian 
  postulator w procesie beatyfikacyjnym Anny Jenke 

na szczeblu diecezjalnym. 
 
 
 

  



Wspomnienia świadków życia Anny Jenke 
 

ZDOLNA I PILNA UCZENNICA 
Do szkoły średniej chodziłyśmy do Sióstr Niepokalanek. Nasza profesorka 

s. Witolda powiedziała naszym rodzicom, że byłoby dobrze, gdybyśmy się 
zaprzyjaźniły. Znałyśmy się przedtem, ale od tego czasu rzeczywiście stałyśmy się 
przyjaciółkami, siedziałyśmy w jednej ławce. Annę wszystkie koleżanki lubiły, bo i ona 
też lubiła wszystkich. Już wtedy wyczuwało się, że ona jest jednak inna niż my 
wszystkie. Była to dziewczynka dobrze wychowana w domu rodzinnym. 
Do przełożonych odnosiła się z wielkim szacunkiem i respektem. Miała ujmujący 
wygląd. Na życie zapatrywała się bardzo poważnie. Była Sodaliską - razem 
składałyśmy przyrzeczenia sodalicyjne. Należała także do Harcerstwa, w którym była 
bardzo zaangażowana. Należała także do kółka przyrodniczego (D. Gruszka, 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 61). 

Poznałam Annę w szkole średniej sióstr niepokalanek w 1938 r., gdyż wtedy moi 
rodzice przenieśli się do Jarosławia. Anna była zawsze poważna i roztropna, 
uśmiechnięta. Była uczynna, koleżanki ją lubiły. Nie widziałam u niej nigdy złości. 
Była pilna i dobrze się uczyła. Odwiedzałam ją często w domu. Pożyczała mi nieraz 
potrzebne książki (K. Myczkowska; Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. 
Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 61). 

Wiem, że w szkole średniej Anna uczyła się bardzo dobrze, bo kiedykolwiek mój 
ojciec wracał z Jarosławia, to Annę ustawicznie stawiał mi na wzór pilności i dobrego 
opanowania łaciny. Pamiętam, że z tego powodu byłam na nią i na łacinę zła 
(M. Jenke, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie 
(1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 62). 

Religii uczył nas ks. Stanisław Szpetnar, który lubił historię, i wymagał od nas 
znajomości dat. Te daty nie bardzo chciały się trzymać naszych głów, ale gdy ksiądz 
zapytał Annę, to zawsze wszystko umiała. Kazał nam też ksiądz pisać życiorysy 
świętych. Anna robiła to znakomicie, ale mimo zachęty księdza nie chciała tych 
opracowań posyłać do jakich czasopism. Dla Anny lekcje religii nie były wcale 
uciążliwe, choć dla nas były nieraz ciężkie (K. Myczkowska; Wspomnienia. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 64-65). 

HARCERKA 
Anna była duszą i sercem oddana Harcerstwu, sama mi o tym mówiła. Wyznała, 

że w czasie przerw pomiędzy lekcjami zawsze była czymś zajęta, jak np. sprawami 
Harcerstwa czy Sodalicji Mariańskiej (M. Jenke; Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, 
Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 74). 

 



PROWADZĄCA TAJNE NAUCZANIE 
Poznałem Annę, gdyż jej rodzice, a także ona udzielali mi lekcji w zakresie I i II klasy 

gimnazjalnej. O ile pamiętam lekcje z Anną miałem dwa razy w tygodniu. Uczyła 
mnie języka łacińskiego i historii. Uczyła wspaniale. Mogę powiedzieć, że wszystkie 
te lekcje dały mi bardzo silną podbudowę pod przyszłe moje całe życie (E. Zatora; 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 84). 

Codziennie spotykałem Annę w kościele farnym, biorącą udział we Mszy św. Była 
bardzo skupiona i zatopiona w modlitwie.... To był nieustanny ciąg jej pięknego 
przykładu (E. Zatora; Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 84). 

 

UDZIELAJĄCA POMOCY POSZKODOWANYM PODCZAS WOJNY 
Obydwie starałyśmy się w miarę możności pomagać ludziom. Tak np. Anna 

odwiedzała biedną staruszkę Jankowską, zanosiła do niej z drukarni papiery na 
podpałkę. Przynosiła też żywność, myła tę staruszkę i pielęgnowała ją. Takich działań 
było dużo więcej (H. Woś; Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 85-86). 

 

STUDENTKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
Anna obrała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, choć przedtem 

myślała trochę o medycynie, aby służyć ludziom. Słabe zdrowie skłoniło ją do 
rezygnacji z tego kierunku. Na polonistyce czuła się dobrze, była bardzo zdolna 
(W. Wierzbicka, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 85-86). 

Pamiętam ją z okresu dzieciństwa, potem studiów, gdy mieszkałyśmy w jednym 
pokoju przez 5 lat. Właściwie miała pójść na medycynę, chciała służyć drugim, nieść 
pomoc jako lekarz, ale słabe oczy (bardzo duża ilość dioptrii) i małe siły fizyczne nie 
pozwoliły na tak ciężkie studia. Wobec tego, zdecydowała się na polonistykę 
i podjęła studia z wielkim zapałem i dużym nakładem pracy. Widzę ją pochyloną nad 
długim stołem, gdzie w idealnym porządku leżą na kupkach zeszyty, notatki, książki. 
Siedzi prosto na twardym krześle. Długie godziny spędza nad «starocerkiewno-
słowiańskim», nieraz znużona zasypia na moment i budząc się, za chwilę mówi: 
«wiesz, już mi się coś śniło». Potem klęczy długo z różańcem w ręku, zamiast położyć 
się do łóżka, bo widać, jak bardzo była utrudzona (G. Ligęza; Wspomnienia. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 100). 

Anna informowała o dniach skupienia dla studentów, to o rekolekcjach, to znów 
odobrych książkach. Zawsze czyniła to z wielkim taktem i nie zniechęcała się, jeśli 
ktoś odmówił swego udziału. Ta troska o nasze wnętrze charakteryzowała ją stale, 
także wówczas, gdy rozjechałyśmy się po świecie. Ona stale czuwała nad nami 



(Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-
Jarosław, s. 103). 

Anna zostanie w mojej pamięci jako chodząca piękność, dobroć, serdeczność oraz 
to, że tak umiała godzić życie z wiarą (H. Misztal, B. Lipian, Anna Jenke, dz. cyt., 
s. 104). 

CZŁONEK SODALICJI MARIAŃSKIEJ 
Pamiętam Annę jako wspaniałą koleżankę, sodaliskę niezwykle gorliwą, oddaną 

sprawie maryjnej, koleżeńską doskonałą organizatorkę. Pamiętam uroczyste 
«opłatki» i kurs instruktorski 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 do czego dąży, czego pragnie (H. Misztal, B. Lipian, Anna Jenke, 
dz. cyt., s. 105. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 106). 

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 potrzebny jest, prócz spraw religijnych, 
ruch na łonie przyrody i radosny nastrój. Stąd płynęły jej propozycje wycieczek 
i imprez rozrywkowych, w których brała czynny udział (...). Pasją Anny była nie tylko 
nauka, ale też działalność społeczna i apostolska. Miała w tym kierunku 
odpowiednie predyspozycje. Przede wszystkim nawiązywała łatwy kontakt z ludźmi. 
W rozmowie z nią odczuwało się dobroć i życzliwość. Nie narzucała nigdy swoich 
poglądów, chociaż miała naturę władczą predysponowaną do rozkazywania. 
Stanowiła typ urodzonej przywódczyni, której talenty kierownicze opromieniała 
wzorowa postawa moralna, budząca podziw i zachwyt, a także niezmierny szacunek. 
Wyglądała jak księżniczka wysokiego rodu, pełna szlachetnej powagi, 
ale jednocześnie promieniująca wesołością i poczuciem humoru. Zawsze widziałem 
ją spokojną i zrównoważoną przejawiającą optymizm i gotowość niesienia pomocy. 
Łatwo orientowała się w wadach i zasługach 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 odpowiedni dystans. 
O żadnych poufałościach nie mogło być mowy... Gdy wyjeżdżałem z Krakowa, byłem 
u niej się pożegnać. Podarowała mi wtedy Pismo Św., wymowny znak, abym je głosił 
młodzieży (K. Wielgut, Wspomnienia, s. 1-2. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 106-107). 

Wspaniała drużyna harcerska «Watra». Obóz wędrowny z Muszyny przez Prehybę, 
Trzy Korony, Sokolicę, Piwniczną Rytro. Idziemy zawsze na końcu z plecakami jako 
najsłabsze. Ale Anna, choć sama bez sił, zawsze chętna do udźwignięcia cudzego 
ciężaru. Bierze, zdawałoby się ciężary ponad siłę na swoje słabe ramiona. Pomaga 
innym. Zawsze widzi tego drugiego człowieka obok siebie i w każdej chwili, nawet 



najcięższej. Lubi powtarzać: święty smutny, to naprawdę święty smutny i stara się 
uśmiechać. Uczy piosenek harcerskich, zaraża pogodą i ufnością. Nie tylko sama 
korzystała z obozu, ale ciągnęła za sobą słabszych, zachęcała opornych (G. Ligęza; 
Wspomnienia, s. 2. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie 
(1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 113). 

