


Polska / Polen
Białowieża / Białowieża
województwo podlaskie / Woiwodschaft Podlachien

Miejsce to znają wszyscy studenci uczący się do sesji. Nie z powodu szczególnych walorów edukacyjnych, czy sprzyjających warunków do 
zgłębiania tajników wiedzy, ale z powodu żubrów, które można oglądać 24 godziny na dobę online. Dlaczego? Ponieważ ich widok bardzo 
dobrze odstresowuje i może zająć wiele godzin, a więc jest świetnym pomysłem na odwleczenie nauki. Żubry żyją w Białowieskim Parku 
Narodowym w największej populacji na świecie, a w samej puszczy odnaleźć można ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym  
(czyli niezmienionym w żaden sposób przez człowieka). Poza żubrami możecie tam m.in. spotkać bociany białe i czarne czy przejść się 
szlakiem majestatycznych kilkusetletnich dębów, noszących imiona kolejnych królów polskich. Część samej Puszczy Białowieskiej leży po 
stronie białoruskiej, dlatego też rezerwat ten należy do obszaru współpracy obu państw. I na koniec uwaga! Kiedy przyjedziecie do Białowieży, 
miejcie się na baczności, bo przechadzające się żubry możecie spotkać już w samym mieście!

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie zwierzę powinno, twoim zdaniem, znaleźć się w godle twojego kraju / województwa / miasta?

Diesen Ort kennen alle Studenten, die sich gerade auf Prüfungen vorbereiten. Nicht unbedingt, weil es hier so viel zu lernen gäbe oder man 
besonders gut wissenschaftliche Geheimnisse lüften könnte. Aber hier leben Wisente, die man 24 Stunden lang online beobachten kann  
– und womit ließe sich besser Stress abbauen und Zeit schinden? Beim Anblick der büffelartigen Riesen kann man hervorragend seine 
Aufgaben noch ein bisschen vor sich herschieben. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Wisente wie im Nationalpark Białowieża. Diese 
Wildnis ist zugleich der letzte Urwald Europas – also ein Wald, in den der Mensch nie eingegriffen hat. Hier könnt ihr u. a. Weiß- und 
Schwarzstörche beobachten und einen Pfad mit majestätischen, Jahrhunderte alte Eichen erkunden. Sie tragen die Namen polnischer Könige. 
Teile des Gebiets liegen auf belarussischem Territorium. Deshalb wird das Reservat auch von beiden Ländern gemeinsam gepflegt. Und zum 
Schluss noch eine Warnung: Augen auf, wenn ihr nach Białowieża kommt! Die frei laufenden Wisente können auch mitten in der Stadt euren 
Weg kreuzen.

Partnerstadt: -

Frage: Welches Tier würde sich eurer Meinung nach am besten für das Wappen eures Landes, eures Bundeslandes oder eurer Stadt eignen?

Chełmno / Chełmno
województwo kujawsko-pomorskie / Woiwodschaft Kujawien-Pommern

W jakim polskim mieście najlepiej spędzić walentynki? W Chełmnie! Nazywane miastem zakochanych, nie z powodu wyjątkowo dużej 
liczby rozkochanych w sobie par, czy może wielu kłódek zawieszonych na moście jako dowód uczucia, ale ponieważ w Chełmnie znajdują 
się relikwie św. Walentego. Ci już zakochani i jeszcze nie, religijni i ci mniej, znajdą tego dnia coś dla siebie – uroczyste msze, miejscowe 
bułeczki walentynkowe z lubczykiem, czy spacer trasą zakochanych. Miasto to jest znane jeszcze z innego powodu – na podstawie prawa 
obowiązującego w Chełmnie lokowano nowe osady, m.in. Gdańsk, Płock, ale również Warszawę. Prawo to nadali wówczas Krzyżacy, 
którzy władali tamtejszymi terenami. Do dzisiejszego dnia po zakonie rycerskim zostało wiele zamków, głównie na terenach województw 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (m.in. w Malborku, Gniewie, Golubiu-Dobrzyniu), aby zaś poczuć atmosferę walk i czasów późnego 
średniowiecza możecie udać się na coroczne rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem – bierze w nich udział wiele osób z innych krajów, m.in. 
z Niemiec.

Miasto partnerskie: Hannoversch Münden (Dolna Saksonia)

Pytanie: Jakie są miejsca w twojej miejscowości szczególnie uwielbiane przez zakochanych i nowożeńców?

Wo kann man in Polen am besten den Valentinstag verbringen? Natürlich in Chełmno, das auch „Stadt der Verliebten“ genannt wird. Nicht, 
weil es hier so viele Verliebte gibt oder wegen der vielen Liebesschlösser an einer der Brücken, sondern weil hier die Reliquien des Heiligen 
Valentin aufbewahrt werden. Hier kommen mehr oder weniger Liebestolle bzw. mehr oder weniger Gläubige auf ihre Kosten – bei feierlichen 
Gottesdiensten, Valentinsbrötchen mit Liebstöckel oder einem Spaziergang auf dem „Weg der Verliebten“. Chełmno ist auch noch für etwas 
anderes bekannt – das hiesige Stadtrecht, die sog. „Culmer Handfeste“, war Vorbild für die Gründung neuer Siedlungen, darunter die 
heutigen Großstädte Danzig, Płock und sogar Warschau. Es wurde von Kreuzrittern verliehen, die über die Gebiete herrschten. Sie haben viele 
Burgen wie Malbork, Gniew und Golub-Dobrzyń hinterlassen, die ihr noch heute vor allen in Pommern und Kujawien-Pommern besichtigen 
könnt. Wenn ihr euch aber richtig in die Zeit der Ritterkämpfe im Spätmittelalter zurückversetzen wollt, ist die Nachstellung der Schlacht bei 
Grunwald euer perfektes Ziel. Viele Gäste aus anderen Ländern, auch aus Deutschland, nehmen jedes Jahr daran teil.

Partnerstadt: Hannoversch Münden (Niedersachsen)

Frage: Welche Orte in eurer Gegend werden besonders gerne von Verliebten und Frischverheirateten besucht?

Hel / Hel
województwo pomorskie / Woiwodschaft Pommern

Każdy z łatwością znajdzie Hel na mapie – to ten charakterystyczny zawijas na północy nad morzem. „Hel” w języku polskim ma również 
inne znaczenie – jest to gaz, którym wypełniamy balony, aby same się unosiły. Staropolskie tłumaczenie nazwy – „wydma, pustkowie, cypel”, 
dobrze oddaje charakter całej Mierzei Helskiej, czyli półwyspu zbudowanego z ciągu zalesionych wydm, które zostały utworzone przez wiatr 
i piasek. Dzięki temu dziś jest to jedno z najlepszych miejsc, gdzie możecie poleżeć na plaży. A jak już wstaniecie i dobrze się rozejrzycie, 
to w niektórych miejscach będziecie mogli zobaczyć oba brzegi półwyspu! Hel znają fani wodnych sportów ekstremalnych – windsurfingu, 
kitesurfingu czy nurkowania wrakowego, bo ze względu na położenie i otwarty dostęp do morza jest to idealne miejsce na ich uprawianie. 
Jeśli lubicie zwierzęta, to też znajdziecie tu coś dla siebie – fokarium czyli placówkę naukowo-badawczą Uniwersytetu Gdańskiego, 
która została założona, aby uratować foki przed wyginięciem. Można przyjechać tam i oglądać je na żywo. Natomiast ci, którzy nie mogą 
przyjechać, a są ciekawi jak żyją foki – mogą je obserwować przez kamerkę internetową. 

Miasto partnerskie: Hermeskeil (Nadrenia-Palatynat)

Pytanie: Czy wiesz, jakie zwierzęta są typowe dla twojej okolicy lub żyją jedynie w Polsce?

Hel werdet ihr leicht auf der Landkarte finden – das ist dieser auffällige Schnörkel ganz im Norden, direkt am Meer. Neben dem Ortsnamen 
hat „hel“ im Polnischen noch eine andere Bedeutung: Es bedeutet „Helium” – das Leichtgas, mit dem man Luftballons befüllt. Die 
Übersetzung des Inselnamens aus dem Altpolnischen – „Düne, Ödland, Landzunge“ – zeigt treffend den Charakter dieser Nehrung: Die 
Halbinsel entstand aus einer Reihe von bewaldeten Dünen, die vom Wind zusammengeschoben wurden. Dem Wind verdanken wir also einen 
der besten Orte, um am Strand zu chillen. Solltet ihr zwischendurch doch mal aufstehen, schaut euch gut um – von manchen Stellen aus 
kann man beide Ufer gleichzeitig sehen! Auch bei Fans von Windsurfing, Kitesurfing und Wracktauchen ist Hel schwer angesagt. Durch die 
Lage und den direkten Zugang zum Meer sind die Bedingungen dafür ideal. Mögt ihr Tiere? Auch dann seid ihr hier richtig: Das „Fokarium“ ist 
eine Forschungsstation der Universität Danzig, in der unter anderem die Seerobbe vor dem Aussterben bewahrt wird. Ihr könnt die Tiere dort 
direkt live beobachten. Wenn euch der Weg zu weit ist, könnt ihr den Robben aber auch bequem von zu Hause aus per Webcam zugucken.

Partnerstadt: Hermskeil (Rheinland-Pfalz)

Frage: Wisst ihr, welche Tiere typisch für eure Region sind oder nur in Deutschland vorkommen?

Kaszuby / Kaschubei 
województwo pomorskie / Woiwodschaft Pommern

Kaszuby są szczególnym regionem w Polsce, ponieważ tylko tutejszy język kaszubski (kaszëbsczi jãzëk) został uznany za język regionalny. 
Można się nim więc posługiwać w niektórych urzędach, uczyć się go w szkole, a nawet zdawać maturę w tym języku. Na co dzień używa 
go ponad 100 tysięcy ludzi. Aby lepiej poznać kulturę kaszubską, możecie udać się do Szymbarku, w którym jest skansen z domem do 
góry nogami! Natomiast na północ od Kaszub, w Słowińskim Parku Narodowym, znajdziecie ruchome wydmy, dzięki czemu poczujecie się 
jak na pustyni. Z kolei Żuławy Wiślane, położone z drugiej strony Zatoki Gdańskiej, wyróżniają się tym, że prawie 1/3 ich powierzchni to 
obszary depresyjne, czyli położone poniżej poziomu morza. Do zagospodarowania tych zalewowych terenów przyczynili się Olędrzy, osadnicy 
niderlandzcy, sprowadzeni na tereny polskie w XVI wieku. Uciekali oni wówczas ze swojego kraju z powodu prześladowań religijnych 
(wyznawali odłam protestantyzmu), a na terenach polskich mogli w spokoju kultywować swoją wiarę i tradycje.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie znasz dialekty, gwary i języki używane w Polsce i Niemczech po dziś dzień?

