
Pytania do konkursu o Annie Jenke – Patronce Szkolnego Klubu Honorowych 

Krwiodawców 

1. Kiedy urodziła się Anna i gdzie spędziła wczesne dzieciństwo? 

2. Kiedy i gdzie urodziła się Anna Jenke? 

3. Gdzie Anna ukończyła gimnazjum i liceum? 

4. W jakiej atmosferze domu rodzinnego i szkoły wzrastała Anna? 

5. Co kształtowało osobowość Anny Jenke? 

6. Co lubiła robić w młodości i kim chciała zostać? 

7. Jaką działalność prowadziła Anna w czasie wojny i okupacji? 

8. Jak nazywała się akcja pomocy dzieciom biednym zorganizowana przez Annę w czasie wojny? 

9. Gdzie i kiedy studiowała Anna i jakie studia ukończyła? 

10. Jaki był harcerski totem (znak) Anny i jaka była jego wymowa? 

11. Jaki tytuł nosi jej praca magisterska i nad czyim losem pochylała się w pracy pedagogicznej? 

12. Gdzie pracowała Anna i jak traktowała swoją pracę w szkole? 

13. „Życie Anny było życiem dla innych” – jak rozumiesz te słowa? 

14. Czym dla Anny była Ojczyzna i jak wyrażał się jej patriotyzm? 

15. Co może pomóc młodemu człowiekowi w pracy nad sobą ? 

16. Jaką wartość miał dla Anny różaniec i kogo obejmowała swoją modlitwą? 

17. Skąd Anna czerpała siłę i pokrzepienie w swoich słabościach i cierpieniu? 

18. Fundamentem życia Anny była głęboka wiara i nieprzeciętna miłość Boga i bliźniego. Wyraz temu 

dawała w notatkach pisanych w formie …………………… 

19. Gdzie i kiedy zmarła Anna i gdzie spoczywają jej doszczętne szczątki ? 

20. Kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny Anny? 

21. Jakie szczegóły z życia Anny utkwiły Ci w pamięci? 

22. Dlaczego krwiodawcy z „Ekonomika” wybrali sobie na Patronkę Sługę Bożą Annę Jenke? 

23.  Jak rozumiesz słowa Anny "dobrocią, miłością i radością należy zdobywać świat"? 

24. Jakimi dziećmi najchętniej Anna się zajmowała? 

25.  Na początku swojej pracy nauczycielskiej Anny Jenke powiedziała: "Chcę służyć". Co oznaczały te 

słowa? 

26. Kim chciała być mała Nusia dla swoich rodziców i czy Jej się to udało? Możesz przytoczyć cytat, o ile 

pamiętasz. 

27. W jakiej atmosferze domu rodzinnego wychowywała się Anna? 

28. Komunia Św. była w życiu Anny najważniejszym wydarzeniem. Jakie znaczenie miała dla Niej 

codzienna Komunia Św.? 



29. Kto i w jakich okolicznościach "uczył" Annę patriotyzmu? 

30.  Anna mówiła: "Do nieba idą bohaterowie". Wyjaśnij jak to rozumiesz? 

31. Anna mówiła: "chcę być bohaterką". A co to oznacza w życiu codziennym? 

32. Co było źródłem radości Anny? 

33. Anna często powtarzała "młodzież to nie tylko skrzydła". Co chciała przez to wyrazić? 

34.  Jaki był ideał i program życia Anny? Możesz poprzeć swoją odpowiedź cytatami, jeżeli pamiętasz. 

35.  Anna Jenke z harcerstwem związana była przez całe życie. Harcerstwo było dla Niej "szkołą życia". 

Czego uczyło harcerstwo i jakie działania podejmowała Anna ze swoimi harcerkami w czasie wojny i 

pokoju? 

36.  "Chcę pragnąć tylko gwiazd" - słowa te wypowiedziała Anna przed rozpoczęciem studiów na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak je rozumiesz? 

37. "Trzeba twórczo wciąż szukać między mieliznami pięknych pereł". Gdzie Anna szukała "pięknych 

pereł" i czy je znalazła? Przytocz opinie ludzi, którym Anna pomagała. 

38. Co sądzisz na temat słów Anny Jenke „Do ludzi trzeba iść z duszą bogata w miłość”. 

39. Jak nazywano Annę, a jak Ona siebie samą nazywała (totem harcerski)? 

40. Anna wychowywała młodzież do Prawdy, Dobra i Piękna. Wiele uwagi poświęcała wychowaniu 

patriotycznemu. Kiedy i w jaki sposób uczyła miłości i przywiązania do ojczyzny? Może pamiętasz Jej 

słowa. 

  


