
 

 

 

„Nieprzeciętna kobieta i jej rola w rozwoju naszej wioski 

przez okres 40 lat, w którym to edukowała  

i kształtowała postawy jej obywateli poprzez 

przekazywaną wiedzę  

i osobisty przykład” 

 

Julia TURZYŃSKA  

– ciekawa osobowość z mojego regionu 
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Na przestrzeni lat przez Krzemienicę przewinęło się wiele osób, które 

pozostają w pamięci mieszkańców naszej wioski. Jednak upływ czasu sprawia, 

że ludzie bardzo ważni dla naszych dziadków, czy rodziców stają się anonimowi 

dla nas dzieci i młodzieży. Czy uczniowie naszej szkoły potrafiliby coś więcej 

powiedzieć o którymkolwiek z bohaterów, których nazwiska umieszczone są na 

pomniku 650-lecia Krzemienicy? Czy byliby w stanie wymienić nazwiska 

uczniów naszej szkoły, którzy w jakikolwiek sposób rozsławili tę oświatową 

placówkę, a także Krzemienicę? Co wiemy o nauczycielach, którzy tworzyli 

oświatę w naszej wsi i wychowali wiele jej pokoleń? Przywoływanie ich pamięci, 

pisane biografie, uwiecznianie ich postaci w formie pomników, nagrobków czy 

pamiątkowych tablic, powoduje, że ludzie ci „wracają” do współczesności, a ich 

wspomnienie pozwala nawet tym najmłodszym poznawać historię naszej wsi  

i ludzi, którzy tę historię tworzyli.   

Takim aktem przywołania pamięci i uczczenia wybitnej postaci związanej 

z naszą szkołą, a także Krzemienicą było poświęcenie i odsłonięcie pomnika 

nagrobnego wieloletniej i zasłużonej dla naszej wioski, nauczycielki Julii 

Turzyńskiej. Uroczystość zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Krzemienicy odbyła się 6 września 2015 roku. Stowarzyszenie to było także 

inicjatorem ufundowania wspomnianego pomnika nauczycielki i jej brata 

księdza kapelana, majora Wojska Polskiego - Walentego Turzyńskiego, który był 

więźniem obozów hitlerowskich, a pod koniec życia mieszkał w Krzemienicy.  

Z tej okazji powstała książka pt. „Julii Turzyńskiej w hołdzie”, będąca biografią 

Pani Turzyńskiej. Została ona napisana przez byłego dyrektora naszej szkoły -

Pana Zygmunta Kluza. Korzystając z jej treści, sięgając do pamiętników Pani 

Turzyńskiej, udostępnionych nam przez Dyrektora naszej szkoły Pana Jacka 

Lalickiego, a także przywołując wspomnienia naszych dziadków i znajomych 

postaramy się przedstawić postać tej nauczycielki i wychowawczyni, obywatelki 

Krzemienicy i wielkiej patriotki tak, jak postrzegamy ją my uczennice 2 klasy 

gimnazjum, żyjące i uczące się w XXI wieku, ponad 60 lat od czasu, gdy 

bohaterka naszego opracowania opuściła krzemienicką szkołę, przechodząc na 

emeryturę. Może nasza praca przyczyni się do tego, by uczniowie  

w Krzemienicy, lepiej poznali udział Pani Turzyńskiej w budowie oświaty, 

patriotycznym wychowaniu pokoleń naszej wioski oraz rozwoju społecznym  

i kulturalnym Krzemienicy.  
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Życiorys   

Pani Julia Turzyńska urodziła się 26 maja 1888 

roku w Jaworniku Polskim. Jej mama Wiktoria i ojciec 

Jan mieszkali w Chłopicach, gdzie kobieta spędziła 

swoje lata dziecinne. Mając 7 lat zaczęła uczęszczać 

do szkoły ludowej w Chłopicach, w której ukończyła  

4 klasy. Po ukończeniu szkoły, przez 3 miesiące 

przygotowywała się do zawodu krawieckiego, jednak 

naukę tę przerwała i zapisała się do V klasy szkoły 

wydziałowej w Jarosławiu. Po ukończeniu VIII klasy  

w 1906 roku złożyła egzamin wstępny do I klasy 

Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego  

w Przemyślu. W 1910 roku otrzymała świadectwo 

dojrzałości w tejże placówce i objęła obowiązki 

nauczycielki tymczasowej w Szkole Ludowej w Grodzisku. Przez następne lata 

pracowała w Dębnie, Woli Zarczyckiej, Jelnej, Strażowie, Głuchowie oraz  

w Krzemienicy.  

Pani Turzyńska przybyła do naszej wioski w 1918 roku. Rozpoczęła naukę 

w Szkole Ludowej, która zorganizowana była i prowadziła edukację dzieci na 

podstawie austriackich przepisów. Austriackiemu zaborcy nie zależało na tym, 

by wśród Polaków wpajać patriotyzm. Przed polską szkołą, a także jej 

nauczycielami, stawało w tym czasie bardzo ważne zadanie: edukować w duchu 

polskości, wychowywać młodych obywateli – patriotów oraz wdrażać wśród 

młodzieży poszanowanie dla katolickiej wiary, Ojczyzny i jej symboli. Uczyć 

historii Polski, naszego ojczystego języka, polskich pieśni i tańców. Takie 

poważne zadania stawały przed Panią Turzyńską. Co czuła jako 

dwudziestoparoletnia osoba, a równocześnie nauczycielka wchodząca  

w zawodowe życie? Z pewnością czuła ciężar odpowiedzialności, jaki na niej 

spoczywał. Może dotykała ją trema w związku z nowym środowiskiem w jakie 

wchodziła i zadaniami, jakie przed nią stawały w nowej, polskiej rzeczywistości? 

Na jej korzyść działało na pewno dobre przygotowanie do zawodu nauczycielki 

– wyniki jakie uzyskiwała w kolejnych szkołach świadczyły o zdolnościach  

i pracowitości. Dom rodzinny, rodzice, środowisko w jakim się wychowywała  

i uczyła - wszystko to czyniło ją patriotką i głęboko wierzącą osobą. Powinno to 
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zaprocentować w realizacji zadań, jakich się podejmowała; a jak trudne były to 

zadania wiemy, przytaczając choćby funkcjonujące od lat powiedzenie: „obyś 

cudze dzieci uczył”. Jak wskazują dokumenty i materiały, do jakich dotarłyśmy – 

Pani Turzyńska nie była tylko nauczycielką. Oprócz pracy pedagogicznej  

i wychowawczej młodzieży, angażowała się mocno i wpływała na rozwój 

kulturalny mieszkańców Krzemienicy. Działała w kilku organizacjach 

społecznych i katolickich, oddziaływała na samorząd wiejski. Była reżyserką 

teatru amatorskiego w Ochotniczej Straży Pożarnej, prowadziła chór i pomagała 

w pracy oświatowej w Kole Gospodyń Wiejskich i Katolickich Stowarzyszeniach 

Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Uczyła na dokształcających kursach 

wieczorowych, sprawowała opiekę nad analfabetami oraz żeńską drużyną 

harcerską. 

23 czerwca 1951 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Pisała wówczas 

kronikę Krzemienicy i prowadziła bibliotekę uczniowską. Zmarła 1 września 

1975 roku w Krzemienicy. Spoczywa wraz ze swoim bratem na cmentarzu 

parafialnym w Krzemienicy. 

 

Nagrobek Julii i Walentego Turzyńskich 
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 W naszej pracy postaramy się przedstawić postać tej nieprzeciętnej 

kobiety i jej rolę w rozwoju naszej wioski przez okres 40 lat, w którym to 

edukowała i kształtowała postawy jej obywateli poprzez przekazywaną wiedzę  

i osobisty przykład. Nasza praca ma na celu przedstawienie Julii Turzyńskiej jako 

patriotki, działaczki społecznej, nauczycielki oraz „zwykłej” mieszkanki 

Krzemienicy. 

 

Julia Turzyńska jako żywy przykład kobiety – patriotki  

Julia Turzyńska w swoich zapiskach dotyczących Krzemienicy odnotowuje 

i podkreśla radość, jaka zapanowała wśród mieszkańców po zakończeniu  

I wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości: „w listopadzie przeszliśmy  

z poddaństwa austriackiego pod władzę Państwa Polskiego”, a równocześnie 

boleje nad utratą zasad moralnych obywateli i rozprężenia we wsi, jakie 

spowodował okres I wojny światowej. Przez słowa zawarte w kronice przebija 

euforia, głęboka nuta patriotyzmu i narodowej dumy z odzyskanej 

niepodległości: „Cała ludność bierze rozbrat z rządami austriackimi, które 

przywiodły nas do nędzy … świta dla nas upragniona era wolności. Da Bóg, że za 

kilka miesięcy naszą władzą będzie nie cesarsko – królewska rada szkolna 

krajowa, lecz Królewsko – Polskie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia 

Publicznego. Błogo nam w duszach, byle nastał zupełny spokój, zapomnimy  

o krzywdach i brakach, bo los dał nam wolną, zjednoczoną, niepodległą 

Ojczyznę”. Akcentowała bardzo ważny dla niej fakt ślubowania nauczycieli na 

wierność odrodzonemu państwu: „19.III.1919 r. nauczycielstwo tutejszej szkoły 

złożyło na ręce przewodniczącego Rady Szkolnej miejscowej księdza Bronisława 

Wojaczyńskiego ślubowanie na wierność Państwu Polskiemu”. Równocześnie 

ubolewała nad rozprzężeniem moralnym w naszej wiosce, a także brakiem 

odczucia u większości mieszkańców tego, co niosła wolność, brak radości  

z niepodległego i niezależnego państwa. Tak napisała w swojej kronice:  

