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„Nie ma Polaka na Wschodzie czy na Zachodzie. Jest człowiek, który potrzebuje pomocy. 
Dlatego nie powinniśmy być obojętni” – mówi Roman Zygmunt Brodowski, poeta, filozof, 
społecznik, mieszkający na stałe w Berlinie, z którym o pomocy Polakom w Niemczech i na 
Kresach rozmawiał ks. Sławomir Sznurkowski SSP. 
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� Co sprowadziło Pana do Berlina? 
Roman Z. Brodowski:  Historia ta sięga swoimi korzeniami czasów stanu wojennego. Mój brat, po powrocie 
z internowania za działalność w „Solidarności”, dostał wilczy bilet i musiał wraz z rodziną wyjechać z Polski. 
Zamieszkał w Berlinie. W ślad za nim wyjechali moi rodzice (moja mama za działalność w związku była 
także „pod obserwacją”). Ja, ponieważ nie należałem do „Solidarności”, a chciałem być pożyteczny i zrobić 
coś dla społeczeństwa na Śląsku, zacząłem pisać tzw. „ścianowce” – wiersze o charakterze patriotyczno-
politycznym, które były rozklejane na ścianach budynków. Byłem za to poszukiwany przez ówczesne 
władze i z chwilą, kiedy dowiedziałem się, że milicja jest na tropie i że na pewno mnie aresztują, 
wyjechałem do Berlina pod pretekstem odwiedzenia rodziny. Był rok 1987. Po raz pierwszy wróciłem do 
kraju w roku 1997, po niespełna dziesięciu latach. 
� Czy kontakt z Ojczyzną pozostaje ciągle żywy? 
R.B.: Oczywiście, mimo że mieszkam w Niemczech, jestem Polakiem i w miarę moich możliwości bywam w 
Polsce. Mam także stały kontakt z Polakami mieszkającymi na Kresach (Białoruś, Ukraina). Za każdym 
razem, kiedy tam przyjeżdżam na zaproszenie różnych społeczności, czy jako poeta, czy filozof, czy 
prywatnie, to zawsze podkreślam, że jestem Polakiem, a nie Niemcem. 
� Teraz Pan chce się zaangażować w pomoc Polakom, którzy mieszkają w Niemczech, szczególnie w 
Berlinie i jego okolicach. Proszę coś o tym powiedzieć. 
 R.B.: Tak, taka inicjatywa powstała w mojej głowie i myślę, że z pomocą Polonii, która działa na terenie 
Niemiec oraz przy współpracy Polskiej Rady, tudzież z pomocą sponsorów z firm polonijnych, uda mi się 
stworzyć w ramach mojej działalności jako przedstawiciel „Rubieży” – Stowarzyszenia Pomocy na Wschód – 
coś w rodzaju samopomocy, zwłaszcza dla tych rodaków, którym żyje się bardzo ciężko. 
� Niemiecka Republika Federalna to bogaty kraj. Jednak, jak wszędzie, mieszkają tam też ludzie, którzy 
potrzebują pomocy. Dlaczego trudno jest to niektórym zrozumieć? 



 R.B.: W Niemczech żyją ludzie, którzy potrzebują wsparcia, a także ludzie, którzy z potrzeby serca gotowi 
są takiego wsparcia udzielić. Nie wiedzą tylko, w jaki sposób mogą to uczynić. Ja staram się im w tym 
pomóc. 
Myślę, że w każdym państwie, bez względu na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną, są ludzie, 
którzy nie muszą troszczyć się o sytuację materialną, ale są też tacy, których los czasami gorzko 
doświadcza. To dotyczy także Niemiec oraz mieszkających tam Polaków. 
� Jakie są przyczyny takiego nie radzenia sobie w rzeczywistości niemieckiej przez wielu Polaków? 
