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My, Berlińczycy

Marzenia
na ekSporT

Joanna Kulas założyła szkołę języka polskiego, Julia Bosski organizuje obiady 
inspirowane naszą historią i kuchnią, Aleksandra Kozłowska popularyzuje 

wzornictwo. W Berlinie mieszka ponad sto tysięcy Polaków. Swoje biznesy 
często opierają na naszej kulturze i rzemiośle, a tygodnik „Tip Berlin” nazywa 

stolicę Niemiec najbardziej na zachód wysuniętym polskim miastem.

Stół z powyłamywanymi nogami 
– Berlin dał mi możliwość realizacji pomysłów, które przez lata chowałem do szuflady – mówi 
Mariusz Małecki, absolwent wzornictwa na poznańskiej ASP. Rzucił pracę projektanta mebli  
w Polsce i wyjechał nad Szprewę. – Kiedy otworzyłem pracownię w Berlinie, zaczęto remonty 
starych kamienic – wspomina. – Wyrzucano z nich meble i deski podłogowe. Zacząłem je 

zbierać. Robiłem z nich obiekty z pogranicza sztuki i designu, pięknie wykończone 
unikaty. Pomagał mi mieszkający w Poznaniu brat stolarz. Zaprojektowałem serię 
taboretów Vivien, inspirowanych modą Vivienne Westwood. Stare stołki wykańczałem 
tkaninami „z drugiej ręki”. Kolekcja wyprzedała się z miejsca, ale klienci do tej pory  
o nie pytają. W ślady Mariusza poszło tak wiele osób, że uznał, że upcycling zrobił się 
zbyt trendy. – Zaprojektowałem serię mebli powtarzalnych. Zaczęło się od biurka  
z przypadkowo znalezionych desek. Zrobiłem je dla siebie. Mebel przyjechał do sklepu 
i zobaczyła go jedna z klientek. Zapowiedziała, że nie wyjdzie, jeśli go jej nie sprzedam. 
Wyprodukowałem ten mebel seryjnie, w drewnie dębowym. Projektuję rzeczy, które 
kupuje się na lata, ale są jednocześnie nowoczesne. Ludzi, którzy do mnie przychodzą, 
stać na takie meble nie tylko w sensie materialnym, ale też w sensie mentalnym.  
Są zachwyceni zarówno naszymi projektami, jak i tym, że jesteśmy firmą rodzinną. 
Uważają, że polscy stolarze są najlepsi. www.studio-ziben.de 

Dobry wzór
– No Wódka, przez „wu” i „o” kreskowane – podkreśla pisownię Aleksandra 

Kozłowska, właścicielka concept store’u z polskim designem. – Nazwałam go  
na przekór stereotypom – mówi z przekonaniem – wódka, tanie papierosy  

i sprzątaczki to w Niemczech typowe skojarzenia z Polską. Czas na zmianę 
wizerunku! Przedmioty w moim sklepie są dobrze zaprojektowane i porządnie 

wykonane. Mieszkańcy Berlina potrafią to docenić, bo orientują się w światowym 
wzornictwie. Znają liczące się marki, często mają ich produkty w domu. Kupując 
meble, chcą jednak czegoś wyjątkowego, czego nie mają znajomi, a co będzie 

funkcjonalne i nowatorskie. I tu miejsce na taki sklep jak mój – tłumaczy 
Aleksandra. – Wymagający klienci przychodzą do nas po stoły Tabandy czy 
krzesła marki 366 Concept. Rzeczy, które sprzedaję, wpisują się w berlińską 

estetykę. Tu liczą się naturalność, prostota i jakość – 33-letnia szczecinianka jest 
mocno stąpającą po ziemi bizneswoman z przemyślaną strategią. Bestseller? 

– „Słomiana” pościel Hayka. Klientów intrygują polskie książki i czasopisma. Fani 
fotografii kupują magazyn „Usta” i „Label”. Powodzeniem 
cieszą się przewodniki. Przy okazji dostajemy wiele pytań  

o nasz kraj, dlatego sprzedawca musi być Polakiem – 
wyjaśnia Aleksandra Kozłowska. – Z wykształcenia jestem 

filmoznawczynią, ale zawsze wiedziałam, że będę miała 
własny biznes – mówi Ola, jednocześnie przyznając, że 

prowadzenie sklepu w Berlinie wymaga determinacji.  
– Pierwszy rok był eksperymentem, drugi szkołą przeżycia, 

bo z powodu remontu ulicy byłam odcięta od świata. 
Wychodzę na prostą. Moim celem nie jest jednak sklep 
sam w sobie, lecz to, by umożliwił mi realizację marzeń: 

produkcję filmów – podsumowuje Ola. www.nowodka.com

Aleksandra Kozłowska  
(z prawej) i Magdalena 
Blaski przekonują 
berlińczyków do 
polskiego wzornictwa, 
książek i pism o sztuce.

