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WALDEMAR SÊCZYK

NIELEGALNA EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA
WROC£AWSKIEGO W LATACH 1956�1970

II wojna �wiatowa wywo³a³a szereg zjawisk migracyjnych. By³y one nie tylko
wynikiem dzia³añ zbrojnych, lecz tak¿e konsekwencj¹ decyzji politycznych podej-
mowanych w jej trakcie lub tu¿ po jej zakoñczeniu. W 1945 r. zjawiska te by³y
najbardziej widoczne. Migracje by³y obecne w PRL w ca³ym okresie jej istnienia,
a jeden z ich elementów � emigracja � wzbudza³ zawsze spore emocje. Obejmo-
wa³a ona wyjazdy z Polski ludno�ci niepolskiego pochodzenia na podstawie okre-
�lonych umów miêdzynarodowych, osób pochodzenia ¿ydowskiego czy te¿ zwi¹-
zanych z opozycj¹ i podziemiem niepodleg³o�ciowym. W miarê up³ywu lat coraz
silniejsze by³o tak¿e zjawisko emigracji zarobkowej lub wyjazdów w ramach tzw.
³¹czenia rodzin1. Do 1989 r. opu�ci³o kraj ok. 2 mln osób, z których wiêkszo�æ (ok.
1,2 mln) zdecydowa³a siê wyjechaæ do obu pañstw niemieckich2.

Procesy migracyjne dotknê³y Ziemie Zachodnie w szczególny sposób. Z jednej
strony sta³y siê one terenem nap³ywu ludno�ci polskiej z ró¿nych stron Europy
i Polski, z drugiej za� wyjazdów ludno�ci pochodzenia niemieckiego. Po 1948 r.
procesy te zanika³y, a w³adze PRL stopniowo wprowadza³y ograniczenia w wyja-
zdach poza granice pañstwa. Restrykcje szczególnie silnie wystêpowa³y w pierw-
szej po³owie lat 50., o czym �wiadczy fakt, i¿ np. w 1952 r. tylko 1600 osób opu-
�ci³o Polskê3. Polski Pa�dziernik stworzy³ szansê wznowienia szerszych kontaktów
miêdzynarodowych, choæ pocz¹tkowo w ograniczonym zakresie. Dla wielu osób
Zachód by³ na tyle mitycznym miejscem, i¿ podejmowa³y one wielkie ryzyko, aby
tam wyjechaæ. Emigracja nie by³a przecie¿ mo¿liwa dla wszystkich chêtnych, je-
dynie w latach 1956�1959 istnia³a wiêksza szansa legalnego wyjazdu. Wielokrot-
nie wymaga³a ona jednak podjêcia decyzji o nielegalnym opuszczeniu kraju b¹d�
odmowie powrotu do PRL z wyjazdów zagranicznych. W latach 1945�1989 doko-
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1 Emigracja z ziem polskich w czasach nowo¿ytnych i najnowszych (XVIII�XX w.), red. A. Pilch,
Warszawa 1984, s. 484�487.

2 D. S t o l a, O paradoksie masowej emigracji z pañstwa zamkniêtego: wyjazdy do Niemiec

w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych (W³adza i spo³eczeñstwo w PRL. Studia historyczne, red.
A. Friszke, Warszawa 2003, s. 55�56).

3 Idem, Das komunistische Polen als Auswanderungsland (http://www.zeithistorische-forschun-
gen.de/site/40208467/default.aspx, tab. 1, dostêp: 14 IV 2008).
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na³o tego kilkadziesi¹t tysiêcy osób, trudno jednak okre�liæ ich liczbê ze wzglêdu
na niedok³adne wykazy prowadzone przez MSW i WOP4.

