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        Obywatelstwa
Gminy Trąbki Wielkie

R a d a   G m i n yR a d a   G m i n y

T r ą b k i   W i e l k i eT r ą b k i   W i e l k i e

W oparciu o uchwałę  nr  69/VII/2008 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 września 2008

roku w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji ds. Honorowego Obywatelstwa Gminy

Trąbki  Wielkie   oraz przyjęcia  Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Trąbki  Wielkie,

Regulaminu  Pracy  Komisji  ds.  Honorowego  Obywatela,  w  obecności  wszystkich  członków  ,

komisja  postanowiła  zaakceptować  wniosek  złożony  przez  Wójta  Gminy  Trąbki  Wielkie  o

przyznaniu  Pani  Józefie  Krośnickiej  tytułu  Honorowego  Obywatela  Gminy Trąbki  Wielkie.  W

wyniku tajnego głosowania kandydatka otrzymała 50 punktów na 50 możliwych.

Komisja  wnosi  do Rady  Gminy Trąbki  Wielkie  o  nadanie  Pani  Józefie  Krośnickiej  –

tytułu Honorowego Obywatela Gminy Trąbki Wielkie.  

Komisja ds. Honorowego Obywatelstwa

Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol – Przewodniczący Komisji

Józef Sroka – Członek

Ks. Prałat Edward Szymański – Członek

Barbara Harbul – Członek 

Przemysław Sautycz hm – Członek



U Z A S A D N I E N I E

Pani Józefa Krośnicka  (z domu Kołakowska)  urodzona 18 marca 1914 r. w Pułtusku nad

Narwią.  Spędziła  tam  dzieciństwo  i  lata  szkolne  aż  do  matury.  Studia  na  Uniwersytecie

Warszawskim ukończyła w 1938 roku, otrzymując dyplom magistra filozofii  w zakresie historii. Po

studiach  rozpoczęła pracę jako nauczycielka historii w Gimnazjum i Liceum Męskim im. Piotra

Skargi  w  Pułtusku.  Dalszą  pracę  w  oświacie  przerwał  niemiecki  napad  na  Polskę  .  W czasie

okupacji chwytała się różnych prac, aby zapewnić sobie i rodzicom utrzymanie. W konspiracyjnej

walce  wyzwoleńczej  aktywnie  uczestniczyły  również  pułtuskie  nauczycielki.  W  podziemnych

strukturach  AK pełniły  zazwyczaj  rolę  łączniczek.  Z  udokumentowanych  źródeł  wynika,  iż  w

szeregach  łączniczek  AK  znajdowała  się  także Józefa  Krośnicka  (Kołakowska)(ps.  „Ziutka"  i

„Barka") .Prowadziła  również  tajne  nauczanie.  Jesienią  ewakuowana  przez  Niemców,  wraz  z

rodziną, tułała się przed linią frontu przez osiem miesięcy.

 Wyzwolona przez aliantów w Lubece, już w trzy tygodnie po zakończenie wojny, założyła

Polską Szkołę Powszechną dla dzieci. Po powrocie do kraju, w wypalonym blisko w 80% Pułtusku,

nie znalazła ani mieszkania, ani pracy. W dniu 1 stycznia 1946 roku poślubiła w Pułtusku Jerzego

Krośnickiego, byłego więźnia obozu w Sachsenhausen, związanego z Pomorzem od 1927 roku. W

poszukiwaniu pracy pojechali  w nieznane.  Pracę i  zrujnowane mieszkanie znaleźli  na Pomorzu

Zachodnim w gminie Choszczno. Zimą w czasie ferii urządzała w swoim domu dzieciniec. Mąż

przesłuchiwany  przez  Urząd  Bezpieczeństwa  dostał  propozycje  zostania  tajnym

współpracownikiem. Po odmowie został aresztowany siedział w piwnicy Urzędu Bezpieczeństwa w

Choszcznie, odmawiając dalszej współpracy. Po zwolnieniu z aresztu został ponownie wezwany na

przesłuchanie pojechał na nie z walizką, którą spakowała mu żona. W walizce był prowiant  i ciepłe

ubranie.  Pracownik  Urzędu  Bezpieczeństwa  po  zrewidowaniu  walizki  zwolnił  z  aresztu  Pana

Jerzego. Walizka zajmuje istotne miejsce we wspomnieniach Pani Józefy.  Opowiadała o niej  ze

łzami w oczach.

W poszukiwaniu  swego  miejsca  Państwo  Krośniccy  trafili  w  kwietniu  1955  r.  na  Ziemię

Gdańską, gdzie Pan Jerzy dostał posadę głównego agronoma w zespole PGR w Sobowidzu, a Pani

Józefa przez dwa lata pracowała tam jako planistka. Małżeństwo  zamieszkało wraz z piątką swoich

dzieci(trzech synów i dwie córki), w „pałacu” w Sobowidzu, zajmując niewielkie mieszkanie. Do

pracy  w  szkole  wróciła  dopiero  po  „polskim październiku”,  na  fali  odwilży  po  stalinowskich

represjach. W sobowidzkiej szkole przepracowała 4 lata, w ostatnim okresie jako kierowniczka.



