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a) Schneekoppe (Śnieżka)
b) Schneeberg (Śnieżnik)
c) Reifträger (Szrenica)

a) für scharfe Serpentinen
b) für Skilanglaufstrecken
c) für seine Gämsenpopulation
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DOLNOŚLĄSKIE
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a) über 200 Jahre
b) über 500 Jahre
c) über 700 Jahre
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KUJAWSKO-POMORSKIE

KUJAWIEN-POMMERN

Wie lange reicht die Tradition der berühmten Thorner Lebkuchen (toruńskie pierniki)
zurück – dieser Leckerei, die mit einem
einzigartigen Honig gebacken wird, der aus
der Umgebung stammt?

a) Śnieżka
b) Śnieżnik
c) Szrenica

Góry Izerskie to pasmo górskie w Sudetach,
na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim.
Z czego słyną?
a) z ostrych serpentyn górskich
b) z tras dla biegaczy narciarskich
c) z populacji kozic górskich

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, to miasto krasnali. Niewielkie figury krasnali są
umieszczane w mieście sukcesywnie od
2005 r., a ich liczba stale rośnie. Znajdziecie
tu m.in. Polonka i Germanka. Ile krasnali
znajduje się obecnie we Wrocławiu?

Na Zamku Czocha, ok. 30 km od granicy
polsko-niemieckiej, co roku spotykają się
międzynarodowi fani jednej z popularnych
serii powieści w tak zwanym LARP (live
action role-playing) – grze, w której uczestnicy odgrywają określone postacie. O jaką
serię powieści chodzi?
a) „Harry Potter”
b) „Gwiezdne wojny”
c) „Władca pierścieni”

a) „Harry Potter“
b) „Star Wars“
c) „Herr der Ringe“
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Karkonosze to największe pasmo górskie
Sudetów. Jego najwyższy szczyt ma wysokość 1603 m n.p.m. Jak się nazywa?

a) ok. 230
b) ok. 600
c) ok. 920

DOLNOŚLĄSKIE

NIEDERSCHLESIEN

Die Burg Tzschocha liegt rund 30 km von der
deutsch-polnischen Grenze entfernt. Jedes
Jahr treffen sich hier die Fans einer berühmten Romanreihe zu einem LARP (live action
role-playing), einem live-Rollenspiel bei dem
die TN bestimmte Charaktere darstellen. Um
welche Romanreihe handelt es sich?
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NIEDERSCHLESIEN

Breslau (Wrocław), die Hauptstadt Niederschlesiens, ist auch als Stadt der Zwerge
bekannt. Seit 2005 wird die Stadt von
kleinen Zwergenfiguren bevölkert, und es
werden immer mehr. Auch die Zwerge Polonek und Germanek sind dabei. Wie viele
Zwerge gibt es hier aktuell?
a) etwa 230
b) etwa 600
c) etwa 920
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Das Isergebirge ist ein Höhenzug in den
Sudeten an der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze. Wofür ist es bekannt?

DOLNOŚLĄSKIE

NIEDERSCHLESIEN
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DOLNOŚLĄSKIE

NIEDERSCHLESIEN
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Das Riesengebirge ist der größte Höhenzug
der Sudeten. Sein höchster Gipfel ist 1603
m hoch. Wie heißt er?

Jak długą tradycję ma najsłynniejszy
przysmak Torunia – pierniki, wypiekane
z jedynego w swoim rodzaju miodu, który
pochodzi z okolicy?
a) ponad 200 lat
b) ponad 500 lat
c) ponad 700 lat
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Ein Wahrzeichen von Bromberg (Bydgoszcz) sind die Speicher an der Brahe.
Heute beherbergen sie unter anderem ein
Museum. Was wurde früher dort gelagert?
a) Lebensmittel
b) Waffen
c) Baumaterial

a) Hier haben sich Monika und Tomek, die
Hauptfiguren eines Jugend-Kultromans,
kennengelernt.
b) Hier befindet sich eine Reliquie des
Heiligen Valentins.
c) Anfang der 2000er Jahre ging im Internet die Idee viral, an einer der Kulmer
Brücken als Zeichen gegenseitiger
Liebe Schlösser zu befestigen.
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LUBELSKIE

LUBLIN

Ein reizendes Städtchen an der Weichsel
wird auch „Perle der polnischen Renaissance“ genannt. Die Touristen kommen
wegen malerischer Landschaften, beeindruckenden Baudenkmälern und zahlreichen Festivals, wie dem alljährlichen Filmund Kunstfestival „Zwei Ufer“. Um welche
Stadt handelt es sich?

8
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Kulm (Chełmno) gilt als Stadt der Verliebten, und der sogenannte Kulmer Valentinstag wird ausgelassen gefeiert. Warum?
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KUJAWIEN-POMMERN
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a) Brühe und Entenblut
b) Holunderbeersaft und Holunderbeeren
c) passierte Tomaten und gekochte Eier

KUJAWSKO-POMORSKIE

KUJAWIEN-POMMERN
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KUJAWSKO-POMORSKIE

KUJAWIEN-POMMERN
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Ein traditionelles Gericht der Woiwodschaft
Kujawien-Pommern ist Schwarzsauer. Was
sind die wichtigsten Zutaten der Suppe?

a) Matze (maca)
b) Zwiebelfladen (cebularz)
c) Pogatsche (podpłomyk)
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LUBLIN

Ein in der Woiwodschaft Lublin beliebter,
traditioneller Snack stammt aus der jüdischen Küche. Es handelt sich um einen mit
einem Gemisch aus gehackten Zwiebeln
und Mohn bestreuten Weizenfladen von
15–20 cm Durchmesser. Wie heißt er?

a) rosół i kacza krew
b) sok i owoce czarnego bzu
c) przecier pomidorowy i gotowane jajka

Jednym z symboli Bydgoszczy są spichrze
nad Brdą. Obecnie w tych budynkach znajdują się m.in. muzea. Do przechowywania
czego służyły wcześniej?
a) produktów spożywczych
b) broni
c) materiałów budowlanych

Miasto Chełmno jest nazywane miastem
zakochanych i hucznie obchodzi się tu tzw.
Walentynki Chełmińskie. Dlaczego?
a) To miejsce poznania się Moniki
i Tomka, postaci kultowej powieści dla
nastolatków.
b) Tu znajdują się relikwie św. Walentego.
c) Z początkiem naszego stulecia rozpropagowano w Internecie ideę wieszania
kłódek na jednym z chełmińskich mostów w dowód miłości.