Die Kaschubei ist eine besondere Region, denn nur das Kaschubische (kaszëbsczi jãzëk) ist neben Polnisch als eigenständige Sprache 
anerkannt. Es wird also auch in Behörden gesprochen und man kann es in der Schule lernen, ja sogar Abitur auf Kaschubisch machen. Über 
100.000 Menschen verwenden die Sprache täglich. Um die kaschubische Kultur kennenzulernen, solltet ihr am besten nach Szymbark fahren  
– dort im Freilichtmuseum gibt es ein Haus, das auf dem Kopf steht! Etwas weiter nördlich könnt ihr euch auf den Wanderdünen des 
Slowinzischen Nationalparks wie in der Wüste fühlen. Jenseits der Danziger Bucht beginnt dann das Marschland an der Weichsel, von dem 
ein Drittel unterhalb des Meeresspiegels liegt. Dieses Schwemmland wurde einst von den sog. Hauländern besiedelt – niederländischen 
Siedlern, die im 16. Jh. nach Polen kamen. Sie waren wegen ihres Bekenntnisses zum evangelischen Glauben in ihrem Heimatland verfolgt 
worden. Hier in Polen konnten sie jedoch ihre Traditionen und ihren Glauben frei praktizieren.

Partnerstadt: -

Frage: Welche Dialekte, Mundarten und Sprachen kennt ihr, die bis heute in Polen und Deutschland gesprochen werden?

Katowice / Kattowitz
województwo śląskie / Woiwodschaft Oberschlesien

Pomimo wielu zmian, odnajdziemy w Katowicach miasto z tekstów Magika, rapera legendarnych zespołów hip-hopowych Kaliber 44 
i Paktofonika. Aby poczuć atmosferę z okresu, w którym tworzył, trzeba przejść się wzdłuż Superjednostki (jednego z największych bloków 
w Polsce). Później należy odwiedzić miejsca związane z górnictwem, które spotkacie na każdym kroku (osiedla Nikiszowiec i Giszowiec 
z zabytkowymi familokami, czyli wielorodzinnymi budynkami, czy też Muzeum Śląskie umieszczone na terenie byłej kopalni). Dziś Katowice 
zachowały wiele ze swojej alternatywności wobec reszty Polski: odbywają się tutaj festiwale sztuki alternatywnej (OFF Festival, Nowa Muzyka 
czy Ars Cameralis). Ale także co rusz mieszkańcy Górnego Śląska, podkreślając swoją odrębność, mówią o autonomii. A rzeczywiście nieco 
się różnią: używają na co dzień dialektu śląskiego, który wywodzi się z połączenia czterech języków: polskiego, niemieckiego, czeskiego 
i słowackiego. Polacy z innych części Polski mogą nie zrozumieć niektórych słów, takich jak „gruba” czyli kopalnia, czy „klapsznita” – 
kanapka, odmiennej kuchni (patrz: Opole) oraz nieco innych zwyczajów (np. nie obchodzi się imienin).

Miasto partnerskie: Kolonia (Nadrenia-Północna Westfalia)

Pytanie: Osiedle Nikiszowiec powstało jako miasto-ogród. Czy wiesz, co to oznacza i możesz wskazać jakieś osiedle lub miejscowość na 
planie miasta-ogrodu?

Auch wenn sich in Kattowitz inzwischen viel verändert hat, findet ihr dort immer noch so manches aus den Texten von Magik, dem Rapper 
der legendären Hiphop-Gruppen Kaliber 44 und Paktofonika. Um in die Atmo einzutauchen, in der er seine Reime bastelte, braucht ihr nur 
am „Superunit“ entlangzulaufen – einem der größten Wohnblöcke Polens. Danach solltet ihr ein paar Orte besuchen, die etwas mit dem 
Bergbau zu tun haben – die gibt es hier an jeder Ecke. Vor allem in den Stadtteilen Nikiszowiec und Giszowiec, wo alte Mietskasernen 
stehen. Aber auch im Schlesischen Museum, das auf dem Gelände einer alten Zeche steht. Katowice hat sich sein Flair als Festival-Stadt der 
Off-Kultur bis heute weitgehend erhalten: Die Festivals OFF, Nowa Muzyka oder Ars Cameralis gehören fest zur polnischen Alternativkultur. 
Die Oberschlesier betonen sowieso immer wieder gern, dass sie anders sind, und sprechen sogar von Autonomie. Und tatsächlich sind sie ein 
bisschen anders: Sie haben ihre eigene Küche, feiern den Geburtstag statt des Namenstags und sprechen schlesischen Dialekt, in dem sich 
Polnisch, Deutsch, Tschechisch und Slowakisch mischen. Polen aus anderen Landesteilen verstehen Wörter wie „gruba“ und „klapsznitka“ 
eher nicht – ihr aber wahrscheinlich schon, oder?

Partnerstadt: Köln (Nordrhein-Westfalen)

Frage: Die Arbeitersiedlung Nikiszowiec entstand als Gartenstadt. Wisst ihr, was das bedeutet und welche Siedlungen sonst noch als 
Gartenstädte entstanden?

Kazimierz Dolny / Kazimierz Dolny
województwo lubelskie / Woiwodschaft Lublin

Pomimo tego, że miasteczko jest bardzo małe (3,5 tysiąca mieszkańców), ściągają tutaj artyści z całego kraju. Sprawia to jego uroda 
(jest tam wiele starych kamieniczek, spichlerzy czy nawet romantyczne ruiny zamku), a także ciekawe położenie (z jednej strony Wisła, 
a z drugiej – charakterystyczne leje w ziemi, czyli wąwozy lessowe). Aby młodzi artyści mieli bliżej do takich widoków, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej z Lublina otworzył tam zamiejscowe Kolegium Sztuk Pięknych. Mała liczba mieszkańców nie przeszkadza również 
w organizowaniu w mieście festiwali – co roku odbywa się w Kazimierzu wiele cyklicznych imprez, od znanego w całej Polsce Festiwalu 
Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, do Festiwalu Muzyki Dołującej!

Miasto partnerskie: Staufen im Breisgau (Badenia-Wirtembergia), Worpswede (Dolna Saksonia), dzielnica Steglitz (Berlin)

Pytanie: Jakie znasz inne typowo artystyczne miejscowości w Polsce lub Niemczech?

Das Städtchen ist mit seinen 3.500 Einwohnern zwar sehr klein, zieht aber Künstler aus dem ganzen Land wie ein Magnet an. Das liegt mit 
Sicherheit nicht nur an den vielen alten Wohnhäusern, Speichern und romantischen Schlossruinen, sondern auch an seiner Lage: Auf der 
einen Seite fließt die Weichsel, auf der anderen spalten eigenartige lange Krater den Boden – Löss-Erosionsrinnen. Damit es angehende 
Künstler bis zu diesen Aussichtspunkten nicht so weit haben, hat die Marie-Skłodowska-Universität aus Lublin vor Ort extra einen Ableger 
eröffnet – das „Kollegium der Bildenden Künste“. Die geringe Einwohnerzahl ist auch kein Hindernis für große Festivals. Von denen gibt es 
in Kazimierz jedes Jahr gleich mehrere, z. B. das Film- und Kunstfestival „Dwa Brzegi“ (Zwei Ufer) und sogar ein Festival für deprimierende 
Musik!

Partnerstadt: Staufen im Breisgau (Baden-Württemberg), Worpswede (Niedersachsen), Stadtteil Steglitz (Berlin)

Frage: Welche typischen Künstlerorte in Polen und Deutschland kennt ihr?

Kraków / Krakau
województwo małopolskie / Woiwodschaft Kleinpolen

Burczy ci w brzuchu? Skocz na zapiekankę na Placu Nowym na Kazimierzu. Zapiekanki w Polsce są na każdym rogu, ale nie wszędzie można 
je kupić 24 h na dobę, w kilku okienkach naraz, w jednym „okrąglaku” i w wielu wariantach do wyboru. Wytrawni smakosze mogą próbować 
ich dzień po dniu i się nie znudzą. Ale zapiekankę trzeba wziąć ze sobą w drogę, bo w dawnej stolicy Polski do oglądania jest naprawdę dużo. 
Zwiedzanie możecie zacząć już od artystycznego Kazimierza, w którym znajdziecie co rusz ślady po żydowskich mieszkańcach dzielnicy. 
Zwiedzając miasto zobaczycie jego różnorodność: w podziemiach rynku poczujecie się jak w średniowiecznym mieście (można się zważyć 
i otrzymać swoją wagę w „kamieniach”!), a w Muzeum Manggha przeniesiecie się do Japonii, gdzie będziecie mogli na przykład nauczyć się 
parzyć herbatę i układać kwiaty. Z kolei niedaleko od Krakowa możecie zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce, w której odbywają się festiwale 
muzyki elektronicznej.

Miasto partnerskie: Norymberga (Bawaria), Frankfurt nad Menem (Hesja), Lipsk (Saksonia)

Pytanie: Odwiedzając Kraków można napotkać przebranego śmiesznie pana, który w ubranie ma wczepionego konia – czyli Lajkonika  
– czy wiesz skąd on się tam wziął (i dlaczego jest na popularnych paluszkach)?

Magenknurren? Da hilft ‘ne „zapiekanka” auf dem Plac Nowy im Stadtteil Kazimierz. Überbackene Baguettes wie diese gibt es zwar in 
Polen an jeder Ecke, aber nicht überall bekommt man sie 24 Stunden am Tag aus vielen kleinen Fenstern in einem Rundbau und in so 
vielen Varianten. Feinschmecker mit Ausdauer können jeden Tag neue Geschmacksrichtungen probieren. Bestellt euch dieses typisch 
polnische Streetfood aber lieber gleich zum Mitnehmen, denn in der ehemaligen Hauptstadt gibt es eine Menge zu sehen. Ihr könnt gleich im 
Künstlerviertel Kazimierz anfangen, wo ihr auf Schritt und Tritt Spuren seiner früheren jüdischen Bewohner findet. Beim Bummeln werdet ihr 
staunen, wie vielfältig Krakau ist: In den Katakomben unter dem Marktplatz kommt ihr euch vor wie im Mittelalter und könnt euer Gewicht 
in Steinen aufwiegen lassen. Im Manggha-Museum reist ihr nach Japan und lernt Tee kochen oder Blumen stecken. Vor den Toren der Stadt 
liegt das Salzbergwerk Wieliczka, in dessen unterirdischen Hallen sogar Festivals für elektronische Musik veranstaltet werden.