Zasługą  Pani  Józefy  było  rozpoczęcie  budowy  nowej  siedziby  szkoły.  Szkołę  w  Sobowidzu

ukończyło czworo Jej dzieci. Pani Krośnicka  otrzymała w 1961 roku etat w Szkole Podstawowej nr

3 przy ulicy J. Matejki w Pruszczu Gdańskim, pierwszej zbudowanej w powiecie gdańskim szkole

Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego. Do emerytury pracowała w pruszczańskich szkołach.    

   

 Po  zakończeniu  pracy  zawodowej  czas  wolny  od  obowiązków  i  spraw  rodzinnych

przeznaczyła  na  pracę  społeczną  oraz   pisanie  kronik,  wspomnień,  artykułów  prasowych  i

opracowań historycznych, z których znaczna część została opublikowana. Całe swoje dorosłe życie

poświęciła  na  pomaganie  ludziom,  krzewienie  patriotyzmu  i  dobrych  postaw  obywatelskich.

Zgłębianie i opisywanie historii stało się Jej życiową pasją. Dla mieszkańców naszej gminy książki

Pani Krośnickiej są szczególnym źródłem wiedzy o historii naszej „małej ojczyzny”.

 Pani  Józefa  uczestniczyła  w  ważnych  dla  naszej  gminy  uroczystościach  patriotycznych  i

okazjonalnych :  

 w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej w Sobowidzu (1996),

 w Apelu w Granicznej Wsi, z okazji 60 rocznicy śmierci Alfa Liczmańskiego(2000),

  w uroczystości 75 rocznicy nadania sztandaru Szkole Powszechnej Macierzy Szkolnej w

Ełganowie (2009). Podczas tych uroczystości doszło do spotkania z Anną Burdówną, o trzy

lata starszą wieloletnią przyjaciółką , znaną jej tylko z korespondencji, 

  w uroczystościach organizowanych w Kłodawie z okazji 70 rocznicy śmierci Ks. Roberta

Wolhfeila, przedwojennego proboszcza parafii p.w. Św. Jakuba(2010),

  w uroczystościach z okazji Gminnych Obchodów Konstytucji 3 Maja organizowanych w

Ełganowie( 2014), 

 w uroczystych Obchodach 80-lecia Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich (2014),

Pani Józefa Krośnicka wydała drukiem następujące pozycje:

 KROŚNICKA, Józefa, Z czasów przełomu 1944-1945,Pułtusk 1995.

 KROŚNICKA,  Józefa  Zanim  Gdańskie  Wyżyny  wróciły  do  Polski  -  Pelplin:  Wydaw.

Diecezjalne, 1997.

  KROŚNICKA, Józefa  Pamięci  księdza prałata  Józefa  Waląga proboszcza parafii  Matki

Boskiej  Nieustającej  Pomocy  w  Pruszczu  Gd.-  Pruszcz  Gdański:  M.  Krawyciński,  W.

Bogacka, Klub Radnych „AWS”, 2000 

 KROŚNICKA, Józefa Z dziejów oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie

gdańskim (1919-1980)- Pruszcz Gdański: [B. w.], 2002  



 KROŚNICKA, Józefa W cieniu Gdańska (zarys dziejów Pruszcza Gdańskiego i okolicy na

tle  historii  ziemi  gdańskiej  T.  1:  Od  czasów  najdawniejszych  do  roku  1572.-  Pruszcz

Gdański: AGNI, 2003 

 KROŚNICKA, Józefa   W cieniu Gdańska (zarys dziejów Pruszcza Gdańskiego i okolicy na

tle historii ziemi gdańskiej) T.: W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1573-1772).- Pruszcz

Gdański: AGNI, 2004 

 KROŚNICKA, Józefa Księga Pamiątkowa kolejarzy polskich z rejonu Pruszcza Gdańskiego

w latach 1920-1939 pozostających w służbie Polskich Kolei Państwowych (PKP) na terenie

wolnego miasta  Gdańska  zamordowanych w hitlerowskich  obozach koncentracyjnych w

latach 1939-1944- Pruszcz Gdański: Wydaw. AGNI, [2005]. 

 KROŚNICKA, Józefa W cieniu Gdańska T. 3: (1772-1945).- Pruszcz Gdański: Agni, 2006 

 KROŚNICKA, Józefa Wspomnienie o księdzu Robercie Wohlfeilu: proboszczu parafii Św.

Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej (1889 - 1940)- Firma Fotograficzno-Poligraficzna

AGNI, 2007. 

           Komisja przygotowała powyższe uzasadnienie na podstawie przedłożonych dokumentów

wnioskodawcy oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem na Honorowego Obywatela Gminy

Trąbki Wielkie oraz innych dostępnych źródeł.
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