
Życiorys Antoniego Siudaka 

Antoni Siudak urodził się 1 stycznia 1920 r. w Jeżowem, jako dziecko Zofii i  Michała 

Siudak. Jego ojciec prowadził zakład szewski, zaś mama zajmowała się domem i wychowaniem 

dzieci. Rodzice prowadzili również gospodarstwo rolne. 

W latach 1927 -1932  Antoni Siudak uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Jeżowem im. ks. 

Stanisława Staszica. W 1932 roku zmuszony był przerwać edukację, z uwagi na konieczność 

pomocy matce w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Konieczność ta podyktowana była również 

faktem wyjazdu ojca do pracy za granicę, a konkretnie do Francji.  W latach  1932-1938 Antoni 

pracował na roli, zaś po powrocie ojca od 1938 r. wraz z nim kontynuował pracę w zakładzie 

szewskim.  

W dniu 28.06.1942 r. Antoni wziął ślub z Franciszką Piędel, z którą pozostawał w związku 

małżeńskim przez 62 lata, aż do śmierci Franciszki w 2005 r. W dniu 27 października 1997 r. 

Franciszka i Antoni Siudak zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  medalem 

za długoletnie pożycie małżeńskie.  

W trakcie okupacji w 1942 r. Antoni Siudak został aresztowany przez hitlerowców i wraz z 

grupą innych osób miał być rozstrzelany. Przez całą dobę osoby aresztowane leżały na placu 

kościelnym w Jeżowem, a następnie decyzją niemieckiego oficera wszyscy zatrzymani zostali 

przymusowo wysłani na tereny III Rzeszy do pracy przymusowej. Antoni Siudak w okresie od 

02.05.1943 r. do końca wojny tj. 1945 r. pracował przymusowo w fabryce porcelany należącej do 

Firmy Villeroy – Boch. W trakcie pobytu w Dreźnie przeżył najbardziej niszczycielski nalot 

dywanowy w historii, który miał miejsce w nocy z 13 na 14 lutego 1945 r. Pożary powstałe w 

wyniku bombardowań wywołały burzę ogniową, która zniszczyła miasto, zaś straty ludzkie 

szacowane były na ok. 22,7 tys. do 25 tys. zabitych.  

Po kapitulacji Niemiec i zakończeniu wojny Antoni miał propozycje przejścia na terytorium 

amerykańskiej strefy okupacyjnej, postanowił jednak wrócić do Polski.  Podróż do kraju trwała 2 

tygodnie częściowo pieszo, częściowo wozem, częściowo innymi dostępnymi środkami 

komunikacji.  

 Po powrocie do Polski, początkowo kontynuował pracę w zawodzie szewca, następnie przez 

9 miesięcy pracował w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Kamieniu – filii GKS Jeżowe oraz dwa lata 

w mleczarni w Nisku.  

 W 1949r. Antoni Siudak rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w 

Jeżowem, w której przepracował 32 lata, aż do emerytury na którą przeszedł w 1981. Pracując w 

Spółdzielni pełnił funkcję brakarza słomy lnianej, konopnej i włókna tj. zajmował się oceną i 



klasyfikacją produktu oraz sprawdzaniem jego jakości. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany 

i odznaczany, w tym Złotym Krzyżem Zasługi. W 1988 r. będąc już na emeryturze, wybrany został 

radnym Gminnej Rady Narodowej w Jeżowym. 

 Ze związku małżeńskiego Antoniego i Franciszki Siudak na świat przyszło 7 dzieci. 

Zdzisława, Antoni, Stanisław (Aleksander), Zofia, Adam, Maria oraz Andrzej. Antoni Siudak ma 

jedenaścioro wnucząt oraz trzynaścioro prawnucząt.  

 

 


