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Józef Bocian - syn Franciszka i Heleny Bocianów, ur. 17 XII 1950 r. w Barnimiu, 
województwo zachodniopomorskie. To właśnie działalność tego niesamowitego człowieka 
chcę wam przybliżyć. Mało kto zna jego historię, a uwierzcie mi na słowo –  zapiera ona dech 
w piersiach. Żadne z jego działań nie było związane z przemocą, to przykład obywatelskiego 
nieposłuszeństwa, biernego oporu wobec władz PRL-u, uzależnionych od ZSRR. Walczył 
o wolność słowa, swobody obywatelskie, a jego narzędziem walki były: strajk, rozwieszanie 
plakatów, rozpowszechnianie ulotek i dobre słowo. Zwykły człowiek w niezwykłych, 
trudnych czasach PRL. Bohater drugiego planu. 

Zanim mój bohater rozpoczął działalność polityczną, niósł pomoc innym ludziom. 
Angażował się w wiele przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej. Na Śląsku pojawił się 
w maju 1978 roku. Zatrudnił się w „KBW” Fabud w Siemianowicach Śląskich i zamieszkał 
w hotelu pracowniczym. Było to jego pierwsze spotkanie ze środowiskiem tego regionu – 
a jak wiadomo, nie tak łatwo odnaleźć się w nowym miejscu, szczególnie jeśli jest się tam 
samemu. Mimo to przyzwyczaił się do miejscowej gwary, a nawet powiedziałabym, że mu się 
ona spodobała. Chyba od zawsze coś w nim takiego „siedziało”, że miał niespokojną duszę, 
był gotowy do nowych wyzwań. Znalazł się w samorządzie hotelowym i zorientował 
w przyczynach wegetacji młodych ludzi w hotelach. Zaczął organizować różne imprezy, które 
odbywały się między innymi w Domu Kultury w Michałkowicach. Cieszyły się one dużą 
popularnością, a dzieci lgnęły do niego, jakby był jednym z nich, jakby znały go od zawsze. 
Czemu się dziwić? Bohater mojego opowiadania ma serce otwarte dla każdego – poza tym są 
w nim całe pokłady autentyczności i szczerości, których teraz tak często brakuje innym - 
dlatego zabawy zaczął organizować także w innych miastach, takich jak Bytom czy 
Tarnowskie Góry. Tam odbywały się w hotelach żeńskich. Kierowała nim pewna idea: „żeby 
młodzi ludzie w sposób kulturalny mogli się poznać i coś wspólnego o życiu myśleć”1. Może 
dlatego humorystycznie nazywano go „swatką hotelową” . Wszystko to robił społecznie, poza 
pracą zawodową. 

Któregoś razu na okazyjnej rozmowie z dyrektorką Domu Dziecka nr 2 w Katowicach 
dowiedział się, jakie mają potrzeby. Od razu wpadł na pomysł, że z odpadów, różnych 
materiałów można by zrobić wiele ciekawych rzeczy. Tak zaczął budować ławki, huśtawki, 
karuzele itp. W pierwszej rozmowie z dyrektorem „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD)” 
w Katowicach, przedstawił swój plan założenia takiego oddziału w hotelu pracowniczym. 
Spotkał się tylko z pokpiwającym uśmiechem. Jednak wcale mu się nie dziwił, bo przecież 
czegoś takiego w hotelach jeszcze nie było. Dopiero, jak dyrektorowi wyjaśnił, ilu ma 
kolegów szklarzy, spawaczy, którzy mogą takie rzeczy robić, to on chyba go zrozumiał. 
Jednak jeden Dom Dziecka to było za mało, dlatego zaczął nawiązywać kontakty z innymi 
placówkami. Niedługo potem zaczęły się też wycieczki. Załatwiał autobus, jedzenie, brał 
dzieci z opiekunami i jechali. Organizował także wyjazdy dla dzieci z różnych Domów 
Dziecka. W sumie było ich pięć. 

Zaczął się okres gorących nastrojów – na terenie zakładu zawiązywała się 
„Solidarność”. Jak wiadomo, zawsze idą za tym emocje, a jemu udzieliła się ta atmosfera. 
W działaniach bezpośrednich, gdzie występują zagrożenia, czuł swój żywioł. Tak rozpoczęła 
się jego przygoda z Zarządem Regionu „Solidarność” w Katowicach. Bocian stał się 
członkiem tego związku zawodowego od 1980 r. Rozpowszechniał ulotki nawołujące 
do uwolnienia więźniów politycznych. Pierwszy kontakt z władzą ludową miał 19 lipca 
1981 r. na Dworcu Głównym w Katowicach, dopadło go dwóch milicjantów i zaprowadziło 
na miejscowy posterunek. W czasie drogi poczuł mocne uderzenie po nerkach i plecach. Lali 
pięściami. Mój bohater opowiadał to z szerokim uśmiechem na ustach, śmiejąc się, że był to 
„masaż ludowy”. Trzeba być odpornym psychicznie człowiekiem i mieć duże poczucie 
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humoru, żeby dało się powiedzieć – to nic. Udał się do Zarządu Regionu i zgłosił sprawę. Był 
także u lekarza sądowego. Zarząd opisał to zajście w swoich publikacjach związkowych. 

