
Wspomnienie 

Śp. dr Feliks Bocian urodził się 28 marca 1941 roku w Osiu woj. Bydgoskie. Od 1960 

roku – po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Grudziądzu pracował jako 

nauczyciel w szkołach wiejskich na Pomorzu Zachodnim (Trzebiatowo, Marianowo). 

Od 1965 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Stargardzie Szczecińskim a w latach 1970-1975 funkcję dyrektora Poradni 

Wychowawczo-Zawodowej w tym mieście. Następnie przeszedł do pracy etatowej 

w Związku Harcerstwa Polskiego działając w Centralnej Szkole Instruktorskiej  

w Oleśnicy jako zastępca komendanta ds. programowych a następnie jako 

komendant Szkoły Instruktorskiej w Chorzowie. W roku 1979 podjął pracę w 

Instytucie Badań nad Młodzieżą w Warszawie pełniąc równocześnie funkcję 

pełnomocnika Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ds. badań naukowych 

ZHP. Śp. dr Feliks Bocian ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 1970 a następnie w roku 1982 uzyskał stopień 

naukowy doktora nauk humanistycznych na tej samej Uczelni na podstawie 

dysertacji doktorskiej na temat udziału harcerstwa w integracji społecznej na 

Pomorzu Zachodnim. Członkiem Związku Harcerstwa Polskiego był od 1957 roku 

zdobywając kolejne stopnie instruktorskie (przewodnika, podharcmistrza  

i harcmistrza). Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji instruktorskich z przydziału 

służbowego (m.in. instruktor Komendy Hufca w Stargardzie, Komendy Chorągwi  

w Szczecinie i w Katowicach, instruktor Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, członek 

Rady Naczelnej ZHP). Od roku 1979 był stałym współpracownikiem pisma 

„Harcerstwo” i autorem wielu artykułów o tematyce harcerskiej i pedagogicznej 

oraz książki o ruchu dziecięcym na świecie pt. „W kręgu przyjaźni” (Warszawa 1982). 

W latach 1982-2003 był zatrudniony na stanowisku adiunkta a później na 

stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego 

zainteresowania i działalność naukowo-badawcza obejmowały zagadnienia 

związane z socjopedagogicznymi i historycznymi aspektami funkcjonowania 

związków młodzieży w tym szczególnie harcerstwa oraz zagadnienia dotyczące 

edukacyjnych wartości w działalności oświatowych placówek wychowania 

pozaszkolnego głównie w kontekście potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci  

i młodzieży a także problematyka dotycząca potrzeb i diagnozy sytuacji 



opiekuńczych w środowiskach naturalnych i placówkach opieki całkowitej. 

Wynikiem podejmowanych badań i studiów były publikacje autorskich tekstów  

w czasopismach naukowych i pracach wieloautorskich. Był także wyjątkowo 

cenionym nauczycielem akademickim a zajęcia dydaktyczne , które realizował były 

bliskie jego zainteresowaniom naukowo-poznawczym (m.in. prowadził zajęcia  

z teorii i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki społecznej, 

diagnostyki pedagogicznej, metodyki pracy profilaktyczno-wychowawczej  

w środowisku otwartym, metodyki resocjalizacji).Był promotorem ponad 100 prac 

magisterskich o tematyce opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Należy 

także zaznaczyć iż Śp. dr Feliks Bocian w latach 1986-1992 aktywnie działał, jako 

nauczyciel, kierownik pracowni badań pedagogicznych i konsultant w Pałacu 

Młodzieży w Katowicach. Ponadto był przez wiele lat (1992-2003) związany 

zawodowo z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. Jego aktywność nie ograniczała 

się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jako opiekun naukowo-dydaktyczny 

był autorem pierwszych przewodników metodycznych dla doskonalenia realizacji 

przedmiotów kształcenia studentów w Kolegium. Z Jego inicjatywy ukazywało się 

pismo „Mała Chowanna” aktywnie współtworzył także, jako członek Rady 

Wydawniczej pismo „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne”. Czasopisma te stanowiły 

zbiory opracowań teoretycznych i metodycznych z zakresu szeroko pojętej 

edukacji.  Za swoją działalność i wyjątkowe zaangażowanie społeczne, naukowo- 

-dydaktyczne i organizacyjne został wyróżniony wieloma odznaczeniami m.in. 

Zasłużony Działacz Kultury (1970), Honorowa odznaka „Przyjaciel Dziecka” (1970), 

Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP” (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1985), Medal Komisji 

Edukacji Narodowej (1995).  

Odszedł nasz Kolega i Przyjaciel, nauczyciel akademicki, społecznik o wyjątkowych 

zasługach dla Związku Harcerstwa Polskiego –związany zawodowo przez wiele lat 

z Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, Człowiek mądry, 

wielkiego serca, przyjaciel młodzieży, zawsze otwarty na innych, prawdziwy 

Harcerz w pracy i w życiu. Żegnając Śp. Feliksa Bociana zachowamy w pamięci 

życzliwość i dobro, którym nas obdarzał każdego dnia. 

Cześć Jego Pamięci! 
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