Zjawisko nielegalnej emigracji obecne by³o tak¿e na Dolnym �l¹sku. Teren ten
sprzyja³ podejmowaniu takich decyzji, tu przebywa³a kilkudziesiêciotysiêczna grupa
Polaków, reemigrantów np. z Francji, którzy pozostawili na Zachodzie swoich krew-
nych. Dla nich jedynym sposobem na pozostanie na Zachodzie by³a odmowa po-
wrotu do kraju z czasowych wyjazdów, przewa¿nie od rodzin i znajomych. Czê�æ
osób decydowa³a siê tak¿e na nielegalne opuszczenie kraju. Wszystkie takie przy-
padki podlega³y rejestracji i dok³adnej analizie, której dokonywa³y odpowiednie
wydzia³y SB5. W okresie od 1956 do 30 VI 1971 r. Wydzia³ �C� zarejestrowa³
³¹cznie 4082 osoby, z których 3916 odmówi³o powrotu, a 166 zbieg³o nielegalnie
z kraju6. W stosunku do ogólnej liczby mieszkañców województwa wroc³awskie-
go by³o to jedynie 0,2% ludno�ci7.

Waldemar Sêczyk

4 V. L i e p i e s z, T. U r z y k o w s k i, Jak Polacy uciekali z PRL (http://miasta.gazeta.pl/warszawa/
1,34862,3016792.html?skad=rss, dostêp: 16 IV 2009).

5 Pomiêdzy sierpniem 1969 a listopadem 1971 r. powsta³y trzy notatki informacyjne i jedno opra-
cowanie tematyczne dotycz¹ce osób, które zbieg³y za granicê lub odmówi³y powrotu do kraju.

6 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej Wroc³aw (dalej: AIPN Wr.), nr 053/2316. Opracowa-
nie tematyczne dotyczy osób, które w latach 1956�1970 zbieg³y za granicê lub odmówi³y powrotu
do kraju z czasowych wyjazdów, k. 4�5. Opracowanie zosta³o sporz¹dzone przez Kierownika Sekcji
II Wydzia³u �C� KW MO we Wroc³awiu.

7 Rocznik Statystyczny Województwa Wroc³awskiego, Wroc³aw 1970, s. 12.
8 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 4�5.

Tabela 1. Wykaz osób, które w latach 1956�1970 odmówi³y powrotu
do kraju z czasowych wyjazdów lub zbieg³y za granicê8

 Jednostka administracyjna Odmowa powrotu Zbiegli Razem

Boles³awiec 91 3 94
Bystrzyca K³odzka 61 1 62
Dzier¿oniów 116 8 124
Góra �l¹ska 14 � 14
Jawor 59 2 61
Jelenia Góra 307 1 308
Kamienna Góra 37 3 40
K³odzko 131 1 132
Legnica 162 22 184
Lubañ �l¹ski 53 19 72
Lubin 27 4 31
Lwówek �l¹ski 43 3 46
Milicz 18 � 18
Nowa Ruda 74 3 77
Ole�nica 43 1 44
O³awa 41 1 42
Strzelin 22 � 22
Syców 20 � 20
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 Jednostka administracyjna Odmowa powrotu Zbiegli Razem

�roda �l¹ska 38 � 38
�widnica 198 3 201
Trzebnica 37 � 37
Wa³brzych 768 10 778
Wo³ów 33 � 33
Wroc³aw powiat 35 1 36
Z¹bkowice �l¹skie 77 � 77
Zgorzelec 106 16 122
Z³otoryja 64 1 65
Razem teren województwa 2675 103 2778
Wroc³aw miasto 1241 63 1304
Ogó³em 3916 166 4082