W maju 1981 roku włączył się w akcję protestacyjną w formie głodówki o uwolnienie 
więźniów politycznych. Wszystko było przygotowane po cichu, ponieważ mieli wokół siebie 
„Ubeków” po cywilnemu, którzy udając pomoc, chcieli tylko zdobyć ich zaufanie. W ośrodku 
TV w Katowicach również była siedziba „Solidarności”. Przyjechało ich tam kilku, był z nimi 
rzecznik. Mieli przygotowane transparenty z napisami: „Uwolni ć politycznych”, jednak 
do głodówki było gotowych trzech z nich i dwóch z Regionu. Oficjalnie weszli do biura jako 
niby – interesanci. Po wejściu opowiedzieli, co zamierzają robić i poprosili, aby wszyscy 
wyszli, chyba że chcą się przyłączyć. Nikt nie został. Zamknęli drzwi, otworzyli okna 
i rozwiesili transparenty. Już po kilku minutach cały ośrodek otoczony był cywilnymi ludźmi. 
Wiedzieli, że to Służba Bezpieczeństwa. Wykonali kilka telefonów do Zarządu, że są na 
terenie TV i rozpoczynają głodówkę. Było to zabezpieczenie przed SB i wywiezieniem ich. 
Zaczęły się rozmowy i pertraktacje. Domagali się puszczenia ich wywiadu w telewizji. Po 
trzech godzinach zgodzono się puścić wywiad na żywo. Rzecznik odczytał oświadczenie 
dotyczące uwolnienia więźniów politycznych i przystąpienia do głodówki ich grupy. Nie dali 
się zwieść, dlatego zadzwonili do Regionu, aby przekonać się, czy ich oglądali. Po 
potwierdzeniu, że tak, opuścili ośrodek telewizji i zawieziono ich do Sosnowca do fabryki 
samochodów. Po drodze jeden z jego kolegów zrezygnował z dalszego udziału. 

Na terenie tego zakładu w biurze „ NSZZ Solidarność” Bocian i jego dwóch kolegów 
rozpoczęli głodówkową akcję protestacyjną. W pierwszym pomieszczeniu był ich rzecznik, 
a w drugim oni leżeli na materacach. Wkrótce zaczęły przyjeżdżać różne media i redaktorzy. 
Filmowano ich i przeprowadzano z nimi wywiady. Od razu mój bohater zaznaczył, że nie 
będzie udzielał informacji wszystkim mediom, które są uzależnione od władz PRL. Warto 
dodać, że przez cały czas mieli nadzór lekarski, który sprawdzał, czy aby na pewno nic nie 
jedzą. Codziennie pobierano im mocz, ponieważ podejrzewano, że oszukują. Bocian 
opowiadał, że śniło mu się wszystko, co wyobraźnia może podpowiedzieć, nawet kurczaki 
pieczone. Znajdowali się na parterze. Przez okno widać było, jak ludzie z nimi sympatyzują, 
jak machają rękoma. Do dziś pamięta, jak pewnego dnia na parapecie pojawiły się kwiaty. 
Podszedł do okna i zobaczył dwie kobiety. Podziękował, uśmiechnął się i pomachał. Wtedy 
poleciały mu łzy. Człowiek może być twardy, przecież kwiatów jest pod dostatkiem, ale tu 
chodzi o ten odruch spontanicznej życzliwości, a był to ósmy dzień głodówki. „Są takie 
chwile w życiu, gdy człowiek nie wstydzi się o tym wspominać”2 – mówi Józef Bocian. Po 
uwolnieniu więźniów politycznych – był to dziesiąty dzień głodówki - odwieziono ich 
do szpitala w Sosnowcu. Pielęgniarki były zdziwione, że porusza się o własnych siłach. To 
jest chyba ten duch walki, który daje niesamowitą siłę. W szpitalu podłączono go pod 
kroplówkę i karmiono kleikiem. Po trzech dniach został wypisany i - co bardzo zdumiewa - 
czuł się znakomicie. 

