
100 lat 
niepodległości 
Dziękujemy!



„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci 

żywych..."



Józef 
Rutkowski 

z Noskowa



15.03.1916-14.12.2007



Żołnierz w wojnie 
obronnej we 

wrześniu 1939 roku



Jeniec
wojenny



Więzień 
nazistowskiego 

niemieckiego obozu 
koncentracyjnego



Józef Rutkowski urodził się 15 marca 
1916 roku w Noskowie jako siódme 

dziecko Ignacego Rutkowskiego
i Władysławy Rutkowskiej. Miał 

trzech braci i sześć sióstr.



Władysława i Ignacy Rutkowscy ze swoimi dziećmi.

Ich syn- Józef  stoi pomiędzy swoimi rodzicami.



Razem z rodziną



Jako 21-letni młodzieniec 
rozpoczął w 1937roku służbę 

wojskową w Jarocinie
i Ostrogu.



Tam zastał Go wybuch II wojny 
światowej.



Zdjęcie z 1938 roku z pobytu w wojsku



Spotkanie rodzinne w dniu 24 stycznia 1967 r. po pogrzebie matki
Władysławy. Dzieci Władysławy i Ignacego Rutkowskich z rodzinami.
Józef Rutkowski stoi w górnym rzędzie – czwarty od prawej strony.



Państwo Rutkowscy z bliźniakami



Kapo w obozie koncentracyjnym
SACHSENHAUSEN-ORANIENBURG  



Jako jeniec wojenny dostał się do niewoli w 
Brzuchowicach pod Lwowem.

Potem rozpoczęła się jego wojenna tułaczka poprzez Radom, Kraków, 
by wreszcie trafić do Niemiec jako robotnik przymusowy w majątku 

okupanta. 



18 LUTEGO 1943 ROKU STAŁ SIĘ WIĘŹNIEM 
NIEMIECKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO 

SACHSENHAUSEN-ORANIENBURG .



Przebywał tam do 2 maja 1945 roku .



.Było to miejsce cierpienia, 
ciężkiej 

i niewolniczej pracy, a dla 
wielu więźniów – miejsce 

śmierci.



Osoby chore i niezdolne do pracy 
zagazowywano, a później spalano.



Miał szczęście - przeżył.
Szacuje się, że w hitlerowskich obozach koncentracyjnych zginęło blisko 
11 milionów ludzi (zdjęcia przywiezione przez J. Rutkowskiego z wojny)



Jako więzień obozu 
koncentracyjnego 
był odnotowany 
pod numerem 
60674. 



Po zakończeniu wojny razem z innymi 
współwięźniami został wyzwolony przez wojska 
amerykańskie. 



Oto legitymacja z pobytu w Lubece potwierdzająca 
przebywanie  Józefa Rutkowskiego w niemieckich 

obozach koncentracyjnych.



Do 1947 roku przebywał w Lubece, 
z której, na prośbę matki, wracał do 

domu - pociągiem towarowym. 
Uległ wtedy ciężkiemu wypadkowi.

Pociąg stanął w płomieniach, czego 
skutkiem były rozległe poparzenia 

ciała Józefa Rutkowskiego.



W okresie od 23 sierpnia 

do 25 września 1947r.  przebywał w 
szpitalu w Szczecinie. Następnie od 

30 września do 17 października 
1947r. korzystał ze stałych 

opatrunków w Ambulatorium 
Wydziału Opieki Społecznej tego 

miasta.  







Dnia 23 sierpnia 1947r. otrzymał 
zaświadczenie od Ministerstwa 

Administracji - Państwowy Urząd 
Repatriacyjny - nr 105516, który 
uprawniał go do jednorazowego 

bezpłatnego przejazdu kolejowego do 
rodzinnej miejscowości Noskowo.



Po powrocie do Polski 23 czerwca 1948 roku w kościele 
parafialnym w Sławnie Józef Rutkowski zawarł związek 

małżeński z Franciszką Kruszczyńską.



Mieli trójkę dzieci, od których doczekali się sześcioro 
wnuków i pięcioro prawnucząt (aktualnie już dwunastu 

prawnucząt).



50 – lecie ślubu



Przed kościołem w Marzeninie 
Rok 1998



Józef Rutkowski
mieszkając w Noskowie, 
zajmował się rolnictwem 
i prowadził własne
gospodarstwo.



Za swoją odwagę i męczeństwo , w 
uznaniu zasług wojennych oraz za 
udział w walce o wyzwolenie Polski 
spod okupacji niemieckiej i pobyt w 

hitlerowskim obozie koncentracyjnym 
otrzymał trzy odznaczenia. 



Między innymi w 1987 roku otrzymał Krzyż 
Oświęcimski.



Odebrał również Medal za Udział 
w Wojnie Obronnej 1939 roku.



Został także odznaczony przez 
ówczesne najwyższe władze 
państwowe

Medalem Zwycięstwa
i Wolności 1945r.



Józef Rutkowski razem z 
małżonką Franciszką





W rodzinnym gronie





Zmarł 
14.12.2007
w Noskowie



Spoczywa na marzenińskim 
cmentarzu



„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci 

żywych..."



Dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się
w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie 

uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Gościem honorowym była pani Halina Kucza, córka pana Józefa Rutkowskiego oraz 

pani Justyna Górna, wnuczka. 
Uczniowie pracujący w projekcie 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski 
(wśród nich jest Natalia Górna-prawnuczka pana Rutkowskiego)

przygotowali z przekazanych przez rodzinę materiałów wystawę poświęconą życiu 
tego bohatera-patrioty, uczestnika walk narodowowyzwoleńczych we wrześniu 1939 

roku, jeńca wojennego, więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych, o którym 
świadectwo winno pozostać w pamięci nie tylko rodziny,

ale i szerszej społeczności.
Natalia przedstawiła społeczności szkolnej sylwetkę swojego pradziadka 

przygotowaną w formie prezentacji multimedialnej .
Oto  relacja filmowa z tej uroczystości.



Córka Józefa Rutkowskiego – pani Halina Kucza jako gość honorowy podczas 
uroczystości Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Marzeninie dnia 9 
listopada 2018 roku (zdjęcie wykonane na tle wystawy poświęconej jej ojcu).



Prawnuczka Józefa Rutkowskiego – Natalia Kucza – uczestniczka projektu będąca uczennicą  
Samorządowej Szkoły Podstawowej W Marzeninie



„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci 
żywych..."

Społeczność Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie podczas uroczystości 
Święta Niepodległości (Pani Halina Kucza w pierwszym rzędzie – siedzi druga od prawej 

strony)



Stoją od lewej: opiekunka projektu CDEW pani A. Kędzierska, potomkowie Józefa Rutkowskiego: Justyna 
Górna – wnuczka, Natalia Górna – prawnuczka, Halina Kucza – córka oraz Dyrektor Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Marzeninie Pani Mariola Jędrzejewska



Grupa projektowa Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii 
Wielkopolski razem z opiekunką, panią Anną Kędzierską



Pani Halina Kucza przemawiająca podczas szkolnej akademii 
poświęconej pamięci Jej ojca – Józefa Rutkowskiego



100 lat 
niepodległości 

Dziękujemy!



FILM PRZEDSTAWIAJACY FRAGMENTY AKADEMII SZKOLNEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI 
PANA JÓZEFA RUTKOWSKIEGO

https://www.youtube.com/watch?v=z2siqnUiRPM&f

https://www.youtube.com/watch?v=z2siqnUiRPM&feature=youtu.be


Bibliografia
(archiwum rodzinne dzieci i wnuków pana Józefa 

Rutkowskiego)