Atelier Mariusza 
Małeckiego ma grunge’owy 

twist. Z prawej: Yoko, 
nowoczesna wersja 

bujanego fotela. 

tekst i zdjęcia: GRaŻYNa saNiUk    

No Wódka  
w modnej dzielnicy 

Prenzlauer Berg
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My, Berlińczycy

NASZ BerliN 
To miasto zawsze przyciągało 

polskich artystów, intelektualistów  
i arystokratów. berlin wybrał  

na miejsce pierwszej zagranicznej 
podróży Fryderyk chopin, a hrabia 

atanazy raczyński, kolekcjoner 
sztuki i autor pionierskich książek  
o sztuce niemieckiej, miał pałac  

w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się 
budynek reichstagu. Polnisches 

Berlin to pierwszy przewodnik  
po historycznym i współczesnym 

polskim berlinie. książka składa się  
z tekstów seminarzystów profesora 
roberta Traby na Freie universität 

berlin (wolnym uniwersytecie 
berlińskim), a powstała w centrum 

badań historycznych polskiej 
akademii nauk w berlinie. niebawem 

ukaże się w polskim tłumaczeniu. 

robert Traba, malgorzata a. 
Quinkenstein (hg.) Polnisches Berlin,  

Ferdinand schöningh verlag

Zaczytani
Nina i Marcin dziwią się, że nikt przed nimi nie otworzył w Berlinie polskiej księgarni, 
skoro mieszka tu ponad 100 tysięcy Polaków. – Wahaliśmy się. Ale kiedy Buchbund 
zaczął działać, okazało się, że trafiliśmy w Zeitgeist (duch czasu) – mówi Marcin 
Piekorzewski. – Mamy książki po polsku i literaturę polską po niemiecku. Kiedy 
Niemcy zaliczą książki danego autora do kanonu literatury światowej, przekładają całą jego 
twórczość. Tak jest ze Stasiukiem czy Lemem. – Wśród klientów Buchbundu są tłumacze, 
dziennikarze, intelektualiści, nauczyciele i fani literatury. – Sprzedajemy też książki  
do miejskich bibliotek – wyjaśnia księgarz – tu uważa się, że skoro w dzielnicy mieszkają 
Polacy, powinni mieć możliwość wypożyczenia książek w języku ojczystym. Najbardziej 
cieszą ci klienci, którzy nie znają polskiej literatury i dzięki nam dokonują odkrycia.  
Jak pewien mężczyzna, który z ciekawości kupił Piaskową Górę Joanny Bator. Wrócił do nas, 
żeby powiedzieć, że to jedna z najlepszych książek, jakie czytał. Specjalnością księgarni są spotkania literackie  
i wieczory autorskie, przychodzą zarówno Polacy, jak i zainteresowani literaturą Niemcy. Są tłumaczone. 
– Mieliśmy cykl spotkań z biografami oraz z polskimi dziennikarzami – wylicza Marcin Piekorzewski. – Teraz  
z kolei prowadzimy cykl Res Polonica, poświęcony polskiemu społeczeństwu. W Niemczech mało się o nim 
pisze. Rozmawiamy m.in. o życiu na prowincji, o tym, co znaczy być w Polsce matką, i jakimi wartościami kierują 
się w życiu Polacy. Często słyszymy, że promujemy polską kulturę. Udało nam się skupić niemałą grupę ludzi 
wokół polskiej literatury. Gdyby nie Buchbund, nigdy byśmy się nie poznali. www.buchbund.de