To urocze miasteczko nad Wisłą nazywane
jest „perłą polskiego renesansu”. Turystów
przeciągają tutaj malownicze krajobrazy,
imponujące zabytki oraz wiele cyklicznych
imprez, m.in. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi. Jakie to miasto?
a) Chełm
b) Zamość
c) Kazimierz Dolny

a) Chełm
b) Zamość
c) Kazimierz Dolny
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Tradycyjną potrawą w województwie kujawsko-pomorskim jest zupa czernina. Jakie są
jej podstawowe składniki?

Pszenny placek wywodzący się z kuchni
żydowskiej, o średnicy od 15 do 20 cm,
pokryty pokrojoną w kostkę cebulą wymieszaną z makiem to jeden z najbardziej
popularnych produktów tradycyjnych w województwie lubelskim. Jak się nazywa?
a) maca
b) cebularz
c) podpłomyk
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a) Festival für moderne Zirkuskunst
b) Laternen-Festival
c) Hippie-Festival

LUBELSKIE
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a) Muskauer Park (Park Mużakowski)
b) Grünberger Park (Park Zielonogórski)
c) Geopark
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a) in Landsberg an der Warthe (Gorzów
Wielkopolski)
b) in Grünberg (Zielona Góra)
c) in Schwiebus (Świebodzin)
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a) in Küstrin (Kostrzyn nad Odra)
b) in Reppen (Rzepin)
c) in Słubice

Szczebrzeszyn to miasto kojarzone przede
wszystkim z popularnym łamańcem językowym: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi
w trzcinie” (powiedzcie go głośno grupie
z Niemiec!). W jaki sposób miasto „uhonorowało” swojego chrząszcza?

Na granicy polsko-niemieckiej, po obu
stronach Nysy Łużyckiej, rozciąga się park,
wpisany w 2004 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak się nazywa?

Ziemia Lubuska to najdalej na północ
wysunięty region Europy, gdzie tradycyjnie uprawia się winorośl. W jakim mieście
odbywa się coroczny festiwal winobrania
z kolorowymi korowodami, koncertami
i konkursami?
a) w Gorzowie Wielkopolskim
b) w Zielonej Górze
c) w Świebodzinie
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LEBUS

In der Woiwodschaft Lebus findet seit 2004
jedes Jahr das größte Musikfestival in
Polen statt (bis 2017 hieß es „Haltestelle
Woodstock“, seitdem „Pol’and’Rock Festival“), das auch bei Rockfans aus Deutschland immer beliebter wird. In welcher Stadt
wird es veranstaltet?

a) festiwal sztuki nowego cyrku
b) festiwal lampionów
c) festiwal hipisowski

a) Park Mużakowski
b) Park Zielonogórski
c) Geopark

LUBUSKIE

LEBUS

Das Lebuser Land ist das nördlichste traditionelle Weinbaugebiet Europas. In welcher
Stadt findet alljährlich ein Weinlese-Festival mit bunten Umzügen, Konzerten und
Wettbewerben statt?

Od 2008 r. w przestrzeni miejskiej Lublina
odbywa się bardzo widowiskowy i barwny
festiwal. Jaki?

a) Uwieczniło go w swoim herbie.
b) Postawiło mu pomnik na głównym rynku.
c) Otworzyło centrum przyrodnicze z bogatą kolekcją chrząszczy.

LUBUSKIE

LEBUS

An der deutsch-polnischen Grenze zieht
sich beidseits der Lausitzer Neiße ein
Park, der 2004 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde. Wie heißt er?
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Die Stadt Szczebrzeszyn ist vor allem durch
den bekannten Zungenbrecher „In Szczebrzeszyn brummt ein Käfer im Schilf“ (lasst
ihn euch auf Polnisch vorsagen!) bekannt.
Auf welche Weise „ehrt“ die Stadt ihren
Käfer?
a) Er wurde im Stadtwappen verewigt.
b) Ihm wurde auf dem Hauptmarkt ein
Denkmal errichtet.
c) Es wurde ein naturkundliches Zentrum mit einer großen Käfersammlung
gegründet.
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LUBELSKIE

LUBLIN
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Seit 2008 findet in Lublin ein überaus eindrucksvolles und farbenfrohes Open-AirFestival statt. Was für eins?

W lubuskim od 2004 r. odbywa się największy festiwal muzyczny w Polsce (do 2017 r.
pod nazwą Przystanek Woodstock, potem
jako Pol’and’Rock Festival), cieszący się
coraz większą popularnością także wśród
fanów rocka z Niemiec. Które miasto jest
gospodarzem festiwalu?
a) Kostrzyn nad Odrą
b) Rzepin
c) Słubice
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Wenn der Eurocity Berlin-WarszawaExpress Schwiebus (Świebodzin) passiert,
ist bei guter Sicht aus dem Fenster eine
einzigartige, 36 m hohe Statue zu sehen.
Wen bzw. was stellt sie dar?
a) Christus
b) den Weißen Adler (das polnische Wappentier)
c) Mirosław Hermaszewski (der einzige
Pole, der jemals ins All geflogen ist)

a) Textilindustrie
b) Automobilindustrie
c) Metallindustrie
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a) Es handelt sich um die geometrische
Mitte Polens.
b) An dieser Stelle treffen zwei tektonische
Platten aufeinander, was u. a. zu Erdbeben führen kann.
c) Hier befindet sich die größte Thermalquelle Polens.
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ŁÓDZKIE

LODZ

Für Wissenschaftler/-innen ist die Ortschaft Nowa Wieś, rund 75 km nördlich von
Lodz, ein wichtiger Fleck auf der polnischen Landkarte. Warum?