Ci, którzy nielegalnie pozostali za granic¹, pochodzili z terenów przemys³owych,
przygranicznych lub takich, w których dominowa³y �rodowiska emigracyjne.
Z materia³ów SB wynika, ¿e osoby, które odmówi³y powrotu do kraju (ok. 32%)
lub zbieg³y z Polski (ok. 38%), pochodzi³y g³ównie z Wroc³awia. Zbiegowie re-
krutowali siê tak¿e z Wa³brzycha, Zgorzelca, Legnicy i Lubania �l¹skiego. W�ród
osób, które odmówi³y powrotu, dominowali mieszkañcy Wroc³awia, Wa³brzycha,
Jeleniej Góry, �widnicy, Legnicy i K³odzka. W 1970 r. tylko 34 osoby odmówi³y
powrotu, w 1956 � 51, a w 1969 � 81. W 1956 r. najwiêksza liczba odmów pocho-
dzi³a z Wa³brzycha (17), Zgorzelca (12) i Wroc³awia (6). Ju¿ rok pó�niej gwa³tow-
nie siê zwiêkszy³a, np. we Wroc³awiu do 157 czy w Wa³brzychu do 85. W Zgo-
rzelcu zanotowano wzrost tylko o jedn¹ osobê, a najwiêkszy skok odnotowano
w Jeleniej Górze � z jednej w 1956 r. do 31 w 1957. W 1969 r. dominowa³y Wro-
c³aw (122) i Jelenia Góra (14), a rok pó�niej ponownie Wroc³aw (59) oraz Dzier-
¿oniów (10)9. Zestawienie wskazuje na wystêpowanie w poszczególnych powia-
tach okresów, w których zjawiska te wyra�nie siê nasila³y: w Jeleniej Górze w latach
1957�1962 oraz 1966�1969, w Wa³brzychu w okresie 1956�1968, w �widnicy
w latach 1957�1959 i 1964�1967, w Legnicy w latach 1959�1962 i 1966�1968.
Odmienne tendencje wystêpowa³y w K³odzku, gdzie rejestr wskazywa³ na niewielk¹
ró¿nicê w liczbie uciekinierów ka¿dego roku � od 2 do 14 osób. A¿ do 1960 r. nie
by³o ¿adnych przypadków w Wo³owie i Miliczu, a w latach 1967�1970 w Strzeli-
nie.

Wydzia³ �C� dokonywa³ szczegó³owych analiz nielegalnej emigracji. Informa-
cje zawiera³y nie tylko ogólne zestawienia statystyczne, analizê struktury zawodo-
wej i spo³ecznej emigrantów, ale tak¿e próby charakterystyki ich wp³ywów na oso-
by mieszkaj¹ce w Polsce10. Obejmowa³y one okres od 1956 r., dopiero bowiem
wtedy powsta³a mo¿liwo�æ wyjazdów do krajów kapitalistycznych. Zwiêkszenie siê

9 Ibidem, k. 26.
10 AIPN Wr., nr 053/1658. Informacja dotyczy zasiêgu i form oddzia³ywania o�rodków nowej

emigracji na pozostaj¹ce z nimi w kontaktach grupy i osoby w kraju.
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liczby przypadków nielegalnej emigracji w latach 1957�1958 wynika³o byæ mo¿e
z obawy Polaków, ¿e zgoda na wyjazd by³a jedynie tymczasow¹ decyzj¹ w³adz ko-
munistycznych. Ponowny wzrost nast¹pi³ dopiero w latach 1965�196811.

Wyj¹tkowe by³y jedynie dwa lata. W 1956 r. nie by³o osób, które zbieg³y z Pol-
ski, a w 1970 zarejestrowano tylko 93 osoby, które odmówi³y powrotu do kraju.

Waldemar Sêczyk

11 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 7.
12 W materiale wystêpuje b³êdna suma kolumny � 3956.
13 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 27.

Tabela 2. Chronologiczny wykaz osób, które odmówi³y powrotu
lub zbieg³y za granicê w latach 1956�1970

    Lata    Teren województwa      Miasto Wroc³aw              Razem

odmowa zbiegli odmowa zbiegli odmowa zbiegli

1956 51 � 6 � 57 �
1957 242 26 157 8 399 34
1958 324 7 127 2 451 9
1959 227 21 72 1 299 22
1960 130 5 38 5 168 10
1961 221 1 63 1 284 2
1962 194 2 58 � 252 2
1963 124 � 50 1 174 1
1964 203 1 69 � 272 1
1965 221 5 86 � 307 5
1966 274 1 93 5 367 6
1967 204 4 131 5 335 9
1968 145 6 110 10 255 16
1969 81 16 122 14 203 30
1970 34 8 59 11 93 19

Razem  2675 103 1241 63 391612 166

  Ogó³em                       2778                            1304                                  4082