„U ogółu ludności nie było spontanicznych wybuchów radości z powodu 

objawów wolnościowych, było to raczej, poza wyjątkami uczucie ulgi, że wojna 

skończyła się, że wrócą członkowie rodzin, że poprawią się warunki bytu na 

wsi”. Gorzko brzmią także jej słowa mówiące o demoralizacji młodzieży 

spowodowanej czasem wojny: „Zdemoralizowane jednostki wśród młodzieży, 
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bo przecież o ogóle mieszkańców mówić nie można szerzyły i u nas niepokoje, 

co objawiło się braniem udziału w rabunkach sklepów żydowskich. We wsi 

rozprzężenie wyładowało się wypędzeniem Żydów z ostatniej na terenie wsi 

karczmy. 6.XI dokonano napadu na rodzinę żydowską Feuerów utrzymującą 

wyszynk i sklep towarów mieszanych”. Ze współczuciem odnosiła się do ciężkiej 

doli mieszkańców wsi wynikającej z bardzo słabej kondycji gospodarczej 

państwa w pierwszym okresie niepodległości: „Wieś nasza przeżywszy  

z większym, czy mniejszym zapałem pierwsze porywy wolnościowe w 1918  

r. musiała nadal zasklepić się w jednostajnym borykaniu się z kryzysem rolnym, 

zdrowotnym, żywnościowym i kulturalnym. Prymitywna stopa życiowa 

powodowana brakiem narzędzi, materiałów i żywności utrzymywała się  

z różnym nasileniem przez całe dwudziestolecie niepodległości”. Jednak 

obserwując życie naszej wioski, do której przecież niedawno przybyła, 

stwierdziła pozytywne zjawisko występujące u jej mieszkańców: „Mimo niezbyt 

pomyślnej sytuacji ludność dążyła chętnie do oświaty, starała się gospodarzyć 

postępowo i ułatwiać sobie byt, wieś kulturalnie nie stała na niskim poziomie”. 

Być może porównanie naszej wioski do miejscowości, w których wcześniej 

przebywała wypadało z korzyścią dla Krzemienicy.  

Z radością witała ustanowienie przez Sejm Święta Niepodległości na 

dzień 11 listopada, corocznie włączając się wraz z młodzieżą szkolną do 

obchodów tej uroczystości. Wdrażała młodych obywateli do kultywowania tego 

patriotycznego obowiązku, jednocześnie bolejąc nad faktem rozlewu chłopskiej 

krwi i współczując aresztowanym i ich rodzinom. 

Uczestniczyła w akcjach charytatywnych na szczeblu lokalnym. Podczas 

słynnej powodzi w roku 1934 w Krzemienicy i Czarnej, działała w gminnym 

komitecie niosącym pomoc powodzianom, zbierającym płody rolne i żywność 

dla poszkodowanych w żywiole. Brała także udział w akcji dożywiania dzieci 

szkolnych w okresie kryzysu rolnego. 

Prowadzona przez Julię Turzyńską kronika wsi pokazuje, jak jej autorka 

głęboko przeżywała utratę niepodległości Polski po najeździe hitlerowskich 

Niemiec i zajęcia przez Związek Radziecki wschodnich ziem naszej Ojczyzny. 

Bezsilność, a także strach przed tym, co się wydarzy najlepiej oddają jej słowa 

zapisane w kronice w pierwszych dniach września 1939 roku: „Weszliśmy 

wczoraj wieczorem w inny świat, na drugą stronę naszego bytu narodowego. 



 

6 | S t r o n a  
 

Odeszły na wschód nasze wojska i władza – nam pozostał lęk... siedzieliśmy  

w jarze rzecznym pod ogrodem Pietraszka i wzywali głośno Boskiej pomocy, gdy 

kule gwizdały nad naszymi głowami”. Z niepokojem dostrzegała przewagę 

niemieckiego wojska. Napisała: „Potwornością jest, że po 3 tygodniach runęło 

państwo polskie, zdruzgotana została wolność nasza, że po tak krótkiej walce 

została nam tylko garść zmęczonego, głodnego i co gorsza rozgoryczonego 

żołnierza”. Z żalem odnotowała butę i pychę okupanta w stosunku do 

mieszkańców Krzemienicy. Z przerażeniem mówiła o zniszczeniach dokonanych 

przez niemieckich żołnierzy w wyposażeniu szkoły. Pomimo tego, że wraz  

 nauczycielami schowała na strychu godła i portrety, akta szkolne i książki, 

Niemcy zniszczyli meble szkolne, sprzęty i część map, chcąc tym samym obrócić 

w niwecz to, co polskie. Podkreślała życzliwość mieszkańców pomagającym 

przeżyć nauczycielom, którzy nie otrzymywali poborów i nie mieli środków do 

życia w tym czasie. Pomimo ogromnego przybicia i bezradności w tym 

pierwszym okresie wojny „wlewała” w serca dzieci nadzieję, jednocześnie 

informując o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Ojczyzna. W związku z tym 

wzywała: „by były posłuszne w domu i dobre dla wszystkich i aby się modliły za 

Ojczyznę”. Przekazała wychowankom prośbę do rodziców „o opiekę nad 

kościołem, plebanią, szkołą i rodziną kierownika.” Stwierdziła: „Uważam za 

obowiązek tak zrobić”. Wspólnie z dziećmi odmawiała w szkole modlitwę  

i śpiewała pieśni kościelne, chociaż doskonale wiedziała, że może się tym 

narazić władzy okupacyjnej. Boleśnie przeżyła aresztowanie miejscowego 

proboszcza księdza Wojtasika i wynikające stąd „smutne nabożeństwa 

w kościele bez kapłana”. Z oburzeniem odnotowywała nałożenie przez 

Niemców dużych ciężarów na mieszkańców, w postaci kontyngentów oraz 

występujące braki w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły jak cukier, nafta, sól, 

mydło. Stwierdziła również, że wobec coraz to nowych agresywnych zarządzeń  

i represji okupanta, ludzie we wsi stali się zgaszeni i zdeterminowani, czekając 

że może los przyniesie poprawę. Jednak rodziło to występujący coraz 

powszechniej brak wzajemnego zaufania mieszkańców – autorka bolała nad 

tym zjawiskiem. Podczas ciężkich okupacyjnych zim, współczuła mieszkańcom, 

że z niewystarczającej ilości opału, marzną w domach, a szczególnie dzieciom, 

które z braku ubrania i obuwia nie mogły przychodzić do szkoły (nigdy nie pisze, 

że jej także jest zimno i cierpi niedostatek, chociaż ją także dotykały te same 

uciążliwości co innych). Współczuła tym, którzy na rozkaz okupacyjnej władzy 
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musieli w tak ciężkich warunkach odśnieżać drogi, by mogły przejechać na 

wschód wojska niemieckie. Z rozgoryczeniem mówiła o tym, że Niemcy 

wpadając z bronią do domów, bili opornych w wykonywaniu szarwarku, 

odstawianiu kontyngentu i omijających zakazy dotyczące uboju zwierząt  

i mielenia zboża w żarnach. Równocześnie z ubolewaniem odnotowywała 

spustoszenie moralne niektórych polskich obywateli: „zauważa się denuncjacje 

i załatwianie osobistych porachunków.” Z niepokojem podkreślała także 

wyniszczającą politykę okupanta w zakresie edukacji polskich dzieci. Mimo 

tego, że Niemcy pozwalali uczyć w szkole, to jednak ze względu na „potrzeby” 

wojska, sale szkolne często były zajmowane, a sprzęt i pomoce naukowe 

niszczone i palone przez żołnierzy. Wycofano polskie podręczniki, a mające się 

ukazać nowe, miały być już w wydaniu władzy niemieckiej i dostosowane do jej 

„potrzeb”. Ograniczono liczbę godzin nauki do 12 w tygodniu i zabroniono lekcji 

historii i geografii, aby realizować wynarodowienie młodego pokolenia. 