Jesienią oddelegowano go do Zarządu Regionu w Katowicach do kolportażu. Tam 
organizował akcje plakatowania wraz ze swoimi kolegami: Piotrem Nowackim i Tadeuszem 
Buranowskim. Jak to wyglądało? Raz była to grupa studentów, a innym razem pracownicy 
różnych zakładów. Po skompletowaniu takiej ekipy wszyscy zostawiali dowody osobiste 
i byli spisywani w biurze. Zawsze z tyłu szła „para zakochanych”, udająca że nie mają z nimi 
nic wspólnego. Dlaczego? Ze względu na bezpieczeństwo. SB mogło w każdej chwili rozbić 
grupę i sprawić, że dana osoba w dziwnych okolicznościach „znikała”. W takim wypadku 
„para zakochanych” miała od razu dawać znać Regionowi, gdzie i kto ich „zawijał”. Grupa 
składała się z ok. 30-50 osób. Mieli oni ulotki o mocnej treści, biało-czerwone opaski 
na rękawach, wiadro kleju i dobre, długie pędzle. Któregoś razu podczas plakatowania 
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Dworca Głównego w Katowicach, tłum wokół nich robił się coraz większy. Nagle pojawił się 
trzyosobowy patrol milicji, który zabronił im plakatowania. Mój bohater odpowiedział im: 
„Nie mamy dojścia do telewizji to chociaż mury są nasze. Wykonujemy tylko swoją 
działalność związkową”3. I tu nastąpiła walka psychologiczna. Kto kogo pierwszego złamie, 
kto pierwszy ustąpi. Tłum ludzi i grupa studentów czekała zniecierpliwiona, czy ich 
przywódca nie podda się, nie odpuści. Co więc zrobił? Mrugnął do swojego kolegi, zamoczył 
pędzel w kleju i spokojnie malował po stojących przed nimi milicjantach. Piotr Nowacki 
w tym czasie przyklejał na nich plakaty. „Tylko nie zaklejaj im oczu, żeby sobie przypadkiem 
krzywdy nie zrobili”4 – dodał Józef Bocian. Przy aplauzie i skandowaniu tłumu ludzi patrol 
schował się w pośpiechu. Na dworcach wybierali pociągi z Rosjanami i naklejali im na szyby 
„Powstań Polsko, skrusz kajdany”. „To były nasze dedykacje dla oficerów i ich rodzin, którzy 
tam siedzieli. To była armia okupacyjna i chociaż w ten sposób chcieliśmy im pokazać, jak 
ich kochamy”5. W wielu takich akcjach mieli starcia z ZOMO. Bardzo często byli bici 
i zastraszani. Jednak tylko w drodze do „suk”. Na komisariacie już nikt ich nawet nie dotykał. 
Po takich akcjach zawsze wieziono go na obdukcję. To pęknięte żebro, to obite nerki. „Wy, 
panowie SB-cy, wydzielacie taki szczególny zapach, że wszędzie w tłumie was czuć. 
Wyróżniacie się nim nawet wśród milicjantów”6 - mawiał często. Zawsze rozmawiał z nimi 
językiem miłości i przebaczenia - którego oni chyba nie znali, bo wtedy wyciągali „narzędzie 
pracy” - osiemdziesiątkę (pałkę milicyjną). Mimo, iż po takich akcjach z ZOMO znajdował 
się w areszcie i na rozmowach z SB, to i tak trzymał go się humor, np. w jednej z takich 
rozmów, zapytano go o nazwisko, a on opowiadał o pogodzie lub wmawiał im, że wzięli 
za dużo narkotyków i to im się śni. „Tu chodziło o pokazanie im, że się nie poddajemy 
psychicznie i że duchowo jesteśmy silniejsi od nich”7. Gdyby nie miał takiej wewnętrznej siły 
ducha, to po pierwszej akcji tego typu i pierwszym „masażu ludowym”, zrezygnowałby. 
Uczucie strachu byłoby silniejsze, a on dałby sobie spokój z tym wszystkim. Mój bohater 
jednak ma w sobie mnóstwo radości i mocy. Działał dalej. 

