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JADWIGA SOKOŁOWSKA       z domu Piasecka; członkini NSZZ „Solidarność“ w WSK

Świdnik; uczestniczka manifestacji i pielgrzymek w czasie

stanu  wojennego;  jej  mieszkanie  było  miejscem spotkań

kultury  niezależnej;  inwigilowana  i  zatrzymywana  przez

SB; żona Andrzeja Sokołowskiego.

Na Zamojszczyźnie, wówczas jednym z najgorszych miejsc na ziemi – nawet jak na miarę wojny –

w czasie, kiedy Niemcy chcieli stworzyć tam „Sonder Laboratorium SS" [pierwszy obszar osiedleńczy

w Generalnym Gubernatorstwie, który według Niemców miał  być obszarem nowego ładu etnicznego i wzorem

dla wprowadzenia w życie idei budowania bastionu niemieckości], a przy tym pozbawić życia oraz mienia

prawowitych mieszkańców tego zakątka Polski,  12 lutego 1943 roku w Steniatynie przyszła na

świat Jadwiga Piasecka. Ten trudny moment był nie tylko okresem wielkich prześladowań, ale także

przykładem  heroicznych  postaw  partyzantów  zarówno  z  Armii  Krajowej,  jak  i  z Batalionów

Chłopskich.  Historia  z  tamtych czasów ma do tej  pory dla  pani  Jadwigi  wymiar  emocjonalny,

rodzinny,  bowiem jej „ojciec, Bogusław Piasecki  pseudonim  „Mocny", był  w Armii  Krajowej,

ocalał wieziony na rozstrzelanie do lasu... Partyzanci go odbili". Przeżycia wojenne i bezlitosne

czasy stalinowskie  zniszczyły zdrowie pana  Bogusława,  który po zawale serca umarł  w wieku

zaledwie czterdziestu sześciu lat.

W czasie  okupacji  niemieckiej  „mój  stryj  Stanisław,  młodszy od mojego ojca,  zaledwie

wtedy siedemnastoletni wziął jego broń i z piwnicy zaczął strzelać do lipy. W sąsiedztwie mieszkali

moi dziadkowie, rodzice mamy, a dziadek był sołtysem. I tam akurat, wtedy u dziadka byli Niemcy.

Przybiegli  i  zaaresztowali  stryja Stanisława, i siedział  w więzieniu”. Po kłopotach z Niemcami,

które skończyły się w 44 roku, nie mniejsze miał stryj z władzą ludową i to znacznie dłużej niż

przez rok.

W 1949 roku „poszłam do szkoły w wieku sześciu lat, bo nie można było skompletować

klasy i byli przyjęci sześciolatkowie, i siedmiolatkowie. To była taka maleńka szkółka, drewniane

ławki z kałamarzami. Teraz jest duża piękna szkoła, ale nie mają dzieci". Do dzisiaj wspomina

ciepło małżeństwa Kobusów, swoich pierwszych nauczycieli, którzy „mieszkali w naszej wsi". 

Po ukończeniu w 1960 roku Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach Jadwiga podejmuje

naukę „w dwuletniej szkole ekonomicznej u Vetterów w Lublinie. Pamiętam, że to były takie czasy,

jak do szkoły przyjeżdżali przedstawiciele zakładów i proponowali pracę". I wtedy po raz pierwszy

zetknęła się z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego, a konkretnie z przedstawicielem tego zakładu.

„- I dlatego znalazłam się w Świdniku, od 1963 roku.

- I gdzie pani pracowała, bo WSK to ogromny zakład?

- Pracowałam w ośrodku informatycznym.

- To brzmi bardzo nowocześnie.
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- Na tamte czasy, tak.

- Proszę powiedzieć, na czym ta praca polegała?

- Najpierw byłam w takim dziale, gdzie wprowadzaliśmy dane do komputera głównego. A później

w dziale kontroli.

- Czyli pracowała pani na komputerze od 1963 roku?

-Tak! Tak! “.

Tam, pracując w jednym pokoju biurowym z Nastusią Besztakówną, później  Jaroszową,

połączyła je przyjaźń, zaufanie, które potem zaowocowały w ciężkim okresie stanu wojennego.  Po

latach powiedziała, że: „Nastusia Jarosz nigdy mnie nie zawiodła". Także w WSK w roku 1966

poznała Andrzeja Sokołowskiego, za którego rok później wyszła za mąż. Na świat przyszły dzieci

Krzysztof (1968) i Dorota (1971). 

Rodzina Sokołowskich w 1971 roku.

Andrzej Sokołowski z Dorotką na ręku, Krzysio i Jadwiga Sokołowska

Wychowana w patriotycznej tradycji rodzinnego domu „miałam świadomość, że nie żyję w

wolnej  Polsce.  Człowiek  nie  włączał  się  w  to  życie,  nie  chciał  brać  udziału  w  wyborach,  bo

wiedziało się, że nic to nie daje". 

Z tą sytuacją wiązał się także dobór znajomych i przyjaciół. To nie były czasy, w których

można było mieć zaufanie do każdego „w pracy,  tak jak wszędzie,  były różne osoby,  jedne to

akceptowały, drugie nie". Pani Jadwiga pozostawała w kręgu ludzi, którzy myślą podobnie:

„-  A  co  w  tych  latach  wcześniejszych,  myślę  tu  o  okresie  sprzed  lipca  1980  roku,  było

najważniejsze dla pani formacji patriotycznej?

- Na pewno tradycje polskiej partyzantki... I oczywiście słuchanie Radia Wolnej Europy w domu.

Przecież ojciec słuchał cały czas i to było główne źródło informacji “. 
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Jadwiga Sokołowska z dziećmi, Krzysztofem i Dorotą.