 
PRACOWNIK LICEUM DLA WYCHOWAWCZYŃ PRZEDSZKOLI 

Profesor Anna Jenke porwała nas od pierwszej lekcji swoją delikatnością chęcią 
rozumienia nas wszystkich razem i każdej z osobna. Kiedy po lekcjach zostawała 
wśród nas, chciałybyśmy być blisko niej. Otoczona kołem wielbicielek, cierpliwie 
wysłuchiwała naszych kłopotów i to nie tylko ze szkolnej ławy (M. Nosek, 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 125). 

Utkwiły mi w pamięci nie tylko lekcje języka polskiego, ale także godziny 
wychowawcze. Wtedy czuło się życzliwość bliską i serdeczną podczas rozmów 
ocodziennych sprawach i podczas rozmów o sprawach wielkich dla każdego Polaka, 
jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna - tak często powtarzane przez Panią Profesor 
(T. Bednarz, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 129). 

W mojej pamięci utkwił mi następujący fakt: Pamiętam koleżankę Lidkę D., 
pochodzącą z bardzo licznej rodziny. Jej ojciec był właścicielem sklepiku-cukierenki 
w Jarosławiu. W stalinowskich czasach stracił ten sklepik i ciężko było w rodzinie. 
Pani profesor Anna załatwiła w internacie dla Lidki drugie śniadanie gratisowo, 
które sama przynosiła do szkoły, a później umieściła Lidkę w internacie. Nie wiem 
kto płacił Lidce za internat. Wiem, że rodziców nie stać było na to. Po latach 
spotkałam panią profesor Annę bardzo zmartwioną; powiedziała mi, że Lidkę 
martwą znaleziono w mieszkaniu, na Mazurach, gdzie pracowała jako młoda 
nauczycielka. Pani Profesor interesowała się losami wszystkich uczennic, starała się 
utrzymywać z nami kontakty (T. Bednarz, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna 
Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 130). 

 

NAUCZYCIEL PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 
W roku 1959 powołano Annę na stanowisko dyrektora LSP w Jarosławiu. Najbliżsi 

nazywali to rekompensatą, rehabilitacją za doznane przykrości. Natomiast dla Anny 
było to podjęcie niezwykle trudnych obowiązków, którymi naprawdę się 
przejmowała. Wtedy już na nic, poza szkołą, nie miała czasu i była ogromnie 
zmęczona. Niebagatelne były to obowiązki. Oprócz nadzoru pedagogicznego 
w szkole, czuwała nad budową nowego internatu; wolne pomieszczenia 
przeznaczała na pracownie, reorganizowała personel pedagogiczny 
i administracyjny. 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 wypełniała swoje obowiązki w stu procentach (K. Kubal, Wspomnienia. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 144). 

Sprostanie zadaniom nauczyciela i dyrektora szkoły artystycznej powodowało 
chęć poznania praw, jakie rządzą sztuką. Osobiście najwięcej dały jej wystawy prac 
uczniowskich i hospitacje lekcji praktycznych, gdzie «na żywo» spotykała się 
z warsztatem pracy plastyka i jego osiągnięciami (I. Oryl, Wspomnienia. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 144). 

Anna zgodziła się podjąć funkcję dyrektora, bowiem widziała w tym swoją wielką 
misję. Jej zasługą jako dyrektora było wprowadzenie dyscypliny szkolnej, 
uporządkowanie kalendarium szkolnego, podjęcie remontów sal itp. Wszystko było 
naprzód przewidziane, zaplanowane (ferie, święta, różne imprezy, uroczystości). 
Wszystko, co robiła to solidnie, rzeczowo, określała to słowem «dopinania» spraw. 
Dbała o schludność, czystość i ład w szkole. Wprowadziła obowiązek chodzenia 
w pantoflach. Uczniowie musieli mieć na rękawach tarcze. W mieście mówiono, 
że ta szkoła to «klasztor». Ona jednak tę dyscyplinę utrzymała (E. Kieferling; 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 145). 

 

DYREKTOR PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 
Jej poczucie odpowiedzialności było specjalnie duże i uzasadnione… Czuwała nad 

właściwym doborem kadry nauczycielskiej i wiele starań poświęcała zagadnieniom 
wychowawczym (…). Każdą sprawę omdlała, jak mówiła, a więc sam polecała Bogu 
i prosiła bliskich o szturmowanie do nieba (M. Adres, Wspomnienia, s. 7-8. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 146). 

„W poglądach swoich Anna była ortodoksyjna, a ja starałem się tę ortodoksję 
nieco złagodzić. Na przykład, Anna chciała, by w internacie w piątki nie podawano 
mięsa w stołówce i ona o to ciągle walczyła. Ja natomiast uważałem, że można jeść 
mięso, gdyż była dyspensa i zażyczyłem sobie, by mi podano ten «grzeszny kotlet» 
i zjadłem go. Ona mi wtedy powiedziała, że jestem «zimny drań»” (E. Kieferling; 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 149). 

 

ZNAKOMITA POLONISTKA 
Oczytana, śledząca rozwój życia kulturalnego w Polsce i w świecie, znała 

przewybornie przedmiot, którego uczyła, a lekcje jej według relacji uczniów, były 
zawsze ogromnie ciekawe, pobudzające do refleksji, prowokujące do dyskusji, 
wdrażające do samodzielnych poszukiwań (M. Andres, Wspomnienia, s. 7. Cyt. za: 



B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 151). 

Utalentowana polonistka, Anna Jenke, umiała przekonać młodzież do swego 
przedmiotu, prowadząc lekcje bardzo atrakcyjnie. Szczególnie dbała o kulturę 
żywego słowa i popularyzację polskiej poezji oraz teatru, współpracując przy 
szkolnych inscenizacjach, imprezach, konkursach recytatorskich. Prowadziła również 
klub dyskusyjny (H. Szczepanik, Anna Jenke, w: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza, 12(1977), s. 188. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 152). 

Wspominam wspaniałe lekcje z języka polskiego. Każda z nich to małe arcydzieło, 
kopalnia wiedzy potraktowana bardzo szeroko, wyczulającą na problemy drugiego 
człowieka. Chciała nas uczyć wzajemnej miłości i szacunku do rzetelnej pracy (C. Bełz, 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 152). 

Jej lekcje polskiego były niezapomniane. Oprócz wspaniale podawanych 
wiadomości, było jeszcze coś, co sprawiało, że po tych lekcjach byliśmy lepsi... 
To, co mówiła pani profesor miało inny wymiar i wielką siłę oddziaływania, 
kształtowania nas (C. Bełz, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 154). 

 

WSPANIAŁA I DOBRA WYCHOWAWCZYNI 
Profesor Anna Jenke była dla nas jak matka. Potrafiła ostro zganić za niechlubną 

postawę, jak i pochwalić za czyn zasługujący na wyróżnienie. Potrafiła cieszyć się 
wspólnie z nami sukcesami każdego z nas i martwić się niepowodzeniami, a raczej 
współczuć, by za chwilę jednym słowem pocieszyć, podnieść na duchu. Nie 
pozostawiła nikogo bez pomocy, toteż wychowankowie z dziecięcą szczerością 
zwierzali się ze swoich osobistych zmartwień i kłopotów, a ona to wszystko zamykała 
w sobie, rozważała i szukała właściwego rozwiązania (J. Mazur, Wspomnienie. Cyt. 
za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-
Jarosław, s. 155). 

Jako wychowawczyni i nauczycielka traktowała nas jak matka. Starała się 
z każdym uczniem rozmawiać osobiście, starała się pomóc. Ona wychodziła 
naprzeciw, wyczuwała, co komu potrzeba... Jako wychowawczyni była wspaniała 
(A. Mazur, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie 
(1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 156). 

Anna była otwarta na sprawy świata, uczyła młodych szeroko pojętego, pięknego 
katolicyzmu (A. Łątka, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 156). 

Profesorka Anna starała się nauczyć nas właściwej postawy wobec drugiego 
człowieka, jak to sama czyniła. Uczyła sumienności i rzetelności w pracy oraz 



dobrego spełnienia obowiązków. Przy Pani profesor naprawialiśmy nasze charaktery. 
Ona dostarczała nam wzorców, mówiąc o ludziach wielkich, prawych i szlachetnych 
(T. Petry, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie 
(1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 157). 

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 w klasie chyba nikogo, kto by nie starał się zarobić u profesorki dobrej oceny 
z jęz. polskiego, czy też jakimś czynem zasłużyć na pochwałę. Każda zła ocena czy też 
nagana przyjmowana była ze wstydem i trafiała głęboko do serca (T. Petry, 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 158). 