Zabroniono księdzu uczyć religii w szkole. By podtrzymać mieszkańców i dzieci 

szkolne na duchu, pomimo grożących sankcji ze strony władzy niemieckiej, Pani 

Turzyńska zorganizowała w 1940 roku, wspólnie z nauczycielami uroczystość  

z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. W tym samym roku, kobieta została 

przeniesiona przez okupacyjne władze oświatowe do Głuchowa, gdzie uczyła  

w szkole podstawowej. Pani Turzyńska bardzo źle znosiła to przeniesienie  

i z ulgą, po roku powróciła do Krzemienicy, dziękując w swych kronikarskich 

zapiskach krzemieniczanom, którzy pomogli jej wrócić. Podziwiała też odwagę 

ludzi, którzy mimo zakazów, potrafili być solidarni w przypadkach 

„obchodzenia” zakazów i nakazów okupanta – napisała: „ludzie pomagają 

sobie. Jesteśmy przecież pod butem najeźdźców, niczego nam nie wolno, każdej 

chwili musimy usuwać się, gdy tego zażąda germańska perfidia”. Wyrażała żal  

i współczucie, że młodzi mieszkańcy naszej wioski wywiezieni na przymusowe 

roboty do Niemiec, oprócz niewolniczej pracy musieli znosić upokorzenie od 

gospodarzy, u których pracowali. Nazwała to „nienawiścią narodowościową  

i głęboką przepaścią między polskimi robotnikami, a pracodawcami”. Ogromnie 

przeżyła zarządzenie Niemców o zamknięciu kościoła z powodu rzekomej 

epidemii – tak komentując odczytany zakaz: „Grobowa cisza zaległa w kościele, 

twarze pobladły, krew uciekła do nóg, a potem ciche szlochy. Chwile nadzwyczaj 

przykre – chyba na zawsze utkwią w pamięci”. Grono nauczycielskie i Pani 

Turzyńska z niepokojem śledzili wizytę niemieckich reporterów  
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w krzemienickiej szkole i ich wywiad dotyczący naszej wioski, a zawierający 

pytania z dziedziny historii wsi, etnografii, spraw społeczno – obyczajowych, 

kultury, uzdolnień dzieci szkolnych – czyżby miało to potwierdzać akcje 

przesiedleńczą? Obawy pogłębiły się, gdy Niemcy zażądali od proboszcza listy 

mieszkańców wsi z niemiecko brzmiącymi nazwiskami, potwierdzanymi od 

trzech pokoleń. Pani Turzyńska wyrażała własne i potwierdzała panujące  

w okolicy ogromne przerażenie spowodowane aresztowaniem przez Niemców 

około 500 mężczyzn z Łańcuta i okolicznych wiosek. Wtedy rozstrzelano 

mieszkańca Krzemienicy, członka AK Tadeusza Filipińskiego, pseudonim Janosik, 

co kronikarka skomentowała jako ogromną zbrodnię. Z uznaniem podkreślała 

działanie w Krzemienicy ruchu oporu twierdząc że: „jest we wsi życie utajone ... 

myśli się o tym, by podtrzymać ducha narodowego, tępić zapatrywania 

volksdeutscherowskie lub też pomóc ludziom potrzebującym pomocy” (dopiero 

po wojnie odważyła się wymienić akcje sabotażowe, które prowadziła 

miejscowa organizacja AK). W tym samym miejscu kroniki, relacjonowała 

okropności, jakie dotknęły mieszkańców byłych terenów Polski na wschodzie, 

ze strony nacjonalistów ukraińskich. Powszechne, okrutne mordy dorosłych 

Polaków i ich dzieci powodowały ucieczki i chronienie się na ternach po 

zachodniej stronie Sanu, w tym także w Krzemienicy, gdzie pod koniec wojny 

znalazło schronienie około 500 osób. Wyrażała współczucie dla ludności 

żydowskiej wywożonej do obozów i rozstrzeliwanej przez Niemców. 

Podkreślała odwagę niektórych krzemieniczan, u których jak cicha wieść niesie, 

przechowywano żydowskie dzieci. Ubolewała jednak bardzo nad dużą, 

w tamtym czasie, śmiertelnością krzemienickich dzieci, powodowaną 

panującymi w wiosce epidemiami dyfterytu, odry i biegunki. W kolejnych 

zapiskach kroniki Pani Turzyńskiej odnotować można wzruszenie i radość  

z docierających, choć niesprawdzonych, informacji o antyniemieckim froncie, 

który ruszył na zachodzie Europy, o lądowaniu aliantów w Afryce Północnej. 

Pisze: „Dni obecne elektryzują nas, przewidujemy koniec wojny”. Wątła nadzieja 

i otucha przebijała się także w słowach kronikarki z relacji rosyjskich lotników, 

którzy wylądowali w okolicy i potwierdzili zmiany w sytuacji na froncie 

wschodnim, chociaż perspektywa zwycięstwa ZSRR nie budziła w niej euforii. 

 Mądrość i doświadczenie życiowe wynikające ze znajomości historii  

i osobistych przeżyć, nakazywały jej z obawą podchodzić do nowej sytuacji  

w Europie i jako patriotce niepokoić się o losy Polski w związku ze zmianami na 
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froncie wschodnim. Już w 1942 roku napisała w swej kronice: „Smutno zaczyna 

się czwarta jesień wojenna. Wieści o przewidywanym wyzwoleniu przez 

niedawnego okupanta sowieckiego nic dobrego nie wróżą. Budzi to obawę 

zamieszek wewnętrznych na wypadek, gdyby żywioły komunistyczne chciały 

podnieść głowę.” Bolała nad zniszczeniami powodowanymi nalotami lotniczymi 

na Lwów, Przemyśl, Żurawicę. Dalsze obawy przed przyszłością Ojczyzny, Pani 

Turzyńska wyrażała w styczniu 1944 roku. Mimo porażek okupanta 

niemieckiego na różnych frontach i przewidywanego końca wojny ostrzegała 

przed realnym zagrożeniem dla Polski ze strony ZSRR: „Niektórzy znowu 

zaczynają przewidywać rychły koniec wojny, ale doświadczenie wykazało, że to 

są dość naiwne przewidywania. Zamiast końca wojny przewidywać należy 

większe nieszczęścia. Już teraz widzi się większe nieszczęście w tym, że sprawa 

Polski natrafia na nadzwyczajne trudności wskutek tego, że Związek Sowiecki 

zdobywa sobie w układzie stosunków międzynarodowych nieustępliwe 

stanowisko. Zaznacza się to w lekceważeniu naszego rządu emigracyjnego, 

który my uważamy za jedyny autorytet. Bolszewia przewiduje inne rozwiązanie 

sprawy polskiej, niż my pragniemy i przewidujemy, toteż nie wiadomo jaki los 

nas czeka. Nie ulega kwestji, że po tej wojnie musi być inny porządek świata  

i że o tym jakie miejsce my w nim zajmiemy, może obecnie dyskutować tylko 

garstka najzdolniejszych ludzi; nam szarym pionkom przystoi tylko czekać 

cierpliwie i prosić Boga o opiekę nad nami”. Swoje krytyczne uwagi  

i przemyślenia kontynuowała po wyzwoleniu Krzemienicy i wejściu armii 

radzieckiej na te tereny, a potem już w okresie tworzenie i utrwalania władzy 

przez nowy rząd w Polsce. Obserwując zachowanie żołnierzy armii radzieckiej 

nazywała ich „dziką czernią sowiecką …. którzy w pociągach rabują podróżnych, 

gwałcą kobiety i wyrzucają podczas biegu pociągu. Brak zaufania do obecnych 

władz ciągle trwa”. Dowody takiej działalności potwierdzały zdarzenia  

w Krzemienicy: „Rabunki i napady żołnierzy sowieckich w górnej części 

Krzemienicy. Dochodzi do utarczek z nimi”. Sprzeciw nauczycielki budziły także 

działania nowych władz, dotyczące wyzwolonych już terenów kraju, w tym 

także Krzemienicy. Ludność zmuszana była do oddawania nieodpłatnie 

żywności. W kronice napisała: „Obowiązkowe świadczenia ludności na rzecz 

nowego rządu. Wobec oporu przybyła do wsi komisja karna, która zabrała 

krowy i cielęta”. „Nowe porządki” nie były akceptowane przez większą część 

mieszkańców, a szczególnie grono pedagogiczne szkoły. Pani Turzyńska  
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z podziwem odnosiła się do zachowania kierownika szkoły Pana Radymskiego, 

który wykorzystując uroczystość Święta Niepodległości 11 listopada 1945 roku, 

publicznie wystąpił przeciw panującej w Polsce sytuacji społeczno- politycznej. 

Napisała ona tak: „Kierownik szkoły Radymski gorące wspomnienie poświęcił 

młodzieży walczącej o wolność… Silnie zaakcentował dążenie Polaków do 

prawdziwej wolności, a nie zakłamanej, jaką mamy obecnie i w szczerych 

śmiałych słowach domagał się powrotu Lwowa, bez którego Polska istnieć nie 

może i nie powinna”. Widać dobitnie, że słowa te wyrażały odczucia  

i pragnienia autorki kroniki. Podobnie myśleli i czuli mieszkańcy wioski, co 

obrazuje przedstawiony przez Panią Julię przebieg zebrania wiejskiego. 

Odnotowała ona, że na jednym z zebrań tego okresu padły słowa: „Dokąd ten 

Moskal będzie tu siedział! Dokąd będzie ten węgiel brał!”. Zaś na wiecu 

przedwyborczym w styczniu 1947 roku, gdy delegat z Warszawy „wmawiał 

ludziom pójście po linii przyjaźni do Związku Radzieckiego z sali padły głosy:  

a dlaczego tylu naszych ludzi siedzi w rosyjskich łagrach?”. Autorka kroniki  

w komentarzu do tego zdarzenia wyraźnie utożsamiła się z zadanym pytaniem  

i zaakceptowała atmosferę niechęci, a wręcz sprzeciwu mieszkańców 

Krzemienicy przeciwko temu, co działo się w Polsce. Wyrazem takich nastrojów 

było usunięcie po kryjomu szarf z kolorami narodowymi Związku Radzieckiego, 

którymi udekorowany był lokal wyborczy podczas wyborów 19 stycznia 1947 

roku, głosowania o którym panowała powszechna opinia, że było sfałszowane. 