Jakie miejsce w Łodzi cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród polsko-niemieckich grup młodzieży, realizujących tam
projekty?
a) planetarium, najnowocześniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej
b) zoo usytuowane niemal w centrum miasta
c) Manufaktura – dawny kompleks fabryczny, a obecnie centrum handlowe i rozrywki

a) das Planetarium – es handelt sich um
das modernste in ganz Ostmitteleuropa
b) der Zoo – er befindet sich fast im Zentrum der Stadt
c) die „Manufaktura“ – ein alter Fabrikgebäudekomplex, in dem sich heute ein
Einkaufs- und Freizeitzentrum befinden
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Łódź przez lata była miastem przemysłowym. Do dziś odrestaurowane kompleksy pofabryczne są ważnym elementem
architektury miejskiej. Z jakiego przemysłu
słynęło miasto?
a) włókienniczego
b) samochodowego
c) metalurgicznego

ŁÓDZKIE

LODZ

Welcher Ort in Lodz ist bei deutsch-polnischen Jugendgruppen, die ein gemeinsames Projekt in der Stadt durchführen,
besonders beliebt?
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ŁÓDZKIE

LODZ

Lodz (Łódź) war jahrelang eine Industriestadt. Bis heute sind die inzwischen
restaurierten Fabrikgebäude ein wichtiger
Bestandteil der städtischen Architektur.
Für welchen Industriezweig war Lodz berühmt?

a) Chrystusa
b) Orła Białego (herb Polski)
c) Mirosława Hermaszewskiego (jedynego
Polaka, który odbył lot w kosmos)
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Ten największy w swoim rodzaju posąg
o wysokości 36 m można, przy dobrej widoczności, zobaczyć z okien Eurocity Warszawa–Berlin na wysokości Świebodzina.
Kogo lub co przedstawia?

Według naukowców miejscowość Nowa
Wieś, ok. 75 km na północ od Łodzi, to ważny punkt na mapie Polski. Dlaczego?
a) Jest to geometryczny środek Polski.
b) Jest to miejsce styku dwóch płyt tektonicznych, co może wywołać m.in.
trzęsienia ziemi.
c) Znajduje się tu największe w Polsce
źródło wód geotermalnych.
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LODZ

Andrzej Sapkowski ist ein polnischer
Fantasy-Schriftsteller, der in Lodz geboren ist und lebt. Eine von ihm geschaffene
Figur hat zu weltweitem Ruhm gebracht,
zunächst durch ein Computerspiel, dann
durch eine Filmserie bei einem beliebten
Streamingdienst. Um welche Figur handelt
es sich?

a) wiedźmin Geralt
b) Hobbit Bilbo
c) bóg piorunów Thor

a) Hexer Geralt
b) Hobbit Bilbo
c) Donnergott Thor
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a) Weil die Schafe nur in diesen Monaten
weiden und Milch geben.
b) Weil es eine EU-Verordnung so vorschreibt.
c) Weil die Bergbewohner selbst es so
beschlossen haben, um die Marke
„Oscypek“ zu schützen.

23
MAŁOPOLSKIE

KLEINPOLEN

Der „Oscypek” ist ein geräucherter Hartkäse aus Schafsmilch, der typisch für die
Bergregion Podhale am Fuß der Tatra ist.
In ganz Polen gibt es Käse „nach OscypekArt“ zu kaufen, aber der echte ist nur von
Mai bis Oktober zu haben. Warum?

Wieliczka, skarb światowego dziedzictwa
kultury UNESCO, to jedyna kopalnia na
świecie nieprzerwanie czynna od średniowiecza aż do dzisiaj (choć od połowy lat
90-tych XX w wykorzystuje się ją wyłącznie
do celów turystycznych, leczniczych i kulturalnych). Jaki surowiec tam wydobywano?
a) sól kamienną
b) złoto
c) srebro

a) Steinsalz
b) Gold
c) Silber

23

Z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie
o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa
czterokrotnie hejnał w cztery strony świata. Raz dziennie hejnał jest transmitowany
przez Program I Polskiego Radia i słyszalny
w całej Polsce. O której godzinie?
a) o 12:00
b) o 18:00
c) o 0:00

MAŁOPOLSKIE

KLEINPOLEN

Das UNESCO-Welterbe Wieliczka ist das
einzige Bergwerk weltweit, das ohne
Unterbrechung seit dem Mittelalter bis
heute betrieben wird (seit Mitte der 1990er
Jahre dient es allerdings ausschließlich
touristischen, medizinischen und kulturellen Zwecken). Welcher Rohstoff wurde hier
gefördert?

MAŁOPOLSKIE

a) um 12:00 Uhr
b) um 18:00 Uhr
c) um 0:00 Uhr
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POLSKO-NIEMIECKA MAPOGRA
DEUTSCH-POLNISCHE BEGEHKARTE
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Vom Turm der Marienkirche ertönt in alle vier
Himmelsrichtungen zu jeder vollen Stunde ein
Trompetensignal, der „Hejnał“. Einmal täglich
wird er im Ersten Programm des Polnischen
Radios übertragen und ist so im ganzen Land
zu hören. Zu welcher Uhrzeit?

Andrzej Sapkowski to polski pisarz fantasy
urodzony i mieszkający w Łodzi. Jedna ze
stworzonych przez niego postaci zyskała
sławę na całym świecie, najpierw za sprawą
gry komputerowej, potem serialu w jednej
z komercyjnych telewizji internetowych.
Co to za postać?

Oscypek to twardy, wędzony ser z mleka
owczego, charakterystyczny dla Podhala,
regionu tuż u podnóża Tatr. W całej Polsce
można kupić sery „oscypkopodobne”, jednak ten oryginalny dostępny jest tylko
od maja do października. Dlaczego?
a) Ponieważ tylko wtedy owce są wypasane
i dają mleko.
b) Ponieważ takie jest rozporządzenie Unii
Europejskiej.
c) Ponieważ tak postanowili górale chroniący markę oscypka.
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a) Milchprodukte
b) Hausmannskost
c) Süßigkeiten

25
MAZOWIECKIE
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MAZOWIECKIE

MASOWIEN

Obwohl schon in vielen polnischen Städten
erwogen wurde, eine U-Bahn zu bauen,
ist Warschau bisher die einzige Stadt, in
der es tatsächlich eine gibt. Aus wie vielen
Linien besteht das U-Bahn-Netz der polnischen Hauptstadt?

a) Łukasz Piszczek
b) Robert Lewandowski
c) Lukas Podolski

28
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MASOWIEN

Welcher polnische Fußballer begann seine
Karriere in Warschau und spielt jetzt als
Stürmer in einem Verein in Deutschland?