Annie bliskie były wszystkie sprawy jej wychowanków, także te najbardziej 
osobiste. Jedną z tych spraw był stosunek młodych do Boga. Anna uważała, 
że obowiązkiem nauczyciela jest wychowywanie uczniów w duchu wiary. Zadanie to 
realizowała w różny sposób: na lekcjach języka polskiego - poszerzając program, na 
godzinach wychowawczych i w licznych prywatnych kontaktach z wychowankami. 
Często wymieniałyśmy swoje nauczycielskie doświadczenia. Niejednokrotnie 
zwracałam jej uwagę na niebezpieczeństwo zbyt dalekiego wychodzenia poza 
program, na to również, że może za bardzo naraża się, że może niepotrzebnie aż tak 
«apostołuje”. Ja stałam na stanowisku potrzeby uczenia humanizmu i patriotyzmu. 
Ona uważała, że to za mało, że trzeba «nawracać» - umiała to robić. Była apostołką 
na miarę XX wieku. Wielu z tych, którzy zetknęli się z nią, znalazło przy jej pomocy 
swoją drogę do Boga (M. Andres; Wspomnienia, s. 5. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. 
Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 159). 

Na lekcjach z literatury dziecięcej prof. Anna bardzo wyraźnie ukazywała nam 
cechy osobowości, które wymagają pracy nad sobą... To mi się przydało potem 
w życiu (A. Pałka, Wspomnienia, Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 163). 

Profesor Anna Jenke jako nasza wspaniała polonistka, wychowawczyni i opiekunka 
klasy maturalnej, starała się nas ubogacać na dalszą drogę życia. Dawała nam 
wskazówki, jak należy iść przez życie. Zawsze w omawianych lekturach umiała 
znaleźć i podkreślić ten fragment, który dawał świadectwo o Bogu (T. Bednarz, 
Wspomnienia, s. 163). 

Z ogromną ufnością biegłam do niej z każdym problemem. A ona słuchała 
wszystkiego z cierpliwością potrafiła rozwiązać wszystkie zagadnienia. Po każdej 
takiej rozmowie, czułam się jak oczyszczona, silniejsza bogatsza w nowe ideały. Moje 
koleżanki i koledzy chętnie ją odwiedzali w domu i szukali kontaktu z Panią profesor. 
Była powiernicą naszych serc, umiała nami pokierować, wskazując na najwyższy 
Ideał, jakim jest Chrystus (E. Kardaszyńska, Wspomnienia, Cyt. za: B. Lipian, Anna 
Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 163-164). 



Profesor Anna widziała potrzebujących i biednych. Wspomagała ich czym tylko 
mogła. Jeszcze bardziej troszczyła się o tych, którzy byli pogrążeni w biedzie 
duchowej, którzy szli po ciemku. Tym przede wszystkim otwierała drzwi do Światła 
i Prawdy. Czyniła to dobrą radą życzliwością cierpliwością dobrą książką 
a najbardziej chyba żarliwą modlitwą. Bywało u niej dużo ludzi z różnymi biedami, 
szczególnie młodych. Ilekroć chciałem się spotkać z panią profesor, trzeba ją było 
wcześniej powiadomić, jakby zająć kolejkę. Zdarzyło się jednak kiedyś, że wpadłem 
nie umówiony i gdy już rozmawialiśmy, wywoływały ją dzwonki do przedpokoju, 
gdzie gorąco przepraszała przybywających... Jej pokój przypominał konfesjonał... 
Z jej domu wychodziłem bogatszy, pełen nadziei i wiary. Nazywam ten pokój 
konfesjonałem nie tylko dlatego, że tu otwierały się serca, lecz dlatego, że pani 
profesor umiała słuchać i umiała milczeć. Mieliśmy do niej bezgraniczne zaufanie 
(F. Dziedzic, Wspomnienia, Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 164-165). 

Najbardziej rzucającym się w oczy faktem były ciągłe i liczne odwiedziny młodzieży. 
Całe szeregi chłopców i dziewcząt wyczekiwały nieraz długie godziny na swoją 
powierniczkę, aby przekazać jej wszystkie zwątpienia, wypowiedzieć się ze swoich 
trosk, radości, które przeżywała razem z nimi. Była dla nich rzeczywiście wiernym, 
dobrym przyjacielem, któremu mogli całkowicie zaufać. Po tych wizytach młodzież 
odchodziła szczęśliwa i pewna, że może tu przyjść znowu w każdej chwili (J. Dyrkacz, 
Wspomnienia, cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 165). 

Anna żyła szkołą. Zdawało się, że zawsze przebywała w szkole. A z drugiej strony 
była też i w domu, dokąd ciągle przychodzili ludzie. Czyli Anna była wszędzie 
(M. Klimczak, Wspomnienia, cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 165). 

Profesor Anna całe życie poświęciła dla nas. Służyła nam w szkole i po lekcjach 
u siebie w domu i na zajęciach pozalekcyjnych. Dopiero teraz widzę, jak bardzo nas 
kochała (A. Łątka, Wspomnienia, cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, 
przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 165). 

Profesor Anna Jenke uczyła nas miłości do jęz. polskiego i do Polski. Uczyła nas 
najpełniej i najpiękniej pojętego patriotyzmu (A. Łątka, Wspomnienia, cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 169). 

Na lekcjach języka polskiego przez nią prowadzonych, przeżyłam piękno treści, 
zachwyciłam się nimi i po raz pierwszy w życiu zrozumiałam, co to jest Ojczyzna: jej 
treść i bogactwo (A. Pałka, Wspomnienia, cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 169). 

Profesor Anna nie bała się mówić na lekcjach tego, co w polskiej literaturze 
wynikało z wiary w Boga i życia religijnego. Umiała zwracać uwagę tym, którzy 



chcieli wprowadzać uczniów w błąd. Nigdy jednak nie potępiała tych ludzi. Modliła 
się jedynie o światło dla nich (F. Dziedzic, Wspomnienia, cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. 
Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 169). 

Kiedyś zwiedzając – już w czasie gnębiącej ją choroby – wystawę poświęconą 
tajnemu nauczaniu w latach II wojny światowej, w księdze pamiątkowej napisała: 
«Pragnęłoby się tu przyprowadzić całą Polskę, by się przypomniało męstwo 
i wytrwała mądrość tamtych ludzi i dni. Ze wzruszeniem odnalazłam ślady 
z Błażowej, Jarosławia, Rzeszowa... miejscowości bliskich mi. W tej sali, w jej 
klimacie odnajduję sens - na nowo - powołania nauczycielskiego, zawsze, dziś także. 
Historyczne czasy wymagają historycznych miar».... I ona niegdyś, jeszcze przed 
podjęciem studiów, należała do pięknej armii nauczycieli uczących tajnie. Działała 
również w tajnym harcerstwie na terenie Jarosławia. Wychowywała młodzież 
w duchu patriotyzmu, pracując w szkole w niełatwych latach zw. okresem «kultu 
jednostki» - widząc w tym sens nauczycielskiego powołania. Jej patriotyzm nie miał 
w sobie cienia szowinizmu. Otwarta na sprawy świata, uczyła młodych szeroko 
pojętego, pięknego, współczesnego humanizmu. Jakże potrafiła się cieszyć 
wszelkimi przejawami dobra w naszej rzeczywistości, z którymi dane jej było zetknąć 
się! (M. Andres, Wspomnienia, s. 6-7. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 170). 

Nieraz mówiła do mnie, wskazując na różne problemowe listy: Nie ruszajmy tego, 
aż to omodlimy (K. Myczkowska, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 173). 

Nieraz byłam zmuszona przechodzić pod oknami Anny balkonem do toalety 
i widywałam ją klęczącą na klęczniku, przy zapalonej świecy skupioną na modlitwie. 
Ponieważ było to w ciągu dnia, zadawałam sobie pytanie, jak to można tak często 
się modlić i czy ja potrafiłabym tak. I właśnie pod wpływem Anny ja sama starałam 
się modlić częściej, nie tylko rano i wieczór (J. Dyrkacz, Wspomnienia. Cyt. za: 
B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, 
s. 173). 

Ona mnie uczyła jak rozumieć Ewangelię. Przed każdą lekcją czy innym 
przedsięwzięciem zawsze modliła się do Ducha Świętego. Miała też wielkie 
nabożeństwo do Matki Najświętszej (K. Majkut, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, 
Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 173). 

Widywałyśmy ją zawsze rano w kościele, we farze jak klęczała rozmodlona nie 
daleko ołtarza, zdawała się nikogo nie widzieć. Przystępowała do Komunii św. 
Początkowo chodziłyśmy za nią by widzieć co ona robi, potem jednak zrodziło się 
w nas pragnienie, by ją w tych praktykach naśladować (A. Pałka, Wspomnienia. 
Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-
Jarosław, s. 174). 