R.B.: Coraz więcej moich rodaków, mieszkających w Niemczech, traci pracę. Często związane jest to z 
pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym. To powoduje, że utrzymują się z zasiłku, który wystarcza na 
minimalne zaspokojenie potrzeb, a ich standardu życiowego nie można nazwać godnym życiem. Stąd 
muszą rezygnować z wielu ważnych rzeczy, aby zapewnić sobie i najbliższym podstawowy byt. Dlatego 
nawet najmniejsza pomoc, czy to w formie odzieży, żywności, czy też innych artykułów pozwala na 
odciążenie ich budżetu. A przede wszystkim pozwala na ograniczenie strachu przed samotnością i w 
konsekwencji… na wiarę w drugiego człowieka. 
� Czy ośrodki polonijne są wrażliwe na pomoc Polakom, mieszkającym w Berlinie? 
R.B.: Przykładem niech będzie akcja charytatywna, zorganizowana dwa lata temu w Berlinie przez 
Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”, w której wzięło udział bardzo wielu Polaków. Przede wszystkim 
zaangażowały się sklepy polonijne, jak np. sklep „U Zosi”, czy sklep państwa Klonów. W sumie w akcji 
uczestniczyło osiem polskich placówek. Uzbieraliśmy wówczas bardzo dużo darów. Powędrowały one 
zarówno do rodzin polskich w Polsce, jak również na Białorusi i Ukrainie. Z tej pierwszej akcji można było 
wywnioskować, że Polacy zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, na hasło: pomóż drugiemu człowiekowi, 
spontanicznie reagują i… pomagają. 
� Polaków zawsze porusza słowo Kresy. Natomiast, kiedy mówi się o pomocy Polakom mieszkającym w 
Berlinie, jakie reakcje budzi w ludziach taki apel? 
R.B.: Jeżeli ktoś mówi: Polak na Wschodzie, Polak na Zachodzie, Polak w Niemczech, Polak na Białorusi, to 
wydaje mi się, że robi błąd. Ustawienie człowieka w jakimś tam społeczeństwie, to ustawianie osoby o 
określonym statusie. Ja do tego podchodzę w trochę inny sposób. Uważam, że nie ma Polaka na 
Wschodzie czy na Zachodzie. Jest człowiek. Czy on jest Polakiem, czy Ukraińcem, czy Białorusinem, czy 
mówi po polsku, czy w innym języku, jeśli potrzebuje pomocy, to nie powinniśmy być obojętni. Być może i 
my będziemy kiedyś w potrzebie. 
� Skoncentrujmy się w tym momencie na obszarze Niemiec. Są tam Polacy, jak Panu udaje się im pomóc? 
R.B.: Jestem owocem emigracji lat 80-tych, która w większej mierze musiała opuszczać kraj ze względów 
politycznych. Celem późniejszej emigracji było polepszenie warunków bytowych. Różnica polega na tym, że 
ludzie, którzy opuścili kraj w celach zarobkowych utrzymują stałe kontakty z Polską, mimo że na co dzień 
żyją w Niemczech. Natomiast ludzie należący do pierwszej emigracji wyjechali zupełnie nieprzygotowani, 
przede wszystkim pod względem mentalnym i psychicznym, dlatego często czuli się zagubieni w obcym 
kraju. Oczywiście państwo niemieckie starało się stworzyć dla nich dobre warunki egzystencjalne, ale nie 
mogło to ukoić bólu i tęsknoty za Ojczyzną. Oni zawsze czuli się i czują Polakami. Nie chcieli i nie utracili 
swojej mentalności, swojej kultury, swojej tradycji wyniesionej z domu, jakim jest dla nich Polska. 
Inaczej rzecz wygląda, jeżeli chodzi o naszych rodaków, którzy przyjechali do Niemiec w celach 
zarobkowych. Oni już od początku wiedzieli na co się decydują; wiedzieli też, że będą musieli z czegoś 
zrezygnować, żeby polepszyć sobie byt. Byli świadomi również tego, że jeżeli im się nie powiedzie, to 
wrócą do kraju. 