25 listopada 1981 r. przeprowadzał akcję plakatowania w Chorzowie. Wokół zaczęły 
się gromadzić tłumy ludzi . Oprócz plakatów mieli pudła z farbą pomieszaną z olejami. „Jak 
się tym pomalowało, to mocno przybijało tynk. Trzeba było bardzo uważać, aby nie dać się 
prowokatorom. Takich to się wyczuwało, wtedy natychmiast kazałem ludziom od nich 
odstępować.”8 Po drodze był budynek Komitetu Miejskiego i MO. Zamalowali go 
i oplakatowali. „Słychać było, jak się ryglowali od środka.”9 Obok stały nyski milicyjne. 
Również je oplakatowali, a mój bohater dodał: „Tylko zostawcie im z przodu dziury, żeby 
sobie przypadkiem nie zrobili krzywdy.”10 Po czym przepuścili ich i pożegnali oklaskami. 
W ten sposób dali im do zrozumienia, że nie są nastawieni agresywnie. To tylko akcja 
plakatowa. Na dworcu PKP w Zabrzu jakiś kolejarz wywrócił jednemu z kolegów Bociana 
wiadro z farbą. Jak wiadomo, ludzie w tłumie łatwo ulegają emocjom i od razu chcieli takiego 
prowokatora pobić. W tej sytuacji Józef Bocian kazał wszystkim się uspokoić i stanąć wokół. 
„Słuchajcie, to jest prowokator. Nie możemy go uderzyć, bo to będzie pretekst dla ZOMO, 
żeby nas rozgonić i spałować, ale za to, że jest pachołkiem Breżniewa zrobimy to na co 
zasłużył.” 11 Czerwoną farbą wymalował mu na czole czerwoną gwiazdę i kazał odejść. Poszli 
dalej plakatować. W okolicach huty, gdzie plakatowali mury, z daleka było już widać „sukę”. 
Stwierdził, że nie warto się nią przejmować. „A niech sobie jeździ”12, ale za nią jechały stary 
z ZOMO na wygaszonych światłach i zaczął się kocioł. „Kto był w nim, czy przechodzień, 
czy ktoś z nas, to pała, kopniaki i do suk.”13 Zawieziono ich na Komendę i tam zobaczyli, jak 
wyglądają. Rozwaleni i pobici, na drugi dzień wyszli i zebrali się w Regionie. Zaczęli myśleć, 
jak się zrewanżować. Wiadomo było, że telefony tam są na podsłuchu. Zadzwonili 
i powiedzieli, że o godz. 18.00 będą plakatować Komitet Wojewódzki w Katowicach. Na 
czym polegał dowcip? Na dworze bardzo lało i o to chodziło. Za jakiś czas przejechali 
samochodem koło Komitetu i obserwowali, jak ze starów wyskakują ZOMO-wcy, stają 



 5

w szeregach oraz pilnują Komitetu. Pomyśleli tylko, że „biedne chłopaki muszą moknąć na 
tym deszczu, żeby czasami ktoś nie upiększył ich rezydencji.”14 

Na początku grudnia, dokładnie 4.12.1981 r., organizował akcję plakatowania 
w Opolu, ponieważ tam szybko rozpędzano takie grupy. Zrobił instruktaż jak powinno to 
wyglądać i studenci udali się z nim na dworzec PKP. Widać było, że ludziom się to podoba, 
bo już na drugi dzień zgłosiło się dużo więcej osób. Chyba potrzebowali człowieka, który 
dodałby im odwagi. Drugiego dnia wyszli i zaczął się kocioł. Otoczyły ich „suki” i SB. 
Wtedy mój bohater kazał wszystkim oprzeć się o ścianę budynku, złapać za ręce i śpiewać 
hymn: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Może to dlatego jego złapali pierwszego. Dosłownie go 
niesiono. Uderzał ich butami, próbował się oswobodzić, wtedy czapka jednego z milicjantów 
spadła na ziemię i zrobiło się zamieszanie. Uwolnił się. Zamiast uciekać, albo się poddać, on 
podtrzymywał grupę, aby ludzie się nie bali. Wokół nich zbierał się tłum, ale nie reagował. 
Plakatowali dalej, kiedy nastąpił kolejny kocioł. Tym razem również złapali się za ręce 
i śpiewali hymn, ale milicja użyła gazu. Wrzucono ich do samochodów i przewieziono do 
Komendy Wojewódzkiej. Dopiero teraz mieli okazję się rozejrzeć. Okazało się, że ten ma 
porwaną kurtkę, ta rozbity nos, temu krwawi głowa. Ogólnie milicja pozwoliła sobie za dużo. 
Zaczął więc krzyczeć „Gestapo!”. Po tych słowach chwycono go i zaczęto ciągnąć po 
schodach. „Czułem kopniaki i walenie pięściami”15. Na górze już nikt go nie bił. Zabrano go 
na przesłuchanie i zapytano o dane osobowe. Swoim starym zwyczajem zaczął opowiadać o 
pogodzie i pytać o samopoczucie. Pobrano od niego odciski palców i zrobiono mu zdjęcia. 
Po chwili do sali wszedł drugi SB-ek. „Po zapachu było go czuć”16. Powiedział do swojego 
kolegi: „Puszczaj ich, bo są z Zarządu Regionu, z Katowic”17. Wypuszczono ich, a oni wyszli 
ze śpiewem na ustach. Potem zawieziono go do szpitala. Standardowo znów pęknięte żebro 
i obite nerki. To była jego ostatnia akcja tego typu przed stanem wojennym. 