W mowie i w piśmie
 – To właśnie marcin piekorzewski z buchbund 
powiedział nam, że ludzie pytają o kursy  
języka polskiego – wspomina joanna kulas, 
założycielka szkoły polka Dot. – Zaczęliśmy  
od skromnych zajęć w księgarni, dziś mamy 
własną siedzibę i 120 uczniów. w berlinie 
najczęściej polskiego uczą się ci, którzy mają 
partnera lub partnerkę z polski – wyjaśnia 
joanna. – Zaczęli do nas przychodzić też ci, 
którzy jeżdżą na wakacje na mazury  
czy do kołobrzegu. Ostatnia grupa to niemcy 
polskiego pochodzenia, czyli na przykład dzieci 
emigrantów z czasów solidarności. są też 
uczniowie, którzy po prostu interesują się polską 
kulturą. mamy uczniów z Francji, hiszpanii  
i całe rodziny uczące się polskiego. niektórzy  
tak się zżyli z nami, że są już piąty rok.  

uczymy z podręcznika Krok po kroku. 
To nowoczesna książka, której 
uzupełnieniem jest specjalistyczna 
platforma internetowa. polski stał się 
popularny i wciąż pojawiają się nowe 

Smak sukcesu
Oak & Ice to kafeteria z rzemieślniczymi lodami 
made in Opole. – W Berlinie nie ma dobrych 
lodów – mówią Stach i Kinga Halamodowie, jej 
założyciele – my zaś przyjaźnimy się z rodziną 

lodziarzy pasjonatów z Opola od lat i wiemy, jak powinny smakować. Ta rodzina 
od 30 lat podróżuje w poszukiwaniu nowych składników. Zaopatrują się u nich 
najwybredniejsi polscy restauratorzy. Pomyśleliśmy, że te lody pasowałyby tutaj, 
bo berlińczycy cenią slow food. Stach i Kinga oferują smaki na bazie jednego 
składnika. – Podpowiadamy, które się dobrze komponują, na przykład czekolada 
ze śliwką – wyjaśnia Stach. – Proponujemy też lody wytrawne i ich połączenia.  
Na przykład o smaku koziego sera z gałką lodów buraczkowych. Jako pierwsi  
w Berlinie wprowadziliśmy lody z kaszy gryczanej. Mieliśmy też smak oscypkowy. 
Kupującym Stach opowiada o tym, że pistacje pochodzą z małej wioski  
na Sycylii, a śliwka węgierka z przydomowego sadu w Polsce. – Dobry kontakt  
z klientami to połowa sukcesu – tłumaczy absolwent komunikacji społecznej  
na UAM w Poznaniu. – Nasi polscy pracownicy są lubiani, bo są kontaktowi, 
serdeczni i profesjonalni. Z nimi współpracuje się najlepiej – przyznaje Stach.  
– Czujemy się częścią polskiej „nowej fali” w Berlinie – dodaje Kinga Halamoda. 
– Jest między nami dobra energia, młodzi Polacy się wspierają. Zimą wspólnie 
organizujemy polskie brunche, rozmawiamy, komu udaje się robić oryginalny 
biznes, kto ciekawie promuje nasz kraj. Polskie 
przedsięwzięcia mają teraz dobrą prasę  
w niemieckich mediach. Kinga jest 
absolwentką finansów i rachunkowości  
na SGH. – Jesteśmy na właściwym 
miejscu – dodaje Stach – przybywa nam 
klientów. Docelowo chcemy lodziarnię 
traktować jako showroom, lody zaś 
dystrybuować do kawiarni i hoteli. 
Gastronomia w Berlinie i Poczdamie jest 
większa niż w całej Polsce. Powinno się 
udać. www.oakandice.com