W swej kronice, oceniając sytuację społeczno – polityczną w kraju po 

zakończeniu wojny sprzeciwiała się szerzonej przez władzę propagandzie 

stwierdzając: „czasy są takie, że prasa nie przedstawia nam sytuacji we 

właściwym świetle. Zobaczymy co jest prawdą, a co plotką”. Według jej słów, 

propaganda ta nie przynosiła pożądanych efektów, a przykładem mógł być brak 

reakcji ludności na wszelkie zachęty do uczestniczenia w obchodach święta 

klasy robotniczej 1 Maja. Pani Julia pisze: „Święto tak szumnie propagowane od 

zeszłego roku przez teraźniejszą demokrację nie budzi na wsi należytego 

oddźwięku”. Bohaterski zryw mieszkańców Warszawy zakończony klęską 

powstania warszawskiego, śmierć wielu tysięcy powstańców i mieszkańców 

stolicy, znalazł oddźwięk w naszej wiosce, gdzie okupanta już nie było. Do 

uczczenia tych smutnych wydarzeń, przyczyniła się także Pani Turzyńska wraz  

z gronem nauczycielskim. Tak to odnotowała w swojej kronice: „9 października 

1944 r. Nabożeństwo żałobne za dusze poległych Warszawian z udziałem 
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młodzieży szkolnej. W dekoracji godło państwowe i czapka żołnierska złożona 

na katafalku. Pieśni żałobne: młodzież szkolna i chór męski, straż honorowa przy 

katafalku – Ochotnicza Straż Pożarna. Przemarsz na Plac Wolności; hymn 

państwowy i złożenie wieńca pod pomnikiem”. Autorka kroniki z dumą 

podkreśliła, iż: „Była to pierwsza jawna manifestacja od 1939 roku. Przez okres 

okupacji też składano wieńce z okazji świąt państwowych, lecz po kryjomu”. 

Niedługo potem obchodzono uroczyście Święto Niepodległości 11 listopada, 

również przy aktywnym udziale grona nauczycielskiego i jak zwykle Pani Julii, 

która ten fakt traktowała jako bardzo ważny w patriotycznym wychowaniu 

młodzieży. Żywiła także nadzieję na bliski koniec wojny i nastanie wolnej Polski. 

Pod datą 1944 roku, nauczycielka zanotowała: „Z inicjatywy szkoły Krzemienica 

obchodziła święto Niepodległości. Młodzież szkolna: organizacja, ludność jak 

dawniej. W szkole deklamacje, pieśni chóru szkolnego. Dzieci po raz pierwszy 

widziały taką uroczystość, a starsi przypomnieli sobie czym były w Wolnej Polsce 

dni świąt narodowych. … Święto Niepodległości rozjaśniło mroki życia, iskrę 

nadziei, że może doczekamy lepszych czasów”. Korzystając z odejścia okupanta  

i pielęgnując wychowawcze aspekty wszystkiego, co polskie, Pani Turzyńska 

wspólnie z nauczycielami przygotowywała młodzież szkolną do 

zaprezentowania mieszkańcom Krzemienicy tańców polskich. Z radością 

odnotowała, z jakim wzruszeniem rodzice przyjęli występy dziatwy, budzące 

ducha narodowego. Zainteresowanie występami było tak duże, że powtarzano 

je przez kilka dni. Pani Julia napisała: „Szkoła dała piękny wieczór tańców  

i pieśni polskich: krakowiak, zbójnicki, mazur, trojak oraz chór”. Kolejna 

patriotyczna uroczystość z udziałem młodzieży i nauczycielstwa odbyła się  

w Krzemienicy z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Nie omieszkała odnotować 

tego faktu w swojej kronice Pani Turzyńska. Przez jej słowa przebijała duma  

z faktu, że mogła dać młodzieży i społeczeństwu przykład, jak należy odnosić się 

i czcić ważne dla narodu polskiego wydarzenia. W kronice napisała tak: 

„3.V.1945 r. Uroczystość Konstytucji 3 Maja, pierwsza po odejściu Niemców 

była przygotowana z wielką ochotą i starannością. Podniesienie biało czerwonej 

flagi na maszt na placu szkolnym. Dzieci śpiewały pieśni patriotyczne, grała 

szkolna orkiestra smyczkowa przygotowana przez pana Alberta. Podniesienie 

flagi uczczono strzałami z min. Pochód na Plac Wolności z udziałem 

mieszkańców, deklamacje dzieci. Wieczornica w Domu Ludowym: parę 

inscenizacji, wieniec melodii polskich na skrzypcach. Sala wypełniona”. 
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Zainteresowanie wszystkim, co polskie, co nazwać można dobrem ojczystym, 

nauczycielka starała się przenosić na lokalny grunt. Wspólnie z gronem 

nauczycielskim organizowała młodzież do realizacji zadania pod nazwą „Poznaj 

swoją wieś”. W ramach tej pracy dzieci opracowały gazetkę, w której 

umieszczono „wszystkie osobliwości wsi oraz opisy opracowane w klasach przez 

nauczycielstwo”. Działanie to miało na celu zainteresowanie młodzieży dziejami 

swojego środowiska, swojej małej ojczyzny. Było to szczególnie ważne po  

5 letniej niewoli, gdy takie zagadnienia okupant eliminował z programu 

szkolnego. 

 Mimo powszechnej radości po odejściu Niemców i patriotycznych 

uniesień społeczeństwa wioski w związku z odzyskiwaną wolnością,  

w Krzemienicy zapanowało, spowodowane wojną, rozluźnienie moralne. 

Powszechne stały się napady rabunkowe, zdarzały się też zabójstwa niewinnych 

ludzi. Bardzo bolała nad tym autorka kroniki. Wymieniła ona niektórych 

członków miejscowej organizacji Armii Krajowej, którzy weszli w ten zbrodniczy 

proceder, twierdząc, że pod hasłem „Dla Rzeczpospolitej”, rabowali dla siebie. 

Krytykowała także dowództwo tej organizacji, które okazało się nieuczciwe, ale 

stawiała też zarzut społeczeństwu wsi za milczenie w tej ohydnej sprawie. 

Wstydziła się za Krzemienicę, która przecież była jej wsią. Wyraziła to słowami:  

„Moim zdaniem już wielki czas aby te bezprawia skończyły się, aby wieś już raz 

oczyściła się. Są to sprawy nad wyraz bolesne i haniebne. Wsią gardzi się  

w okolicy”.  

 Krytycznie odnosiła się do atmosfery jaka zapanowała we wsi w związku  

z prowadzoną reformą rolną. Komisja rozdziałowa gruntów czyniła to 

niesumiennie, panowało przekupstwo i wykorzystywanie różnych nieuczciwych 

zabiegów, by otrzymywać jak najwięcej i jak najlepsze pole. Niektórzy chłopi 

podchodzili do reformy nieufnie, obawiając się utworzenia kołchozu na 

parcelowanych polach Potockiego. Obawy potwierdziły się po kilku latach, gdy 

nasiliły się działania nowej władzy w kierunku utworzenia spółdzielni 

produkcyjnej. Krytycznie do tych zabiegów odnosiła się Julia Turzyńska. Na 

szczęście zakończyły się one fiaskiem. Tak opisała te wydarzenia: „Rok 1949. 

Październik upływa we wsi pod znakiem przygotowania do założenia spółdzielni 

produkcyjnej. Nikt tu jeszcze z obywateli nie oferował swego udziału w takiej 

wspólnocie. Nazwa przyjęta od Rosjan przestrasza tak wszystkich, że nie chcą 
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nawet zastanawiać się, czy to przyniesie jakieś korzyści. Aby tego straszaka 

nieco wybielić nie wolno używać słowa kołchoz, ale to nie pomaga”. Pani 

Turzyńska krytykowała włączenie się nauczycieli do agitacji na rzecz spółdzielni. 

Pierwsze lata po wojnie, to okres pogłębiającego się reżimu wiążącego się  

z wprowadzaniem nowego ustroju w Polsce. Julia Turzyńska krytycznie odnosiła 

się do nasilającej się propagandy komunistycznej. Szczególnie mocno 

przeżywała ona represje, jakie nowa władza stosowała wobec obywateli. 

Przytaczała szereg przykładów z życia Krzemienicy. Najbardziej chyba bolesnym 

jest opisane przez nią w kronice aresztowanie mieszkańca wsi Józefa Kluza, 

Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej i społecznika. W czasie wojny był on 

członkiem Armii Krajowej, a ten podziemny ruch wyzwoleńczy, jako 

niepopierający komunizmu, był szczególnie tępiony przez przedstawicieli 

nowego ustroju. Tak napisała o niesłusznym aresztowaniu i skazaniu tego 

szlachetnego człowieka: „Zarzuty nie są znane. Takie bowiem są teraz czasy, że 

nie wiadomo, kto i co może być niewygodne, kto i kiedy może sprawę zdradzić, 

a nawet rzucać niesłuszne podejrzenia …. Sprawa ta przykra dla wielu z nas  

i szczególnie bolesna dla żony wzbudza niemiłe uczucia dla obecnego ustroju … 

Dezorientacja Polaków musiała być duża, skorośmy tak długo byli rozdarci  

w okresie niewoli, a otrzymawszy niepodległość 20 letnią też nie wszystko 

mieliśmy w porządku. Doprawdy! Więcej autorytetu zdobyłyby władze, gdyby  

z mniejszą skwapliwością wyszukiwały „zbrodniarzy” w osobach posiadaczy 

gazetki … Nie przyczyni się to do uspokojenia umysłów … I tak mamy dość pracy 

z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości, wiemy przecież, że musi runąć 

to co stare, że rodzi się nowy świat, a narodziny są trudne. Więcej prawdy 

nauczyło by nas większego poważania dla obecnego reżimu. Niedobrze stało 

się!”. W tych słowach równocześnie przebija realizm nauczycielki, która 

zdawała sobie sprawę, że losy Polski zostały przesądzone przez stworzony układ 

polityczny w świecie i przynajmniej w chwili obecnej nie mogły one zostać 

odwrócone. Z goryczą, ale także z ironią pokazywała, jak obecna sytuacja 

polityczna w Polsce przekładała się na proces edukacji i wychowania, dając 

przykłady z krzemienickiej szkoły. Pisała między innymi: „Praca w szkole 

potoczyła się zwyczajnym trybem pod obuchem okólników tak licznie teraz 

wydawanych … Rozpoczęcie roku szkolnego w Domu Ludowym, a nie  

w kościele, choć młodzież wcześniej spontanicznie przychodzi do kościoła, ale 

nauczyciele raczej po kryjomu” … „Urodziny Stalina”. Wszystko co żyło, chciało, 
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czy nie chciało, słuchało, czytało o urodzinach Stalina. Mojem zdaniem wiele  

z tego co pisano i mówiono na ten temat przechodziło aż w bałwochwalstwo. 

