
                                                                                                                                                    

            Waldemar Żak 
            *8.02.1959 Nisko 

          

              ż. Anna Morawska
             * 17.01.1964 

          
                 Agnieszka Żak 

                 * 9.07.1986 St.W. 

            

                 Katarzyna Żak 

                 *21.03.1988 St.W. 

 

                 Grzegorz Żak 

                 * 9.07.1990 St.W.  

 

                  Gabriela Żak 

                 *18.02.2002 St.W. 

 

            Piotr Żak 

            *20.10.1960 St. Wola 

          

     ż. Elżbieta z d. Chmiel 

            *8.04.1964 T-brzeg 

 

             Dominika Żak 

      *4.09.1987 T-brzeg 

 

              Jakub Żak 

         Mirosława Jonasz                            *1.12.1989 St. Wola 

             * 26.02.1972  St.Wola 

                Artur Żak 

         m. Bogdan Czerwiński                        *8.01.1993 St. Wola 

         *12.07.1973  St.Wola 

 

      Paulina Czerwińska 

      *12.06.1995  St.Wola 

 

      Natalia Czerwińska 

       *13.08.1999  St.Wola 

 

      Urszula Czerwińska 

      * 6.09.2001  St. Wola 

 

 

 

  Zofia i Alfons Żakowie 

 

 

Informacji do tej tablicy dostarczyła Maria Sapińska ( 2.2.7.7.8.1.) 
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2.2.7.7.6. 

         Z  o  f  i  a 
* 12.03.1921 Majdan Zb. 

+ 12.11.2008 Stalowa Wola 
 

m. Alfons  Żak 

*16.11.1912 Wólka Turebska 
  Szef org. Armii Krajowej w 

Majdanie Zb. Aresztowany 

podczas 1.pacyfikacji w dn. 

30.03.1943 r. Zamordowany w 

nieznanym miejscu. 

 
          Magdalena 

                Żak 

         illeg. 

* 1.11.1941 Majdan Zb. 
 

m. Maksymilian Jonasz 

*20.09.1938   Nisko 

+31.12.1997. 

              Helena 

                Żak 
                                             illeg. 

*1.04.1940 Majdan Zb. 

+6.07.1994  St. Wola 

 

m. Mieczyslaw Macuga 

* 1943   Sosnowiec 

2.2.7.7.6; Żak 



Zofia Żakowa - Wspomnienie z przeszłości. 

 

Urodziłam się i wychowałam w Majdanie Zbydniowskim, w rodzinie Michała Chciuka i Anieli 

z Karbarzów. Rodzice moi byli rolnikami. Także w Majdanie ukończyłam szkołę podstawową, 
i jako 18 – letnia panienka, 29 maja 1939 roku, wyszłam za mąż za Alfonsa Żaka, syna 

Wojciecha i  Jadwigi Żaków. 

Mąż brał udział w Wojnie 1939 roku. Do domu powrócił pod koniec października. 

Prowadziliśmy wspólnie sklep towarów mieszanych w naszym domu. Mąż mój należał do 

ZWZ , a potem do Armii Krajowej. Był dowódcą oddziału, i nic więcej nie chciał mi 

powiedzieć. Znikał z domu, czasami nawet na kilka tygodni, ale 

nigdy nie dowiedziałam się gdzie bywał, ani co robił. W naszym 

domu odbywały się różne spotkania z członkami organizacji 

podziemnej „leśnymi ludźmi”, jak ich nazywano, ukrywającymi 

się w lasach janowskich.   

W dniu 30 marca 1943 roku Niemcy otoczyli dom i aresztowali 

męża. W domu przeprowadzili rewizję, jednak nic nie znaleźli.  
W tym czasie byłam w Rozwadowie. Kiedy wróciłam do domu, 

samochody z więźniami już odjechały. To tragiczne w skutkach 

wydarzenie miało miejsce następnego dnia, po rozbiciu więzienia 

w Mielcu i odbiciu więzionych tam członków Ruchu Oporu. Wraz 

z mężem, aresztowali Niemcy i wywieźli z Majdanu 11 mężczyzn.        

                          Alfons Żak               Dwaj z nich, Wojciech Kwitkowski  i  Zbigniew Mac zdołali uciec             

z transportu, a wszyscy pozostali zginęli w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.  

Wg zawiadomień o śmierci aresztowanych, jakie otrzymała część rodzin, zginęli oni w obozie 

w Pustkowie, wg  innych informacji, zostali zabici w drodze, w odwecie za ucieczkę dwóch 

współaresztowanych. 

Pozostałam z dwojgiem małych dzieci bez środków do życia. Często Niemcy wpadali nagle, 

plądrowali dom szukając broni, bili mnie przy tym i szykanowali grożąc, że wywiozą mnie do 

obozu. Ciężko pracowałam, by się utrzymać i wyżywić dzieci.  

Już po wojnie, ani ja, ani nasze dzieci nie otrzymaliśmy renty po moim mężu, ponieważ był on 

członkiem Armii Krajowej, organizacji wówczas będącej na indeksie i bezwzględnie 

dyskryminowanej. Dopiero w 1955 roku zaczęłam pracować w Stalowej Woli , początkowo w 

Miejskiej Radzie Narodowej w Wydziale Zdrowia, a następnie w handlu. 

Wobec złego stanu zdrowia, w 1979 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę.  
 

Zofia Żakowa zmarła 12. listopada 2008 r. w Stalowej woli i tam też została pochowana.

     

 
Źródła:   - Życiorys Zofii Żakowej, n.d. 

 - List Marii Sapińskiej ( siostrzenicy) do Adama M. Chciuka , n.d. 