W latach 1952–1954 wzniesiono w Warszawie budowlę o wysokości całkowitej 237 m,
która do tej pory (stan: 01.2021 r.) jest najwyższym budynkiem w stolicy, a jednocześnie w całej Polsce. Jaka to budowla?

W widłach trzech rzek – Wisły, Narwi i Wkry –
na północ od Warszawy powstała twierdza Modlin, najdłuższy budynek w Europie
i drugi pod względem długości na świecie.
Jaką ma długość?

Choć o budowie metra mówiło się już
w wielu polskich miastach, to Warszawa
jest dotychczas jedynym, które może się
pochwalić tym środkiem transportu. Z ilu
linii metra składa się sieć metra w stolicy?
a) z dwóch
b) z trzech
c) z czterech

a) aus zwei
b) aus drei
c) aus vier

28

a) produkty mleczne
b) domowe posiłki
c) słodycze

a) 680 m
b) 1040 m
c) 2250 m

a) 680 m
b) 1040 m
c) 2250 m
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Kraków jest miastem o największej liczbie
barów mlecznych. Co można tam kupić?

a) Dom Studencki Riviera
b) Warsaw Trade Tower
c) Pałac Kultury i Nauki

MAZOWIECKIE

MASOWIEN

An der Gabelung der Flüsse Weichsel
(Wisła), Narew und Wkra nördlich von Warschau entstand mit der Festung Modlin das
längste Gebäude Europas und zweitlängste
Gebäude der Welt. Wie viel Meter misst es?
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1952–1954 wurde in Warschau ein Gebäude
errichtet, dessen Gesamthöhe 237 m beträgt und das bis heute (Januar 2021) das
höchste der Hauptstadt und Polens ist. Um
welches Gebäude handelt es sich?
a) um das Studierendenheim Riviera
b) um den Warsaw Trade Tower
c) um den Kultur- und Wissenschaftspalast (Pałac Kultury i Nauki)

26
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Krakau ist die Stadt mit den meisten Milchbars. Was bekommt man dort?

Który polski piłkarz, urodzony i rozpoczynający swoją karierę w Warszawie, występuje
w pozycji napastnika w jednym z niemieckich klubów?
a) Łukasz Piszczek
b) Robert Lewandowski
c) Lukas Podolski
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OPOLSKIE

OPPELN

Zum Stadtgebiet Oppeln gehört eine Insel,
die von den Einwohnern der Stadt wegen
ihres üppigen Grüns „Oppelner Amazonien” genannt wird. Hier befinden sich u. a.
ein historischer Park und der städtische
Zoo. Wie heißt die Insel?
a) Malzinsel (Wyspa Słodowa)
b) Sandinsel (Wyspa Piaskowa)
c) Bolko-Insel

a) weniger als 50.000
b) rund 85.000
c) über 100.000
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a) ein altes Tonwiedergabegerät
b) die Gitarre des legendären US-amerikanischen Rockstars Bruce Springsteen
c) Audiokabinen, in denen die Museumsbesucher/-innen ihre Lieblingslieder
aufnehmen und als Erinnerung per Mail
versenden können
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OPPELN

Oppeln gilt als eine der musikalischen
Metropolen des Landes: Auf dem hier seit
1963 veranstalteten Festival des Polnischen Liedes begannen viele polnische
Stars ihre Karriere. Was ist der Ausstellungshit des Oppelner Museums des Polnischen Liedes?

Tradycyjną potrawą województwa opolskiego i śląskiego są kluski śląskie z dziurką, zwane też gumiklejzami. To okrągłe,
gąbczaste, ciągnące się mączne knedle.
Przyrządza się je jedynie z dwóch składników. Z jakich?
a) z mąki pszennej i mięsa
b) z mąki ziemniaczanej i ziemniaków
c) z mąki pszennej i śliwek

a) Weizenmehl und Fleisch
b) Kartoffelmehl und Kartoffeln
c) Weizenmehl und Pflaumen

32

Województwo opolskie to największe
skupisko osób należących do mniejszości
niemieckiej w Polsce. Jak liczna to grupa
w tym rejonie?
a) mniej niż 50 tys.
b) ok. 85 tys.
c) ponad 100 tys.

OPOLSKIE

OPPELN

Eine traditionelle Speise der Woiwodschaften Oppeln und Schlesien sind Schlesische
Klöße, auch Gumikließla genannt. Es
handelt sich um runde, weiche, klebrige
Mehlknödel mit einer Vertiefung in der
Mitte. Sie werden aus nur zwei Zutaten
hergestellt. Welche sind es?

30
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OPPELN

In der Woiwodschaft Oppeln leben die
meisten Angehörigen der deutschen
Minderheit in Polen. Wie viele Personen
gehören dieser Bevölkerungsgruppe in der
Region Oppeln an?

a) Wyspa Słodowa
b) Wyspa Piaskowa
c) wyspa Bolko

POLSKO-NIEMIECKA MAPOGRA
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W granicach administracyjnych Opola znajduje się wyspa, nazywana przez mieszkańców „opolską Amazonią” za sprawą zieleni,
która ją porasta. Część wyspy zajęta jest
przez zabytkowy park oraz ogród zoologiczny. Jaką nazwę nosi ta wyspa?