Ludzie stracili miarę w składaniu hołdów. … Wieś przyjmowała to wszystko 

obojętnie, żeby nie powiedzieć z ironią. Na poranek stalinowski grono 

nauczycielskie przyprowadziło młodzież do Domu Ludowego. Czyż to wszystko 

nie jest wielką blagą. Wszyscy czekamy na zmiany. Ja dalej nie wierzę w to, nie 

chcę wojny, godzę się na zmiany, tylko psiakrew dajcie nam ludzi uczciwych. Bez 

nich nie zrobimy nic, nie dojdziemy do niczego, będziemy zawsze tylko 

marionetkami, które lada szubrawiec będzie ciągnął za sznurki, gdzie jego 

kariera”. Nazywała rzeczy po imieniu pisząc: „Dwa zjawiska cechuje życie 

współczesne: skrytość i blaga … ludzie boją się jeden drugiego – mamy we wsi 

konfidentów i mamy nieszczerych, zakłamanych partyjników, tak zresztą jest nie 

tylko u nas”. Podobną akcję hołdowniczą musiała prowadzić Pani Turzyńska 

wraz z innymi nauczycielami w związku z mianowaniem na ministra obrony 

marszałka Konstantego Rokossowskiego. Pisała, że odbyły się lekcje o nim  

w klasie, nawet pierwszej, a nauczyciele musieli złożyć sprawozdania z lekcji na 

ręce kierownika szkoły. Treści zawarte w kronice Pani Julii świadczą dobitnie, że 

ich autorka źle znosiła sytuację w szkole, którą wymuszały „ideologiczne” 

posunięcia władz politycznych i oświatowych, dlatego z ulgą przeszła na 

emeryturę po 41 latach pracy szkolnej.  
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Julia Turzyńska jako działaczka społeczna 

Cały okres międzywojenny, a więc od rozpoczęcia pracy w krzemienickiej 

szkole, aż do wybuchu II wojny światowej, to czas gdy Pani Turzyńska oprócz 

nauki i wychowania dzieci, włączała się w działalność społeczności naszej 

wioski, a w niektórych jej dziedzinach, była tej działalności inspiratorką  

i bezpośrednią wykonawczynią. Wynika to z zapisów kroniki, chociaż Julia 

Turzyńska, jako osoba bardzo skromna, na żadnej ze stron kronikarskich 

zapisków nie umieściła słów świadczących o jej osobistych zasługach.  

Reżyserowała ona przedstawienia działającego we wsi strażackiego 

teatru, który wystawiał sztuki docierające swą treścią do wiejskiego widza,  

a równocześnie budzące poczucie patriotyzmu i oddziaływujące pozytywnie na 

kształtowanie odpowiednich postaw moralnych. 

Przygotowała młodzież do wizytacji biskupa Karola Fischera, który 

odwiedził szkołę. Założyła chór męski. Pierwsze występy tego chóru 

odnotowuje z okazji poświęcenia dzwonów kościelnych, a później uroczystości 

dziesięciolecia niepodległości Polski i poświęcenia Placu Wolności, a także 

otwarcia Domu Ludowego. Pani Turzyńska z zadowoleniem odnotowała fakt 

jednoczenia się społeczności Krzemienicy przy okazji takich uroczystości, co 

określiła mianem „podniosłego uniesienia obecnych”. Zadowolenie z pewnością 

potęgował fakt, że osobiście uczestniczyła w przygotowaniu programu takich 

uroczystości, gdzie dzieci szkolne recytowały wiersze i śpiewały patriotyczne 

pieśni. W swej kronice określała je jako „zasługujące na zapisanie złotymi 

głoskami”.   

W roku 1928 zostaje założone w Krzemienicy Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Męskiej i Żeńskiej – Pani Turzyńska włączyła się do pracy  

z młodzieżą. Przygotowała z tą organizacją wiele uroczystości kościelnych 

promieniujących na społeczeństwo wsi w kierunku umacniania katolickiej 

wiary. Była to na przykład uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru 

Stowarzyszeniu, poświęcenie figury Matki Bożej Królowej Polski na Placu 

Wolności, uroczystości z okazji Roku Świętego i 1900 rocznicy śmierci 

Chrystusa. W programie była między innymi procesja do Czarnej, gdzie 

powstała nowa parafia. Jej uczestnicy razem z mieszkańcami tej wioski wzięli 

udział w nabożeństwie w nowym czarnieńskim kościele. W podobnych 
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procesjach w tym czasie, do Łańcuta i Kraczkowej brali udział uczniowie naszej 

szkoły. Pani Turzyńska podkreślała bardzo podniosły i nastrojowy charakter 

nabożeństwa i procesji słowami „wróciliśmy dorośli i młodzież szkolna 

zmęczeni, ale w duszach pozostało prawdziwe skupienie religijne”. Taką 

podniosłą kościelną uroczystością było także poświęcenie statuy Serca 

Jezusowego (figurę tę do kościoła świętego Jakuba zakupiono za datki parafian, 

co Pani Turzyńska akcentowała słowami: „suma dana naprawdę od serca, co 

świadczy, że nasz lud da się nakłonić do ofiarności, byle trafić do niego dobrymi 

i mądrymi słowami”). Udział autorki słów w inicjatywie i w spełnieniu tego faktu 

był niewątpliwy. Przygotowała „akademię religijną ku czci Chrystusa Króla  

z programem: pieśni, deklamacje zbiorowe i indywidualne, utwory sceniczne”. 

Pracując z młodzieżą zrzeszoną w Kole Młodzieży Katolickiej wyjeżdżała  

z delegacją koła na zjazd diecezjalny. Pisząc o uroczystościach kościelnych, Pani 

Julia opisała pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej, na które co roku wyruszały tak 

zwane „kompanie” z Krzemienicy. Organizowała w szkole uroczystości z okazji 

Dnia Matki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poświęcenie sztandarów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej  

i Żeńskiej w Krzemienicy. Lata 30-te XX w. 



 

17 | S t r o n a  
 

 
 

Podziękowanie za pracę na rzecz Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej jakie na ręce 

Pani Turzyńskiej przesłał Biskup Przemyski. 
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Pani Turzyńska aktywnie włączała się w prace organizacji społecznych, 

które działały w Krzemienicy oraz tych, które za jej bytności tutaj powstawały. 

Przez długi okres czasu współdziałała z Ochotniczą Strażą Pożarną uczestnicząc 

w przygotowywaniu przez tę organizację różnych uroczystości patriotycznych  

i kulturalnych oraz obchodów „tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej”. Była 

reżyserem licznych przedstawień wystawianych przez amatorski teatr działający 

przy tej organizacji. Wcześniej, na jednym z zebrań Straży po utworzeniu „Koła 

Amatorskiego Teatralnego”, na prezeskę tego Koła wybrano właśnie Panią 

Julię. W 1935 roku współuczestniczyła z miejscowymi strażakami  

w zorganizowaniu manifestacji przy Placu Wolności w związku ze śmiercią 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej też okazji dokonała wpisu do arkusza 

kondolencyjnego w starostwie łańcuckim w imieniu delegacji z Krzemienicy. 

Była członkiem komitetu fundacji motopompy dla OSP w 1945 roku. Pięknie 

opisała uroczystość poświęcenia tego sprzętu. W uznaniu jej społecznego 

zaangażowania, miejscowi strażacy w 1938 roku chcąc uświetnić jubileusz  

20 - lecia pracy nauczycielki w Krzemienicy, wystąpili z „serenadą” z udziałem 

swojej orkiestry dętej. Jubilatka w swej kronice odnotowała to jako „dowód 

wielkiej życzliwości i delikatność wyczucia, co może jubilatce sprawić prawdziwą 

radość”. Wręczono jej przy tej okazji album z fotografiami nawiązującymi do 

pobytu w Krzemienicy oraz obraz Kossaka „My Pierwsza Brygada”. Ta strażacka 

„serenada” odbyła się całkowicie spontanicznie, bez wiedzy jubilatki. Pani 

Turzyńska, jako osoba bardzo skromna i nielubiąca rozgłosu, odmówiła 

zorganizowania uroczystości przez Radę Gminy i szkołę, ponieważ, jak wyznała 

„nie uznała za stosowne wychwalanie pracy, będącej tylko obowiązkiem”. 

Strażacy, pamiętając o jej zasługach dla tej organizacji wyróżnili kobietę 

dyplomem, gdy ta była już emerytką. Gdy w latach trzydziestych założono  

w Krzemienicy koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej uczestniczyła  

w organizowanych prelekcjach na tematy obronne. W kwietniu 1939 roku 

ukończyła organizowany w Łańcucie przez tę organizację kurs dla 

komendantów i zastępców komendantów Obrony Przeciwlotniczej Domów 

Mieszkalnych. Julia Turzyńska była także współzałożycielką Koła Gospodyń 

Wiejskich w 1934 roku, włączając się równocześnie aktywnie do pracy tej 

organizacji. 