W Siemianowicach bardzo często przychodziły do niego wezwania na kolegium, 
gdzie miał zarzut zaśmiecania miasta, ponieważ regularnie rozpowszechniał ulotki. Nie 
stawiał się na rozprawach, poza jedną, na którą poszedł z ciekawości. Wygłosił mowę 
patriotyczną i powiedział, że z tymi ulotkami prowadzi działalność związkową i powinni dać 
sobie spokój z wezwaniami. Któregoś dnia pomyślał, że trzeba by podziękować jakoś za tę 
pamięć o nim. Kupił więc wiązankę kwiatów i przepasał ją czarno-czerwoną wstążką. Do 
torby wrzucił ulotki, które były skierowane do milicjantów i udał się na miejscowy 
posterunek MO. Było to 3 września 1981 r. Po prostu wszedł i samodzielnie odszukał biuro 
komendanta. Przedstawił się oraz serdecznie podziękował za pamięć o nim, po czym wręczył 
kwiaty. „Komendant zawołał jednego ze swoich osiłków, który zabrał kwiaty i wyprowadził 
mnie do pomieszczenia, gdzie przebywali inni milicjanci. Nawiązała się rozmowa i wtedy 
wręczyłem im ulotki skierowane do nich. Po tym spokojnie opuściłem komendę.”18 Kiedy 
wrócił do hotelu, w którym mieszkał, dowiedział się od kierowniczki, że jak komendant 
zrozumiał, co oznaczały kwiaty i wstążki oraz kiedy dotarło do niego, że Józef Bocian chodził 
sobie po komendzie sam, to kazał wszystkim milicjantom - bez wyjątku - od piwnic do 
strychu szukać bomby. 

Często jeździł podmiejską komunikacją i w podręcznej torbie miał kleje oraz małe 
ulotki. Jeśli tylko dostrzegał w autobusie mundur jakiegoś milicjanta, to zatrzymywał się za 
jego plecami, trzymając w ręku ulotkę już posmarowaną klejem i jak autobus mocniej 
przyhamował, kładł rękę na milicjancie. Ulotka miała treść: „uwolnić politycznych!”. „Taki 
przedstawiciel władzy ludowej paradował, nie wiedząc, co ma na plecach.”19 Sądzę, że taki 
humor mojego bohatera był wtedy potrzebny całej grupie. 
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W nocy, z 12 na 13 grudnia 1981 r., wprowadzono stan wojenny. Tego dnia 
znajdowali się w budynku Zarządu Regionu w Katowicach. „Czuło się jakąś gorącą 
atmosferę. Przychodziło dużo telegramów. Wszędzie była milicja uzbrojona w długą broń. To 
nas dziwiło, ale tego, co stało się później, nikt nie mógł przewidzieć.”20 Pod budynek 
podjechała duża nyska, z której wyskoczyli cywile i ZOMO-wcy. Zaczęli wchodzić 
do środka. Mój bohater, widząc to, szybko zamknął drzwi główne. Słyszeli tylko krzyki: 
„Otwierać, milicja!”. Nie zamierzali jednak słuchać. „Było nas kilku przy drzwiach, a obok 
stały trzy gaśnice pianowe. Oni zaczęli walić czymś mocnym w drzwi, bo zrobiła się wielka 
dziura. Widocznie chcieli się dostać do zamka. Mówię do chłopaków: Tak jak 
na Westerplatte, z honorem – ognia!!!”21 Tak chwycili gaśnice i przez otwór pryskali 
ZOMO-wcom pianą w twarz. Niestety, amunicja szybko się wyczerpała. Wtedy milicja 
wrzuciła gaz. Uciekli na wyższe piętra, słyszeli tylko huki i walenie czymś ciężkim. Nagle 
ktoś otworzył drzwi i kazał wszystkim wyjść. Na korytarzu stał przedstawiciel władzy 
ludowej w hełmie, masce i „osiemdziesiątką” (pałką milicyjną) u boku. „Z doświadczenia 
przy takich spotkaniach napinałem grzbiet, bo wiedziałem, że zaraz będzie masaż ludowy.”22 
Wpakowano ich do samochodu ciężarowego. „Było nas może ze 30 osób. Zawieźli nas 
do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach i powrzucali do cel.”23 Na drugi dzień wpadli 
następni ludzie, którzy powiedzieli, że trwa wojna. „Z kim ta wojna? Czy z Ruskimi?”24 I tu 
padła odpowiedź: „Nie, ze swoim narodem”25. Kolejnego dnia Józef Bocian został wywołany. 
Założono mu kajdanki na ręce i zawieziono windą do jakiegoś biura. Zobaczył przed sobą 
mężczyznę ubranego w panterkę. Miał cztery gwiazdki. Nagle zaczął mówić: „No Bocian, 
niech pan powie, kto pana wprowadził do KPN-u?”26 Odpowiedział mu: „No to proszę wziąć 
kartkę i pisać: Możecie mnie pod ścianą postawić, ja się czuję Polakiem, a nie jak wy zdrajcy 
bolszewiccy. Jak macie mnie rozwalić, to tu od razu, bo ja się wam nie sprzedam.” 27 Zapadła 
cisza. Kapitan popatrzył na niego, coś zapisał i kazał go odesłać z powrotem. Po trzech dniach 
trafił do ich celi jeszcze jeden mężczyzna. Znali go z widzenia. „Jego zapach zdradzał, że jest 
SB-kiem. Próbował nas wciągnąć w rysunkowe dyskusje o budowie bomb. Od razu 
zorientowaliśmy się, że chce sprawdzić czy się na tym znamy.”28 Udawali, że mu wierzą i nic 
nie podejrzewają. Siedział z nimi dwa dni, potem go zabrali. Zapewne musiał zdać raport 
z tego, jak dużo wiedzą ich więźniowie. Dano im akty internowania. „Mój numer to Decyzja 
nr Si – 10.”29 Powód internowania najlepiej zobrazuje ten cytat: „We wrześniu 1980 r. ściśle 
współpracował z Komitetem Strajkowym. Cieszy się autorytetem wśród mieszkańców Hotelu 
Robotniczego. Posiada cechy przywódcze. Lubi przewodniczyć grupie osób.”30 W tym 
dokumencie SB wpisało przypadkowo błędną datę urodzenia. 