Partnerstadt: Nürnberg (Bayern), Leipzig (Sachsen), Frankfurt am Main (Hessen)

Frage: Beim Schlendern durch Kraków könnt ihr auf einen eigenartig verkleideten Mann mit einer angehängten Pferdefigur stoßen  
– den „Lajkonik”. Wisst ihr, wo die Figur herkommt und warum sie auch auf den Verpackungen beliebter Salzstangen zu finden ist?

Kruszwica / Kruszwica
województwo kujawsko-pomorskie / Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Jest taka legenda, w której okrutny król Popiel wraz ze swoją żoną Gerdą, piękną i podstępną Niemką, znęcał się nad swoim królestwem. 
Albo utwór Słowackiego „Balladyna”, w którym zazdrosna nimfa Goplana miesza się w ludzkie sprawy i gmatwa ich losy. Po co w ogóle 
wspominać o tym wszystkim? Ponieważ łączy je jedno – miejscowość Kruszwica leżąca nad jeziorem Gopło. To tutaj król Popiel został 
zjedzony przez myszy, Balladyna zabiła swoją siostrę Alinę, a okrutny kniaź Chwostek ze „Starej Baśni” Kraszewskiego wraz ze swoją 
żoną Brunhildą chciał przejąć władzę absolutną nad plemionami zamieszkującymi Polskę. Dlaczego akurat tutaj? Ponieważ jest to miejsce 
związane z początkami państwowości polskiej. Kruszwica uznawana jest za jedno z najstarszych miast nad Wisłą (jej początki sięgają VI 
wieku), a za czasów pierwszych Piastów miasto miało charakter stołeczny. Rozwijało się tak prężnie między innymi ze względu na źródła 
solankowe, stąd też pochodzi nazwa miasta – „kruszwa” oznacza bryłę soli.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie znasz miejsca w Polsce i Niemczech związane z legendami i bajkami?

Es gibt eine alte Legende, wonach der grausame König Popiel mit seiner Gattin Gerda, einer schönen und heimtückischen Deutschen, 
seine Untertanen fürchterlich knechtete. Und es gibt das Werk „Balladyna“ des Dichters Juliusz Słowacki, in dem die eifersüchtige Nymphe 
Goplana sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt und ihr Leben durcheinanderbringt. Und was haben diese beiden Geschichten 
miteinander zu tun? Den Ort Kruszwica am Gopło-See! Hier wurde König Popiel von Mäusen gefressen, hier erschlug Balladyna ihre 
Schwester Alina und auch Fürst Chwostek und seine Frau Brunhilde aus dem Buch „Stara Baśn“ (Eine alte Mär) von Józef Ignacy Kraszewski 
wollten hier die absolute Macht über die polnischen Volksstämme an sich reißen. Und warum ausgerechnet hier? Kruszwica ist eng mit der 
Entstehung Polens verknüpft. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins 6. Jh. zurück, womit sie als eine der ältesten an der Weichsel gilt. Als das 
Herrschergeschlecht der Piasten im Mittelalter das Land regierte, war Kruszwica sogar Hauptstadt. Ihre rasante Entwicklung verdankte die 
Stadt vor allem ihren Salzquellen. Die haben ihr auch den Namen gegeben – „kruszwa“ bedeutet „Salzklumpen“.

Partnerstadt: -

Frage: Welche polnischen und deutschen Orte kennst du, die mit Märchen und Legenden verbunden sind?

Krynica-Zdrój / Krynica-Zdrój 
województwo małopolskie / Woiwodschaft Kleinpolen

Kto by nie chciał mieć supermocy? Wydaje się, że nie ma takiej osoby. No to zapraszamy do Krynicy-Zdroju. Dzięki tutejszym wodom 
„magicznie” wyleczymy kamienie nerkowe czy cukrzycę. Kto by się spodziewał, że woda może tyle zdziałać? Wody na pewno skusiły Łemków 
do osiedlenia się w tym regionie i wybudowania pięknych drewnianych cerkwi, które dziś tworzą Szlak Cerkwi Łemkowskich w Krynicy. 
Ten region był szczególnie ważny również dla Nikifora – malarza prymitywisty, który za życia sprzedawał swoje prace za miskę zupy, a dziś 
kosztują one kilka tysięcy złotych. 

Miasto partnerskie: Bad Sooden-Allendorf (Hesja)

Pytanie: Jak myślisz, czym się charakteryzuje prymitywizm w sztuce? Znasz może innych prymitywistów? 

Wer hätte nicht gern Superkräfte? Na dann: Herzlich Willkommen in Krynica-Zdrój! Das Wasser hier heilt nämlich auf „magische Weise“ 
Nierensteine oder Diabetes. Was Wasser so bewirken kann! Ganz sicher haben seine Kräfte auch die Lemken in die Gegend gelockt. Dieser 
Volksstamm hat hier wunderschöne Holzkirchen hinterlassen, die man heute auf dem „Pfad der lemkischen Kirchen“ in Krynica erkunden 
kann. Auch für Nikifor spielte die Region eine wichtige Rolle. Der Maler naiver Bilder verkaufte seine Gemälde zu Lebzeiten für einen Teller 
Suppe. Manche davon kosten heute mehrere Tausend Euro!

Partnerstadt: Bad Sooden-Allendorf (Hessen)

Frage: Was versteht man unter „naiver Kunst”? Kennt ihr noch andere Vertreter dieser Kunstrichtung?

Krzyżowa / Kreisau
województwo dolnośląskie / Woiwodschaft Niederschlesien

Tutaj działała w latach 1942-43 jedna z najważniejszych antynazistowskich organizacji – tzw. Krąg z Krzyżowej. Przywódcą grupy był 
potomek znanego feldmarszałka pruskiego Helmutha von Moltke – Helmuth James von Moltke. Ta mała, licząca 230 mieszkańców wioska 
była świadkiem wielkiej historii jeszcze raz, kiedy w 1989 roku odprawiono tutaj znaczącą dla pojednania polsko-niemieckiego „Mszę 
Pojednania”, z udziałem kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego. Rok później, aby upamiętnić te wydarzenia, założono 
Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która zbudowała centrum spotkań młodych ludzi z całej Europy. Odbywają się tam 
m.in. Międzynarodowe Lato Artystyczne, Letni Kurs Gitary oraz inne warsztaty dla młodzieży i studentów. Może to pomysł na następne 
wakacje? 

Miasto partnerskie: Świdnica – Lampertheim (Hesja)

Pytanie: Czy wiesz coś więcej o Kręgu z Krzyżowej? 

Hier traf sich in den Jahren 1942 und 1943 eine der wichtigsten Widerstandsgruppen gegen Hitler, der sog. Kreisauer Kreis. Kopf der Gruppe 
war Helmuth James von Moltke – ein Nachfahre des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke. 1989 wurde das kleine Dorf 
mit seinen etwa 230 Einwohnern zum zweiten Mal Schauplatz der Weltgeschichte, als hier der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und 
der polnische Premierminister Tadeusz Mazowiecki gemeinsam an einer Messe für die deutsch-polnische Aussöhnung teilnahmen. Im Jahr 
darauf wurde die Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung gegründet, um an beide Ereignisse zu erinnern. Auf ihre Initiative hin wurde 
ein Begegnungszentrum für Jugendliche aus ganz Europa errichtet. Dort finden beispielsweise der Internationale Kunstsommer, ein Sommer-
Gitarrenkurs und andere Workshops für Schüler und Studenten statt. Na, wäre das nicht eine Idee für die nächsten Sommerferien?

Partnerstadt: Świdnica – Lampertheim (Hessen)

Frage: Was wisst ihr noch über den Kreisauer Kreis? 

Lublin / Lublin
województwo lubelskie / Woiwodschaft Lublin

Historia Lublina jest od początku związana z Żydami. Miasto nazywane było nawet „żydowskim Oksfordem” i „Jerozolimą Królestwa 
Polskiego” (ze względu na to, że było głównym ośrodkiem kulturalnym i naukowym w Polsce). Jeszcze przed II wojną światową około 1/3 
mieszkańców miasta stanowili Żydzi, stąd też miasto to jest dziś licznie odwiedzane przez chasydów i turystów żydowskiego pochodzenia. 
Aby ich spotkać spacerując po mieście, przejdźcie się Szlakiem Pamięci Żydów Polskich (wiodącym poprzez m.in. cmentarze żydowskie, 
synagogę czy szpital żydowski). Ale Lublin był też ośrodkiem rozwoju protestantyzmu w XVI wieku.

Miasto partnerskie: Münster (Nadrenia Północna-Westfalia), Delmenhorst (Dolna Saksonia)

Pytanie: Czy w twojej miejscowości są jakieś pamiątki po religiach czy kulturach, które były kiedyś obecne w społeczności?

Die Geschichte Lublins ist von Anfang an eng mit dem Judentum verknüpft. Die Stadt wurde sogar „jüdisches Oxford“ und „Jerusalem 
des Königreichs Polen“ genannt, denn sie war das kulturelle und wissenschaftliche Zentrum der jüdischen Gemeinde in Polen. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg waren noch ein Drittel der Einwohner Lublins Juden. Deshalb wird die Stadt auch heute noch von vielen Chassiden und 
anderen Touristen jüdischer Abstammung besucht. Wenn ihr sie treffen wollt, geht ihr bei eurem Spaziergang durch die Stadt am besten den 
„Gedenkpfad der polnischen Juden“ entlang. Er führt an jüdischen Friedhöfen, einer Synagoge und einem jüdischen Krankenhaus vorbei. 
Aber: Lublin war im 16. Jahrhundert auch ein wichtiges Entwicklungszentrum des Protestantismus.

Partnerstadt: Münster (Nordrhein-Westfalen), Delmenhorst (Niedersachsen)

Frage: Welche Gedenkorte gibt es in deiner Region für Religionen und Kulturen, die früher Teil der Gemeinschaft waren?