Szczegó³owe analizy przygotowane przez Wydzia³ �C� obejmowa³y dwa okre-
sy: lata 1956�1966 oraz 1967�1970. W latach 1956�1970 najwiêcej odmów po-
wrotu mia³o miejsce w trakcie wyjazdów do Francji (1469), RFN (680), Anglii (486),
USA (367), Kanady (211), Belgii (164) i Austrii (153)13. Tak du¿a liczba osób,
które wybra³y Francjê lub RFN, by³a konsekwencj¹ silnych zwi¹zków rodzinnych.
Osoby, które zbieg³y, wybiera³y zwykle W³ochy lub Austriê. Wybór tych pañstw
spowodowany by³ szans¹ dotarcia do nich poprzez wyjazdy turystyczne do Jugo-
s³awii lub na Wêgry. W sumie do krajów kapitalistycznych zbieg³o lub odmówi³o
z nich powrotu 3878 osób. Z wyjazdów do krajów socjalistycznych nie powróci³y
204 osoby. Zdecydowa³y siê pozostaæ g³ównie w Jugos³awii (143), NRD (34) i Bu³-
garii (14). Wiêkszo�æ z nich jednak i tak w koñcu przedosta³a siê do krajów Euro-
py Zachodniej.
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£¹cznie od 1956 do 1966 r. zarejestrowano 3122 osoby, które wybra³y emigra-
cjê, odmawiaj¹c powrotu lub decyduj¹c siê na ucieczkê � 2280 uciekinierów po-
chodzi³o z terenów powiatów, a 842 z Wroc³awia14. W�ród powiatów dominowa-
³y: Wa³brzych � 689, Jelenia Góra � 258, �widnica � 156, Legnica � 144. Osoby,
które odmówi³y powrotu (³¹cznie 2964), pozosta³y w Anglii (415), Francji (1213),
RFN (518), USA (226). Osoby zbieg³e do krajów kapitalistycznych (ogólna liczba
92) wybiera³y RFN (53) i Francjê (11), a do pañstw socjalistycznych � zwykle (na
ogóln¹ liczbê 66 osób) Jugos³awiê (22) oraz NRD (34). Osoby zbieg³e pochodzi³y
g³ównie z powiatów: legnickiego (16), lubañskiego (15), wa³brzyskiego (10), zgo-
rzeleckiego (12) i m. Wroc³awia (23). Zbiegowie, którzy wybrali kraje socjali-
styczne, pochodzili z Wroc³awia � 14, Wa³brzycha � 16 (wszyscy wybrali NRD)
i Zgorzelca � 1215.

Dla lat 1967�1970 Wydzia³ �C� KW MO przygotowa³ szczegó³ow¹ analizê sta-
tystyki procesów migracyjnych. Korzysta³ g³ównie z materia³ów w³asnych oraz akt
paszportowych. Z danych wynika³o, i¿ z osób, które wyemigrowa³y z kraju, w oma-
wianym okresie jedynie ok. 13% wybra³o nielegaln¹ formê opuszczenia kraju
(w analizie uwzglêdniono wyjazdy emigracyjne oraz emigracjê osób narodowo�ci
¿ydowskiej)16. Analiz¹ statystyczn¹ objêto wówczas dane 960 osób, z których 886
odmówi³o powrotu do kraju, a 74 zbieg³y17. Zestawienie dla lat 1967�1970 doty-
czy³o jedynie 23,5% osób, które do 1970 r. podjê³y decyzjê o odmowie powrotu
b¹d� zbieg³y z Polski. Z tej grupy 864 osoby zdecydowa³y siê na emigracjê w trak-
cie czasowych wyjazdów prywatnych, 39 � s³u¿bowych, 55 nie powróci³o z wycie-
czek �Orbisu�, a pozosta³e 2 w trakcie wyjazdów z ekip¹ sportow¹.

