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Michał Wenklar: Kolumbowie. Rocznik 30.
Tuż po wojnie i na początku lat pięćdziesiątych, gdy dorośli
działacze podziemia byli mordowani, prześladowani lub siedzieli
w więzieniach, pałeczkę w sztafecie pracy niepodległościowej
przejmowali młodzi. Cały kraj pokrył się siatką licznych
konspiracyjnych organizacji młodzieżowych.

W 1947 r. komunistyczna władza
poradziła sobie z najpoważniejszymi
przeciwnikami, powstrzymującymi ją dotąd
przed pełnym opanowaniem kraju. Po
sfałszowanych styczniowych wyborach do
Sejmu  Ustawodawczego lider
ludowców Stanisław Mikołajczyk musiał
ratować życie, uciekając za granicę, a resztki
PSL utraciły niezależność. Jesienią rozbito
ostatni, IV Zarząd Główny
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
największej ogólnokrajowej organizacji
podziemnej, stanowiącej w prostej linii
kontynuację AK. Już wcześniej, w 1946 r.,
zlikwidowano kierownicze struktury
konspiracyjnego ruchu narodowego –
Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego. Działały co prawda
większe czy mniejsze oddziały partyzanckie,
ale nie stanowiły już realnego zagrożenia dla
reżimu.

Nastał czas swobodnej budowy totalitarnego państwa. Przed wszechwładną bezpieką pojawiały
się nowe zadania – walka o czystość ideologiczną w szeregach partyjnych i pełną inwigilację
społeczeństwa, a wkrótce także walka z Kościołem katolickim.

W tej sytuacji pojawiły się, spontanicznie i bez nadrzędnego kierownictwa, konspiracyjne
grupy młodych ludzi. Większość z nich wychowana była w  kulcie Armii Krajowej, w której
jeszcze nie tak dawno służyli ich ojcowie i starsi bracia. Można więc ich
nazwać „Kolumbami z rocznika 30.”. Wolną Polskę znali tylko z dzieciństwa i z opowieści
rodziców, zachowując jej wyidealizowany obraz. Część z nich zdążyła wziąć udział w
wojennej konspiracji, wykonując zazwyczaj zadania pomocnicze, m.in. jako łącznicy. Byli
wśród nich tacy, którzy żałowali, że jako zbyt młodzi nie mogli walczyć z Niemcami.
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Kilkunastoletni patrioci, chłopcy i dziewczęta, wiedzieli, że państwo, w którym żyją, to nie jest
wolna Polska. Nie chcieli nosić czerwonych krawatów komunistycznego Związku
Młodzieży Polskiej i deklamować wierszyków o Józefie Stalinie, bronili natomiast lekcji religii w
szkole i krzyża w klasie. Wierzyli, że losy Polski mogą się jeszcze odmienić i chcieli wziąć w tym
czynny udział.
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