Dziś spotykam niektórych Polaków, którzy żyją w Niemczech od ponad trzydziestu lat. Po tak długim czasie 
ciężko by im było wrócić na stałe do Ojczyzny. Ich gniazda rodzinne dawno zostały już tylko we 
wspomnieniach. Dziś mają około sześćdziesięciu lat, o nich właśnie należy szczególnie pamiętać i w miarę 
potrzeby wspierać. 
� Jakie formy wsparcia istnieją dla Polaków w Niemczech? 
R.B.: Prawdą jest, że jeżeli życie ludzi, którzy mieszkają w Niemczech (w odróżnieniu od ludzi, którzy 
mieszkają w Polsce), toczy się na granicy nędzy, są oni wspierani poprzez system socjalny, jaki obejmuje 
wszystkich obywateli tego kraju. W Niemczech działają różne organizacje społeczne. Jest to państwo, które 
stworzyło system minimum socjalnego dla ludzi, którzy nie potrafią wiązać tak zwanego końca z końcem. 
Mimo to, nie wszyscy wiedzą, dokąd mogliby udać się po pomoc; nie wiedzą też, w jaki sposób mogliby 
zorganizować sobie życie tu, w Niemczech, i jakie przysługują im prawa. Nie potrafią też sobie poradzić ze 
względu na barierę językową czy też mentalną. Dlatego pomoc państwa nie zawsze jest wystarczająca. 
Tym bardziej, że minimum socjalne, nie zawsze wystarcza, żeby np. wysłać dzieci na odpoczynek. Z drugiej 
jednak strony ważne jest poczucie, że jest gdzieś obok bratnia, polska dusza, czy ludzie, pochodzący z tego 
samego środowiska, na których zawsze można polegać, którzy nie odmówią pomocy. Jest to niewątpliwie 
duże wsparcie. 



� Pan osobiście otwarty jest na taką pomoc ludziom i stara się wynaleźć osoby, które potrzebują wsparcia. 
Proszę nam powiedzieć, jakie to są formy pomocy? 
R.B.: O formach pomocy na Zachodzie można będzie mówić w późniejszym terminie. Na razie staram się 
zorganizować taki łańcuszek pod hasłem: „Pomagajmy sobie nawzajem”, czy też „Jesteśmy przecież razem”. 
Myślę, że te akcje wesprą czasopisma polskie w Niemczech i rozpropagują. W ten sposób nie będę musiał 
sam zajmować się organizacją tego projektu. 
� Myśli Pan o wszystkich Polakach czy o Polakach mieszkających w Niemczech? 
R.B.: Jeżeli chodzi o całokształt mojej działalności, to na rzecz moich przyjaciół ze Wschodu zostały 
zorganizowane akcje charytatywne m.in. o charakterze materialnym, np. dwa lata temu w Niemczech 
została przeprowadzona zbiórka darów dla Polaków żyjących na Białorusi. 
Podobna akcja była przeprowadzona w ubiegłym roku w marcu na terenie Polski zachodniej (Słubice, 
Kostrzyn). Kilka szkół przyłączyło się do niej i odezwało się na apel pomocy pod hasłem: „Dzieci dzieciom”. 
Wtedy dzieci zebrały kilkadziesiąt kartonów zabawek, odzieży, książek, itp. 
Oprócz tego staram się organizować dla dzieci ze Wschodu pomoc o wymiarze niematerialnym. 
Współpracujemy ze szkołami na Białorusi w Grodnie. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” i 
przy moim małym udziale, udało się zaprosić dzieci w Góry Sowie do Polski. Także dzięki 
przewodniczącemu Rady Polskiej w Berlinie, Panu Ferdynandowi Domaradzkiemu, dzieci te zostały 
zaproszone do Berlina na koncert, gdzie mogły się zaprezentować Polonii w Berlinie. Otrzymały wtedy dużo 
prezentów od społeczności polonijnej oraz niemieckich sponsorów. 