Anna starała się być codziennie na Mszy i do Komunii Św., nawet gdyśmy przez 
dwa tygodnie były na kursie w Supraślu. Ona codziennie wstawała wcześniej i szła 
do kościoła. W kościele była bardzo skupiona. Młodzież naśladowała ją 
w nawiedzeniu kościoła. Młode małżeństwa obdarowywała odpowiednią lekturą 
np. książkami Ks. Karola Wojtyły (T. Petry, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna 
Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 174). 

Organizowała sobotnie spotkania modlitewne, na których modlono się 
w aktualnych potrzebach różnych osób. Układała na te okazje specjalne teksty, 
bardzo ładne. Na siłę nikogo nie chciała nawracać, ale bardzo martwiła się 
np. małżeńskimi kryzysami. W intencji takich małżeństw było wiele modlitw. Jej 
modlitwy były ufne; nieraz sama dawała temu wyraz, będąc przekonana, że niebo 
ją wysłucha (H. Szczepanik, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 175). 

Anna organizowała modlitewne zaplecze dla problemów społecznych czy 
narodowych, kościelnych czy osobistych. W miarę możliwości brała udział 
codziennie we Mszy św. rano czy wieczorem, dopóki pozwało jej zdrowie. 
Uczestnicząc we Mszy św. przyjmowała Komunię św. Nigdy jednak jej praktyki 
religijne nie powodowały zaniedbania obowiązków zawodowych... Jej pobożność 
można określić: «w duchu i prawdzie». Była to pobożność dyskretna, pokorna, nie 
szukająca reklamy (S. Moskwa, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, 
działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 176). 

Anna umiała się śmiać i być radosna. Umiała się cieszyć głęboko i entuzjastycznie 
i tą radością promieniowała na otoczenie (G. Ligęza, Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, 
Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-1976), Rzeszów-Jarosław, s. 179). 

Anna wyglądała jak księżniczka z wysokiego rodu, pełna szlachetnej powagi, ale 
jednocześnie promieniująca wesołością i poczuciem humoru (K. Wielgut, 
Wspomnienia, Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 179). 

O Annie Jenke usłyszałam zanim zostałam uczennicą Liceum Sztuk Plastycznych. 
Opinia o Profesor Annie Jenke, docierająca wówczas poza mury „ekscentrycznego” 
LSP do mieszkańców Jarosławia przedstawiała Panią Profesor jako wyjątkową 
i mocną indywidualność, wymagający autorytet pedagogiczny, patriotkę 
„przedwojennego” (co oznaczało synonim najlepszego) typu osobę, która mimo 
opozycyjnych do otaczającego nas oficjalnego świata poglądów i zachowań 
osiągnęła najwyższe poważanie oraz honory profesorskie, a nawet dyrektorskie. 
W moim osobistym przypadku opinia ta przesądziła o wyrażeniu przez moich 
rodziców zgody (mimo ich uprzedniego bardzo mocnego oporu) na rozpoczęcie 
przeze mnie nauki w LSP. Fakt, iż to Pani Anna Jenke będzie wychowawczynią klasy, 
do której miałam trafić stanowił dla rodziców niezaprzeczalną gwarancję „dobrej 
szkoły”. Znamienne, że autorytet jednej osoby dawał więcej poczucia pewności 



niż cała wieloosobowa instytucja - szkoła. Zdarzyło się, iż w przypadku uczniów, 
którzy nie mieli jeszcze bezpośredniego kontaktu z Panią Profesor respekt, jakim Ją 
darzono, mieszał się z ekscytującą ciekawością, czy nawet uczniowskim „lękiem”. 
Również ja uległam takim obawom, jednak pierwsze bezpośrednie spotkanie (a był 
to egzamin ustny z jęz. polskiego do II klasy, gdy przenosiłam się z LO do LSP) 
z Profesor Anną, było bardzo miłym zaskoczeniem. Odniosłam wrażenie, jakby Pani 
Profesor znała mnie i moją rodzinę od dawna, nieodparte uczucie bliskiej i dobrej 
osoby, mimo szlachetnego dystansu. Proces stawiania przez Profesor Annę pytań był 
naprowadzeniem na drogę samodzielnego, krytycznego poszukiwania właściwej 
odpowiedzi, która zapadała w pamięci na całe życie. Do dziś zachowałam świeże 
wspomnienie niezwykle miłego wrażenia po tym pierwszym spotkaniu z Profesor 
Anną Jenke. Byłam poruszona jej osobistą ludzką bliskością, delikatnością, 
a jednocześnie zdecydowaniem, siłą myśli, przekonywania, stylem bycia - 
charakterystycznym spojrzeniem, uśmiechem, przymknięciem oczu, by sięgnąć do 
jakiegoś źródła prawdy i spokoju. Te moje pierwsze wrażenia nie zmieniły się nigdy, 
a jedynie ugruntowały. Zachowałam również wiele wspomnień Jej uśmiechu 
i wysublimowanego humoru. Lekcje języka polskiego oraz godziny wychowawcze 
z Panią Profesor były lekcjami gorącego patriotyzmu, w odniesieniu do miłości 
polskiej literatury, historii i kultury oraz lekcjami godności ludzkiej w wymiarze 
uniwersalnym. Umiłowanie Ojczyzny nie wykluczało umiłowania człowieka 
niezależnie od jego pochodzenia. Cała nauka Pani Profesor łączyła zjawiska pozornie 
wykluczające się: autorytet i wysokie wymagania z dobrocią i czynną miłością 
bliźniego, pracę dla przyszłych pokoleń z dogłębnym poznaniem i umiłowaniem 
przeszłości oraz dorobku przodków, miłość do Ojczyzny, chrześcijańską 
odpowiedzialnością. Lekkość i odwaga, z jaką Pani Profesor wprowadzała nas 
w świat „niewłaściwej” - bo autentycznej - historii, sprawiały wrażenie, że oficjalny 
program szkolny zakrojony na miarę ideowych potrzeb „tamtych czasów” 
nie stanowił dla Profesor Anny wielkiego problemu. W istocie nie wiedzieliśmy 
dokładnie, jakie trudności i wyrzeczenia powodowało to w jej życiu i karierze 
zawodowej. Zsyłki na Sybir, konfiskaty i sankcje popowstaniowe, mordy na jeńcach 
polskich, a w końcu programowo przemilczanego zaborcę i okupanta ze Wschodu, 
nazywała nasza Pani Profesor głośno po imieniu, a my przy Niej czując się 
bezpiecznie, powtarzaliśmy za Nią i wchłanialiśmy prawdę historyczną, odkładając 
na bok ocenzurowane podręczniki. Gdy ktoś oporny wśród uczniów obstawał przy 
wersji oficjalnej, Profesor Anna z właściwą jej niezwykłą delikatnością, ale też 
nieugiętą konsekwencją, przybliżała nieuświadomionego oportunistę drogą pytań 
i obnażania błędów do źródeł Prawdy historycznej. Siła przekonania, konsekwencja, 
świadomość celu, specyficzny system prowokowania procesu myślenia Przez 
umiejętne pytania, a nie ex cathedra, gwarantowały trwały efekt umiłowania 
poszukiwania i zdobywania wiedzy. Realizacja programu, system ocen - to wszystko 



w pracy pedagogicznej Pani Profesor Anny Jenke stanowiło jedynie środek do celu, 
a nie cel sam w sobie. Pani Profesor nie wątpiła, że każdy z nas ma swoją misję do 
spełnienia. Dyscyplina nie stanowiła jedynie wartości docelowej, ale miała służyć 
realizacji odpowiedzialności człowieka za siebie i innych. Zamiast konkurencji, Pani 
Profesor wskazywała na koleżeńskość, solidarność, wzajemną pomoc, dostrzeganie 
potrzeb innych. Dostrzegała również wartość mobilizującego celu. Niestety, nie 
zawsze w pełni wiedzieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi - w Jej pytaniach, 
zamyśleniach, rozmowach w cztery oczy, przelotnie rzucanych sugestiach, z jednej 
strony nadmiernej tolerancji, z innej - w wysokich wymaganiach. Wówczas 
wydawało się nam niekiedy niekonsekwentne. Zapraszając niespodziewanie do 
swego domu szukała bliższego intensywniejszego kontaktu z uczniami, chciała nam 
pomóc w poszukiwaniu własnej drogi, być może również ustrzec przed błądzeniem i 
szukaniem fałszywego szczęścia po omacku. Czasem te domowe spotkania u Niej 
służyły konkretnym celom: niesieniu pomocy kolegom, rozeznawaniu i wskazywaniu 
nieartykułowanych przez nich potrzeb. Analizując po latach model wychowawczy 
Anny Jenke na podstawie moich osobistych impresji, nie sposób oprzeć się 
przekonaniu, że cały reprezentowany przez Nią system wartości i sposób 
komunikowania się z uczniami służył formacji duchowej ucznia jako człowieka. 
Dzisiaj, gdy myślę o prof. Annie Jenke towarzyszy mi ciągle wrażenie nie 
wypowiedzianych pytań oraz nie wysłuchanych do końca odpowiedzi w czasie 
spotkań z Profesor Anną Jenke. Ciągle trwa niesprecyzowane poczucie żalu 
niewykorzystanej w pełni szansy bycia blisko niezwykłej Osoby. Graniczyło to jednak 
i tak z cudem, że z pozycji młodych, zbuntowanych nastolatków trawionych 
„artystycznymi i egzystencjalnymi poszukiwaniami” dostrzegaliśmy wszyscy 
Wielkość i Wyjątkowość Pani Profesor Anny Jenke (M. Sęk-Spirydowicz, 
Wspomnienia. Cyt. za: B. Lipian, Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie (1921-
1976), Rzeszów-Jarosław, s. 182-184). 