Łódź / Lodz
województwo łódzkie / Woiwodschaft Lodz

Skąd Łódź w środku Polski? Dlaczego nazwano tak miasto, z którego do morza jest ponad 330 kilometrów, a do najbliższego większego 
zbiornika wodnego 60 kilometrów? W dodatku nawet rzeką Łódką, która nazwę wzięła od miasta, popływać też się za bardzo nie da. Więc 
skąd? Właściwie nie wiadomo – jest kilka hipotez: może od staropolskiego określenia wierzby „łozy”, może od dawnego imienia Wodzisław. 
Łódź oprócz nazwy zaskoczyć może was jeszcze swoim charakterem: z jednej strony robotniczym, a z drugiej – artystycznym. Przez 150 lat 
była głównym ośrodkiem włókienniczym. W XIX wieku wyrosła jak na drożdżach – do 1827 r. mieszkało tam 1000 mieszkańców, a dziś jest 
trzecim co do wielkości miastem w Polsce! Jej robotnicza przeszłość widoczna jest na każdym rogu: wszędzie stoją budynki pofabryczne, 
które dziś odnowiono i służą jako centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura czy Centralne Muzeum Włókiennictwa. Jej artystyczną stronę 
znają wszyscy fani kinematografii i mody. To tutaj znajduje się znana na świecie filmówka, którą skończyli między innymi Roman Polański, 
Andrzej Wajda czy Krzysztof Kieślowski. Dwa razy w roku jest również organizowany w Łodzi tydzień mody.

Miasto partnerskie: Stuttgart (Badenia-Wirtembergia), Chemnitz (Saksonia)

Pytanie: Co byś umieścił w budynkach pofabrycznych? W jaki sposób byś je odnowił?

Wo kommt ein „łódź“ (Schiff) mitten in Polen her? Warum heißt eine Stadt so, die mehr als 330 km weit vom Meer weg ist und von der aus 
man bis zum nächsten großen Gewässer 60 km reisen muss? Wo man fast alle Flüsse, die die Stadt durchqueren, in Kanälen versteckt hat, 
und der Fluss Łódka, der nach dem Ort benannt ist, für Schiffe ungeeignet ist? Warum also? Eigentlich weiß man das gar nicht so genau,  
es gibt nur ein paar Vermutungen. Möglicherweise kommt der Name von der altpolnischien Bezeichnung „łoza” (Weide), vielleicht aber auch 
vom leicht angestaubten Vornamen Wodzisław. Aber nicht nur der Name der Stadt ist überraschend, sondern auch ihr Charakter. Sie ist 
genauso Arbeiter- wie Künstlerstadt. In den Textilfabriken des Industriezentrums ratterten 150 Jahre lang die Maschinen. Bis 1827 gab es 
hier nur 1.000 Einwohner, dann ging Łódź auf wie ein Hefeteig. Heute ist es die drittgrößte Stadt Polens. Die Industrie-Vergangenheit ist noch 
an allen Ecken zu sehen: Überall stehen alte Fabrikgebäude, die umgebaut wurden und jetzt z. B. als Handels- und Unterhaltungszentrum 
„Manufaktura“ oder Zentrales Textilmuseum dienen. Als Kunststadt ist Łódź wiederum allen Mode- und Kinofans ein Begriff. An der 
weltberühmten Filmhochschule haben Regie-Stars wie Roman Polański, Andrzej Wajda und Krzysztof Kieślowski ihr Handwerk gelernt und 
alle zwei Jahre gibt es in Łódź eine Modewoche.

Partnerstadt: Stuttgart (Baden-Württemberg), Chemnitz (Sachsen)

Frage: Was würdet ihr mit leer stehenden Fabrikgebäuden machen? Wie kann man sie heute nutzen?

Mazury / Masuren
województwo warmińsko-mazurskie / Woiwodschaft Ermland-Masuren

Gdzie można uprawiać sporty wodne? Oczywiście na Mazurach. Do wyboru macie 3000 jezior, po których można żeglować, pływać na 
kajakach, rowerach wodnych, skuterach, czy po prostu zwyczajnie pływać. A jeżeli znudzi się wam taka forma spędzania czasu, zawsze 
możecie pójść na wycieczkę do lasów, które zajmują 1/3 powierzchni województwa! Mazury to miejsce, w którym na pewno da się wypocząć. 
Możecie również porozmawiać z miejscową ludnością, a przy odrobinie szczęścia spotkacie prawdziwego Mazura. Mazurzy są potomkami 
polskich osadników z Mazowsza (Mazurami kiedyś określano Mazowsze), którzy w odróżnieniu od Mazowszan i Warmiaków przyjęli wyznanie 
protestanckie. Mówili oni charakterystyczną gwarą, która cechowała się między innymi zamianą dźwięków „cz, sz, dż, ż” w „c, s, dz, z”, czyli 
„mazurzeniem”. Słowa takie jak „szkoła” czy „życie” wymawiano jako „skoła” i „zycie”. Dziś w Polsce jest ich już tylko ok. 1,5 tys. 

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Gdzie najlepiej uprawia się twoją ulubioną dyscyplinę sportu?

Wo kann man super Wassersport treiben? Natürlich in Masuren! Hier gibt es 3.000 Seen, über die ihr segeln, paddeln oder mit dem 
Wasserfahrrad bzw. -motorrad fahren könnt. Ihr könnt natürlich auch einfach schwimmen. Falls euch das zu langweilig ist, schlagt euch doch 
in die endlosen Wälder, die ein Drittel der Woiwodschaft bedecken! Dort könnt ihr euch richtig erholen. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr dabei 
sogar echte Masuren. Das sind die Nachkommen von Siedlern aus Masowien (die Masowier wurden früher „Masuren“ genannt), die – anders 
als die Masowier und Ermländer – evangelisch waren. Sie sprachen einen eigenwilligen Dialekt, in dem man die Zischlaute weglässt. Statt 
„Schule“ würde also ein echter Masure „Sule“ sagen und statt „Garage“ – „Garase“. Heute leben in Polen nur noch etwa 1.500 von ihnen.

Partnerstadt: -

Frage: Wo kann man deine Lieblingssportart am besten ausüben?

Opole / Oppeln
województwo opolskie / Woiwodschaft Oppeln

Opole jest nazywane stolicą polskiej piosenki – to tutaj, podczas Festiwalu Piosenki Polskiej, swoje kariery zaczynali Marek Grechuta, 
Agnieszka Osiecka, Ewa Demarczyk, a także Justyna Steczkowska. Przez lata można było usłyszeć tu przegląd najważniejszych utworów 
prezentowanych na polskiej scenie muzycznej. Ale Opole ma też bardzo silny niemiecki akcent: ze 150-tysięcznej mniejszości niemieckiej 
w Polsce aż 105 tys. mieszka w województwie opolskim. Stąd też pochodzą jedyni posłowie mniejszości niemieckiej, którzy od lat są 
wybierani do polskiego parlamentu. W 22 gminach w województwie z kolei wprowadzono język niemiecki jako pomocniczy. Różnorodność 
kulturowa tego regionu wpłynęła również na miejscową kuchnię, która znacząco różni się od kuchni reszty Polski: koniecznie spróbujcie 
rolady wołowej, klusek śląskich, wodzionki (zupy gotowanej na kawałku suchego chleba), żymloka (podrobów podobnych do kaszanki), a na 
deser kołocza (świątecznego placka drożdżowego z makiem, serowym lub jabłkowym nadzieniem). Dzięki bliskości geograficznej kuchnie 
Śląska Opolskiego i Górnego są bardzo podobne (zob. Katowice). 

Miasto partnerskie: Ingolstadt (Bawaria), Mülheim an der Ruhr (Nadrenia Północna-Westfalia), Poczdam (Brandenburgia), Bonn (Nadrenia- 
-Północna Westfalia)

Pytanie: Polska: Jak myślisz, z jakich okazji robi się takie dania jak młocka, czy pańćkraut z żeberkami, i z czego mogą się składać? / 
Niemcy: W których regionach Niemiec mieszka najwięcej Polaków?

Oppeln wird auch „Hauptstadt des polnischen Liedes” genannt – hier begannen beim gleichnamigen Festival die Karrieren bekannter Singer/
Songwriter wie Agnieszka Osiecka und Marek Grechuta. Viele Jahre lang wurden hier die wichtigsten Lieder der polnischen Musikszene 
vorgestellt. In Opole gibt es übrigens auch eine starke deutsche Komponente: Von den 150.000 Angehörigen der deutschen Minderheit in 
Polen leben allein 105.000 in der Woiwodschaft, die Oppeln umgibt. Von hier kommen auch die Vertreter der deutschen Minderheit, die seit 
vielen Jahren ins polnische Parlament gewählt werden. In 22 Gemeinden wurde Deutsch offiziell als Hilfssprache eingeführt. Die kulturelle 
Vielfalt hat sich auch auf die Küche ausgewirkt, die sich stark von der in Restpolen unterscheidet – probiert unbedingt Rinderrouladen, 
schlesische Klöße, „wodzionka“ bzw. „brotzupa“ (eine Suppe, die mit trockenem Brot zubereitet wird), „żymlok“ (Innereien, die wie 
Grützwurst zubereitet werden) und zum Dessert einen „kołocz“ (Kolatsche – Festtags-Hefegebäck mit Mohn-, Quark- oder Apfelfüllung)! 
Aufgrund der geografischen Nähe zu Oberschlesien ist das Essen im Oppelner Schlesien der dortigen Küche sehr ähnlich.

Partnerstadt: Ingolstadt (Bayern), Mülheim an der Ruhr (Nordhrein-Westfalen), Potsdam (Brandenburg), Bonn (Nordrhein-Westfalen)

Frage: In welchen Regionen Deutschlands wohnen die meisten Polen?

Oświęcim / Oświęcim
województwo małopolskie / Woiwodschaft Kleinpolen

Oświęcim jest miastem, które musi mierzyć się z historią każdego dnia. Tutaj znajduje się zespół niemieckich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych, w tym obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, który stał się symbolem Holocaustu. Teraz Auschwitz-Birkenau zna każdy 
człowiek na świecie. W tych obozach w czasie II wojny światowej zamordowano ponad milion ludzi, z czego 90% było pochodzenia 
żydowskiego. I to jest fakt, o którym nie można zapomnieć. Niemniej jednak dzisiejszy Oświęcim żyje, rozwija się i jest bardzo ciekawym 
miastem, w którym ceni się różnorodność. Dlatego właśnie tutaj powstał Life Festival, którego celem jest promowanie tolerancji 
i przełamywanie stereotypów poprzez muzykę.