Zaniepokojenie pracowników Wydzia³u wzbudza³ fakt, i¿ wiele z tych decyzji
podejmowano w trakcie wyjazdów s³u¿bowych. Dlatego prawdopodobnie przepro-
wadzono szczegó³ow¹ analizê zjawiska. W�ród nielegalnych emigrantów by³o
15 osób z wy¿szym wykszta³ceniem, 12 ze �rednim, 7 z zasadniczym zawodowym
i 5 z podstawowym. 13 osób pochodzi³o z kadry technicznej realizuj¹cej zadania
wynikaj¹ce z zawartych umów miêdzynarodowych. W�ród pozosta³ych osób by³o
3 konsultantów, 5 naukowców, 3 in¿ynierów �Elwro�, 10 osób w trakcie innych
wyjazdów s³u¿bowych, a 5 z nich figurowa³o jako osoby towarzysz¹ce. £¹cznie
decyzjê tê podjê³o 10 in¿ynierów, technik, 5 naukowców, lekarz, 6 muzyków, 10 in-
nych fachowców, inne osoby � 618. W grupie tej udzia³ osób z wy¿szym wykszta³-
ceniem wynosi³ 6,8% i by³ wy¿szy ni¿ w�ród emigrantów, gdzie wynosi³ 4,5%19.
Najwiêksza liczba zbiegów pochodzi³a z biur projektowych (9), �Elwro� (4), Ko-
palni Rud Miedzi w Lubinie i Boles³awcu (7), ró¿nych zak³adów energetycznych
(6)20. Za niebezpieczn¹ uznano ucieczkê dwóch in¿ynierów Zak³adów Radiowych

Nielegalna emigracja z województwa wroc³awskiego w latach 1956�1970

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 AIPN Wr., nr 053/1658, k. 264.
17 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 10.
18 Ibidem, k. 12.
19 AIPN Wr., nr 053/1658, k. 269.
20 AIPN Wr., nr 053/1583. Informacja dotycz¹ca uciekinierów z lat 1966�1970, k. 13.
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�Diora�, gdy¿ posiadali wiedzê o kadrze in¿ynieryjnej zak³adów tego typu w Pol-
sce, dane pracowników Ministerstwa i Zjednoczenia oraz dane o produkcji sterow-
niczych uk³adów pok³adowych dla specjalnych jednostek lotniczych21.

Osoby, które zbieg³y w trakcie wycieczek �Orbisu�, zwykle wybiera³y wyjazdy
do Jugos³awii (23), portów ba³tyckich (9), W³och (6), wycieczki do portów basenu
Morza �ródziemnego (6), statkiem �Batory� (7) oraz do Kanady (1), Anglii (1)
i Francji (2).

Wiêkszo�æ z 960 osób mieszka³a we Wroc³awiu (462), Jeleniej Górze (50), �wi-
dnicy (45) oraz Wa³brzychu (89). Ponad 53% z nich podjê³o decyzjê w trakcie wy-
jazdów do rodzin, dzieci lub znajomych zamieszka³ych za granic¹. W�ród innych
przyczyn odmowy powrotu wskazywano na fakt zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskie-
go, chêæ kszta³cenia siê czy wzbogacenia. Pracownicy Wydzia³u przyznawali jed-
nak, i¿ w ok. 20% przypadków nie uda³o im siê ustaliæ powodów podjêcia takiej
decyzji22.

Emigruj¹cy wybierali zwykle (822 osoby) kraje kapitalistyczne. 138 osób zde-
cydowa³o siê na wyjazd do krajów socjalistycznych, z tej grupy 111 osób wyje-
cha³o z rodzin¹. A¿ 544 z emigrantów by³o osobami samotnymi. Tylko piêciu
z nich sprowadzi³o pó�niej rodziny, 51 nie posiada³o rodziny, a 300 pozostawi³o
j¹ w kraju23. Wiêkszo�æ z nich emigrowa³a do Francji (259), USA (113), Kanady
(72), Anglii (71), W³och (60), Austrii (59), co ³¹cznie stanowi³o ok. 66% wszyst-
kich zarejestrowanych uciekinierów24. Dominowali mieszkañcy Wroc³awia (326),
Wa³brzycha (86), Jeleniej Góry (42), �widnicy (45). Nie odnotowano ¿adnej osoby
ze Strzelina25.