W 1970 r., w przerwie semestralnej piątego roku studiów seminaryjnych, 
zachorowałem bardzo poważnie i znalazłem się w jarosławskim szpitalu. 
Niespodziewane i gwałtowne nasilenie choroby pod dużym znakiem zapytania 
stawiało moją dalszą drogę do kapłaństwa. Wielu życzliwych ludzi posyłał wtedy Pan 
Bóg w moją beznadziejną sytuację życiową z konkretną pomocą, a przede wszystkim 
z duchowym wsparciem. Wśród nich była też miejscowa nauczycielka liceum 
plastycznego, pani Anna Jenke. Na chorego, nieznanego kleryka w szpitalu, 
ukierunkował ją prawdopodobnie przełożony seminaryjny, ks. prefekt Stefan 
Moskwa, który nie tak dawno pracował w Jarosławiu i opiekował się duchowo 
powstającymi wtedy kręgami modlitewnymi, z którymi związana była i pani Anna. 
Nieznana, o miłej powierzchowności, poważna pani odwiedziła mnie w szpitalu 
pewnie ze trzy razy. Jej obecność w tym miejscu była szczególna. Często 
odwiedzający oczekują od chorego sprawozdania ze stanu jego zdrowia, 



postępującego leczenia, określenia samopoczucia. Przy tym wiele mówią, na wyrost 
pocieszają i może nieświadomie są zwyczajnie hałaśliwi i męczący. Pani Anna jako 
dobry pedagog i wychowawca inaczej do tego podchodziła. Ona po prostu chciała 
być przy chorym, choćby na chwilkę i nie „brać” od niego, ale coś konkretnego 
zostawić; swoją cichą współczującą obecność, zapewnienie o modlitwie własnej 
i innych, kawałeczek czegoś materialnego – skromny zapis książkowy, zawierający 
proste sentencje o sensie życia i jego radościach. Pamiętam dwie takie książeczki. 
Jedną był tomik zebranych humorów rysunkowych Lengrena (Profesor Filutek), 
publikowanych w ówczesnym „Przekroju”, drugą „Mały książę” Saint-Exupery’ego. 
Widocznie musiałem wyrazić zdziwienie na widok tych pozycji. Powiedziała bowiem, 
że tu i teraz nie czas na wielką filozofię i teologię – to ci wystarczy. Jeśli wtedy coś 
więcej mówiła, to na temat swoich „plastusiów”, to znaczy uczniów liceum 
plastycznego. Stanowili oni zawsze specyficzne środowisko „artystyczne”, usiłując 
zaznaczać tę swoją „profesję” nie zawsze mądrymi zachowaniami i manierami. 
W ocenie pani Anny, były to zapowiedzi nadchodzących problemów młodzieżowych 
nie tylko w Jarosławiu, ale i w całym kraju. Prosiła o modlitwę za nich i dodawała, 
że będąc w szpitalu możesz im ofiarować coś więcej. Trzeba przyznać, że od 
pierwszego spotkania, aż do samego końca, każdy kontakt z panią Anną sprawiał, 
że człowiek wewnętrznie tak ją odbierał, iż „stawał przed nią duchowo na baczność”. 
Dotyczyło to zewnętrznego zachowania, poprawności językowej, osądów innych 
ludzi, umiarkowanego humoru i powagi chwili. Po ustąpieniu choroby, dzięki 
życzliwości seminaryjnych przełożonych, a szczególnie ks. rektora Michała 
Jastrzębskiego i ks. prefekta Stefana Moskwy, powróciłem do swoich kursowych 
kolegów i razem doszliśmy do naszych święceń kapłańskich w czerwcu 1971 r. 
Na prymicje zaprosiłem panią Annę. Nic w tym dziwnego, ponieważ po wyjściu ze 
szpitala utrzymywałem z nią listowny kontakt, wiążący się szczególnie z życzeniami 
świątecznymi, imieninowymi. Z mojej strony wypływało to spontanicznie, 
w poczuciu wdzięczności za wszelką życzliwość z jej strony w trudnym dla mnie 
momencie życia. Oprócz życzliwych słów, pani Anna włączała czasem prośbę 
o modlitewne memento w intencji jakiegoś Wojtusia z ulicy Kraszewskiego, to znów 
„swojej” Agnieszki od „plastusiów”, polecała ciężko chorą panią Janinę. Szkoda, 
że nie zachowało się nic z tych jej perełek dobroci wyrażanych starannie na papierze, 
ręką prawdziwej polonistki. Na prymicje nie przyjechała, ale przysłała swoje życzenia 
i zapewnienie o modlitwie. Pani Anna nie bardzo lubiła przebywać w gromadnych i 
głośnych spotkaniach (na większe uroczystości w parafialnej farze zabierała ze sobą 
składane krzesełko i sadowiła się zazwyczaj w pobliżu wyjścia, z dala od ścisku ścian 
i tłumu, w poczuciu większego bezpieczeństwa). Przez kolejne trzy lata było tak, jak 
po wyjściu ze szpitala – okazjonalny kontakt listowy. W 1974 r. przebywałem kilka 
tygodni w Jarosławiu na plebanii. Ks. dziekan Bronisław Fila zwrócił mi uwagę, że 
teraz trzeba odwiedzić panią Annę, bo ma kłopoty ze zdrowiem. Byłem w mieszkaniu 



na ulicy Kraszewskiego kilkakrotnie. Rzeczywiście, sprawiała wrażenie osoby bardzo 
zmęczonej, a niekiedy wręcz obolałej. Nie skarżyła się, raczej obwiniała samą siebie 
— taka jestem do niczego! Szczególne zmęczenie widać było, gdy wracała ze szkoły. 
Jednak nawet wtedy, gdy złośliwa choroba czyniła postępy, nie zapominała o swoich 
„plastusiach” i problemach sąsiadów z pobliskiej ulicy. Żyła religijnym życiem 
Jarosławia, a szczególnie własnej farnej parafii. Swoje zdanie w tej dziedzinie 
potrafiła wypowiedzieć ze świętym spokojem księdzu proboszczowi prosto w oczy: 
„I laikat nie pomoże, gdy kler niszczy dzieło Boże”. W tym lapidarnym powiedzeniu 
przekazała proboszczowi więcej treści do przemyślenia, czy wspólnego ustalenia, niż 
w mnogości słów. Sam zresztą to przyznawał wobec swoich współpracowników. Od 
października 1974 r., do śmierci pani Anny (luty 1976 r.), przyjeżdżałem z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do Wygarek pod Jarosław, pomagać 
choremu księdzu proboszczowi w niedzielnej posłudze duszpasterskiej. Do Lublina 
wracałem wieczorem w niedzielę i po drodze na dworzec jarosławski, bardzo często 
wstępowałem do pani Anny. Z moich wynurzeń mogłoby wynikać, że byłem 
natrętem. Nie czułem się nim, bo widziałem, że ta obecność jakoś była jej potrzebna. 
Nie twierdzę, że nie miała bliskich, przyjaciół — ale w tym szczególnym czasie — 
oprócz trzech, czterech przyjaciółek rówieśniczek, niewielu innych tam widziałem. 
Bardzo boleśnie przeżywała potęgującą się niemoc zawodową i skracany z 
konieczności wymiar pracy pedagogicznej. W tym czasie, dwa razy pomagałem jej 
dotrzeć do Nałęczowa na leczenie. Latem 1975 r. jeszcze się fizycznie trzymała, choć 
sama podróż pociągiem, a potem hałaśliwe towarzystwo w domu wypoczynkowym 
zupełnie ją wyczerpało. Drugi pobyt w Nałęczowie, parę miesięcy przed śmiercią, 
łącznie z podróżą, był już tylko wymuszony. Siostry zakonne wyrażały niezadowolenie, 
że przywiozłem im chorą w takim stanie. Po każdej nocy – tłumaczyły – musimy 
zmieniać pościel, gdyż z chorego miejsca między łopatkami następuje przykry wyciek 
ropny. Odwiedzałem ją z bliskiego Lublina i widziałem, że wtedy podwójnie cierpiała. 
Nie było sensu przedłużać kłopotliwego pobytu, należało wracać do siebie. Te 
przejazdy z panią Anną pociągami, taksówkami miałem o tyle ułatwione, że byłem 
związany z Lublinem i miałem poparcie; ale tylko w osobie ks. dziekana Fili. 
Postępująca choroba dokonywała zniszczeń fizycznych w organizmie; lękiem, 
poczuciem osamotnienia, bezradnością i „nocą” duszy napinała też boleśnie sfery 
duchowe. Około 20 lutego 1976 r. przyjechałem jak zwykle z Lublina na Wygarki i 
dowiedziałem się, że parę dni temu odbył się pogrzeb śp. Anny Jenke na 
jarosławskim cmentarzu. Po pewnym czasie byłem przy jej grobie, by się 
„wytłumaczyć”, że nie wiedziałem o tych faktach. Od tamtego czasu mija 30 lat. Pani 
Annie przysługuje tytuł Służebnica Boża. Jej proces beatyfikacyjny postępuje w 
rzymskiej kongregacji. Posiada wielu pośmiertnych przyjaciół i naśladowców, którzy 
rozkrzewiają przykład jej życia daleko poza Jarosławiem. Nazywa się ją w poetyckiej 
przenośni „Słoneczną Skałą” – czy słusznie? Chyba tak, ale pod warunkiem, że patrzy 