Miasto partnerskie: Kerpen (Nadrenia-Północna Westfalia), Breisach am Rhein (Badenia-Wirtembergia)

Pytanie: Jakie znasz filmy, w których przedstawiono Auschwitz-Birkenau?

Oświęcim ist eine Stadt, die sich jeden Tag ihrer Geschichte stellen muss. Hier steht ein Komplex deutscher nationalsozialistischer 
Konzentrationslager – darunter das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das zum Symbol des Holocaust wurde. Heute ist es auf der 
ganzen Welt bekannt. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier über 1 Mio. Menschen ermordet, von denen 90% jüdischer Herkunft waren. Das 
darf nie in Vergessenheit geraten. Trotzdem lebt Oświęcim heute weiter und hat sich zu einer spannenden Stadt entwickelt, die großen Wert 
auf Vielfalt legt. Nicht zufällig wurde gerade hier das „Life Festival“ etabliert. Mit Hilfe von Musik will es Toleranz vermitteln und Stereotype 
bekämpfen.

Partnerstadt: Kerpen (Nordrhein-Westfalen), Breisach am Rhein (Baden-Württemberg)

Frage: Welche Filme kennt ihr, die in Auschwitz-Birkenau spielen?

Poznań / Posen
województwo wielkopolskie / Woiwodschaft Großpolen

Na Malcie można robić wszystko. I nie chodzi tu o wyspę na Morzu Śródziemnym, a tereny w Poznaniu położone przy Jeziorze Maltańskim. 
Jest tam tor regatowy, na którym urządzane są mistrzostwa świata, Europy czy Polski w kajakarstwie; są Termy Maltańskie; całoroczny stok 
narciarski; Maltanka, czyli Kolej Parkowa, która zawiezie nas do Nowego ZOO. Dodatkowo znajdziecie Maltańską Scenę Muzyczną i coroczny 
Malta Festival, podczas którego możecie posłuchać muzyki i zobaczyć przedstawienia teatralne. Słowem, coś dla ducha i dla ciała. Poznań, 
oprócz nieśmiertelnych koziołków i rogali wypiekanych na święto św. Marcina, znany jest również z jednej dzielnicy: Jeżyc, którą w swoim 
cyklu książek dla młodzieży „Jeżycjada” opisuje Małgorzata Musierowicz. Tak więc dla fanów cyklu (i nie tylko!) jest to miejsce obowiązkowe 
do odwiedzenia. Rozmawiając z Poznaniakami usłyszeć można też specyficzną gwarę – pełną germanizmów („szajba”, „tytka”) i archaizmów 
(„akuratny”, „istny”). Gwara doczekała się tutaj nawet swojego pomnika – w postaci typowego Poznaniaka, posługującego się nią – Starego 
Marycha. I gratka dla młodych astronomów: w Rezerwacie Morasko można znaleźć meteoryty i kratery!

Miasto partnerskie: Hanower (Dolna Saksonia)

Pytanie: Dlaczego rogale są wypiekane akurat na święto św. Marcina?

Auf Malta kann man alles machen. Hier ist aber nicht die Mittelmeer-Insel gemeint, sondern die Gegend um den Malta-See in Posen. Dort gibt 
es zum Beispiel eine Regattastrecke für Kanus, wo nationale und internationale Meisterschaften ausgetragen werden. Es gibt Thermen, einen 
Hang, wo man das ganze Jahr über Ski fahren kann, und die „Maltanka” – eine Mini-Eisenbahn, die euch zum Neuen Zoo bringt. Auf der 
Musikbühne nebenan könnt ihr beim jährlichen Malta-Festival Konzerte und Theateraufführungen erleben. Kurz: Hier wird für Körper und Geist 
etwas geboten. Und Posen selbst ist nicht nur für die kämpfenden Ziegenböcke an seiner Rathausuhr und seine Martinshörnchen bekannt, die 
jedes Jahr zum Martinstag gebacken werden, sondern auch für einen Stadtteil: Jeżyce. Seit ihn die Autorin Małgorzata Musierowicz in ihrem 
Romanzyklus „Jeżycjada“ beschrieben hat, ist er für die jugendlichen Fans ihrer Bücher (und nicht nur für sie!) Pflichtprogramm. Wenn man 
den Einwohnern Posens genau zuhört, fallen einem viele merkwürdige Begriffe auf: Wörter wie „szajba“ (Scheibe) oder „akuratny“ (akkurat) 
stammen aus dem Deutschen. Und dieser Mundart hat man sogar ein Denkmal gesetzt. Es zeigt den „Alten Marych“, eine literarische Figur – 
er ist ein typischer Einwohner, der Posener Mundart spricht. Zum Schluss noch ein zusätzlicher Bonuspunkt für junge Hobby-Astronomen: Im 
Naturreservat Morasko (Nordheim) könnt ihr Meteoriten und Krater erkunden!

Partnerstadt: Hannover (Niedersachsen)

Frage: Warum werden die Hörnchen in Poznań ausgerechnet zum Martinsfest gebacken?

Rzeszów / Rzeszów
województwo podkarpackie / Woiwodschaft Karpatenvorland

W Rzeszowie produkuje się silniki samolotowe. Dlatego wszyscy młodzi adepci inżynierii lotniczej muszą przyjechać tu na wycieczkę. 
Ale również całe województwo podkarpackie jest ciekawe. To prawdziwy tygiel religijny – oprócz rzymskich katolików spotkacie tutaj 
prawosławnych i grekokatolików. Możecie to zaobserwować w niedalekim Przemyślu, gdzie obok siebie stoją świątynie różnych wyznań. Na 
zwiedzanie będziecie mieli chwilę podczas postoju pociągu jadącego na Ukrainę, który musi zmienić rozstaw kół (na Ukrainie są szersze tory).

Miasto partnerskie: Bielefeld (Nadrenia-Północna Westfalia)

Pytanie: Gdzie jeszcze w Polsce i Niemczech produkuje się samoloty, albo części do nich?

In Rzeszów werden Flugzeugmotoren gebaut. Deshalb ist die Stadt ein Muss für alle Fans der Flugzeugtechnik. Aber auch der Rest der 
Woiwodschaft Karpatenvorland ist spannend. Sie ist ein richtiger Schmelztiegel der Kulturen und Religionen – neben Anhängern des römisch-
katholischen Glaubens begegnet ihr hier auch orthodoxen und griechisch-katholischen Gläubigen. Im nahegelegenen Przemyśl stehen die 
Gotteshäuser verschiedener Glaubensrichtungen direkt nebeneinander. Zeit zur Besichtigung werdet ihr ausreichend haben, wenn ihr mit dem 
Zug weiter in die Ukraine fahren wollt. Dann müssen nämlich die Fahrgestelle der Waggons an eine andere Spurweite angepasst werden. Im 
Nachbarland sind die Schienen breiter und das Austauschen der Achsen dauert ein paar Stunden.

Partnerstadt: Bielefeld (Nordrhein-Westfalen)

Frage: Wo werden in Polen und Deutschland sonst noch Flugzeuge oder Flugzeugteile hergestellt?

Suwałki / Suwałki
województwo podlaskie / Woiwodschaft Podlachien

Suwałki mogą wydawać się niezbyt atrakcyjne, ponieważ jest tam bardzo zimno. Nazywane są nawet polskim biegunem zimna, bo zima może 
tam trwać nawet dwa razy dłużej niż gdzie indziej w kraju. A jednak o te ziemie walczono już od wieków. Jeszcze przed powstaniem Polski, 
Mazowszanie bili się tam z Rusinami i z tajemniczymi Jaćwingami – wymarłym już plemieniem, po którym zostały w Szwajcarii k. Suwałk 
niezwykłe kurhany. O tym, jak cenna dla ówczesnych ludów była trasa handlowa przebiegająca przez te tereny, mogą świadczyć znalezione 
niedawno przez archeologów arabskie monety. Później na tych terenach przenikały się różne kultury: polska, litewska, tatarska, rusińska 
i żydowska. W XX w. Suwalszczyzna była areną walk podczas obu wojen światowych – do dziś możecie tam znaleźć dawne fortyfikacje 
(dodatkowo przebiegała tutaj granica pomiędzy III Rzeszą a ZSRR). Niestety większość zabytków związanych z innymi kulturami uległa 
zniszczeniu, ale wciąż możecie wybrać się na cmentarz siedmiu wyznań w Suwałkach i zwiedzić meczet tatarski w Bohonikach. Koniecznie 
musicie skosztować smakołyków pochodzących z Litwy: kołdunów i kartaczy (na Litwie zwanych cepelinami). 

Miasto partnerskie: Waren (Müritz) (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Pytanie: Czy mieszkają niedaleko ciebie jacyś ludzie odmiennej narodowości? Czy wiesz, dlaczego się tam znaleźli?

Suwałki ist auf den ersten Blick nicht sonderlich verlockend, denn hier ist es sehr kalt. Der Ort wird sogar als „polnischer Kältepol“ 
bezeichnet, denn der Winter kann hier doppelt solange dauern wie im Rest des Landes. Trotzdem war dieses Gebiet Jahrhunderte lang 
umkämpft. Noch bevor Polen überhaupt entstanden war, schlugen sich die Masowier mit den Ruthenen und den geheimnisvollen Jatwingern 
– einem ausgestorbenen Volksstamm, der in der Ortschaft Szwajcaria ungewöhnliche Grabhügel hinterlassen hat – um dieses Gebiet. 
Dass der Handelsweg durch dieses Land für alle diese Völker extrem wichtig war, beweisen u. a. arabische Münzen, die vor kurzem von 
Archäologen gefunden wurden. Auch später trafen hier verschiedene Kulturen aufeinander – die polnische, die litauische, die tatarische, 
die ruthenische und die jüdische. In beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wurde die Region zum Schlachtfeld – bis heute findet ihr hier 
Festungsanlagen. Hier verlief auch zeitweise die Grenze zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion. Inzwischen ist das meiste, was 
an andere Kulturen erinnerte, leider verschwunden. Aber den „Friedhof der sieben Konfessionen“ in Suwałki und eine tatarische Moschee 
in Bohoniki könnt ihr noch besuchen. Bei der Gelegenheit müsst ihr dann unbedingt eine Spezialität aus Litauen probieren: „Kołduny“ und 
„kartaczy“ sind gefüllte Teigtaschen bzw. -klöße, die in ihrem Herkunftsland „Zeppeline“ genannt werden.