Ci, którzy pozostali w krajach socjalistycznych (121 osób), wybierali Jugos³a-
wiê oraz Bu³gariê (10), Czechos³owacjê (6) i Wêgry (1). Zwracano jednocze�nie
uwagê, i¿ to z terenu Jugos³awii najczê�ciej dokonywano ucieczek do innych pañstw
� zwykle W³och, Austrii czy RFN. Uznano, ¿e by³a to droga, któr¹ naj³atwiej mo¿-
na przedostaæ siê przez granicê. Sugerowano, i¿ mo¿e to wskazywaæ na istnienie
trasy zorganizowanych przerzutów. Uciekinierzy kierowani byli do obozów w Tre-
�cie i Latino26, Capuna ko³o Rzymu we W³oszech, Traiskirchen w Austrii, Zindorf
w RFN, Taftoholn w Szwecji i do obozu w Oslo27. Osoby te pochodzi³y g³ównie
z Wroc³awia (96) i Dzier¿oniowa (13) oraz Boles³awca (8)28.

Z materia³ów statystycznych wynika³o, ¿e wiêkszo�æ uciekinierów mia³a wy-
kszta³cenie �rednie (215), zasadnicze zawodowe (122) i wy¿sze (114). Wydzia³ �C�
podkre�la³, ¿e w tej grupie a¿ 12% osób mia³o wykszta³cenie wy¿sze. Obliczono,

Waldemar Sêczyk

21 Ibidem.
22 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 15. Materia³y pochodzi³y z akt paszportowych i urzêdowych pism

placówek dyplomatycznych PRL.
23 Ibidem, k. 16.
24 Ibidem, k. 17.
25 Ibidem, k. 28.
26 Ibidem, k. 19.
27 AIPN Wr., nr 053/1658, k. 270.
28 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 28.
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¿e skarb pañstwa poniós³ z tego tytu³u straty w wysoko�ci 34 000 000 z³. Sugero-
wano, i¿ osoby te, ze wzglêdu na swoje zatrudnienie i kontakty zawodowe, posia-
da³y wiadomo�ci i umiejêtno�ci istotne dla gospodarki pañstwa29.

W�ród 960 zarejestrowanych osób by³o 491 kobiet (51,14% populacji30) i 469
mê¿czyzn, 679 z nich (ok. 70%) nie przekroczy³o 40 roku ¿ycia. Emigracja ta by³a
wiêc emigracj¹ osób m³odych, wykszta³conych, jedynie 4% spo�ród wszystkich
emigrantów ukoñczy³o 60 lat31. Najwiêksza liczba mê¿czyzn pochodzi³a z Wro-
c³awia (247), Dzier¿oniowa (21), Wa³brzycha (44), Jeleniej Góry (19). Kobiety
dominowa³y w�ród emigrantów pochodz¹cych z Wroc³awia (215), Jeleniej Góry
(31), Legnicy (25), �widnicy (28), Wa³brzycha (45)32. W 1969 r. grupa nielegal-
nych emigrantów stanowi³a 8,44% ogólnej populacji mieszkañców województwa
wroc³awskiego33. W tej grupie jedynie 45 osób to emeryci, 45 to uczniowie, nato-
miast pozosta³ych 735 osób by³o zatrudnionych w ró¿nych sektorach ówczesnej
gospodarki. A¿ 148 osób wykazanych zosta³o jako osoby niepracuj¹ce, co stano-
wi³o ok. 16% osób badanej grupy.

Struktura zatrudnienia badanej grupy osób przedstawia³a siê nastêpuj¹co: prze-
mys³ kluczowy � 67, inne ga³êzie przemys³u � 98, górnictwo � 28, budownictwo �
53, kultura i o�wiata � 82, ucz¹ca siê m³odzie¿ � 45, rolnictwo � 26, handel � 60,
transport � 23, ³¹czno�æ � 7, s³u¿ba zdrowia � 57, administracja pañstwowa � 19,
kler � 5, placówki us³ugowe � 132, prywatna inicjatywa � 36, inne ogniwa gospo-
darcze � 42.

Analiza struktury zawodowej wskazywa³a, i¿ najwiêksza grupa osób pochodzi-
³a ze �rodowiska robotników wykwalifikowanych, co przedstawia tab. 334.

Nielegalna emigracja z województwa wroc³awskiego w latach 1956�1970

Tabela 3. Struktura zawodowa emigrantów z 1969 r.