się na nią tylko od zewnętrznej strony życia (postawy religijno-moralne w okresie 
szkolnym, studenckim, w harcerstwie; akcja „kromka chleba”, niezłomność 
nauczycielki wobec reżimu komunistycznego, funkcja wychowawcza wychodząca 
poza mury szkoły, apostolska pobożność dojrzałej chrześcijanki). Kto bliżej znał panią 
Annę, mógł ją postrzegać, używając tego samego poetyckiego języka, jako „Drżącą 
Mimozę”. W swoim wnętrzu bowiem była osobą bardzo wrażliwą, wręcz kruchą. 
Wiedziała o tym i bała się tego swojego stanu, co jeszcze bardziej w ostatnich latach 
jej życia pogłębiała nasilająca się choroba. „Moc w słabości się doskonali” – te słowa 
biblijne w całej swej pełni odnoszą się do niej. To, że z ukrytej „Drżącej Mimozy” 
ujawniała się ludzkim oczom i sercom jako „Słoneczna Skała”; z jednej strony jest 
działaniem łaski Bożej – „Nie zabraknie ci Mojej łaski” – z drugiej, jest dowodem na 
wręcz heroiczną współpracę Służebnicy Bożej z tym powołaniem do świętości, z 
równoczesnym pokonywaniem swoich słabości i niedomagań. Czyniła to jako 
przedstawicielka naszego pokolenia, dlatego w łańcuchu świątobliwych 
mieszkańców Jarosławia i całego naszego Kościoła przemyskiego jest dla nas bliskim 
i bardzo żywym ogniwem, zachęcającym każdego, w miarę posiadanych możliwości, 
do wstępowania w swoje ślady (Ks. Zbigniew Głowacki). 

Opracował ks. dr Grzegorz Delmanowicz 
 
 

Wiersze nagrodzone w Konkursie poetyckim 
„...aby dojść do celu należy kroczyć drogą prawdy, dobra i piękna”, 

który został rozstrzygnięty w czasie II Forum Wychowawczego „Wspólna Troska” 
 

 
Jarosławska Święta 
Ulice Jarosławia toną w mroku, 
już zaczynają płonąć światła lamp. 
 

Zamyślam się i …. nieco zwalniam kroku, 
i zdaje mi się, ….że ….Ją widzę tam. 
Idzie jak kiedyś, pochylona, taka zwyczajna, 
w płaszczu z szarych trosk które wciąż niesie, 
a chociaż zmęczona, myśli o ludziach, których dotknął los. 
A może …myśli teraz o młodzieży, której wychowanie powierzył jej Bóg, 
i w którą, mimo przeciwności, wierzy, 
wskazując wybór nie najprostszych dróg? 
Uczyła życiem, czym prawda jest i dobro, 
że piękno może promieniować z nas. 
 

To Anna Jenke – jarosławska Święta, 



jej obecności nie zatrze już czas. 
 

Małgorzata Stępień 
– uczennica Zespołu Szkół w Zarzeczu 

Opiekun: Monika Stępień 
Ku pamięci 
Minuta po minucie - czasu bieg 
Dwa warkocze, szara sukienka – harcerski strój 
Pomoc, działanie, opór przeciw złu 
Młoda dziewczyna – naprzeciw zbrodni 
 

Czas młodości – czas walki 
Czas rozwoju - czas walki 
Czas pięknych, beztroskich dni – czas walki 
Czas pierwszych, niewinnych uczuć – czas walki 
 

Minęły lata – upłynął czas 
Rozliczył grzechy, zbrodnie 
Nieubłaganie wyciągnął to, co dobre i to co złe 
Wszystko wypłynęło na wierzch, 
Jak oliwa i woda 
 

Czas – nie miesza czegoś, co połączyć się nie da 
Dobro – Zło 
Miłość – Nienawiść 
Prawda – Fałsz 
Bohaterstwo – Tchórzostwo 
 

Anno Jenke – pomnik pamięci 
Zbudowałaś sama 
Żyłaś godnie, a czas zweryfikował 
Wszystko i złożył Ci hołd 
Pięknie żyć – to żyć wiecznie! 

Weronika  Grzeszczak 
– uczennica Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Rokietnicy 
Opiekun: Anna Pałys 

Droga do nieba 
Mieć wielkie serce ze złota, 
I czynić dobro, to wielka cnota. 
Nieść ludziom pomoc, gdy są w potrzebie, 
To piękny gest dawany z siebie. 



 
Iść drogą prawdy wbrew przeciwnościom, 
I stawiać czoła wielu trudnościom. 
Mieć w sercu miłość i nie narzekać, 
A świat swą wrażliwością urzekać. 
 
W drugim człowieku dostrzegać Boga, 
Wtedy do nieba łatwiejsza jest droga. 
Czynić w swym życiu, co najpiękniejsze, 
I czerpać z tego ogromne szczęście. 
 

 
Amelia Kostkowicz 

– uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Rokietnicy 

Opiekun: Anna Pałys 
 
 

Miejsca związane z życiem i działalnością  
Służebnicy Bożej Anny Jenke 

 
Dom Anny Jenke przy ul. Kraszewskiego 37 w Jarosławiu. 

 

Anna przeżyła w nim 48 lat. Obecnie znajduje się tam Muzeum Służebnicy Bożej 
i siedziba Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
 

1 września 1958 roku Anna Jenke  została zatrudniona  w charakterze nauczycielki 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W 1959 roku Profesor 
Annie powierzono stanowisko dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. 
Pracowała tam do 1975 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu 
 

7 czerwca 1930 roku przystąpiła do I Komunii św. To wydarzenie odcisnęło głęboki 
ślad w jej pięknej i szlachetnej duszy. Od tego momentu codziennie uczestniczyła  
w porannej Eucharystii i przyjmowała Komunię świętą w jarosławskiej Kolegiacie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke 
 

Na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek funkcjonuje Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. Anny Jenke. Jego działalność polega na udostępnianiu Ośrodka 
grupom, wspólnotom i osobom indywidualnym, a także organizowaniu dla nich 
spotkań formacyjnych i integracyjnych, dni skupienia oraz rekolekcji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kościół św. Mikołaja i Stanisława biskupa w Jarosławiu 

 

15 lutego 1976 roku Anna Jenke, trawiona ciężką chorobą nowotworową, zmarła. 
Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. 
26 marca 1993 roku Kuria Metropolitarna w Przemyślu, staraniem 
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, rozpoczęła proces beatyfikacyjny Anny Jenke na 
szczeblu diecezjalnym. Proces ten nadal trwa. 10-11 kwietnia 1997 dokonano 
ekshumacji doczesnych szczątków Anny Jenke, które z cmentarza przeniesiono do 
krypty, znajdującej się w kościele św. Mikołaja i Stanisława biskupa w Jarosławiu. 

 

 
Opracował Konrad Peszek kl. 2a 



Sentencje Anny Jenke z „Dzienniczka”, notatek i rozważań 
 

…„wzruszają” mnie okopy. Tak, gdy idę tamtędy, myślę jakie ataki żołnierze musieli 
tu odpierać, ile młodych żyć uleciało w ofierze dla Ojczyzny. Naszej Ojczyzny - 
Polski... ....może tak w tym miejscu leży jakiś bohater, nieoklaskiwany bohater. Tam 
śpi..., który zginął za Polskę (11 VI 1933 r.) 

