„Odpluskwianie”
Jednym z podstawowych celów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
było ukazywanie społeczeństwu istoty komunistycznej dyktatury.
Elementem tych działań stała się akcja, której zadaniem miało być
zastraszenie szczególnie gorliwych działaczy reżimu. Starano się
w ten sposób ograniczyć mobilność partii komunistycznej przed zapowiedzianymi w czasie konferencji jałtańskiej wyborami do Sejmu
Ustawodawczego.
Kierownik propagandy II Zarządu Głównego WiN Zbigniew Langner „Siew”, opierając się na doświadczeniach prowadzonej przeciwko Niemcom akcji „N”, zarządził podobne
działania skierowane przeciwko komunistom. Określono je kryptonimem „Odpluskwianie”
(zazwyczaj kryptonim skracano do litery „O”). Akcję zaplanowano na 13 tygodni intensywnych działań prowadzonych równolegle w trzech środowiskach: działaczy terenowych WiN,
szerokich kręgach społeczeństwa poza organizacją i aktywistów komunistycznych.
Akcja miała zostać zapoczątkowana w lipcu 1946 r. jednocześnie na terenie całego kraju.
Tak się jednak nie stało. Na przykład w Obszarze Południowym miejscowe kierownictwo
wstrzymało jej realizację, dokonało pewnych zmian łagodzących ostrze propagandowych
gróźb i poleciło uruchomić ją dopiero we wrześniu 1946 r. Niektóre struktury terenowe
wywodzące się z Brygad Wywiadowczych realizowały ją jednak zgodnie z pierwotnymi
założeniami.
Z powodów oczywistych najłatwiej było przeprowadzić akcję wśród działaczy terenowych Zrzeszenia. Wśród nich kolportowano prasę organizacyjną, a na konspiracyjnych konferencjach szkoleniowych wygłoszono referaty przedstawiające cele i metody zwalczania
okupacyjnej władzy.
Społeczeństwo zostało poinformowane o działaniach WiN przez prasę konspiracyjną
i ulotki kolportowane poza szeregami organizacji oraz przez propagandę mówioną. W szerokich kręgach społecznych rozchodziły się też wieści o ostrzeżeniach skierowanych bezpośrednio do działaczy komunistycznych, takich jak znakowanie domów przez nich zamieszkanych, klepsydry donoszące o ich gwałtownej śmierci, naklejki „pręgierzowe” informujące
o przestępczej działalności mieszkańców oznakowanych zabudowań i napisy propagandowe
na murach.
Sami komuniści oprócz wymienionych sygnałów ostrzegawczych otrzymywali postanowienia Specjalnej Prokuratury Karnej o wszczęciu wobec nich „dochodzenia w trybie nadzwyczajnym” z informacją, że sprawa może zakończyć się nawet wyrokiem skazującym na
karę śmierci. Często też musieli tłumaczyć się ze swojej działalności przed organami komunistycznego państwa (MO, UB, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem
Gospodarczym), do których kierowano odpowiednio spreparowane donosy. Donosami i postanowieniami Prokuratury Karnej nękano także rodziny działaczy komunistycznych.
Akcję krótko scharakteryzował Mirosław Kowalski – redaktor wydawanego w konspiracji przez WiN czasopisma „Informator”, w spisanych w czasie śledztwa „zeznaniach
własnych”: od czerwca 1946 [r.] przeprowadzona została (częściowo) tak zwana akcja „O”
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„Odpluskwianie”. Przygotowana została w celu osłabienia wpływów PPR i organów państwowych, szczególnie władz bezpieczeństwa. Według planu przewidującego szczegółowo
z tygodnia na tydzień różne rodzaje ulotek i sposobów oddziaływania na masy i na poszczególne jednostki, akcja ta trwać miała trzynaście tygodni i w wyniku miała dać odosobnienie
PPR i organów bezpieczeństwa od reszty społeczeństwa. Środki przewidziane w tej akcji
były zarówno typu pisanego (referaty, plakaty, ulotki, listy), jak i mówionego. Kierowane były między innymi do wybitniejszych na terenie obszaru jednostek spośród członków
PPR i UB tak zwane „zawiadomienia o wszczęciu dochodzeń” w sprawie ich działalności,
nast[ępnie]. listy budzące nieufność do ich współpracowników itd.
Poniżej zaprezentowano wybrane ulotki i materiały kolportowane w ramach akcji „O”.
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Klepsydra w miejscu pamięci



IPN Kr, 07/639, Akta kontrolno-śledcze sprawy p-ko F. Niepokólczyckiemu i innym, t. 7, k. 58.
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Ulotka „pręgierzowa“
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Ulotka o podziemnym sądownictwie
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Ulotka „pręgierzowa“ – klepsydra ubeka
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