              Struktura zawodowa Teren województwa m. Wroc³aw Razem

In¿ynierowie 9 22 31
Naukowcy 1 14 15
Architekci 1 7 8
Lekarze 8 15 23
Personel pomocniczy s³u¿by zdrowia 22 12 34
Technicy 19 25 44
Nauczyciele 14 17 31
Pracownicy rad narodowych 8 7 15
Pracownicy wojska i s¹du 2 2 4

29 Ibidem, k. 20.
30 Wed³ug danych statystycznych ze spisu z 6 XII 1960 r. kobiety stanowi³y 51,53% populacji,

a w 1969 r. � 50,97%. Rocznik..., s. 13.
31 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 20.
32 Ibidem, k. 29.
33 Rocznik..., s. 22.
34 AIPN Wr., nr 053/2316, k. 22.
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              Struktura zawodowa Teren województwa m. Wroc³aw Razem

Pracownicy handlu 23 37 60
Pracownicy administracji 60 57 117
Ksiê¿a �wieccy i zakonni 3 2 5
Górnicy 11 � 11
Rolnicy 20 � 20
Robotnicy wykwalifikowani 159 122 281
Studenci 2 22 24
M³odzie¿ szkó³ �rednich � 7 7
Inna m³odzie¿ 8 6 14
Prywatna inicjatywa 15 31 36

Razem 385 395 780

Dla osób sporz¹dzaj¹cych zestawienie niepokoj¹cy by³ fakt wystêpowania
w rejestrze pracowników rad narodowych oraz administracji. Je�li uwzglêdnimy ro-
botników, stanowili oni ponad 52% ca³ej grupy. Podkre�lano, i¿ choæ ponad 500
osób z uciekinierów mieszka³o w pobli¿u obiektów specjalnych lub wojskowych,
to tylko 34 osoby z tej grupy znajdowa³y siê w krêgu zainteresowañ SB i MO. Dla
autorów analizy by³ to dowód ma³ego zainteresowania siê jednostek operacyjnych
tym �rodowiskiem. Przypomniano, ¿e choæ wiêkszo�æ z tych osób pozostawi³a
w kraju rodziny i utrzymywa³a z nimi kontakt, to nie podjêto wobec nich ¿adnych
dzia³añ operacyjnych. Sugerowano podjêcie prac w tym zakresie35.

Z 91 osób z wy¿szym wykszta³ceniem, które podjê³y decyzjê o emigracji, w krêgu
zainteresowañ s³u¿b pozostawa³o 15 osób, a w grupie 27 osób pracuj¹cych na obiek-
tach specjalnych jedynie 2, spo�ród za� osób zbieg³ych na 74 jedynie 7. Decyduj¹c
siê na nielegaln¹ emigracjê, ludzie ci musieli mieæ �wiadomo�æ problemów, jakie
bêd¹ mieli z tego powodu cz³onkowie ich rodzin, zw³aszcza z wyjazdami za grani-
cê. Wydzia³ �C� przyznawa³, ¿e rejestracj¹ powinni byæ objêci wszyscy cz³onko-
wie rodzin nielegalnych emigrantów (³¹cznie 2033 osoby), jednak faktycznie w re-
jestrach znajdowa³y siê jedynie 382 osoby, czyli 18,7%36.

W�ród nielegalnych emigrantów dominowa³y osoby narodowo�ci polskiej � 821
na 886, oraz niemieckiej � 20. Tak¿e wiêkszo�æ z osób zbieg³ych (69 na 74) to Po-
lacy37. Niewiele by³o osób narodowo�ci ¿ydowskiej, jedynie 17 osób, które zdecy-
dowa³y siê na takie rozwi¹zanie. Grupa ta emigrowa³a z Polski w tym okresie
w zupe³nie inny sposób, wykorzystuj¹c istniej¹ce mo¿liwo�ci.