Gdy w 1934 roku prowadzone były wybory do Rady Gromadzkiej, 

obdarzona zaufaniem mieszkańców Krzemienicy, Pani Julia Turzyńska została 
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wybrana jako radna Zbiorczej Rady Gminnej w Łańcucie, w skład której 

wchodziła nasza wieś. Po wyborze bardzo ubolewała jednak z powodu podziału 

społeczeństwa Krzemienicy spowodowanego faktem wyborów, co powtórzyło 

się także przy wyborze sołtysa wsi. Jako osoba wykształcona została 

komisarzem spisowym podczas powszechnego spisu ludności. Włączyła się do 

prowadzonych we wsi akcji na rzecz postępu rolniczego i sadowniczego oraz 

ochrony przyrody, przenosząc te działania na teren szkoły i aktywizując w tym 

kierunku młodzież szkolną. 

Ponieważ w Krzemienicy była grupa osób nieposiadających pełnego 

wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, w roku 1937 zorganizowano dla 

nich kurs dokształcający. Pani Turzyńska była współorganizatorką tego 

przedsięwzięcia, a także nauczycielką geografii jego uczestników. Była to 

działalność w pełni społeczna. 
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Podziękowanie od Związku Młodzieży Polskiej Męskiej w Przemyślu  

dla Pani Julii Turzyńskiej. 
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Wywiad z Panem Janem Ciba 

 Czy był Pan uczniem Pani Julii Turzyńskiej? 

 Pani Turzyńska nie uczyła mnie w szkole, ponieważ gdy ja rozpoczynałem 

naukę, ona była już na emeryturze. 

 To jak ją Pan poznał? 

 Jako mały chłopiec, jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole, spotykałem 

ją na drodze do sklepu, czy do kościoła. Wiedziałem, że jest to Pani 

nauczycielka i osoba szanowana w Krzemienicy, więc tak, jak uczyli mnie 

rodzice, zawsze jej się kłaniałem, mówiąc głośno „dzień dobry”, na co ona 

zawsze odpowiadała „dzień dobry dziecko”. Ponieważ mnie nie znała, kilka 

razy pytała „a czyj ty jesteś?”. Ponadto widywałem ją w kościele, jak na 

niedzielnej mszy lub na „majowym”, siedziała w ławce za balaskami, tuż przy 

ołtarzu. Lepiej poznałem ją, gdy zacząłem wypożyczać książki w wiejskiej 

bibliotece, w której pracowała już jako emerytka. 

 Jakie wywarła wtedy na Panu wrażenie? 

 Gdy pierwszy raz, razem z kolegą poszedłem do biblioteki, a było to w 2, czy  

w 3 klasie, to byłem onieśmielony i trochę obawiałem się Pani bibliotekarki. 

Siedziała za jakimś stołem, czy biurkiem, i wypełniała moczonym  

w kałamarzu piórem małe karteczki. Na nosie miała okulary w cienkich 

oprawach i pochylając głowę spoglądała na nas lekko wystraszonych. Teraz 

oceniłbym, że sprawiła na mnie wrażenie osoby kostycznej i surowej, bo 

przez chwilę patrzyła badawczo sponad tych okularów, jakby sondując, czy 

będzie z nas dobry „materiał na czytelników”. „Lody nieufności” jednak 

stopniały, gdy Pani Turzyńska odezwała się tymi mniej więcej słowami: 

„pewnie wy chłopcy chcecie wypożyczyć książki, ale najpierw powiedzcie, do 

której klasy chodzicie”. Wyczuliśmy, że Pani bibliotekarka poważnie nas 

traktuje i już odważniej odpowiedzieliśmy na to pytanie, i że już umiemy 

czytać. Gorzej poszło, gdy zapytano nas, jakie książki chcemy wypożyczyć, bo 

nasza znajomość literatury na tym „etapie czytelnictwa” była żadna, więc 

skwapliwie pokiwaliśmy głowami, gdy Pani Turzyńska zaproponowała nam 

jakieś bajki. Ja w taki sposób wypożyczyłem „O krasnoludkach i sierotce 

Marysi” Marii Konopnickiej. Po paru dniach, gdy biblioteka była czynna 

pobiegłem już sam, by książkę wymienić. Kilkurazowa wymiana bajek zrobiła 

ze mnie w oczach Pani Turzyńskiej stałego czytelnika i po pewnym czasie 
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proponowała mi kolejne pozycje, już trochę „poważniejsze” jak np. „Reksio  

i Pucek”. W miarę upływu czasu Pani Turzyńska ukierunkowała moje 

czytelnicze zainteresowania na coraz trudniejsze i ambitniejsze pozycje, 

najpierw przygodowe np. Karola Maya, czy Londona, a później podsuwała mi 

Sienkiewicza, czy Kraszewskiego.  

 Wiem, że lubi Pan czytać – czy miała na to wpływ pierwsza bibliotekarka - 

Pani Turzyńska? 

 Oczywiście, że tak. Zauważam to po ponad 60 latach od przeczytania 

pierwszej książki, ale dostrzegałem także w czasie nauki w szkołach, gdy 

niektóre z lektur miałem już przeczytane dzięki Pani Turzyńskiej. Jej też 

zawdzięczam, że dużo czytam, a w tym pierwszym okresie mojego 

czytelnictwa wprost „pochłaniałem” książki tak, że rodzice często ostrzegali 

mnie, że „popsuję sobie oczy”. Księgozbiór w bibliotece Pani Turzyńskiej nie 

był bogaty – były to raptem 3, czy 4 nieduże szafki książek, tak, że większość 

z nich w ciągu kilku lat przeczytałem, co Pani Turzyńska z uśmiechem 

zauważała. 

 Czy Pańskie kontakty z Panią Turzyńską były kontynuowane poza 

biblioteką? 

 Z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole średniej, wypożyczałem książki  

w Łańcucie, zresztą krzemienicką bibliotekę przeniesiona w inne miejsce – 

inny był też bibliotekarz. Panią Turzyńską spotykałem jak wędrowała gdzieś  

z laseczką i zawsze zamieniała ze mną kilka słów, jak mi idzie nauka itp. 

Później, gdy wyjechała poza Krzemienicę i gdy już pracowałem coraz rzadziej 

ją widziałem.  

 Czy ma Pan jeszcze inne wspomnienia związane z osobą tej zasłużonej dla 

Krzemienicy nauczycielki? 

 Moi rodzice w latach trzydziestych XX wieku należeli do Koła Młodzieży 

Katolickiej, w którym działała Pani Turzyńska. Wspominali oni, że brali udział  

w różnych uroczystościach kościelnych i z okazji świąt państwowych, na 

których występowali w przedstawieniach i inscenizacjach dla społeczeństwa 

wioski, które to przedstawienia przygotowywała i reżyserowała Pani 

Turzyńska. Moja mama często śpiewała różne piosenki i patriotyczne pieśni, 

których w ramach tego Koła nauczyła ją Pani Turzyńska. Pozostały mi  

w pamięci melodie kilku z nich jak: „Marsz Sokołów”, „Bartoszu, Bartoszu”, 
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„Hej strzelcy wraz”. Rodzice z szacunkiem wypowiadali się o swej 

nauczycielce, jako gorącej patriotce i zasłużonej mieszkance Krzemienicy. 

 

 

Pani Turzyńska z grupą kobiet z Krzemienicy na kursie robótek ręcznych. Około roku 1930. 
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Turzyńska jako nauczycielka i wychowawczyni 
 

Julia Turzyńska z radością zauważała każdą zmianę organizacyjną  

w szkole, a także drobne wydarzenia aktywizujące uczniów i ułatwiające naukę, 

na przykład zmianę kierownictwa szkoły i jego wpływ na podniesienie 

dyscypliny wśród uczniów, a także powstanie sklepiku w szkole prowadzonego 

przez młodzież szkolną.  

Włączała się do prowadzonych we wsi akcji na rzecz postępu rolniczego  

i sadowniczego oraz ochrony przyrody, przenosząc te działania na teren szkoły  

i aktywizując w tym kierunku młodzież szkolną. Przygotowała wraz z Kołem 

Młodzieży Katolickiej wystawę płodów rolnych. Wygłaszała wspólnie  

z nauczycielami szkoły pogadanki o ochronie zwierząt, a szczególnie ptactwa. 

(do Krzemienicy w pewnym okresie czasu przyjeżdżali Ślązacy, którzy kupowali 

śpiewające ptaki, wyłapywane przez tutejszą młodzież i dzieci. Przez głoszone 

pogadanki nauczyciele przerwali ten niehumanitarny proceder). 

 

 

I Komunia Święta rocznika 1941 w Krzemienicy na zdjęciu z Panią Julią Turzyńską. 
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Pani Turzyńska z gronem nauczycielskim Szkoły Podstawowej w Krzemienicy. 

Prawdopodobnie okres tuż po II wojnie światowej. 