Królewski obiad
Miejsca na organizowane przez Julię Bosski polskie Obiady Czwartkowe rozchodzą się błyskawicznie. 
W parku Rosengarten Julia podejmuje 40 osób. – Mamy drobny problem – wita gości 25-letnia 
gospodyni – kucharz złamał nogę. Ale damy radę! – śmieje się. Z prowizorycznej kuchni serwowane 
są pajdy razowca, w tym czasie Julia doprawia chłodnik. Przygotowanie obiadu w polowych warunkach 
to wyzwanie, ale Julia ma doświadczenie. I pewność siebie. – Nasze obiady są popularne nie tylko 
ze względu na jedzenie, ale i atmosferę. Ponadto goście są ciekawi historii mojej rodziny. Jestem 
prawnuczką Jeremiego Przybory, ze strony taty również Bolesława Micińskiego, który przyjaźnił się  
z Witkacym. Do Berlina wyjechałam zaraz po maturze, bez pieniędzy i znajomości niemieckiego. W 
rok nauczyłam się języka i zaczęłam studia. Wtedy poznałam mojego chłopaka, który wprowadził 
mnie w świat gastronomii. Zaczęliśmy organizować klub kolacyjny. W tym czasie zatęskniłam  
za naszym jedzeniem i kulturą. W 2013 roku z Donaldem Borkowskim z warszawskiej restauracji 
Dzik wymyśliliśmy Obiady Czwartkowe. On gotował, a ja organizowałam: w galeriach sztuki, 
mieszkaniach, ogrodach. Pomysł był prosty: jedzenie plus rozmowy. Początkowo to była 
partyzantka. Donald przywoził z Polski walizkę kiełbasy i przetworów od babci – zdradza 
Julia. – Nasza kuchnia była tradycyjna, potem przyszła moda na fusion: wszyscy chcieli 
mieć kleksy i udziwnienia na talerzu. Zaczęliśmy eksperymentować – powstała kuchnia, 
którą nazywam New Polish. Wymyśliłam czarne hamburgery z oscypkiem, a przy okazji 
hasło „Polish is the New Black”. Zapraszam do współpracy kucharzy z innych krajów. 
Mieliśmy już obiad polsko-nordycki i polsko-afrykański. Skąd pseudonim „Bosski”? – 
śmieje się Julia – na nazwisko mam Duboski. Po niemiecku „du” znaczy „ty”.  
I ludzie mówili: „du... jak?”, „du... bosski?”. Tak jak istnieje American dream, jest też 
Berlin dream – przekonuje. – Ludzie przyjeżdżają tu realizować marzenia. Moim jest 
Bosski Bar w dzielnicy Mitte. Mam tu prężną paczkę polskich przyjaciół. Z takimi ludźmi 
wokół możesz wszystko! www.facebook.com//juliaduboski

podręczniki – dodaje polonistka. nawet jednak 
najlepszy podręcznik to nie wszystko. lektorki 
organizują uczniom kameralne polskie wieczory 
filmowe i wakacyjne kursy w polsce. w szkolnej 
biblioteczce na uczniów czeka seria 
uproszczonych polskich lektur. hitem jest nowela 
henryka sienkiewicza Latarnik. Obok na półce: 
Wiedźmin sapkowskiego oraz Elektrybałt Trurla 
lema. – jest świetny do ćwiczenia wymowy – 
żartuje joanna. – Z uczniami z grup 
zaawansowanych poruszamy tematy z polskiej 
prasy: kim jest przeciętny kowalski, jakie są 
polskie elity, czy małżeństwo jest dla polaka 
naprawdę święte? uwidaczniają się różnice 
kulturowe. polka Dot się rozrasta. Oprócz joanny 
kulas uczą jeszcze trzy inne lektorki. wszystkie 
skończyły polonistykę i kurs nauki języka 
polskiego dla obcokrajowców. – wcześniej  
nie miałam doświadczenia nauczycielskiego  
– wspomina kulas. – Do berlina przyjechałam 
studiować teatr i taniec, a szkołę założyłam  
w czasie studiów jako coś dodatkowego.  
Teraz uczę w pełnym wymiarze, taniec jest  
moim hobby. www.polnischkurse-berlin.net

Obiad Czwartkowy w parku 
rosengarten. Julia Bosski 
podaje chłodnik z czipsami  
z tapioki i ziołowe kopytka  
z polską ricottą. 

Joanna Kulas i Danuta 
Kłosowiak i ich zestaw 
książek do nauki 
języka polskiego.

Nina Mueller i Marcin 
Piekorzewski, 

właściciele Buchbundu, 
jedynej polskiej 

księgarni w Berlinie. 

Właścicielom Oak&ice 
brakowało w Berlinie 

takich lodów, jakie znali 
z Polski. Więc je zrobili.

Stanisław, Kinga i Kira 
Halamodowie. Założyciele 

Oak & ice mieszkają  
w Berlinie od kilku lat.
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Moda polska
– Slow fashion to nie to samo co moda ekologiczna 
– tłumaczy filozofię butiku Rauch & Groen jedna  
z dwóch właścicielek, Renata Rauch. – Oznacza to, 
że klienci zwracają uwagę na to gdzie i w jakich 
warunkach powstają ich ubrania. Te z naszego sklepu 
szyte są w Polsce, w krótkich seriach. Ceny mamy 
wyższe niż w sieciówkach, ale nasze rzeczy są dużo 
lepszej jakości, porządnie wykończone – chwali Renata 
Rauch. Kiedy wraz z Agnieszką Olszewską-Groen 

otwierały sklep, chciały mieć ubrania z całej Europy, 
szybko przekonały się, że moda z Polski jest 

wystarczająco interesująca. Ulubioną 
projektantką klientek jest warszawianka Gosia 

Sobiczewska, założycielka marki ESTby ES. 
Projektuje proste i eleganckie sukienki. 