…staram się uśmiechać i wszystko znosić: dobrze, chętnie, radośnie (25 VIII 1940 r.) 

Biedni są po to, aby przez swą nędzę się uświęcili, aby bogatszym dawali sposobność 
do dobrych uczynków (25 XII 1940 r.) 

Kto chętnie daje - podwójnie daje... i uczynki liczą się według miłości, a nie 
trudności… (25 XII 1940 r.) 

Nie chcę być letnią! (25 XII 1940 r.) 

Jeśli dostaniemy dobre świadectwo, to kiedyś z radością pojedziemy na wakacje do 
Nieba... (16 II 1941 r.) 

Dom i rodzina to jest wielka rzecz (6 V 1941 r.) 

…bardzo chciałabym pogodzić życie z wiarą… (29 VII 1941 r.) 

…bez kompromisów i z Jezusem! (29 VII 1941 r.) 

…będę się modlić o pomoc dla naszej Ojczyzny… (29 VII 1941 r.) 

Trzeba dawać innym uśmiech i dobre słowo, aby oni też byli życzliwi bardzo (5 VIII 
1941 r.) 

Ludzie wierzący łatwiej cierpią - bez wiary są jak biedne zwierzęta (6 IV 1942 r.) 

W chwilach trudnych dobrze być wierzącym i mieć ufność w Bogu (19 V 1942 r.) 

To dziwne - czasem jakiś człowiek wydaje nam się ideałem - nie widzimy zupełnie 
jego błędów i wad. Dopiero z odległości czasu i przeżyć zaczyna nas w nim to i to, i 
tamto razić i widzimy, że to taki całkiem zwykły śmiertelnik (19 V 1942 r.) 

…jedno ważne, służyć Bogu jak On chce i budzić Boga w sercach. A często 
rozpraszamy się na drobiazgi, dla ambicji. Naucz nas Boże Twoich dróg - zniszcz 
stare statki. Ty nas prowadź (20 XII 1942 r.) 

każdą bieżącą godzinę trzeba do maksimum wykorzystać... a nie czekać (11 IV 1943 
r.) 

Umieć zrezygnować ze swoich marzeń, zwyczajów, upodobań, umieć dostosować się 
do innych, umieć dać wszystkie grosze ze swojej mizernej sakiewki... (20 VII 1943 r.) 

Bez Matki Bożej nic - nie zaczynać - to moja maksyma, a z Nią wszystko się uda (20 
VII 1943 r.). 

…żyję na chwałę Bożą, po nic więcej... (20 VII 1943 r.) 



Chcę być zwyczajna, o ile Bóg tak chce, ale nieprzeciętna, jeśli taka Jego Wola (20 
VII 1943 r.) 

Tak bardzo chcę dużo dobrego zrobić dla ludzkości, a na razie przez maluteńkie 
ofiarki (24 IX 1944 r.) 

Po deszczu jest słońce... Tak bardzo chcę się uczyć (8 X 1944 r.) 

Boże, daj, aby nie trwonić sił tam, gdzie nie trzeba, ale tam, gdzie Ty chcesz! (8 X 
1944 r.) 

Kobieta - Polka nie ma być odziana w mundur i uzbrojona w automat. Jej broń to 
duch wielki. Choć w najcięższej pracy, doli - zawsze według Bożej Woli - trzeba 
naprzód iść i świecić (11-12 VIII 1945 r. „Dzień skupienia”) 

Młodzież nam tylko przechodzi przez ręce. Trzeba umieć podać ją dalej i wyżej i 
umieć... nie płakać (1 IV 1952 r.) 

Niektóre rzeczy trzeba brać lekko - poczucie humoru powinno być naszą cechą… (4 
X 1953 r.) 

Trzeba zawsze czegoś pragnąć, do czegoś tęsknić, czegoś oczekiwać... (1 XI 1953 r.) 

…nie warto gromadzić „materii”…, bo wtedy się jest bankrutem w chwili śmierci. 
Tylko dobre czyny i miłość nas usprawiedliwią w chwili sądu (29 IX 1966 r.) 

Do nieba nie dostaniemy się ani samochodem, ani samolotem, ale na skrzydłach 
naszej uświęconej duszy (Rekolekcje 1936/37). 

Życie nie może być dla nas ani łąką zasianą kwiatami, ani salą balową, lecz doliną 
łez. Szczęście i spokój wewnętrzny możemy uzyskać jedynie przez szczerą i godnie 
odprawioną spowiedź (Rekolekcje 1936/37). 

Powinniśmy tak żyć, abyśmy się jej nie musieli lękać, bo przecież przez śmierć 
zjednoczymy się kiedyś z naszym najlepszym Ojcem w Niebie (Rekolekcje 1936/37). 

Nasz rozum jest za mały i za ciasny, aby mógł pojąć Boga.. bez zastrzeżeń 
powinniśmy wierzyć we wszystko, co Bóg objawił, a nie roztrząsać to i nie dowierzać. 
Jak nie możemy uchwycić wiatru, który wyje w polach, tak nie możemy uchwycić 
istoty Boga, możemy tylko dążyć do jej poznania i zawsze stanowczo stać przy swojej 
wierze, choćby nas od niej odwodził świat (Rekolekcje 1936/37). 

Nie możemy sądzić po jednostkach…( Rekolekcje 1936/37) 

Nie trzeba żyć dla świata, ludzi, zmysłów, ale iść w życie z oczyma wzniesionymi 
w Niebo… (Rekolekcje 1934/35 r.) 

Grzech to wzgarda samego Boga (Rekolekcje 1934/35 r.) 

Sąd Ostateczny! Muszę tak żyć, aby kiedyś podczas tej strasznej chwili stanąć 
po prawej stronie Zbawiciela... (Rekolekcje 1934/35 r.) 

Czystość to największy skarb duszy (Rekolekcje 1934/35 r.). 



Pragnę zawsze, zawsze mocno wierzyć! (Rekolekcje 1934/35 r.) 

Celem naszym jest poznać Boga i służyć Mu! (Rekolekcje 1935/36 r.) 

Sensem naszego życia jest Bóg w swej niepojętej dobroci chce być naszym 
przyjacielem. Dla nas stworzył to cudne niebo i ziemię, a w zamian żąda miłości 
(Rekolekcje 1935/36 r.). 

Niebo powinno być naszym celem, bo jest ono wieczną szczęśliwością. Tam 
będziemy chwalić Boga i żyć z świętymi w przyjaźni (Rekolekcje 1935/36 r.). 

Bóg jest najlepszym naszym przyjacielem i powinniśmy się Mu zwierzać ze 
zmartwień i radości (Rekolekcje 1935/36 r.). 

Grzech ciężki jest straszną obrazą Boga! Pragnę już nie grzeszyć ciężko... (Rekolekcje 
1935/36 r.) 

Wiara nasza powinna być: silna, stała, powszechna, żywa i odważna. Wiary nie 
powinniśmy się nigdy wstydzić (Rekolekcje 1935/36 r.). 

Modlitwa, to nić łącząca nas z Bogiem. Módlmy się często i gorąco. Kochajmy 
bliźniego jak siebie samego (Rekolekcje 1935/36 r.). 

Jeśli ktoś kocha Boga, to musi kochać Jego Matkę. Kocha Ona czystość, więc my też 
powinniśmy ją kochać (Rekolekcje 1935/36 r.). 

Kobieta ma być aniołem dobroci i cierpienia. Ma wielkie posłannictwo. My jesteśmy 
teraz kwiatami Polski (Rekolekcje 1937/38 r.). 

Za 100 lat już nas na ziemi nie będzie. Ale gdzie będziemy? To od nas zależy! 
(Rekolekcje 1937/38 r.) 

Muszę pamiętać o tym w każdej chwili życia, że ze mną jest Bóg… (Rekolekcje 
1937/38 r.) 

Świętość jest wielką rzeczą, ale opiera się na drobnostkach (Rekolekcje 1937/38 r.) 

Życie człowieka powinno być Mszą Św.: ofiarowaniem, przemienieniem i Komunią 
św. Mszę Św. życia odprawia z nami Bóg i wszyscy ludzie (Rekolekcje 1937/38 r.) 

Oczy nasze powinny być płomieniami, które idą do walki - z brutalnością i 
zmysłowością świata (Rekolekcje 1937/38 r.). 

Religia i życie powinny iść razem (Rekolekcje 1939 r.) 

Podczas każdej pracy Bóg powinien być w naszym sercu (Rekolekcje 1939 r.). 

Bóg jest bliżej mnie, niż ja sama względem siebie (Rekolekcje 1939 r.). 

Na modlitwie powinnam mówić z prostotą to, co chcę, tak jak do matki, np. mam 
ciasne buciki (Rekolekcje 1939 r.). 

Musimy kształcić sumienie i postępować według jego rad. Nie wolno nawet 
w małych rzeczach ustąpić (Rekolekcje 1939 r.). 