 

 Przedstawiając Panią Turzyńską jako oddanego pedagoga i wychowawcę 

oraz człowieka o szlachetnym sercu, nie sposób nie wspomnieć o jej ogromnych 

zasługach dla wykształcenia trzech uczniów – Józefa Bieniasza, Antoniego 

Głowiaka i Andrzeja Domaradzkiego. Otóż dostrzegając zdolności chłopców, 

wzięła ich pod szczególną opiekę, w sensie zdobycia wiedzy, w zakresie pomocy 

materialnej, a w sumie także pokierowania ich losami. Wszyscy trzej zdobyli 

wyższe wykształcenie, co w tamtym czasie, w przypadku biednych wiejskich 

ludzi, było ewenementem. Nazywała tych chłopców „swoimi synkami”, cieszyła 

się ich życiowymi sukcesami oraz tym, że odwzajemniali jej „matczyne serce”, 

składanymi wizytami, jako studenci i wykształceni już mężczyźni. Określenie 

„synka” pasowało szczególnie do Józefa Bieniasza, który stracił matkę jako 

kilkuletnie dziecko. Pani Turzyńska zastępowała mu ją w wielu wymiarach. Gdy 

uczył się w łańcuckim Gimnazjum, a potem studiował na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, wspomagała go finansowo i duchowo. Ten jej „synek” ukończył 

wydział prawa i został wicedyrektorem Instytutu Bałtyckiego w Gdyni, walcząc 

słowem mówionym i pisanym o polskość naszego Wybrzeża. Gdy hitlerowskie 

Niemcy napadły na Polskę, podjął nierówną walkę w obronie Wybrzeża jako 

żołnierz. Poległ w pierwszych dniach wojny na Kępie Oksywskiej. Liczne 

opracowania dotyczące tego okresu wymieniają porucznika Bieniasza jako 

Polaka – patriotę, a niewątpliwy wpływ na taką postawę miało obywatelskie, 

patriotyczne wychowanie przez jego nauczycielkę Panią Turzyńską. Takich 
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przykładów obywatelskich i patriotycznych postaw mieszkańców Krzemienicy 

wychowanych przez Panią Turzyńską było z pewnością o wiele więcej. Często 

byli to bohaterowie bezimienni - zwykli mieszkańcy naszej wioski, ale także 

nauczyciele i wychowawcy pracujący w tutejszej szkole, kontynuujący dzieło 

pani Julii.   

 

Julia Turzyńska wraz z Józefem Bieniaszem, Andrzejem Domaradzkim i Antonim Głowiakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 | S t r o n a  
 

Wywiad z Panem Stanisławem Bieniaszem  

(synem Józefa Bieniasza) 

 Widziałam Pana na poświęceniu pomnika Julii Turzyńskiej. Czy wiązało coś 

Pana z tą osobą ? 

 Pani Turzyńska była moją chrzestną mamą. Jednak nie tylko to mnie z nią 

wiązało. Mój ojciec pochodził z biednej rodziny. Matka umarła mu  

w dzieciństwie. Jego ojciec ożenił się drugi raz i miał kilkoro dzieci, więc była 

tam ciężka sytuacja. Pani Turzyńska poznała mojego ojca i jego 2 kolegów, 

którzy wyróżniali się w nauce w szkole i zaopiekowała się nimi. To był Pan 

Domaradzki, Pan Głowiak i mój ojciec - Józef Bieniasz. Ponieważ w rodzinie 

Bieniaszów była trudna sytuacja, więc zaopiekowała się nim. Pani Turzyńska 

pomagała mu finansowo, a później sprawowała nad nim opiekę, prawie jak 

matka. Wykształciła go tak, że skończył przy jej pomocy gimnazjum, później 

wyższe studia i przeniósł się do Gdyni, gdzie był dyrektorem w Instytucie 

Bałtyckim. Panią Turzyńską odwiedzałem często. Kiedy tylko byłem  

w Krzemienicy, to do niej przychodziłem.  

 Jakie wystąpiły okoliczności, że została ona Pańską matką chrzestną ? 

 Była to pewnie rola mamy. Byłem za mały, żebym mógł na ten temat coś 

powiedzieć. Jak tato nie żył, to pewnie mama wybrała Turzyńską.  

 Czy wiąże Pan patriotyczne wychowanie Juli Turzyńskiej z zachowaniami 

pańskiego taty ? 

 Na pewno. W czasie swojej pracy w szkole w Krzemienicy, Pani Turzyńska 

wpajała patriotyzm, na przykład przy obchodach powstania listopadowego, 

czy rocznicy 3 Maja, a także uzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznice 

te były więc w Krzemienicy bardzo gloryfikowane. Ojciec wychowywał się  

w tej atmosferze, dlatego nastawiony był patriotycznie.  

 Jak odbiera Pan Julię Turzyńską jako osobę ?  

 Była bardzo pracowita, odpowiedzialna i starała się jak najlepiej przekazać 

swoje wiadomości uczniom. Zwłaszcza po I wojnie światowej, przyczyniła się 

do organizacji szkoły podstawowej w Krzemienicy.  

 Czy fakt przejęcia opieki nad grobem Julii Turzyńskiej przez szkołę uważa 

Pan za pozytywny ? 
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 Jak najbardziej. Zasłużyła. Miała duży wkład w nauczanie, opiekowała się 

młodzieżą, starała się jak najlepiej ich wychować, nauczyć. Dlatego uważam, 

że jest to po prostu słuszna decyzja. 

 Uważa Pan że ten fakt pozytywnie wpłynie na wychowanie uczniów szkoły  

w Krzemienicy ? 

 Oczywiście, jeżeli nauczyciele będą prowadzić pogadanki na temat historii 

szkoły, na temat nauczania i osobowości Pani Turzyńskiej, to uważam, że 

będzie to bardzo dobry element kształcenia młodzieży. 
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Julia Turzyńska jako zwykła kobieta – mieszkanka 

Krzemienicy 

 Jak już wspomniałyśmy, Pani Julia kochała Krzemienicę. Z przykrością 

przyjęła konieczność dwukrotnego jej opuszczenia. Pierwszy raz, gdy 

okupacyjne władze oświatowe przeniosły ją na rok do Głuchowa. Po raz drugi, 

gdy wyjechała z naszej wioski w rodzinne strony, w związku z koniecznością 

oddania zajmowanego należącego do parafii mieszkania, przybyłemu do wsi 

wikaremu. Było to postanowione w zawieranej umowie z proboszczem parafii, 

jednak w jej słowach przebijał żal, że musiała rozstać się z wioską, której była 

obywatelką i w której czuła się bardzo dobrze. Mieszkańcy Krzemienicy też 

kochali Panią Julię, dlatego wymówienie umowy mieszkania spotkało się  

z powszechnym oburzeniem. Rozstanie nie trwało długo, bo 2 lata. Gdy w 1956 

roku powstała w Krzemienicy gromadzka Biblioteka Publiczna, Pani Turzyńska, 

jako emerytka została bibliotekarką. Ciesząc się z powrotu do swej wioski,  

z zadowoleniem przyjęła tę funkcję. Tak napisała o tym fakcie: „Obecnie 

powierzono pracę bibliotekarki emerytowanej nauczycielce Julii Turzyńskiej, 

która wróciła do Krzemienicy, aby tu zacząć 37 rok stałego pobytu”. 

Równocześnie zaangażowała się w organizację obchodów 600 - lecia 

Krzemienicy. Miała bardzo duży udział w podjęciu inicjatywy tego jubileuszu  

i organizacji obchodów. Zgromadziła w związku z tym szereg dokumentów 

związanych z historią wioski. Opisała przebieg uroczystości, skład komitetu 

organizacyjnego, teksty zaproszeń, teksty wygłoszonych przemówień. Dzięki 

niej dokumenty te przetrwały do dzisiaj. 

 

Ślub Marii i Stanisława Hak, na zdjęciu nowożeńcy i goście weselni wraz z Julią Turzyńską. 
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Wywiad z Panią Zofią Skrobacz 

 Czy Julia Turzyńska uczyła Panią w szkole? 

 Tak, uczyła mnie od pierwszej do siódmej klasy. 

 Jak ją Pani zapamiętała jako nauczycielkę? 

 Pani Turzyńska była osobą szanowaną i bardzo dobrą. W tamtych czasach 

panowała bieda, dzieci niejednokrotnie przychodziły do szkoły głodne. 

Nauczycielka często przynosiła im chleb, jak również zachęcała, aby bogatsi 

uczniowie, dzielili się jedzeniem z kolegami. 

 Czy Pani Turzyńska wprowadzała dyscyplinę w klasie i czy była 

sprawiedliwa w ocenach? 

 Tak, trzymała dyscyplinę w klasie. Dziewczynki były grzeczne i spokojne, 

natomiast chłopców nieraz „wytargała” za uszy. Oprócz wiedzy szkolnej, 

uczyła też dobrych manier między innymi poszanowania dla starszych osób. 

Była wymagająca i oceniała sprawiedliwie.  

 Pamięta Pani mieszkanie Julii Turzyńskiej? Jak wyglądało, czy sama 

gotowała? 

 Tak, pamiętam. Mieszkanie miało dwa pokoje, łazienkę i kuchnię. Obiady 

przygotowywała jej kuzynka. 

 Czy przychodziła do Pani domu tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowała, czy 

lubiła też poplotkować? 

 Do domu mojego przychodziła kupować produkty rolne, takie jak młode 

ziemniaki, masło, ser, czy mleko. Nigdy nie zatrzymywała się na dłuższe 

dyskusje. Była osobą poważną, nie interesowały ją plotki. 

 Jak żyła w czasie okupacji? 

 W czasie okupacji życie było skromne i biedne, ale nauczyciele za swoją pracę 

byli wysoko wynagradzani. 

 Pani Turzyńska była osobą religijną i dlatego chciałam zapytać czy pamięta 

ją Pani z kościoła? Gdzie siedziała? 