Renata Rauch zna wszystkich projektantów 
osobiście i organizuje z nimi spotkania.  

– Klientki są zachwycone. U nas budzi się  
w nich chęć przymierzania i eksperymentowania 

– cieszy się Renata. Sklep Rauch & Groen jest 
elegantszy niż kontestująco-streetartowy „look” 
dzielnicy Friedrichshain, w której się mieści. Renata 
jednak patrzy przyszłościowo. – Tu mieszka 270 tysięcy 
ludzi, młodych, ambitnych, mnóstwo potencjalnych klientek, które 
można zainteresować autorską modą. Renata uwielbia opowiadać  
o polskich projektantach. – To jest 10 Decoart, nasze nowe odkrycie 
– demonstruje pozłacane broszki inspirowane sztuką Azteków. – Firmę 
prowadzą młodzi ludzie z Poznania, w pracy wykorzystują starą 
maszynę złotniczą z Drezna – opowiada z przejęciem. – To, co nas 
wyróżnia, to czas poświęcany klientkom – wyjaśnia Renata. – Często 
zachodzą tu młode matki z dziećmi. Wiedzą, że zajmiemy się 
maluchami, by mogły przymierzać. Klientki cenią sobie szczerość. 
Jeśli coś nie do końca pasuje, mówię im to. Renata i Agnieszka 
programowo nie mają sklepu online. Zamiast niego zamierzają 

założyć kafejkę i filię w Warszawie. www.rauchundgroen.de

    

NA StArt 
pomysł stworzenia społeczności polskich startupowców powstał dwa lata temu – mówi  

jej założycielka urszula lachowicz. na co dzień zajmuje się marketingiem start-upów.  
Z wykształcenia jest socjologiem. wspomaga ją urodzony w berlinie Tobias szarowicz, prawnik. 
razem ze znajomymi założyła na Facebooku grupę polish berlin Tech. szybko dołączyło do niej  

700 osób. – w branży technologicznej pracuje w berlinie 80 tysięcy ludzi, prawie w każdym  
start-upie są rodacy – dorzuca Tobiasz. razem z ulą zaczęli organizować spotkania poświęcone 

różnym aspektom nowych technologii: rzeczywistości wirtualnej, crowdfundingowi, kryptowalutom. 
prelegentem jest zawsze polski fachowiec. – staramy się, żeby był to ktoś pracujący w start-upie – 

mówi Tobias. – chodzi o to, żebyśmy nawiązywali kontakty i nawzajem się inspirowali. na spotkaniu 
dotyczącym crowdfundingu gościem był nasz polski kolega, konrad maruszewicz z firmy cringle. 

jej założyciele zebrali 600 tysięcy euro na rozwój aplikacji do przesyłania pieniędzy esemesem.  
– eksperci najczęściej zgłaszają się sami – mówi ula. – Organizujemy też polish Tech night – dodaje 

Tobias – czyli konferencję, podczas której startupowcy z polski prezentują pomysły inwestorom.  
Dla tych, którzy chcieliby się przenieść do berlina, organizujemy warsztaty prawnicze i podatkowe 

oraz wycieczkę po berlińskich akceleratorach przedsiębiorczości. urszula pracuje w start-upie  
z pogranicza mody i sprzedaży internetowej, Tobias buduje własny: platformę do lokalnych 

kulinarnych rekomendacji. jako polish berlin Tech nie mają siedziby. na rzecz polskiej społeczności 
pracują jako wolontariusze. www.polishberlintech.com

Urszula lachowicz  
i tobiasz Szarowicz 

ze społeczności 
Polish Berlin tech.

renata rauch  
z sukienką  

z najnowszej 
kolekcji eStby eS. 

Broszka marki  
10 Decoart  
i spodnium  
marki Vivitt.

Popularne marki  
to Confassion z 

Poznania, Vivitt z Łodzi  
i Messo z Warszawy.