„W czasie świąt Bożego Narodzenia jakoś znalazł się opłatek i śpiewaliśmy kolędy. 
Kolędy lubię bardzo śpiewać.”31 Nagle otwierają się drzwi i ktoś każe mu wyjść z celi. 
„Czułem, jak kopał mnie po nogach. Myślę, no będzie wesoło! I było.”32) Zaprowadzono go 
na dyżurkę i kazano zdjąć spodnie. Następny „masaż ludowy” pałką. Nietrudno było 
zauważyć, że oprawcy są pijani. Wykrzykiwali: „Kolędy to na wolności możesz śpiewać ty… 
(słowa niecenzuralne).”33 Pod koniec stycznia wywieziono ich do Strzelec Opolskich. Było 
ich ok. 30. „Tam było już ciężkie więzienie.”34 Poinformowano ich, jak mają się zachować 
i jak meldować w czasie apelu. W celi było ich czworo. „Dwa piętrowe łóżka, 2 metry 
długości i tyle samo szerokości. Okienko na górze zakratowane, zlew z zimną wodą 
i kucająca toaleta.”35 Usłyszeli dzwonek. Drzwi się otworzyły, a przed nimi stanął porucznik 
z mnóstwem ochrony. „Ja to nazywałem król i jego świta.”36 Czekali na meldunek. Stali 
naprzeciw siebie, ich czwórka i porucznik ze swoją brygadą. Tutaj znowu odezwała się 
przekorna natura mojego bohatera. Ulegnie ich nakazom, czy nie? Podniósł prawą rękę 
i zaczął głośno – lecz bardzo powoli - liczyć gwiazdki na ramieniu. „Co, na stopniach się nie 
znacie?”37 – krzyknął porucznik. „Ależ spokojnie. Ja tylko widzę przed sobą gwiazdki 
i zastanawiam się, czy to Ruski.”38 – odpowiedział mu, odwrócił się plecami i zaczął mówić, 
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wskazując palcami na swoich kolegów: „Jeden, dwa, trzy, cztery. Czterech niewinnie 
internowanych.”39 Na twarzy przyjmującego meldunek pojawiła się wściekłość. Jak można 
było szydzić z tak ważnej osoby? Powiedział, co miał do powiedzenia i wyszedł, trzaskając 
drzwiami. Po kilku dniach „wczasów ludowych” usłyszeli podczas spaceru, (gęsiego, 
pojedynczo, bez żadnego kontaktowania się) iż wszyscy myślą, że trzymają ich w ośrodkach 
wczasowych. „A tu więzienie pełną parą.”40 