Opole jest nazywane stolicą polskiej piosenki – to tutaj na Festiwalu Piosenki Polskiej
organizowanym od 1963 roku, swoje kariery
rozpoczynało wiele krajowych gwiazd. Co
jest największym hitem tutejszego Muzeum
Piosenki Polskiej?
a) dawne urządzenia do odtwarzania
dźwięku
b) gitara legendarnego piosenkarza amerykańskiego Bruce’a Springsteena
c) budki do nagrywania piosenek – każdy
odwiedzający może zarejestrować swój
ulubiony utwór i wysłać sobie swoje
dzieło mailem na pamiątkę
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PODKARPACKIE

KARPATENVORLAND

Das Bieszczady-Gebirge gilt als der
magischste und am wenigsten durch den
Menschen beeinflusste Höhenzug Polens.
Es gibt hier viele geschützte Tierarten, darunter Wisent, Bär und Wolf. Welches Tier
ziert das Wappen des Bieszczady-Nationalparks?
a) Luchs
b) Hirsch
c) Steinbock

a) in Przemyśl
b) in Tarnobrzeg
c) in Rzeszów

Für die Produktion welcher Erzeugnisse ist
Rzeszów bekannt?
a) Holzspielzeug für Kinder
b) Glas
c) Flugzeugmotoren und -bauteile

a) 108 m
b) 153 m
c) 222 m
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PODLASKIE

PODLACHIEN

In der Woiwodschaft Podlachien befindet
sich der tiefste See Polens, der HańczaSee. Wie tief ist er an seiner tiefsten Stelle?

35

PODKARPACKIE

KARPATENVORLAND

37

Im Gute-Nacht-Geschichten-Museum
warten die Freunde der Kindheit auf die
Besucher/-innen, u.a. Lolek und Bolek,
Biene Maja, der kleine Maulwurf. In welcher Stadt befindet es sich?

PODKARPACKIE

KARPATENVORLAND

36

a) römisch-katholisch
b) orthodox
c) evangelisch

34
PODKARPACKIE

KARPATENVORLAND

35

Zu den bekanntesten kulturtouristischen
Sehenswürdigkeiten der Niederen Beskiden gehören die hier verbreiteten charakteristischen Kirchen aus Holz und Mauerwerk. Traditionellerweise waren viele
dieser Gotteshäuser ...

a) ryś
b) jeleń
c) koziorożec
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Bieszczady uznawane są za najbardziej
magiczne i najmniej zmienione przez człowieka góry w Polsce. Występuje tu wiele
gatunków zwierząt pod ochroną, m.in. żubr,
niedźwiedź i wilk. Jakie zwierzę znajduje się
w herbie Bieszczadzkiego Parku Narodowego?

Najbardziej znanymi atrakcjami turystyczno-krajoznawczymi na terenie Beskidu Niskiego są cerkwie: drewniane i murowane.
Tradycyjnie wiele z nich było świątyniami
dla wiernych wyznania…
a) rzymskokatolickiego
b) prawosławnego
c) protestanckiego

W Muzeum Dobranocek można spotkać
przyjaciół z dzieciństwa: Krecika, Pszczółkę
Maję czy Bolka i Lolka. W jakim mieście się
znajduje?
a) w Przemyślu
b) w Tarnobrzegu
c) w Rzeszowie

Z produkcji jakiego wyrobu słynie Rzeszów?
a) drewnianych zabawek dla dzieci
b) szkła
c) silników i komponentów lotniczych

W województwie podlaskim znajduje się
najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza.
Jaka jest jego maksymalna głębokość?
a) 108 m
b) 153 m
c) 222 m
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PODLASKIE

PODLACHIEN

Der Wisent ist das schwerste Landtier Europas. Die weltweit größte Population freilaufender Wisente (ca. 700) befindet sich an der
polnisch-belarussischen Grenze und kann
rund um die Uhr online beobachtet werden.
Wie heißt das Gebiet, in dem sie lebt?
a) Augustów-Heide (Puszcza Augustowska)
b) Kampinos-Urwald (Puszcza Kampinoska)
c) Białowieża-Urwald (Puszcza Białowieska)
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a) aufgrund der Winter, die hier am kältesten und am längsten in ganz Polen sind
b) Weil es hier viele Seen gibt, die infolge
der Eiszeit entstanden sind.
c) Weil hier der Film „Kältepol“ gedreht
wurde.

a) Lech Wałęsa
b) Bronisław Komorowski
c) Aleksander Kwaśniewski
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POMORSKIE

POMMERN

Wie heißt der Mitbegründer der Freiheitsbewegung „Solidarność”, Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident
Polens?

Uwarunkowania geograficzne (sąsiedztwo
Białorusi, Litwy i Rosji) oraz historyczne
sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie
od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. To tu pod koniec
XIX w. polski lekarz żydowskiego pochodzenia Ludwik Zamenhof opracował projekt
języka międzynarodowego. Jak go nazwał?
a) esperanto
b) interlingua
c) wolapik

PODLASKIE

PODLACHIEN

41

Die Stadt Suwalken (Suwałki) wird auch
„polnischer Kältepol” genannt. Warum?

39
PODLASKIE

a) Esperanto
b) Interlingua
c) Volapük

a) Puszcza Augustowska
b) Puszcza Kampinoska (Kampinos)
c) Puszcza Białowieska (Białowież)
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PODLACHIEN

Die geografische Lage (in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Belarus, Litauen und
Russland) und historische Ereignisse
führten dazu, dass in Białystok jahrhundertelang Menschen verschiedener Kulturen,
Religionen und Nationalitäten zusammenlebten. Ende des 19. Jahrhunderts
entwickelte hier der polnisch-jüdische
Arzt Ludwik Zamenhof eine internationale
Plansprache. Wie nannte er sie?

Żubr jest najcięższym w Europie zwierzęciem lądowym. Największa populacja
wolnych żubrów (ok. 700) na świecie żyje na
pograniczu polsko-białoruskim i można ją
obserwować 24 godziny na dobę online. Jak
nazywa się obszar jego zamieszkania?

Miasto Suwałki nazywane jest w „polskim
biegunem zimna”. Dlaczego?
a) ze względu na najzimniejsze i najdłużej
trwające zimy w Polsce
b) Ponieważ występują tam liczne jeziora
polodowcowe.
c) Ponieważ kręcono tam film „Biegun zimna”.