Partnerstadt: Waren (Müritz) (Mecklenburg-Vorpommern)

Frage: Leben in eurer Nähe Menschen mit einem anderen ethnischen Hintergrund? Wisst ihr, auf welchem Wege sie dort hingekommen sind?

Szczecin / wyspa Uznam / Stettin / Usedom
województwo zachodniopomorskie / Woiwodschaft Westpommern

Lubicie czekoladę? A chcielibyście cieszyć się jej zapachem cały czas? To jedźcie do Szczecina! Mieszcząca się w centrum miasta fabryka 
czekolady sprawia, że po mieście często roznoszą się przyjemne zapachy. A dla tych, którzy wolą rozkoszować się smakiem mięsa są tam 
jedyne w swoim rodzaju paszteciki szczecińskie. Jedyne, bo produkowane na maszynach pochodzących z radzieckiego demobilu, czyli 
sprzętu używanego kiedyś przez wojsko. Paszteciki są tak wyjątkowe, że zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych (jak oscypek 
w Małopolsce). Na innym polu Szczecin już nie jest tak unikatowy – plan miasta został opracowany na podstawie założeń Paryża. Warto też 
wyprowadzić z błędu resztę świata – Szczecin nie leży nad morzem. Co prawda ma port morski, ale na Odrze, a nie na Morzu Bałtyckim. 
Spragnieni plażingu i smażingu mogą udać się na wyspę Uznam, gdzie w części należącej do Świnoujścia znajduje się plaża, która jeszcze do 
początków XX wieku podzielona była na trzy części: damską, męską i rodzinną! Stąd też rozwijały się „wypożyczalnie” miejscowych dzieci, 
które razem z samotnymi plażowiczami za drobną opłatą wchodziły na część wspólną. Na szczęście dziś już wszyscy mogą swobodnie z niej 
korzystać.

Miasto partnerskie: Szczecin – Rostock (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Bremerhaven (Brema), Lubeka (Szlezwik-Holsztyn), dzielnica 
Friedrichshain-Kreuzberg (Berlin), Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Pytanie: Jakie inne rzeczy, oprócz starych maszyn, wojsko sprzedaje cywilom?

Mögt ihr Schokolade? Und hättet ihr ihren Duft gerne ständig in der Nase? Dann fahrt nach Stettin! Dort ziehen oft süße Wolken aus der 
zentral gelegenen Schokoladenfabrik durch die Stadt. Falls ihr lieber Fleisch mögt, könnt ihr euch an die einzigartigen „Stettiner Pastetchen“ 
halten. Einzigartig sind sie, weil die Maschinen, mit denen sie hergestellt werden, noch aus alten sowjetischen Armeebeständen stammen. 
Die Pastetchen sind so besonders, dass sie es sogar – wie auch der Räucherkäse aus Kleinpolen – auf die Liste traditioneller Lebensmittel 
geschafft haben. Ansonsten ist Stettin aber nicht ganz so unverwechselbar – Vorbild für den Plan der Stadt war nämlich einst der Grundriss 
von Paris. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir den Rest der Welt auch gleich von einem verbreiteten Irrtum befreien: Szczecin liegt 
nicht am Meer. Es hat zwar einen Seehafen, aber der liegt nicht an der Ostsee, sondern an der Oder. Zum Baden und Brutzeln in der Sonne 
solltet ihr also lieber nach Usedom fahren. Einer der Strände im polnischen Teil der Insel, der zu Świnoujście gehört, war noch Anfang des 20. 
Jh. in drei Teile geteilt: für Damen, für Herren und für Familien. Das führte dazu, dass bald „Kinder-Verleihe“ entstanden, wo Einsame gegen 
eine kleine Gebühr ein Kind „mieten“ und mit ihm den Familien-Teil besuchen konnten. Heute ist der zum Glück für alle offen.

Partnerstadt: Szczecin – Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), Bremerhaven (Bremen), Lübeck (Schleswig-Holstein), Stadtteil Friedrichshain-
Kreuzberg (Berlin), Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern)

Frage: Welche Dinge werden neben alten Maschinen noch vom Militär an Zivilisten verkauft?

Trójmiasto / Danzig (Gdańsk), Sopot, Gdynia 
województwo pomorskie / Woiwodschaft Pommern

Gdyby św. Patryk chciał dziś wyjaśnić istotę św. Trójcy Pomorzanom, nie potrzebowałby do tego koniczyny. Wystarczyłby przykład Trójmiasta. 
Trzy zupełnie różne ośrodki, połączone w jeden organizm. Gdańsk – najstarszy z całej trójki, był kiedyś najważniejszym portem nad polskim 
morzem. Tutaj symbolicznie rozpoczęła się II wojna światowa (Westerplatte), ale także ruch antykomunistyczny w Europie. W Europejskim 
Centrum Solidarności na terenie Stoczni Gdańsk, przypominającym zardzewiały statek, możecie przebyć drogę do wolności ’89. Z kolei 
Sopot ze swoim najdłuższym drewnianym molo w Europie (istniejącym tam niemal 200 lat) i Operą Leśną, w której kiedyś odbywały się 
premiery oper Wagnera, na pewno wyda się wam bardziej kurortem. A Gdynia? Jest najnowsza: została wybudowana w dwudziestoleciu 
międzywojennym w ciągu pięciu lat, aby Polska miała dostęp do portu na Morzu Bałtyckim. Port do dziś funkcjonuje. W Gdyni możecie 
zwiedzić słynny trójmasztowy żaglowiec „Dar Pomorza”, pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął świat. 
Pomorzanie ufundowali go Szkole Morskiej. Jeśli ktoś lubi kino, to przy dobrych wiatrach trafi tu na najważniejszy w Polsce festiwal filmowy. 

Miasto partnerskie: Gdańsk – Brema (Brema), Gdynia – Kilonia (Szlezwik-Holsztyn), Sopot – Frankenthal (Nadrenia-Palatynat)

Pytanie: Dlaczego Polska musiała wybudować port w Gdyni, skoro Gdańsk był tuż obok?

Wenn der Heilige Patrick heute das Wesen der Dreifaltigkeit erklären müsste, bräuchte er dafür keinen Klee mehr. Die „Dreistadt“ würde als 
Beispiel völlig genügen – drei vollkommen unterschiedliche Orte, die gemeinsam ein organisches Ganzes bilden. Die älteste der drei Städte 
ist Danzig. Sie besaß einst den wichtigsten polnischen Meerhafen. Hier begann an der Westerplatte der Zweite Weltkrieg. Später nahm der 
antikommunistische Widerstand in Ostmitteleuropa hier seinen Anfang. Im Europäischen Solidarność-Zentrum auf dem Gelände der Danziger 
Werft, das wie ein verrostetes Schiff aussieht, könnt ihr den Weg in die Freiheit von ´89 nachverfolgen. Sopot mit der längsten hölzernen Mole 
Europas wird euch eher an einen Kurort erinnern. Hier feierten in der Waldoper einst Wagners Opern Premiere. Und Gdynia? Ist die jüngste 
der drei Städte: Sie wurde in den Zwanzigerjahren des 20. Jh. innerhalb von nur fünf Jahren errichtet, um Polen einen Zugang zur Ostsee zu 
schaffen. Der Hafen ist bis heute in Betrieb. Dort könnt ihr euch den Dreimaster „Dar Pomorza“ (Gabe Pommerns) ansehen – das erste Schiff, 
das unter polnischer Flagge die Welt umsegelte. Die Pommern hatten es in den Zwanzigerjahren gekauft und der Meeresschule geschenkt. 
Wer sich hingegen mehr für Kino interessiert, den tragen günstige Winde hier sicher zum wichtigsten Filmfestival des Landes.

Partnerstadt: Danzig – Bremen (Bremen), Gdynia – Kiel (Schleswig-Holstein), Sopot – Frankenthal (Rheinland-Pfalz)

Frage: Warum mussten die Polen in Gdynia einen Hafen bauen, obwohl es gleich nebenan in Gdańsk schon einen gab?

Warszawa / Warschau
województwo mazowieckie / Woiwodschaft Masowien

Jeżeli zastanie was w Warszawie upalne lato, to polecamy iść na plażę. Jak to na plażę? A tak, bo w mieście plaże utworzono już 100 lat 
temu. Na prawym brzegu znajduje się największa i najbardziej znana, nazywana Stadion lub Poniatówka. Warszawa jest jedyną stolicą 
w Europie, która ma częściowo nieuregulowaną linię brzegową. Dlatego też przy brzegu jest wiele tras dla rowerzystów i biegaczy, także 
tych, którzy do butów przyczepiają narty. Bo biegać da się w Warszawie przez cały rok. I szusować na nartach z górki też, odkąd na Ochocie 
wysypisko śmieci przekształcono w całoroczny stok narciarski. Kto z was jest spragniony wiedzy czy rozrywki, może zwiedzić któreś 
z interaktywnych muzeów, których w Warszawie jest pełno, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego (w którym można prześledzić losy 
powstańców dzień po dniu i zobaczyć, jak miasto zostało odbudowane po całkowitym zniszczeniu w czasie II wojny światowej), czy Centrum 
Nauki Kopernik, gdzie możecie zagrać na laserowej harfie lub wywołać falę tsunami. A jak zgłodniejecie, możecie wpaść na naleśniki czy 
pierogi do któregoś z barów mlecznych, pójść na Targ Śniadaniowy, gdzie pod gołym niebem zjecie coś pysznego nie tylko na śniadanie, albo 
wybrać którąś z knajpek na modnym Placu Zbawiciela.

Miasto partnerskie: Berlin (Berlin), Düsseldorf (Nadrenia-Północna Westfalia)

Pytanie: Skąd się wzięła nazwa „bar mleczny”?