Wydzia³ �C� zaniepokojony by³ dzia³aniami wywiadów pañstw zachodnich w�ród
osób, które pozosta³y na Zachodzie. Sugerowano, ¿e posiada³y one wiele cennych
informacji. Czê�æ z nich pozosta³a bowiem za granic¹ w trakcie wyjazdów s³u¿bo-
wych. Nie wszystkie informacje dzisiaj brzmi¹ powa¿nie. Do tej grupy zakwalifi-
kowano np. Piotra Hrehorkusa, dy¿urnego PKP w G³uszycy, tylko ze wzglêdu na

35 Ibidem, k. 23.
36 Ibidem, k. 24�25.
37 Ibidem, k. 30.
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fakt przejazdu przez stacjê transportów wojskowych38. Za niebezpieczny uznano
udzia³ nielegalnych emigrantów w dzia³aniach �o�rodków dywersji�. Osoby te mia³y
byæ obecne w RWE, telewizji, prasie oraz programach radiowych39. Analiza zja-
wiska wskazywa³a tak¿e, i¿ przekrój socjometryczny osób, które odmówi³y powro-
tu do kraju, by³ inny ni¿ emigrantów. Odmowy powrotu dotyczy³y przede wszyst-
kim osób narodowo�ci polskiej, nieliczne przypadki dotyczy³y osób pochodzenia
niemieckiego b¹d� ¿ydowskiego. Uznano, ¿e niebezpieczne by³o tak¿e otrzymy-
wanie pomocy materialnej (paczki, dolary) czy te¿ przerzutu do kraju �wrogiej li-
teratury�40.

Mimo uznania PRL za �kraj bez wyj�cia� trzeba wyra�nie stwierdziæ, i¿ w³a-
dzom nie uda³o siê tej polityki zrealizowaæ41. Zwi¹zki rodzinne, chêæ zmiany po-
ziomu ¿ycia lub d¹¿enie do w³asnego rozwoju by³y na tyle silnymi czynnikami, ¿e
wobec nich w³adze by³y bezradne i nie by³y zdolne stworzyæ skutecznej alternaty-
wy wobec chêci nielegalnego opuszczenia Polski. Powody podejmowania tych de-
cyzji by³y ró¿norodne, od przyczyn czysto ekonomicznych po osobiste.

ILLEGALE EMIGRATION AUS DER WOIWODSCHAFT WROC£AW (BRESLAU)
IN DEN JAHREN 1956-1970

Der Zweite Weltkrieg hat viele Migrationserscheinungen hervorgerufen. Sie waren das Ergebnis
der Kriegshandlungen, sowie auch die Konsequenz von politischen Entscheidungen, noch während
des Krieges oder gleich nach dessen Ende. Polnische Westgebiete (Ziemie Zachodnie, eh. deutsche
Ostgebiete) waren von Migrationsprozessen besonders betroffen. Auf der einen Seite waren die
Polen aus verschiedenen Gegenden Europas und dem eigenen Land herbeigeströmt, auf  der anderen
Seite war es die Vertreibung der Deutschen.

Viele Einwohner der Woiwodschaft Breslau entschlossen sich ins Exil in westliche Länder zu
gehen. Oft zogen sie eine Entscheidung über ein illegales Verlassen des Landes vor oder kamen
einfach nicht zurück von ihren Auslandsreisen. Alle Fälle wurden registriert und analysiert durch
entsprechende Abteilungen der S³u¿ba Bezpieczeñstwa (SB, Sicherheitsdienst). Von 1956 bis
30.06.1971 (für die früheren Zeitperioden fehlen die Verzeichnisse) registrierte die Abteilung �C�
von SB 4082 Personen, von denen 3956 die Rückreise nicht antraten, und 166 illegal flüchteten.
Im Verhältnis zu der Einwohnerzahl der ganzen Woiwodschaft waren es nur 0,2% der Bevölkerung.
Jene, die illegal im Ausland blieben, stammten aus Industrie-, Grenz-, und solchen Gebieten, wo
Emigration einen dominierenden Faktor einnahm.

Übersetzt von Tomasz Szubert

38 AIPN Wr., nr 053/1583, k. 12.
39 AIPN Wr., nr 053/1658, k. 272.
40 Ibidem, k. 289.
41 S t o l a, O paradoksie�, s. 55.