Jak nazywa się jeden z twórców ruchu wolnościowego „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i były prezydent Polski?
a) Lech Wałęsa
b) Bronisław Komorowski
c) Aleksander Kwaśniewski
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POMORSKIE

POMMERN

Die Marienburg, heute UNESCO-Welterbe,
wurde im 13. bis 15. Jahrhundert vom
Deutschen Orden errichtet und ist die
größte Burg weltweit. Wie groß ist die Fläche, die das Bauwerk einschließlich seiner
Hofanlagen einnimmt?
a) ca. 10 Fußballfelder
b) ca. 20 Fußballfelder
c) ca. 30 Fußballfelder
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POMORSKIE

POMMERN

Bernstein ist ein wichtiges Vorkommen an
der Ostseeküste und Schmuckgegenstände aus diesem fossilen Harz wurden zum
polnischen Exportschlager. Wie groß ist
der weltweite Anteil an Bernsteinschmuck
aus Polen?
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a) Sie hat ein eigenes Parlament.
b) Die kaschubische Sprache hat den Status einer Regionalsprache und kann in
einigen Schulen und Behörden verwendet werden.
c) Die hiesige Volkskunst stützt sich auf
ungewöhnliche maritime Motive.

a) ok. 10 boisk piłkarskich
b) ok. 20 boisk piłkarskich
c) ok. 30 boisk piłkarskich
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Die Kaschubei, eine bis an die Ostsee heranreichende Region im Norden Polens, ist
für das Land in gewisser Weise einzigartig.
Inwiefern?

a) Teller (Talerz)
b) Untertasse (Spodek)
c) UFO
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ŚLĄSKIE

SCHLESIEN

Die Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien ist Kattowitz (Katowice). Die Sport- und
Veranstaltungshalle der Stadt in Form
eines Frisbees ist eine der charakteristischsten Gebäude in Polen. Wie wird es
genannt?

Kaszuby, region w północnej Polsce sięgający do Bałtyku, jest pod pewnym względem wyjątkowy na skalę całego kraju. Pod
jakim?
a) Ma swój własny parlament.
b) Język kaszubski ma status języka regionalnego: można się go uczyć w wybranych szkołach i stosować w niektórych
urzędach.
c) Tutejsza sztuka ludowa oparta jest na
nietypowych motywach morskich.

Bursztyn jest ważnym złożem na wybrzeżach Morza Bałtyckiego, a biżuteria z tej
żywicy kopalnej stała się eksportowym
hitem Polski. Ile procent światowej biżuterii
z bursztynu pochodzi z Polski?
a) 50%
b) 70%
c) 90%

a) 50 %
b) 70 %
c) 90 %
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Zamek w Malborku, wzniesiony w XIII-XV w. przez zakon krzyżacki i wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest
największym zamkiem na świecie. Jaką powierzchnię zajmują zamkowe zabudowania
wraz z dziedzińcami?

Stolicą województwa śląskiego są
Katowice. Hala widowiskowo-sportowa
w kształcie frisbee w tym mieście to jeden
z najbardziej charakterystycznych obiektów w Polsce. Jaką nosi nazwę?
a) Talerz
b) Spodek
c) UFO
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ŚLĄSKIE

SCHLESIEN

Große Teile der angestammten Bevölkerung
Oberschlesiens spricht Schlesischen Dialekt,
eine polnische Mundart mit vielen Lehnwörtern aus dem Deutschen. Was ist mit dem
schlesischen Wort „bana” gemeint?
a) eine Eisen- oder Straßenbahn
b) eine Straße oder Autobahn
c) eine Schlägerei oder Rauferei

47

48
ŚLĄSKIE

SCHLESIEN

Die Entwicklung Schlesiens war eng mit dem
Kohlebergbau verbunden. Wie heißt in Polen
der Feiertag der Bergleute am 4. Dezember,
an dem Umzüge der Bergleute in ihren
traditionellen Uniformen und Hüten (den
sogenannten Tschakos) zu bewundern sind?

47
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a) für die Błędów-Wüste, die einzige natürliche Wüste Europas mit einer Fläche
von 32 km2
b) für den Błędów-Krater mit einem
Durchmesser von 50 km, der auf einen
Meteoriten-Einschlag zurückgeht
c) für den Błędów-See, der eine ungewöhnliche rosa Färbung aufweist

a) pociąg, tramwaj
b) ulica, autostrada
c) bójka, rozróba
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Błędów, ein Ort an der Grenze zwischen
den Woiwodschaften Schlesien und Kleinpolen, ist für eine landschaftliche Besonderheit bekannt. Für welche?

a) etwas über 600 m
b) etwas über 1400 m
c) etwas über 2100 m
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ŚWIĘTOKRZYSKIE

HEILIGKREUZ

Das Heiligkreuzgebirge ist der geologisch
älteste Höhenzug Polens und einer der ältesten in Europa. Wie hoch sind die beiden
höchsten Gipfel, Agata und Łysica?

Błędów, miejscowość na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego, słynie
z pewnej osobliwości krajobrazu. Jakiej?
a) z Pustyni Błędowskiej, jedynej naturalnej
pustyni w Europie (ok. 32 km2)
b) z krateru Błędów o średnicy ok. 50 km,
powstałego w wyniku uderzenia meteorytu
c) z Jeziora Błędowskiego o nietypowym
różowym zabarwieniu

Rozwój Śląska był silnie związany z górnictwem węglowym. Jaką nazwę nosi w Polsce
święto górnicze, obchodzone 4 grudnia,
w czasie którego można podziwiać parady
górników w tradycyjnych mundurach i czapkach (tzw. czako)?
a) „Glik auf” – z niemieckiego „Glück auf”
(„Szczęść Boże”)
b) Barbórka – od św. Barbary, patronki
górników i hutników
c) M-Day – z angielskiego „miner” (górnik)

a) „Glik auf” – nach dem deutschen „Glück
auf“
b) Barbórka – nach der Heiligen Barbara,
der Schutzpatronin der Bergleute und
Hüttenarbeiter
c) M-Day – nach dem englischen „miner“
(Bergmann)
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Duża część rdzennej ludności Górnego
Śląska posługuje się gwarą śląską, w której występuje dużo zapożyczeń z języka
niemieckiego. Co oznacza śląskie słowo
„bana”?

