
 
 

W „KRĘGU” PRZYJACIÓŁ 
 
Janusz Heller szefuje już ćwierć wieku Klubowi Osiedlowemu                   

na Łazarzu. Kiedy zaczynał, był przekonany,  że spędzi w „Kręgu” 

najwyżej trzy miesiące. 

 
 
  Mogłoby się wydawać, że kluby osiedlowe spółdzielni mieszkaniowych, to - jak 
kartki na mięso czy kroniki filmowe - relikt minionej epoki. Tymczasem klub 
osiedlowy "Krąg" od trzydziestu lat nieprzerwanie tętni życiem i dziś wcale nie 

przypomina muzeum... 
Na szczęście jest wiele rzeczy, które - choć miały swój początek w czasach PRL - zasługują 
na kontynuację. Tysiące świetlic, klubów osiedlowych i domów kultury to był realny wkład 
spółdzielni mieszkaniowych w wychowanie kilku pokoleń. Wiele placówek na początku lat 90. 
zostało zlikwidowanych, ale te, które przetrwały, trzymają się dzielnie. Czasami się 
zastanawiam, jak to możliwe, że w tak ciasnych pomieszczeniach i z tak nieliczną ekipą 

współpracowników udaje się nam przygotowywać tak szeroką ofertę kulturalną. 
 
Czym właściwie klub osiedlowy różni się od domu kultury? 
Trudno odpowiedzieć bez zaglądania do Wikipedii... A tak na poważnie, jak się okazało, 
klubom łatwiej było przetrwać zwłaszcza ten trudny okres transformacji. Małe, kameralne 
kluby osiedlowe z jednej strony dają możliwość pracy w rodzinnej atmosferze, a z drugiej             
- umożliwiają w razie potrzeby szybkie dostosowanie się do zmian. Tu każdy jest po trochu 
dyrektorem, po trochu tragarzem... 
 
Większość propozycji w ofercie jest skierowana do dzieci lub osób starszych.                
Czy to oznacza, że osoby w średnim wieku tu nie zaglądają? 
Owszem, zaglądają, przede wszystkim jednak po to, by przyprowadzić dzieci na zajęcia... 
(śmiech). Pokolenie osób pracujących zawodowo, bo chyba o takiej grupie wiekowej 

mówimy, jest rzecz jasna dla nas najtrudniejszą grupą docelową. Niemniej na zajęciach 
tanecznych czy w grupie miłośników turystyki górskiej nie brakuje trzydziesto                             
i czterdziestolatków. Co ciekawe, październikowy Przeglądu Piosenki Pozytywnej BAZUNA 
przyciągnął właśnie najwięcej osób w średnim wieku. 
 
 



Kiedy trafił Pan do klubu "Krąg" sam miał Pan trzydzieści lat... 
...i nie wyobrażałem sobie, że praca w klubie będzie trwała dłużej niż trzy miesiące. 
 
Tymczasem poświęcił Pan klubowi niemal połowę swego życia. Jak to się stało,             
że człowiek urodzony na Jeżycach został szefem najważniejszego ośrodka 
kulturalnego na Łazarzu? 
W 1977 po studiach rozpocząłem pracę w LO nr VIII  przy ul. Głogowskiej. W tej szkole 
miałem szczęście kontynuować wielką przygodę harcerską ze środowiskiem “Czarnej 
Trzynastki”, któremu daleko było do komunistycznego harcerstwa. Mimo ciągłych nacisków 
ze strony władz, pozostaliśmy choćby przy naszych tradycyjnych mundurach. Instruktorzy              
z tego środowiska współtworzyli również oddolny ruch odnowy w polskim harcerstwie, 
zachęcający do powrotu do korzeni i przedwojennych tradycji polskiego skautingu. Właśnie  
z tą grupą młodzieży miałem szczęście pojawić się w „Kręgu”.  Przyszedłem tutaj w 1985 
roku, z całym środowiskiem. Baliśmy się, że nasza wywrotowa działalność harcerska 
zostanie zlikwidowana, więc wymyśliliśmy, że zrobimy taki manewr, jak w 1950 roku 
niektóre środowiska, i będziemy działać dalej oficjalnie jako koło PTTK. Wybór padł na Klub 
Krąg, bo tu jeszcze takiego koła nie było. 
 

I nie przeszkodziło Panu w objęciu stanowiska nawet to, że miał Pan - delikatnie 
mówiąc - na pieńku z milicją i służbą bezpieczeństwa? 
W klubie “Krąg”, istniejącym od 1980 r., czekała na mnie miła niespodzianka, spotkałem tam 
odważnych i niezależnych członków Rady Osiedla Łazarz z Jerzym Babiakiem na czele, którzy 
potrafili przeciwstawić się, naciskom płynącym z białego domku i z ulicy Kochanowskiego, 
gdzie siedzibę miała Służba Bezpieczeństwa. Podziwiam ich, bo przecież w latach 80. byłem 

osobą niewygodną politycznie. SB nie podobała się moja działalność wśród młodzieży. 
Dwukrotnie byłem aresztowany, a podczas przesłuchań pobity. Tu ciekawostka, pozwałem 
esbeków, z którymi miałem do czynienia, i wydarzyła się rzecz bez precedensu: proces 
zakończył się skazaniem funkcjonariusza, co prawda w zawieszeniu, ale jednak był to wyrok 
skazujący(ostatecznie zatwierdzony wyrokiem Izby wojskowej Sądu najwyższego w styczniu 
1984 roku). Nie słyszałem o podobnych przypadkach. Tym większa była zawiść SB... 
 