 W kościele była tak zwana pańska ławka, która była usytuowana na samym 

przodzie kościoła. Miejsca te zajmowały osoby wysoko postawione, mądre  

i wykształcone. Siedziała tam również Pani Turzyńska. 

 Czy Pani Turzyńska miała przyjaciółki na wsi? 

 Miała dużo znajomych, których zapraszała na urodziny, czy też imieniny. 
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Wywiad z Panią Marią Dziura 

 Jak zapamiętała Pani Julię Turzyńską jako osobę? 

 Pani Julia była osobą skromną, uczynną i życzliwą dla innych. Nigdy nie narzekała. 

 Czy była ona uczynna jako sąsiadka? 

 Tak, bardzo chętnie pomagała innym, niekiedy nawet w sposób finansowy. 

Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mama była w szpitalu, to Pani Julia 

Turzyńska gotowała nam obiady. 

 Pamięta Pani, czy Julia Turzyńska miała jakieś hobby, interesowała się czymś? 

 Bardzo dużo czytała, słuchała radia, interesowała się tym, co dzieje się  

w kraju i w naszej wiosce, a hobby w ściśle tego słowa znaczeniu nie 

zauważyłam. Pamiętam ją jako starszą, spokojną sąsiadkę. 

 Czy Julię Turzyńską często odwiedzali miejscowi ludzie, udzielała dzieciom 

korepetycji? 

 Tak, bardzo często z grona nauczycielskiego. Byli uczniowie, którzy niekiedy 

nawet troszczyli się o jej potrzeby materialne. Jeżeli zachodziła potrzeba, to 

nigdy nie odmawiała, tylko bardzo chętnie pomagała dzieciom w nauce. 

Kojarzyła mi się z typem Judyma, u którego powołanie jest najważniejsze. 

 
Poświadczenie „prawa swojszczyzny”. Dokument ten jest jak gdyby nadaniem przywileju 

honorowego obywatelstwa Krzemienicy. 
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Ślady pozostałe w społeczności Krzemienicy będące 

niewątpliwym udziałem działania Pani Turzyńskiej 

 Pani Julia Turzyńska była pierwszą osobą w Krzemienicy, która 

poszukiwała źródeł i zgromadziła informacje o jej powstaniu i początkach 

istnienia. Sięgała do dokumentów w języku niemieckim i polskim (książka „Das 

Schoffenbuch der Gem. Krzemienica”, „Księgi ławnicze miejscowości 

Krzemienica”). Korzystała z dokumentów archiwalnych podczas wystawy 

zorganizowanej podczas 600-lecia Łańcuta i Krzemienicy. Zabiegała  

o przetłumaczenie tekstów źródłowych pisanych w języku staroniemieckim. 

Korespondowała w tej sprawie z kompetentnymi osobami mieszkających poza 

Krzemienicą, a wywodzącymi się z naszej wioski. Ze zgromadzonych przez nią 

materiałów korzystali autorzy późniejszych opracowań, poszerzający historię 

naszej wioski. 

 Dokonała opisu kościoła Świętego Jakuba według stanu z I połowy  

XX wieku oraz przedstawiła historię starań o budowę nowego. 

 Zbierała i spisywała wspomnienia i relacje starszych osób (Józef Mucha, 

Józef Kluz, Marcin Rejman). Wykorzystywała ich opowiadania i opisy do 

„fotografowania” życia mieszkańców Krzemienicy. 

  Opisała stan wioski po wybuchu I i II wojny światowej, a także w czasie 

ich trwania. Zebrała nazwiska śmiertelnych ofiar tych wojen, co posłużyło do 

umieszczenia nazwisk bohaterów na „Pomniku przy Placu Wolności”. 

 Sporządziła spis nauczycieli pracujących w krzemienickiej szkole od jej 

założenia w roku 1887, tj. od zaboru austriackiego, II Rzeczpospolitej Polskiej,  

w czasie okupacji niemieckiej oraz po wyzwoleniu do lat 50 tych. 

 Na podstawie relacji starszych mieszkańców Krzemienicy i dostępnych 

dokumentów opisała historię i funkcjonowanie organizacji społecznych  

w wiosce: Kółka Rolniczego, Kasy Spółdzielczej, Spółdzielni Oszczędnościowej – 

Kasy Reiffeisena, Drużyny Bartoszowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Spółdzielni 

Mleczarskiej. Opisała historię powstania Pomnika Grunwaldu, figury Świętego 

Jakuba, kapliczki na stawie. Wiele opracowań, które powstały w okresie 

późniejszym opartych jest na jej pracy. 
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 Napisała nuty do muzycznych części „Wesela Krzemienickiego”, co ocaliło 

od zapomnienia piękne piosenki i melodie ludowe sprzed wielu lat. 

 W swej wieloletniej pracy pedagogicznej i wychowawczej, w działalności 

społecznej i charytatywnej na rzecz organizacji społecznych i mieszkańców 

Krzemienicy akcentowała swą miłość i przywiązanie do miejsca, w którym żyła  

i pracowała. Traktowała i sławiła naszą wieś jako swą „małą ojczyznę”. 
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Jakie nauki i wskazówki swą życiową postawą  

i zachowaniem przekazała nam Pani Julia Turzyńska, 

które powinniśmy realizować my uczniowie naszej 

szkoły, a równocześnie obywatele, którzy niebawem 

będą współuczestniczyć w kształtowaniu przyszłości 

Krzemienicy – dlaczego Pani Julia Turzyńska jest 

ciekawą i wartościową osobą? 

 Czytając Jej życiorys, pamiętnik i historię Krzemienicy powinniśmy się od 

Niej uczyć przede wszystkim jak żyć i jakie wartości preferować. Naszym 

zdaniem są to: sprawiedliwość, solidarność ze społeczeństwem w trudnych 

czasach międzywojennych i okupacji, szacunek dla ludzi, także tych prostych, 

wiejskich. Pani Julia nigdy nie dzieliła ludzi na lepszych i gorszych, tych 

wykształconych i prostych, nie wywyższała się jako przedstawicielka inteligencji. 

Dzisiaj można by nazwać tę kobietę „człowiekiem solidarności”, ponieważ  

w swym postępowaniu była „zawsze ze wszystkimi, a nie przeciw wszystkim” 

(tak solidarność zdefiniował Papież św. Jan Paweł II). Tak jak ona powinniśmy 

naszą pracę, naukę traktować w wymiarze patriotyzmu i wykonywania jej dla 

dobra Ojczyzny, nie wstydząc się słowa „patriotyzm”, „obowiązek obywatelski”, 

„miłość do ojczystej ziemi”. Tak jak Pani Turzyńska, z należytym, szacunkiem, 

powinniśmy odnosić się do godła i barw narodowych. Patriotyzm Pani Juli jest 

godny naśladowania- w jej życiu, zawsze na pierwszym miejscu był los Ojczyzny, 

jej obywateli. Pani Julia Turzyńska uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę  

i cierpienie – pokazała nam, czym jest solidarności z pokrzywdzonymi, 

nieważne, czy są to współmieszkańcy wioski, przesiedleńcy wojenni, czy ludzie 

którzy zostali dotknięci klęskami żywiołowymi. Powinniśmy brać przykład  

z takich jej cech charakteru jak skromność, wysoka kultura osobista  

i bezstronność. Była ona osobą bardzo pobożną – należy naśladować jej wiarę  

w moc modlitwy. W ciężkich chwilach potrafiła zarażać optymizmem, by tym 

pomóc ludziom, ale gdy trzeba, trzeźwo oceniała sytuację niejednokrotnie 

doradzając jak się zachować. Odważna w formułowaniu sądów – potrafiła 

nazywać rzeczy po imieniu, nawet wtedy, gdy nie zdobywała tym popularności. 

Była wrażliwa na sprawy społeczne Krzemienicy – stąd płynie dla nas nauka, by 
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angażować się w bezinteresowną pracę na rzecz społeczności, w której żyjemy, 

by pracować dla naszej „małej ojczyzny”. Była pedagogiem i wychowawcą  

z powołania. Kochała dzieci. Cieszyła się ze wszystkich sukcesów swoich 

wychowanków, ale bolała nad każdym przypadkiem, gdy działa im się krzywda, 

gdy cierpiały w czasie wojny, gdy chorowały, gdy dotykały ich epidemie. 

Martwiło ją niepoprawne zachowanie podopiecznych, które nie zawsze 

wynikało z ich złej woli, ale gdy przyczyny tego miały związek z rozluźnieniem 

moralnym społeczeństwa. 

 Doceniając zasługi Pani Julii Turzyńskiej dla Krzemienicy, a przede 

wszystkim dla naszej szkoły, proponujemy, by dla uhonorowania tej ważnej dla 

naszego środowiska osoby, salę w której mieści się nasza szkolna biblioteka 

nazwać jej imieniem. Wówczas nad wejściem do biblioteki należałoby umieścić 

stosowny napis, a przy drzwiach jej portret. W rocznicę jej urodzin szkoła 

mogłaby organizować „wieczorki czytelnicze” nazywane jej imieniem, w których 

braliby udział uczniowie naszej szkoły. Można by połączyć je ze wspomnieniami 

starszych osób o Pani Julii . 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej pracy,  

tj. Paniom i Panom: Janowi Ciba, Jackowi Lalickiemu, Dorocie Woś,  

Stanisławowi Bieniasz, Zofii Skrobacz, Mari Dziura. 

 

Zuzanna Skrobacz 

Paulina Kruk 
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