Życie pojmować jako służbę Bożą. Służba Boża w miłości i miłość w służbie Bożej 
(Rekolekcje 1939 r.). 

Chcę być bohaterką... Niebo wielkie, piękne i moje... (Rekolekcje 1939 r.) 

Charakter jest to silna, mocna i nierozerwalna wola w kierunku dobra, piękna, 
prawdy, ofiary i miłości (Rekolekcje 1939 r.). 

W pokusach - nie! W natchnieniach - tak! (Rekolekcje 1939 r.) 

Nie wolno być miernotą - tylko mocnym człowiekiem (Rekolekcje 1939 r.) 

Do Nieba miernoty się nie dostaną. Do Nieba idą bohaterowie (Rekolekcje 1939 r.). 

Modlitwa, przede wszystkim prostota, i nie żebractwo, ale pamiętać najpierw: 
uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie, a potem prośba (Rekolekcje 1939 r.) 

Cierpienie może być: przyjacielem i lekarstwem, ale może być wrogiem i trucizną, 
zależnie od tego, jak my się ustosunkujemy (Rekolekcje 1939 r.). 

Bóg jest większy niż serce człowieka, tylko czeka na nasze zawierzenie... (I Sobota 
kwietnia 1969 r.) 

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie 
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest ktoś winien, ale co ty jesteś winien innym 
(I Sobota maja 1969 r.) 

Czynnie współczuj w cierpieniu (I Sobota czerwca 1969 r.) 

Chętnie śpiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem (I Sobota czerwca 1969 r.). 

W tej współczesnej konsumpcyjnej rzeczywistości musimy szukać i doceniać wartość 
ascezy, modlitwy... Wołanie o łaski, o Boży Chleb, dochodzi nawet spośród ludzi 
sytych – a łaska działa i będzie działać (I Sobota lipca 1970 r.) 

W jakim stopniu zachowamy w stosunku do Maryi duszę dziecka, w takim Maryja 
stanie się naszą Matką, w której Sercu będziemy mogli odnaleźć siłę i odwagę 
(I Sobota października 1973 r.) 

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów zwycięstwa złego ducha jest ucieczka 
do Tej, która starła głowę węża-szatana. Jest faktem niezaprzeczalnym, że zły duch 
nie znajduje przystępu do duszy wiernej Maryi (I Sobota października 1973 r.) 

Dobroć w różnych wymiarach i życzliwość, uczynność, przyjaźń, ofiarność, 
delikatność - niech będzie przez nas realizowana na co dzień (I Sobota stycznia 
1974 r.) 

Jeśli w nas wiele zła, jeśli na polskiej ziemi wiele zła, tylko Twoja - Boża Matko 
interwencja może nas ocalić - choćby na krok od przepaści (I Sobota grudnia 1974 r.) 

Bądźmy apostołami przez modlitwę… (I Sobota lipca 1975 r.) 

Nauczmy się cnoty wdzięczności! (I Sobota lipca 1975 r.) 



Dziękujmy Bogu za wszystko, bo wszystko co daje jest Łaską (I Sobota lipca 1975 r.). 

Nie zawężajmy próśb modlitewnych do swoich osobistych spraw... (I Sobota lipca 
1975 r.) 

Żeby zrozumieć człowieka, nie wystarczy 
dochodzić do niego na chwilę z zewnątrz i przez 
rękawiczki podać mu ze słodkim uśmiechem 
biszkopty, ale trzeba tak, jak Brat Albert oblec jego 
własny wór i podzielić z nim rolę (Dziecko ulicy 
w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, 
Kraków 1950, s. 2) 

Dużo jest do zrobienia. Dużo da się zrobić. I nie za 
wiele gadać kazań. Słowa wtedy tracą walor. 
Odwrotnie - właśnie gorzka cisza, gdy się odkryje 
jakieś postępowanie «nie fair» - więcej da niż 
utyskiwanie (List do Marii Łukasiewicz). 

 
Opracował ks. dr Grzegorz Delmanowicz 

 
 

Dzieła sztuki przedstawiające Annę Jenke 
 

Anna Jenke to służebnica Boża, która całe swoje życie poświęciła w służbie dla 
społeczności Jarosławia. Naszym zadaniem jest przekazywanie pamięci o niej oraz 
traktowanie jako wzór do naśladowania. Dlatego też możemy spotkać wiele jej 
podobizn na obrazach i pomnikach.  

W Jarosławiu w Opactwie Sióstr 
Benedyktynek znajduje się pomnik Anny 
Jenke. Inskrypcja na postumencie głosi: Anna 
Jenke (1921-1976) Wspaniała nauczycielka 
i wychowawczyni młodzieży. Miłująca Boga, 
ludzi i ojczyznę. Na terenie klasztoru 
funkcjonuje również Ośrodek Kultury 
i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke. 
 

Alicja Łątka-Lewandowska 
(uczennica Anny) -1 portret 



Nie brak jest portretów Anny Jenke: 

Autorami obrazów ukazujących Annę Jenke są m.in. 
tacy artyści, jak: Stanisław Lenar, Elżbieta Płodzień, 
Edward Kierefling, Maria Piśko, Jan Molga, Emil 
Polit, Andrzej Krawczyk, Stanisław Sprawka. 
 

Większość z tych portretów znajduje się w biurze 
Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke 
w Jarosławiu. Dwa są w posiadaniu Księży 
Arcybiskupów w Przemyślu, dwa w Ośrodku 
Formacyjnym im. Anny Jenke w Jarosławiu. Jeden 
znajduje się w Szkole im. Anny Jenke w Rogóżnie.  
 

W kamienicy, w której Sługa Boża mieszkała 
utworzono Muzeum ze zbiorami z Jej życia oraz 

zbiorami nagromadzonymi podczas działalności Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej 
Anny Jenke: wydawnictwa, obrazy i pamiątki. 
 

Opracowała Małgorzata Maziarka kl. 2a 
 

Stanisław Białogłowicz 
(uczeń Anny) 

Piotr i Teresa Moskalowie 
(uczniowie Anny) 



 

Stanisław Lenar – 1 portret 



 



Wiersze o Annie i dla Anny… 
 

Lidia Tomkiewicz - PRZEZ POLSKĄ ZIEMIĘ PRZESZEDŁ CZŁOWIEK 
Niemowlę, Dziewczę, Kobieta 
Możnaby rzec oszlifowany diament 
Bo rzucał blaski w szarość dni 
Pulsował życiem niby kryształ 
Zostało trochę fotografii Anny 
W portretach piękno Jej zachwyca 
I wielkie dzieło ... 
Dzienniki... notatki... 
W nich cała głębia duszy 
Pani Profesor Anny 
O ileż głębsza ... nieodkryta... 
Znana samemu Stwórcy 
Któż wie jak długo trwały Jej modlitwy 
Jak wiele trudnych spraw wplatała w Różaniec 
Ileż mocy czerpała z Ewangelii 
By wnosić Boga przez próg szkoły 
I Młodym ukazywać piękno słowa... języka... 
Budować charakter na fundamencie Prawdy 
Co my czynimy dzisiaj? 
W te rocznicowe dni 
W godzinach spotkań... 
Trzebaby patrzeć w oczy Anny 
I żywy dialog z Nią nawiązywać modlitwą 
Pogratulować Nieba 
A nawet pozazdrościć 
I prosić... prosić 
By zechciała do Bożej Matki nas prowadzić 
 Przez proste ścieżki do Jezusa. 

 
Sylwia Karp - DROGA ANNO! 

Droga Anno! 
Przywołujemy Cię - wróć! 

Wróć do naszych serc i dusz 
i czuwaj na każdy czas. 

Bądź drogowskazem, uszczęśliwiaj i wciąż trwaj. 
Bądź wszystkim tym, czym byłaś wśród nas 

na każdy dzień - 



czy to ból, czy to żal, czy grzech - 
wspomóż. 

Zanieś do Boga nasze prośby, 
nasze smutki i radości. 

 
Lidia Tomkiewicz - ANNO PROFESORKO! 
Do swoich uczniów mówiłaś "Córeńko" 
Choć własnych dzieci nie miałaś - miałaś ich dużo 
wdzięcznych, zapatrzonych w Ciebie. 
Anno! Delikatna "Mimozo" = "Siłaczko" duchem, 
wielu za sobą pociągnęłaś - szliśmy - idziemy. 
Anno! Cała byłaś transparentem biało-czerwonym, 
na którym swoim życiem pisałaś: 
"Być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie". 
Anno! Dziękujemy Ci za Twoje przesłanie! 
Dziękujemy za to, że uczyłaś nas łamać 
"kromkę chleba" i chleb modlitwy, 
za to, że w szare dni wchodziłaś na "Słoneczną 
Skałę", 
że rozdawałaś serce. 
Niech nasze myśli ułożą się w bukiet 
polskich kwiatów, które rozkwitły 
pod polskim niebem... 
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