Wenn euch in Warschau der heiße Sommer erwischt, könnt ihr direkt zum Strand pilgern. Wie, zum Strand? Klar doch, die Stadtstrände 
wurden schon vor über 100 Jahren eröffnet. Am rechten Weichselufer findet ihr den größten und bekanntesten von ihnen, „Stadion“ oder 
„Poniatówka“ genannt. Warschau ist auch die einzige europäische Hauptstadt, in der die Flussufer nicht begradigt wurden. Deshalb gibt es 
an der Weichsel viele Wege zum Joggen und Radeln – und bei Schnee sogar Langlauf-Loipen! Einen alten Müllberg im Stadtteil Ochota kann 
man selbst im Sommer herunterrasen, seit der zu einem Ganzjahres-Skihügel umgebaut wurde. Wer Unterhaltung mit Wissen verbinden 
möchte, sollte sich eines der nagelneuen interaktiven Museen ansehen, von denen es hier nur so wimmelt. Dazu gehören das Museum 
des Warschauer Aufstands (dort kann man das Schicksal der Aufständischen Tag für Tag nachverfolgen und sehen, wie die Stadt nach 
ihrer völligen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde) oder das Wissenschaftszentrum „Kopernikus“, wo ihr auf einer 
Laserharfe spielen oder eine Tsunamiwelle auslösen könnt. Wenn ihr zwischendurch Hunger bekommt, haltet doch in einer der Milchbars 
nach „naleśniki“ (Pfann- bzw. Eierkuchen) und Piroggen Ausschau – oder geht zum Frühstücksmarkt, wo ihr nicht nur vormittags unter freiem 
Himmel diverse Leckereien durchprobieren könnt. Aber vielleicht landet ihr ja auch in einer der Kneipen am trendigen Plac Zbawiciela?

Partnerstadt: Berlin (Berlin), Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Frage: Woher stammt die Bezeichnung „Milchbar”? 

Wenecja / Wenecja
województwo kujawsko-pomorskie / Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Czy Wenecja to nie przypadkiem miasto we Włoszech? To skąd nagle tutaj w Kujawsko-Pomorskiem? Kiedy rycerz Krwawy Diabeł zobaczył 
te ziemie, skojarzyły mu się z włoskim miastem i postanowił nazwać je Wenecją. Ale nazwa, przyroda i urok nie są jedyną atrakcją tych 
stron – możecie się przejechać do Biskupina koleją wąskotorową o najwęższym rozstawie szyn w Polsce (600 mm) oraz obejrzeć starsze 
okazy w Muzeum Kolei Wąskotorowej. Z Biskupinem zaś wiąże się inne włoskie skojarzenie, ponieważ nazywany jest polskimi Pompejami. 
Jak miasto odkryte pod popiołem było źródłem wiedzy o starożytnym Rzymie, tak Biskupin wiele nam powiedział o plemionach słowiańskich 
żyjących na polskich terenach. 

Miasto partnerskie: Gmina Żnin – Mettmann (Nadrenia Północna-Westfalia) 

Pytanie: Dlaczego w kolei stosowało się (i nadal się stosuje – gdzie?) różny rozstaw szyn?

Moment mal, liegt Wenecja (deutsch Venedig) nicht in Italien? Was hat es also hier in Kujawien-Pommern zu suchen? Nun: Als einst 
ein als „Blutiger Teufel“ bekannter Ritter diese Gegend bereiste, erinnerte sie ihn an die Lagunenstadt und er beschloss, sie ebenfalls 
„Venedig“ zu nennen. Aber Name, Schönheit und Natur sind nicht die einzigen Asse, die diese Region im Ärmel hat: Ihr könnt hier auch per 
Schmalspurbahn nach Biskupin fahren – die kleinste Spurweite Polens von nur 600 mm inklusive – und euch im Schmalspurbahn-Museum 
von Wenecja noch ältere Exemplare ansehen. Biskupin hat noch einen anderen Italien-Bezug – es wird auch „polnisches Pompeji“ genannt. 
Wie die italienische Stadt, die unter Asche begraben wurde und uns heute viel über das antike Rom verrät, erzählt euch auch Biskupin einiges 
über die slawischen Volksstämme, die früher auf polnischem Gebiet gelebt haben.

Partnerstadt: Gemeinde Żnin – Mettmann (Nordhrein-Westfalen) 

Frage: Warum verwendeten (und verwenden bis heute – wo?) Eisenbahnnetze verschiedene Spurweiten?

Wrocław / Breslau
województwo dolnośląskie / Woiwodschaft Niederschlesien

Co do liczby mostów niezgodni są sami specjaliści. Oficjalnie twierdzi się, że we Wrocławiu jest 100 mostów i 33 kładki, chociaż mówi się 
nawet o 300 przeprawach. Jednak wszyscy przyznają: Wrocław ma najwięcej mostów w całej Polsce, dlatego nazywany jest „Wenecją 
Północy”. „Miasto spotkań” to przydomek nadany Wrocławiowi przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. W ciągu tysiąca lat spotykały się tu 
różne narody, a każdy zostawił w nim cząstkę swojej kultury. Jest to widoczne w architekturze, sztuce czy obyczajach. Wrocław może wygrać 
w plebiscycie na największą liczbę krasnoludków. Znajdziecie tu m.in. Polonka i Germanka. A gdyby było wam za mało rekordów, to co roku 
1 maja możecie posłuchać tysięcy gitarzystów, grających utwór Jimiego Hendrixa „Hey Joe” podczas próby pobicia Rekordu Guinnessa. 
Spacerując po Wrocławiu na pewno zauważycie charakterystyczną linię na murach – jest to „pamiątka” po powodzi tysiąclecia z 1997 roku, 
która przyczyniła się do integracji miasta. Boom po przełomie ‘89 zaowocował przyznaniem miastu przez Unię Europejską w 2016 roku 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Podkreślają to m.in. liczne festiwale, takie jak filmowy Nowe Horyzonty, Jazz nad Odrą czy Biennale Sztuki 
Mediów WRO.

Miasto partnerskie: Drezno (Saksonia), Wiesbaden (Hesja)

Pytanie: Dlaczego krasnale stały się tak wszechobecne akurat we Wrocławiu?

Die genaue Zahl der Brücken in Breslau kennen nicht einmal Experten. Nach offiziellen Schätzungen gibt es 100 Brücken und 33 Stege, 
andere sprechen sogar von 300 Wegen über das Wasser. Aber alle sind sich einig: Breslau hat die meisten Brücken in ganz Polen, deshalb 
wird es auch „Venedig des Nordens” genannt. Papst Johannes Paul II. nannte es 1997 „Stadt der Begegnungen“ – 1.000 Jahre lang trafen 
hier verschiedene Kulturen aufeinander und jede hat in Architektur, Kunst und Gebräuchen ihre Spuren hinterlassen. Auch einen Wettbewerb 
für die Stadt mit den meisten Zwergen würde Breslau locker gewinnen. Ihr findet dort z. B. einen deutschen und einen polnischen Zwerg, 
die zusammen Bier trinken. Noch mehr Rekorde gefällig? Jedes Jahr treffen sich hier am 1. Mai Tausende Gitarristen, um gemeinsam „Hey 
Joe” von Jimi Hendrix zu spielen und damit ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Beim Schlendern durch die Stadt seht ihr sicher 
auch eine auffällige Linie an den Wänden – sie erinnert an das Oder-Hochwasser von 1997, das die Einwohner zusammenschweißte. Weil 
Breslau seit 1989 so boomt, wurde es zur „Europäischen Kulturhauptstadt“ 2016 ernannt – das rechtfertigen u. a. etliche Festivals wie „Neue 
Horizonte“ (Film), „Jazz an der Oder“ (Musik) und die Medienkunstbiennale „WRO“.

Partnerstadt: Dresden (Sachsen), Wiesbaden (Hessen)

Frage: Warum sind Zwerge ausgerechnet in Breslau allgegenwärtig?

Zakopane / Zakopane
województwo małopolskie / Woiwodschaft Kleinpolen

Mało kto może oprzeć się podsmażanym oscypkom z żurawiną. Ale pamiętajcie, że nie każdy oscypek, co się świeci! Te oryginalne mają 
certyfikat i są wytwarzane tylko z owczego mleka. Ale kuchnia (oprócz oscypków i bryndzy, na przykład zupa kwaśnica), gwara podhalańska 
(niektóre słowa weszły nawet do literackiego polskiego jak „ciupaga”, „baca” czy „juhas”) i odmienne zwyczaje, to nie wszystko, co 
wyróżnia Tatry. Przede wszystkim czekają tu na was również doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa i skoków narciarskich (co roku 
część zawodów Pucharu Świata tu się odbywa), ale Zakopane funkcjonowało kiedyś także jako ośrodek, do którego zjeżdżała cała polska 
inteligencja. Dzięki temu, że artyści wzajemnie się inspirowali, możecie między innymi podziwiać dziś wiele niezwykłych budynków w stylu 
zakopiańskim, zaprojektowanych przez Stanisława Witkiewicza. Taka mała mieścina, a jaka ciekawa!

Miasto partnerskie: Siegen (Nadrenia-Północna Westfalia)

Pytanie: Czy wiesz czym charakteryzuje się zakopiański styl Stanisława Witkiewicza? 

Gebratenem Räucherkäse mit Moosbeeren kann kaum jemand widerstehen. Aber vergesst nicht, dass nicht alles echter „oscypek“ ist, was 
glänzt! Der Original-Käse ist zertifiziert und darf ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt werden. Aber die Region um Zakopane im Tatra-
Gebirge unterscheidet sich nicht nur durch die Góralenküche vom Rest des Landes – den erwähnten Räucherkäse, Schafsfrischkäse und 
die Sauerkrautsuppe „kwaśnica“. Typisch ist auch der Dialekt von Podhale, aus dem es manche Wörter bis in die Literatursprache geschafft 
haben. Auch ein paar besondere Gebräuche haben sich hier gehalten. Aber vor allem warten hier ideale Bedingungen zum Skilaufen und 
Skispringen auf euch – jedes Jahr werden in Zakopane Weltcupspringen ausgetragen. Auch die polnische Intelligenz traf sich hier einst gern 
in der guten Bergluft. Die Künstler inspirierten sich gegenseitig, so dass man heute z. B. viele Häuser im berühmten Zakopane-Stil bewundern 
kann, den Stanisław Witkiewicz entwickelt hat. Alles ganz schön spannend für so einen kleinen Ort!

Partnerstadt: Siegen (Nordrhein-Westfalen)

Frage: Wisst ihr, woran man Stanisław Witkiewiczs Zakopane-Stil erkennt? 

