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Stan wojenny. Represje

Частина керівництва Польської об’єднаної робітничої
партії була готова чекати, поки політична активізація
суспільства мине після покращення кон’юнктури, інша група
– «твердолобих» – покликалася на менш чи більш відкриті
погрози Москви.
Протягом 16 місяців легальної діяльності спілки – цей
період називають карнавалом «Солідарності» – (IX 1980 –
XII 1981) влада застосовувала різноманітні утиски, як-от
провокації, спецоперації чи брехливі медіа-кампанії. Восени
1981 року змінилося керівництво партії – до влади прийшли
«твердолобі» на чолі з генералом Войцехом Ярузельським.
Ця фракція була налаштована розправитися із «Солідарністю»
силовим методом.
У ніч з 12 на 13 грудня генерал Ярузельський та його
прибічники здійснили військовий переворот. Водночас
вони запровадили воєнний стан на території усієї країни.
За допомогою цього спеціального правового режиму влада
отримала можливість тероризувати суспільство.
Лідерів «Солідарності» інтернували. Ця доля не оминула
й Анну Валентинович, яку ув’язнили в Ґолдапі. За кілька
місяців її звільнили, але незабаром арештовували ще два
рази, зокрема за спробу вшанування пам’яті полеглих під
час воєнного стану шахтарів. Чергові ув’язнення не зламали
в ній дух протесту. У своїх спогадах Валентинович писала:
«Це нічого, що ключ бряжчить у замку, це нічого, що на
вікнах ґрати, я тут вільна […]» Врешті, через поганий стан
здоров’я її випустили на свободу навесні 1984 року.
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O ile część kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) była gotowa czekać, aż polityczna aktywizacja
społeczeństwa minie wraz z poprawą koniunktury, o tyle grupa
„twardogłowych” powoływała się na mniej lub bardziej otwarte
groźby płynące z Moskwy.
Przez 16 miesięcy legalnej działalności związku, w okresie
zwanym karnawałem „Solidarności” (IX 1980 – XII 1981), władze
stosowały wobec jej działaczy rozmaite szykany, takie jak prowokacje, gry operacyjne czy nagonkę medialną. Jesienią 1981
roku zmieniło się kierownictwo partii – do władzy doszli „twardogłowi”, na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Frakcja ta była zdeterminowana, by rozprawić się z „Solidarnością”
w sposób siłowy.
W konsekwencji, w nocy z 12 na 13 grudnia, generał Jaruzelski wraz ze współpracownikami dokonali wojskowego przewrotu. Jednocześnie wprowadzili stan wojenny na terenie całego kraju, wskutek czego mogli terroryzować społeczeństwo na
podstawie specjalnego, zaostrzonego reżimu prawnego.
Czołowi działacze „Solidarności” zostali internowani. Los ten
nie ominął także Anny Walentynowicz, uwięzionej w Gołdapi. Po kilku miesiącach została zwolniona, lecz wkrótce potem
aresztowano ją dwukrotnie, między innymi za próbę upamiętnienia górników poległych w stanie wojennym. Jednak kolejne
więzienia nie złamały w niej ducha oporu. W swych wspomnieniach zanotowała: „To nic, zgrzyta w zamku klucz, to nic, że są
w oknach kraty, ja jestem tu wolna […]”. Ostatecznie, z powodu
złego stanu zdrowia, wyszła na wolność wiosną 1984 roku.
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