Myślę, że nie ważne jest to w jakim kierunku się działa. Ważne jest, aby tym ludziom pokazać, że nie są 
sami, bo samotność jest najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Świadomość, że jest ktoś obok 
powoduje, że można poczuć się bardziej swobodnie, bezpiecznie, pewnie. Dlatego moja działalność przede 
wszystkim koncentruje się w dwóch kierunkach. Po pierwsze, organizujemy pomoc materialną, po drugie 
staramy się propagować w miarę możliwości różnorodne idee kulturowe wśród młodzieży mieszkającej na 
Białorusi, w Polsce, a także w Niemczech. 
� Co daje Panu ta działalność? 
R.B.: To jest trudne pytanie. Myślę, że moim moralnym obowiązkiem jest pomoc potrzebującym. Jest to 
potrzeba spełniania się mojego wnętrza. Jest to też spłata długu. Ja również, kiedy byłem młodym 
chłopcem, otrzymałem od ludzi spontaniczną pomoc. Wydaje mi się, że człowieczeństwo to nie jest tylko 
napis: homo sapiens. Człowieczeństwo to jest dusza. 
� Czy pragnienie, żeby przekazać dobro, które się otrzymało, i dzielić się tym dobrem, wypływa z potrzeby 
serca? 
R.B.: Myślę, że tak. Społeczeństwo, nasze polskie, jest społeczeństwem chrześcijańskim. Zdaję sobie 
sprawę, co to znaczy. Przede wszystkim są to myśli zaczerpnięte z Biblii, które żyją w nas głęboko 
zakorzenione, i w które człowiek wierzy, np. pomoc jednemu człowiekowi, tak jak powiedział Jezus, to jest 
pomoc wszystkim, to pomoc Jemu samemu. Jeżeli człowiek nie pomaga drugiemu człowiekowi, to nie 
pomaga też sobie. 
� Co Panu najbardziej zapadło w pamięci, jeśli chodzi o spotkania z tymi ludźmi? 
Opowiem o dwóch sytuacjach, jakie przydarzyły mi się w Grodnie na Białorusi. Było to jakieś cztery lata 
temu. Staruszka, może ok. 70 lat, podeszła do mnie i patrzyła mi w oczy. – A ja Pana skądś znam – 
powiedziała do mnie z tym swoim białoruskim akcentem. Odpowiedziałem: – Nie wiem, możliwe, że Pani 
mnie skądś zna. Ja czasami przyjeżdżam do Grodna. Ona mówi: – Jestem spod Grodna, ale znam Pana 
skądś… i odeszła. Po jakimś czasie wróciła i powiedziała: – Wiem, skąd Pana znam. – Skąd? – spytałem. – 
Kiedyś był Pan u nas pod Grodnem w naszym domu. To było piękne, co usłyszałem. 
Druga sytuacja również wydarzyła się w Grodnie. Na przejściu granicznym podeszła do mnie starsza 
kobieta. Była chyba z synem, miał ok. 20 lat. – Widzisz, ten pan był w telewizji – powiedziała, wskazując 
na mnie palcem. Nie wiedziałem, o co chodzi. – To Pan mówił takie wiersze o Polakach na Białorusi? – 
zapytała mnie. – Tak, byłem zaproszony i recytowałem – odpowiedziałem. – Proszę Pana, nawet Pan nie 
wie, ile radości dał Pan nam swoją poezją. 
Dziś mogę powiedzieć tylko jedno: Nie jest ważna forma pomocy, ale ważny jest jej cel oraz motywy, jakimi 
się kierujemy, pamiętając i pomagając drugim. Jeżeli widzimy uśmiech na twarzach, i radość tychże 
obdarowanych, to wiemy, że nasz wysiłek nie idzie na marne, bo „większą radość sprawia dawanie niż 
branie”. 

 



 
 