Góry Świętokrzyskie to najstarsze geologicznie pasmo górskie w Polsce i jedno
z najstarszych w Europie. Jaką wysokość
osiągają ich dwa najwyższe szczyty, Góra
Agata i Łysica?
a) niewiele ponad 600 m n.p.m.
b) niewiele ponad 1400 m n.p.m.
c) niewiele ponad 2100 m n.p.m.
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HEILIGKREUZ

In Opatów werden Bonbons produziert, die zu
den beliebtesten in Polen gehören. Ihre Konsistenz ist zäh und klebrig, manchmal auch
mürbe. Der Kern besteht aus der typischen
„Träne“ (eine dickflüssige Masse umhüllt
von einer kristallisierten Zuckerschicht). Um
welche Bonbons handelt es sich?
a) Kuhbonbons (krówki)
b) Toffees (toffi)
c) Lutschbonbons (landrynki)
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a) rund 200 Jahre
b) rund 500 Jahre
c) rund 700 Jahre

a) rund 7 km2 (1000 Fußballfelder)
b) rund 21 km2 ( 3000 Fußballfelder)
c) rund 114 km2 (16.000 Fußballfelder)
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ERMLAND-MASUREN

Masuren wird das Land der 1000 Seen
genannt (es gibt hier mehr als 2600!). Der
Spierdingsee (Śniardwy) ist der größte See
Polens. Welche Fläche nimmt er ein?

Łysa Góra (594 m n.p.m.) to szczególne
miejsce w województwie świętokrzyskim.
Według legend odbywały się tu sabaty
czarownic, obecnie na jej szczycie znajduje
się kościół i klasztor. Skąd wzięła się druga
nazwa Łysej Góry – Święty Krzyż?
a) W tutejszym klasztorze przechowywane są relikwie krzyża, na którym miał
umrzeć Jezus Chrystus.
b) Nazwa odnosi się do krzyża, znajdującego się na szczycie Łysej Góry.
c) Nazwę nadano dla upamiętnienia nazwy
województwa: „świętokrzyskie” – „święty
krzyż”.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

HEILIGKREUZ
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Die Bartek-Eiche ist der berühmteste
und älteste Baum in Polen und eine der
wichtigsten touristischen Attraktionen der
Woiwodschaft Heiligkreuz. Wie alt schätzen
Wissenschaftler/-innen ihr Alter?
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a) In dem Kloster werden Reliquien des
Kreuzes verwahrt, an dem Jesus Christus gestorben sein soll.
b) Der Name bezieht sich auf das Gipfelkreuz von Łysa Góra.
c) Das Kloster wurde nach der Woiwodschaft „Heiligkreuz“ benannt.

a) krówki
b) toffi
c) landrynki
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HEILIGKREUZ

Der Berg Łysa Góra (594 m) ist ein besonderer Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz.
Der Legende nach fanden hier Hexensabbate statt. Heute befinden sich hier eine
Kirche und ein Kloster. Woher kommt der
zweite Name von „Łysa Góra“, das „Heiligkreuz“?

W Opatowie produkowane są jedne z najpopularniejszych polskich cukierków. Posiadają ciągliwą konsystencję, która z czasem
przechodzi w kruchą, natomiast w środku
cukierka tworzy się charakterystyczna
„łezka” (półpłynna masa w skrystalizowanej
otoczce). Jakie to cukierki?

Dąb Bartek to najsłynniejsze i najstarsze
drzewo w Polsce, jedna z największych
atrakcji turystycznych woj. świętokrzyskiego. Na ile lat naukowcy szacują jego wiek?
a) ok. 200 lat
b) ok. 500 lat
c) ok. 700 lat

Mazury nazywane są Krainą Tysiąca Jezior
(jest ich ponad 2600!). Jezioro Śniardwy
to największe jezioro w Polsce. Jaką ma
powierzchnię?
a) ok. 7 km2 (1000 boisk piłkarskich)
b) ok. 21 km2 (3000 boisk piłkarskich)
c) ok. 114 km2 (16 000 boisk piłkarskich)
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a) Allenstein (Olsztyn)
b) Ruciane-Nida
c) Nikolaiken (Mikołajki)

Bei einem Besuch in Masuren „karmuszka”
nicht zu probieren, wäre eine Sünde. In
dieser lokalen Suppe vereinen sich die
deutsche und die polnische Küche. Woraus
besteht sie?
a) Brühe, passierte Paprika, Kartoffeln,
Fisch
b) Brühe, Bohnen, Kohl, Schweinefleisch
c) Brühe, Karotten, saure Sahne, Nudeln

a) Martinsbretzel
b) Martinshörnchen
c) Martinsstrudel

a) Elektrobusse
b) Müllwagen
c) moderne Rettungswagen
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WIELKOPOLSKIE

GROSSPOLEN

In einem Unternehmen in Großpolen hergestellte Fahrzeuge fahren in Hannover,
Hamburg und Berlin. Um was für Fahrzeuge handelt es sich?
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WIELKOPOLSKIE

Wie heißt das Gebäck mit weißer Mohnfüllung, das traditionellerweise in Posen
(Poznań) und einigen Teilen Großpolens
anlässlich des Martinstages (11. November) hergestellt wird?
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GROSSPOLEN
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Welche Stadt in der Woiwodschaft ErmlandMasuren kann allein innerhalb ihres Stadtgebiets 15 Seen verzeichnen?

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ERMLAND-MASUREN
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a) rund 50
b) rund 100
c) rund 500
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ERMLAND-MASUREN
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ERMLAND-MASUREN
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Polen ist ein Paradies für Störche, angeblich stammt jeder fünfte Storch von hier.
Die von den Störchen besonders gern
besuchten Orte werden „Storchendörfer“ genannt. Eines der bekanntesten ist
Schewecken (Żywkowo). Wie viele Störche
kommen jedes Jahr hierher?