Zamienił Pan więc w 1985 r. działalność "wywrotową" na kulturalną? 
I tak, i nie. Forma działalności pozostała zmieniona, lecz przekaz imprez klubowych, 
realizowanych w drugiej połowie lat 80. pozostał przynajmniej w pewnym stopniu 
„wywrotowy”. Pamiętam, że w 1987 r., wystawiliśmy w klubie „Hajże na Soplicę”. Spektakl 
ten oparty był na fragmentach „Pana Tadeusza”, ale o wyraźnym wydźwięku antyrosyjskim. 
Przyjechali z nim aktorzy z Warszawy, m.in. Daria Trafankowska, Andrzej Kumor, Andrzej 

Piszczatowski i Włodzimierz Nahorny, którzy szukali w Poznaniu właściwie salki 
katechetycznej. Ustaliliśmy jednak, że zaryzykujemy i wystawimy spektakl w klubie. 
Zrobiliśmy na aktorach duże wrażenia. Gdzie indziej grali w salach katechetycznych albo 
prywatnych lokalach, tymczasem w Poznaniu wystąpili legalnie, w klubie osiedlowym.                    
W klubowej kronice pozostał po spektaklu sympatyczny wpis z euforycznymi gratulacjami  
(Brawo pragmatyczny Poznań!).  

 
Podobno jeszcze w czasie studiów był pan tak nieśmiały, że - jak mówiono                       
- nadawał się do muzeum albo biblioteki. Skąd ta przemiana? 
Sam byłem swoja metamorfozą zaskoczony. To chyba moja praca w Ósemce, pełna 
nieoczekiwanych przygód w tych niecodziennych czasach, przyczyniła się do tej przemiany. 
 
Jak postrzegał Pan rolę klubu osiedlowego wtedy, w ostatniej, ponurej dekadzie 
PRL? 
Ze zdziwieniem odkryłem, jaką rolę w tej rzeczywistości odgrywają placówki kulturalno-            
-oświatowe spółdzielni mieszkaniowych. Były to swego rodzaju azyle i ostoje (w miarę) 
wolnego słowa i wolnej kultury. 
 



 
A jak postrzega ją Pan dzisiaj? Czy w XXI wieku nadal jest miejsce na tego typu 
instytucje? 
Oczywiście. Kluby osiedlowe mogą być nadal równorzędnym partnerem dla pozarządowych 
organizacji, czy stowarzyszeń kulturalnych. 
 
Coroczne Dni Łazarza to również Pańskie dzieło? Jak to się zaczęło? 
Przypadkiem. W 1987 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Grunwald” obchodziła jubileusz 
trzydziestolecia. Jako że uroczystość miała odbyć się w Kręgu, postanowiliśmy zorganizować 
kilkudniową imprezę o nazwie „Dni Łazarza”. Pora tych pierwszych dni była nietypowa - 
wypadły w listopadzie! W programie znalazły się m.in. koncerty Kwartetu Jorgi, Johna 
Portera, Anny Chodakowskiej  oraz wystawy studenckiej „Galerii K”. W cztery lata później 
imprezę pod taką sama nazwą zorganizowaliśmy na przełomie maja i czerwca. Nie różniła 
się ona już wiele od tych „Dni Łazarza”, które odbyły się choćby w tym roku. 
 
 
Z czego jest Pan najbardziej dumny? 
Trudne pytanie. Chyba jednak z faktu, że ciągle możemy prowadzić otwartą i zróżnicowaną 

działalność dla wszystkich mieszkańców Łazarza. 
 
A co wyszło niezupełnie tak, jak planowano? 
Przypomniała mi się pewna sympatyczna historia. Poproszony do prowadzenia kursu języka 
esperanto pan Bogusław Duszyński zaproponował prowadzenie zespołu teatralnego                     
dla młodzieży, który ostatecznie okazał się kabaretem seniorów „Wiosenne krokusiki”. Panu 

Bogusławowi i jego aktorom składam przy okazji gratulacje z okazji dwudziestopięciolecia 
działalności. 
 
Czy spełnia się Pan artystycznie/kulturalnie na jakimś polu? Pisze Pan? Śpiewa? 
Przed laty grał Pan w kabarecie, prawda? 
Ja i śpiew? Proszę się zapytać członków kabaretu „Wiosenne Krokusiki”. Moje starsze 
„koleżanki” pozwalały mi jedynie otwierać usta - bez wydawania głosu... Pisanie? O poezji 
mogłaby się wypowiedzieć raczej moja żona. 
 
Czy ma Pan nowe pomysły na działalność klubu? Czy może Pan uchylić rąbka 
tajemnicy? 
Program minimum, jaki sobie zakreśliłem w chwili rozpoczęcia pracy, to być otwartym                  
na wszelkie propozycje….  Ta idea przyświecała mi nawet w najtrudniejszych okresach 

działalności i przyświeca nadal. 
 
Skoro kulturą zajmuje się Pan, że tak powiem, zawodowo, to czym zajmuje się Pan 
w wolnym czasie? 
Również kulturą. Moją wielką pasją jest film. A czasie wakacji przychodzi  czas na górskie 
wędrówki. 

 
Skąd czerpie Pan siły? Co Pana motywuje do pracy? 
Tu niestety odpowiedź jest banalnie prosta i stereotypowa zarazem: daje mi je superrodzina 
i wielka pomoc żony Joanny. 
 
Ciężkie jest życie człowieka-instytucji? 
Pyta Pan chyba nieco kokieteryjne, więc taka również będzie odpowiedź... Tak się szczęśliwie 
złożyło, że ta praca była i jest moją wielka życiową przygodą. Oby tak było dalej. 
 
Rozmawiał W.B. 
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