Zaczęli organizować różne próby buntu. Przygotowali akcję głodówkową. „Wiadomo, 
kto o tym głośno gadał, to już był u nich na oku. Wezwano mnie na rozmowę profilaktyczną 
z panem SB-kiem.”41 Oficer zaczął straszyć mojego bohatera, że grozi mu wyrok sądowy 
za prowokowanie buntu. Później dodał, żeby wyjechał za granicę, bo tutaj mają go dość. 
Na co on odpowiedział: „Nigdzie nie pojadę, bo samolot może lecieć tylko w dwóch 
kierunkach, na zachód i na wschód i nie wiem, gdzie pojadę.”42 Wiedział, że za chwilę będzie 
czas, w którym regulaminowo należy mu się spacer, więc dodał: „Wie pan, panie UB-ek, że 
należy mi się spacer, tzw. świeże powietrze, a od pana, panie UB-ek, muszę się odwrócić, bo 
pan wydziela taki smród zdrajcy narodu, że nie mogę już dłużej oddychać.”43 SB-ek nie 
wytrzymał i uderzył go w twarz i to go zgubiło. Internowani wiedzieli, że nikt nie może ich 
uderzyć. Józef Bocian wyszedł z biura i zaczął głośno krzyczeć: „SB bije!”. Na spacerze, 
udając, że wiąże buta, umówił się z kolegami, iż po powrocie i odliczeniu ich przez klawisza, 
zaczną krzyczeć. Tak też zrobili. Słychać było tylko: „Wypuścić z karceru!”, „SB bije!”. 
Zrobił się straszny szum. Włączyły się górne cele, walono talerzami w drzwi tak mocno, że 
reakcja była właściwa. Wieczorem przez radio nadany został komunikat komendanta, że to 
jest bunt zorganizowany i użyją wszystkich środków włącznie z gazem i bronią palną. 
Następnego dnia, gdy otworzyły się drzwi celi, uwięzieni wyrzucili talerze i ogłosili strajk 
głodowy. „Nauczyłem się dużej ilości piosenek ułańskich, bo siedziało tam mnóstwo 
lwowiaków. W nocy robiliśmy im hece.”44 Każdego wieczoru zaczynali wesoło śpiewać. Raz 
jedna cela, raz druga. „Te wesołe numery były nam potrzebne, aby się nie złamać.”45 W dniu 
imienin Józefa (19.03.1982 r.) wywieziono ich ze Strzelec Opolskich. Jedna grupa pojechała 
do Uherc, w Bieszczadach, a Bocian z drugą do Zabrza, na Śląsku. Z powodu choroby 
przewieziono go do szpitala. „Było tam wielu naszych, pamiętam. Zawsze, jak ktoś 
wychodził, śpiewaliśmy: my internowani, w Zabrzu zatrzymani.”46 W lipcu 1982 wypuścili 
ich na amnestię. Przed wyjściem zaczęła się rozmowa z SB-kiem. „Słuchaj Bocian, my mamy 
już dosyć Ciebie na Śląsku. Gdzie jesteś, tam robisz zadymy i rozróby, dlatego Ci radzę, 
wyjedź tam do siebie na Pomorze, bo jak nie, to zrobimy Ci wypadek drogowy.”47 Mój 
bohater odpowiedział: „Wiem, panowie, że wy w tej dziedzinie jesteście fachowcami. Ja 
wyjadę, bo nie mam wyjścia.”48 Chciał dodać, że za jakiś czas wróci tu ze swoim „plutonem 
egzekucyjnym”, ale się powstrzymał. Przy wyjściu klawisz uderzał go pałką policyjną w bok 
i prowokował, ale on się nie dał. W pracy czekało już zwolnienie. Pod koniec sierpnia 
w Katowicach wziął udział w manifestacji ulicznej. „Zaczęto nas rozwalać gazem, więc 
schowaliśmy się w kościele, ale wokół kościoła zrobiono kocioł. Pomyślałem, że jak mnie 
teraz drapną, to równo po mnie pojadą.”49 Nagle wpadł na genialny pomysł. Obok niego 
siedziała młoda dziewczyna. W wieku ok. 20 lat. Powiedział jej, że będą udawać parę 
zakochanych i przy SB rozmawiać o sprawach sercowych. Trzymali się za ręce i tak ominęli 
kilka kotłów, aż dotarli na Dworzec Główny PKP. Dziewczyna pochodziła z miasta Tychów. 
„W Katowicach czuć było dużo gazu, zapytałem ją, czy mogłaby mnie przenocować, żeby SB 
mnie nie załapało. Zgodziła się, a ja rano poleciałem po kwiaty, strzeliłem jej mowę 
patriotyczną, ślicznie podziękowałem za odwagę i pożegnałem.”50  

Po powrocie do domu, do rodziców, pracował tam, gdzie miał możliwość. „Nagonka 
była wówczas na nas.”51 W lipcu 1983 r. udało mu się dostać do pracy na PKP w Choszcznie. 
Na drugi dzień po przyjęciu go, pojawiła się miejscowa SB-cja. Rozmawiali z nim 
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profilaktycznie, żeby „tu był spokojny i nie zaśmiecał miasta papierkami.”52 Mój bohater 
odpowiedział im tylko, że jak widzi papierki, to wrzuca je do kosza. Zaczął przywozić 
mnóstwo rozmaitych religijnych broszur z Lichenia i rozprowadzać je po Choszcznie. 