Polska to raj dla bocianów. Podobno co
piąty bocian pochodzi z Polski. Miejsca
szczególnie chętnie przez nie odwiedzane
zyskały nazwę „bocianich wiosek”. Jedna
z najbardziej znanych to Żywkowo. Ile bocianów przylatuje tu co roku?
a) ok. 50
b) ok. 100
c) ok. 500

Na terenie którego miasta województwa
warmińsko-mazurskiego znajduje się aż
15 jezior?
a) Olsztyna
b) Ruciane-Nida
c) Mikołajek

Będąc na Mazurach, grzechem byłoby nie
spróbować karmuszki – lokalnej zupy, która
jest kompilacją dwóch kuchni: polskiej
i niemieckiej. Jakie są jej główne składniki?
a) rosół, przecier z papryki, ziemniaki, rybie
mięso
b) rosół, fasola, kapusta, mięso wieprzowe
c) rosół, marchew, gęsta śmietana, makaron

Jak nazywa się wypiek z nadzieniem z białego maku, tradycyjnie przygotowywany w
Poznaniu i niektórych częściach Wielkopolski z okazji Dnia Świętego Marcina
(11 listopada)?
a) precel świętomarciński
b) rogal świętomarciński
c) strucla świętomarcińska

Pojazdy jednej z wielkopolskich firm jeżdżą
po Hanowerze, Hamburgu i Berlinie. O jakie
pojazdy chodzi?
a) autobusy elektryczne
b) pojazdy do wywozu śmieci
c) nowoczesne ambulanse
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a) um 1800
b) um 1900
c) um 2000

a) Stettiner Pastetchen, eine Art frittierter
Hefeteig mit Fleisch- oder Gemüsefüllung
b) Stettiner Paprikapaste, ein mit Paprikapulver gewürzter Aufstrich aus Fisch
und Reis
c) Stettiner Rösti, ein süßer Kartoffelpuffer
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ZACHODNIOPOMORSKIE

WESTPOMMERN

Wie heißt der beliebteste Snack der Stettiner, der auch auf der offiziellen Liste der
traditionellen Lebensmittel steht und heiß
gegessen wird?
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a) Sie liegt direkt am Meer.
b) ca. 20 km
c) ca. 65 km

WIELKOPOLSKIE

WESTPOMMERN
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Stettin (Szczecin), die Hauptstadt der Woiwodschaft Westpommern, ist eine Hafenstadt. Wie weit liegt sie vom Meer entfernt?
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Bis heute leben in Posen (Poznań) die
sogenannten „Bamberger“ (bambrzy).
Es handelt sich um die Nachfahren von
Einwanderern aus Bamberg, die im 18.
Jahrhundert von der Stadt angeworben
wurden. Was war der Grund?
a) Sie sollten die Zusammenarbeit
innerhalb der Städtepartnerschaft
Bamberg – Posen wiederbeleben.
b) Sie sollten die aufgrund von Kriegen
und Epidemien entvölkerten Dörfer
rund um die Stadt besiedeln.
c) Sie sollten in Anlehnung an die Bamberger Architektur das städtische
Rathaus errichten.
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Die Basilika im rund 120 km östlich von
Posen (Poznań) gelegenen Licheń ist mit
139 m Länge und 141,5 m Höhe die größte
Kirche Polens. Wann wurde sie errichtet?

Bazylika w Licheniu, ok. 120 km na wschód
od Poznania, to największy kościół w Polsce, o długości 139 i wysokości 141,5 m. Na
przełomie którego wieku został wzniesiony?
a) XVIII i XIX w.
b) XIX i XX w.
c) XX i XXI w.

Do dziś w Poznaniu żyją bambrzy, potomkowie osadników z okolic Bambergu, sprowadzonych w XVIII w. przez władze miasta.
Jaki był powód zaproszenia ich do Poznania?
a) Mieli ożywić współpracę partnerstwa
miast Poznań – Bamberg.
b) Mieli zasiedlić opuszczone wsie wokół
miasta, zniszczone w wyniku wojen i epidemii.
c) Mieli wznieść ratusz miejski w oparciu
o architekturę bamberską.

Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, jest miastem portowym.
W jakiej odległości od morza leży?
a) bezpośrednio nad morzem
b) ok. 20 km
c) ok. 65 km

Jak nazywa się ulubiona przekąska szczecinian wpisana na oficjalną Listę produktów
tradycyjnych, podawana na gorąco?
a) pasztecik szczeciński – rodzaj smażonego ciasta drożdżowego z nadzieniem
mięsnym lub jarskim
b) paprykarz szczeciński – pasta do kanapek z rybiego mięsa i ryżu, doprawiona
papryką w proszku
c) placek szczeciński – placek ziemniaczany na słodko
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Wo befindet sich das älteste, ununterbrochen (seit 1907) betriebene Kino der Welt,
das aus diesem Grund einen Eintrag im
Guinness-Buch der Rekorde hat?
a) in Köslin (Koszalin)
b) in Swinemünde (Świnoujście)
c) in Stettin (Szczecin)

ZACHODNIOPOMORSKIE

a) Die Baumstämme sind wie ein Bogen
geformt (deshalb auch: Krummer
Wald).
b) Die Rinde der Bäume ist lila gefärbt
(deshalb auch: Lilafarbener Wald).
c) Es gibt ungewöhnliche Baumarten,
bei denen es sich um eine Kreuzung
zwischen Nadel- und Laubbäumen
handelt (deshalb auch: Mischwald).
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Dieser Wald ist ein Naturdenkmal und man
könnte ihn als „seltsam“ bezeichnen. Er ist
1,7 ha groß und liegt nicht weit von Greifenhagen (Gryfino) und nur einige wenige
Kilometer von der deutsch-polnischen
Grenze entfernt. Was ist so „seltsam” an
dem Wald?

Gdzie znajduje się najstarsze, nieprzerwanie (od 1907 r.) działające kino na świecie,
wpisane z tego tytułu do Księgi Rekordów
Guinessa?
a) w Koszalinie
b) w Świnoujściu
c) w Szczecinie

Ten las, który można określić mianem
„dziwnego”, jest pomnikiem przyrody.
Ma powierzchnię ok. 1,7 ha i leży zaledwie
kilka kilometrów od granicy polsko-niemieckiej, niedaleko Gryfina.
Co „dziwnego” jest w tym lesie?
a) powyginane pnie drzew w formie łuku
(stąd jego nazwa Krzywy Las)
b) kora drzew o fioletowym zabarwieniu
(stąd jego nazwa Fioletowy Las)
c) osobliwe gatunki drzew będące krzyżówkami drzew iglastych i liściastych (stąd
jego nazwa Las Mieszany)
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