Jak w Choszcznie odbywało się jakieś święto państwowe, to zmieniano mu grafik, tak 
aby był w pracy i pod kontrolą, żeby tylko przypadkiem z czymś nie „wyskoczył”. 4 maja 
1984 r. w parowozowni bronił zawieszonego przez niego krzyża, przed jednym 
z „towarzyszy” próbujących go ściągnąć. „Zrobiło się gorąco, ale nie dałem się sprowokować 
do szarpaniny. Natomiast wygarnąłem im, że się plamią i komu służą. Przyjechała miejscowa 
SB-cja i już w samochodzie szły łokcie w ruch.”53 Na komendzie – bo tam właśnie się udali - 
kazano mu zdjąć buty. Walili po piętach i głowie. „Jeden przesłuchiwał, a drugi lał.”54 Mówili 
do niego, że krzyż to sobie może w domu zawieszać, a nie w zakładzie. Jeden z nich nazywał 
się Henryk D. Po wypuszczeniu go z komendy, pokazał kolegom z pracy, jak SB-cja 
rozmawia z ludźmi, którzy bronią krzyża. Ta sprawa zrobiła się bardzo głośna w Choszcznie. 
„Panowie SB-cy zaczęli mi mówić dzień dobry tak, jakby nic się nie stało.”55 

Mój bohater – jako katolik – przebaczył im. Zawsze mawiał, że jedną z cech wolności 
człowieka jest umiejętność przebaczania. Chociaż wielokrotnie analizował te lata, które 
spędził na Śląsku będąc internowanym, i to wszystko, przez co przeszedł, było 
niewiarygodnie trudnym doświadczeniem, to nie pała nienawiścią do nikogo. Chciałabym, 
aby to, co tu napisałam, było w jakiś sposób pamiątką, która nie pozwoli zapomnieć, jak dużo 
zrobili dla nas kiedyś ludzie tacy, jak Józef Bocian. 

Józef Bocian kontynuuje działalność społeczną, którą rozpoczął na Śląsku. Od wielu 
lat prowadzi Oddział Fundacji Św. Br. Alberta w Choszcznie, gdzie charytatywnie pomaga 
dzieciom z biednych rodzin, organizując zbiórki żywności oraz różne wycieczki, imprezy 
i wyjazdy. 

Dzisiaj ludzie, którzy gnębili Józefa Bociana, mają rodziny i zarabiają więcej niż on 
kiedykolwiek. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy słyszał: „No Bocian, co ci po tych buntach 
jak ty teraz masz te swoje 800 zł miesięcznie.”56 Myślę, że każdemu w tej chwili zrobiłoby się 
przykro. Tym bardziej, że po jego powrocie żona wraz z dziećmi zniknęła. 

Józef Bocian jest człowiekiem, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy pomimo kłód, 
które rzucano mu pod nogi. Wiele razy potknął się o nie, próbując ratować Polskę, a mimo to 
tutejszej społeczności lokalnej jest nieznany. Kiedy pierwszy raz go spotkałam, powiedział 
mi, jak ważne jest nieocenianie zbyt pochopnie innych, ale także cieszenie się z drobnych 
rzeczy. Chciałabym przytoczyć tutaj krótką historyjkę, która - moim zdaniem - idealnie 
pasuje. Pewna dziewczynka imieniem Basia marzyła o lalce. Jej ojca nie było na nią stać, 
mimo to chciał spełnić marzenie córeczki. Któregoś dnia poszedł do opieki społecznej i dostał 
karton. W domu okazało się, że nie ma w nim lalki, ale jest para drewnianych kul, 
pozostałych widocznie po jakimś kalekim dziecku. Wtedy tata wymyślił zabawę w szczęście. 
Tak Basia nauczyła cieszyć się z tego, że kule nie są jej potrzebne. Podobnie jak ta 
dziewczynka, Józef Bocian zawsze doceniał to, co miał. Dzielił się wszystkim, co posiadał, 
nawet jeśli to oznaczało duże poświęcenie. Jest przykładem dla niejednego człowieka, 
ponieważ pokazuje, jak mimo przeszkód można żyć szczęśliwie. Na koniec mój bohater 
powiedział, że największą radością jest dawanie. Tym, którzy będą to czytać, życzę mnóstwa 
pogody ducha oraz siły, aby mogli pomagać innym iść dalej. Tak, jak on to zrobił.  



 9

Bibliografia: 

1. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=B&katalogId=4&subpageKatalogId=4&
pageNo=1&nameId=1140&osobaId=63519& 

2. Prywatne archiwum Józefa Bociana. 

3. 1 – 56 – Wywiad z Józefem Bocianem. 
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