Złoty Stok / Złoty Stok
województwo dolnośląskie / Woiwodschaft Niederschlesien

Złoty Stok, kiedyś prężnie rozwijający się ośrodek górniczy, ma ponad 1000-letnią historię związaną z kopalniami. Można je dziś zwiedzać, 
a dodatkowo spróbować wypłukiwania złota (ciągle w wodzie pływają drobinki kruszcu!). Nie należy jednak pić tamtejszej wody, ponieważ 
jest ona pełna trującego arsenu (Złoty Stok znany był również z produkcji arszeniku, którym truto podobno m.in. Napoleona). Gdyby było 
wam za mało horroru, to możecie udać się do Czermnej, gdzie jest Kaplica Czaszek – jeden z nielicznych takich obiektów w Europie – czyli 
świątynia wyłożona trzema tysiącami czaszek, z kolejnymi 20-30 tysiącami szkieletów spoczywającymi pod podłogą! A amatorów tajemnic 
zaprosić można do kompleksu „Riese” (niem. „olbrzym”), czyli sieci sztolni wykutych przez robotników przymusowych i więźniów obozów 
koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Ich przeznaczenie nie jest do końca znane: być może miały być tam podziemne fabryki 
zbrojeniowe lub kwatera główna sztabu Hitlera. Kompleks znajduje się w trójkącie pomiędzy miejscowościami Soboń, Sokolec i Jugowice 
Górne, a sztolnie zwiedzać można w wielu miejscach, np. na zamku Książ.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Kompleks „Riese” stał się inspiracją dla jednej z najpopularniejszych gier komputerowych – czy wiesz której?

Die Stadt war früher ein florierender Bergwerksort. Ihre Geschichte ist seit über 1.000 Jahren mit dem Bergbau verbunden. Die Stollen 
könnt ihr heute noch besichtigen und dort sogar versuchen, echtes Gold zu schürfen - es sind immer noch kleine Erzbröckchen im Wasser.
Trinken solltet ihr das Wasser aber lieber nicht, denn es enthält Arsen – mit Arsenik, das hier daraus produziert wurde, soll angeblich 
Napoleon vergiftet worden sein. Noch nicht genug Horror? Dann nichts wie ab nach Czermna zur Schädelkapelle – sie ist eine der letzten, 
die es in Europa noch gibt. In ihr sind etwa 3.000 Schädel aufbewahrt und in der Gruft darunter liegen außerdem 20-30.000 Skelette. Wer 
noch mehr Geheimnisse lüften will, kann zum Komplex „Riese“ weiterreisen – einem Labyrinth aus Stollen, das im Zweiten Weltkrieg von 
Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen aus dem Fels gehauen wurde. Man weiß bis heute nicht genau, wofür es gedacht war. Möglicherweise 
sollte es unterirdische Waffenfabriken beherbergen, vielleicht auch Hitlers Führerhauptquartier. Der Komplex liegt zwischen den Orten Soboń, 
Sokolec und Jugowice Górne. Ihr könnt an verschiedenen Stellen in die Stollen einsteigen, zum Beispiel beim majestätischen Schloss Książ.

Partnerstadt: -

Frage: Der Komplex „Riese“ stand Pate für eines der bekanntesten Computerspiele – für welches?

Ustrzyki Górne / Bieszczady / Ustrzyki Górne / Bieszczady
województwo podkarpackie / Woiwodschaft Karpatenvorland

A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? W ciągu dziesięcioleci niejeden zadał sobie to pytanie. Piękna przyroda, tereny 
niezamieszkane lub opuszczone przez ludzi, niezwykłe stare i tajemnicze góry, hasające wilki – to wszystko sprawia, że wielu rozważa 
porzucenie zatłoczonych miast na rzecz Bieszczad. Pamiętaj tylko o tym, żeby powiedzieć zgodnie ze zwyczajem „cześć” napotkanym na 
szlakach innym turystom. A co ciekawe, ten najdalej na południe wysunięty punkt na mapie Polski w latach 1944–1951 należał do ZSRR 
i powrócił do Polski w 1951 roku w ramach korekty granic. 

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jak myślisz, czy dziś możliwa jest jeszcze zmiana granic? Czy wiesz coś o długu granicznym Polski?

Sollte man nicht alles hinschmeißen und einfach in die Bieszczady ziehen? Diese Frage haben sich über Jahrzehnte hinweg viele Leute 
gestellt. Die wunderschöne Landschaft, die unbewohnten Gegenden, die außergewöhnlich alten und geheimnisvollen Berge, die frei lebenden 
Wölfe – das alles lockt, die verstopften Städte zu verlassen und hierher zu kommen. Vergesst aber bei euren Wanderungen auf keinen 
Fall, die anderen Touristen auf den Wanderwegen traditionell mit „Cześć!“ zu grüßen! Interessanter Fakt am Rande: Diese am weitesten 
südlich gelegene Region auf der polnischen Landkarte gehörte von 1944 bis 1951 zur Sowjetunion und kam erst danach im Rahmen einer 
Grenzkorrektur wieder zu Polen zurück.

Partnerstadt: -

Frage: Meint ihr, dass heute noch Grenzverschiebungen möglich sind? Was hat es mit der „Grenzschuld” zwischen Tschechien und Polen auf 
sich?

Deutschland / Niemcy
Bad Muskau / Lausitz / Mużaków / Łużyce
Sachsen / Brandenburg / Lebus / Niederschlesien / Saksonia / Brandenburgia / Lubuskie / Dolny Śląsk

Den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau dürfen sich Deutsche und Polen teilen: Zwei Drittel seiner Fläche liegen östlich der Neiße, in Polen. 
Das Schloss, die Orangerie oder das Arboretum (Baumpark) erreicht ihr über eine der vielen Brücken. Der Ort liegt mitten in der Lausitz. 
Aber wie kommt es eigentlich, dass hier alle Orts- und Straßenschilder zweisprachig sind? Ach so, hier leben ja die Sorben – eine slawische 
Volksgruppe mit eigener Sprache, Schrift und Tradition. Sie haben in Bautzen einen Verlag, ein Museum und ein Theater, um ihre kulturelle 
Tradition zu pflegen, die sonst verschwinden würde. Richtig originell wird es im Norden der Lausitz, im Spreewald. Denn der besteht wirklich 
nur aus Wald und dem Fluss Spree. Straßen gibt es kaum, dafür aber Hunderte Kanäle. Viele Kinder fahren mit dem Kahn zur Schule. Das 
Wasser ist so flach, dass sie nicht rudern müssen. Sie brauchen nur eine lange Stange (sog. „Rudel“), mit der sie sich vom Grund abstoßen. 
Wenn sie sich hungrig gestakt haben, greifen sie gern zu den berühmten sauren Gurken. Und was macht nicht nur den Spreewälder stark? 
Pellkartoffeln, Leinöl und Quark!

Partnerstadt: Łęknica, Bolków (Woiwodschaft Niederschlesien)

Frage: Nach dem Parkgründer Fürst Pückler ist eine Eiskreation benannt – aus welchen Sorten besteht sie?

Park Mużakowski został podzielony pomiędzy Niemców i Polaków: dwie trzecie jego powierzchni znajduje się na wschód od rzeki Nysy, 
w Polsce. Do zamku, oranżerii i arboretum (ogrodu dendrologicznego) można dotrzeć po jednym z wielu mostów. A to wszystko mieści się 
w Łużycach. Tylko dlaczego wszystkie miejskie i uliczne znaki są tutaj dwujęzyczne? Bo żyją tu Serbołużyczanie – słowiańska grupa etniczna 
z własnym językiem i tradycją. Założyli oni w Budziszynie wydawnictwo, muzeum i teatr, aby podtrzymywać swoje tradycje kulturowe, które 
niekultywowane mogłyby zaniknąć. A naprawdę oryginalnie jest w Lesie Szprewaldzkim położonym w północnej części Łużyc. Jak sama 
nazwa wskazuje, rzeka Szprewa wypływa dokładnie z lasu. Ulic jest tam mało, za to są setki kanałów. Wielu tamtejszych uczniów dopływa 
do szkoły łodzią. Woda jest jednak tak płytka, że nie muszą oni nawet wiosłować. Potrzebują tylko długiego drąga (tzw. „Rudel”), którym 
odpychają się od dna. Kiedy stają się głodni po całodziennym pływaniu po wodzie, chwytają chętnie po kiszone ogórki. A co sprawia, że ze 
Spreewaldczyka nie jest mały smark? Ziemniaki w mundurkach, olej lniany i quark (twarożek).

Miasto partnerskie: Łęknica, Bolków (województwo dolnośląskie)

Pytanie: Na cześć założyciela Parku Mużakowskiego – księcia Pücklera, nazwano jego imieniem rodzaj lodów. Jakiego są smaku?

Berlin / Berlin
Berlin / Berlin

Von der polnischen Grenze braucht man nur eine Stunde, schon ist man in der größten Stadt Deutschlands – gemeinsam mit jährlich 11 
Mio. anderen Touristen. Weil Berlin aus kleineren Orten zusammen gewachsen ist, hat es kein richtiges Zentrum, sondern mehrere. Davon, 
dass Ost- und Westberlin von 1961 bis 1989 durch eine Mauer geteilt waren, merkt man auf den ersten Blick kaum noch etwas. Was man 
aber schnell merkt: Die deutsche Hauptstadt ist bunt. Hier leben Menschen aus 185 Ländern, darunter 41.000 Polen und noch viel mehr 
Polnischstämmige. Es gibt mehr Dönerläden als in Istanbul (ca. 1.600) und mehr Brücken als in Venedig (960). Außerdem steht hier das mit 
368 m höchste Gebäude Deutschlands – der Fernsehturm. Berlin ist auch erstaunlich grün – ein Drittel seiner Fläche besteht aus Wasser und 
Wald. Ihr habt es lieber bunt? Dann stürzt euch in die Kulturszene! Die angesagten Clubs lassen seit Jahrzehnten das Partyvolk zappeln, die 
East Side Gallery ist die längste Open-Air-Galerie der Welt. Und einige der 180 Museen werden euch sicher überraschen: Es gibt jeweils ein 
Museum für Currywurst, für Buchstaben, für Gaslaternen und für Lippenstifte. Und dann noch eins für alles – das „Museum der Dinge“.

Partnerstadt: Warschau (Woiwodschaft Masowien)

Frage: Wo heute im Reichstag das Parlament tagt, stand früher das Palais eines polnischen Adligen – wie hieß er?

Z polskiej granicy potrzeba tylko godziny, aby dotrzeć do największego niemieckiego miasta, tak jak 11 mln turystów w ciągu roku. Jako 
że Berlin powstał z połączenia wielu małych miejscowości, nie ma dziś jednego prawdziwego centrum, raczej jest ich kilka. Trudno na 
pierwszy rzut oka zauważyć, że miasto od 1961 do 1989 roku było podzielone murem na części wschodnią i zachodnią. Ale to, co od razu 
rzuca się w oczy, to wielokulturowość Berlina. Mieszkają tutaj ludzie ze 185 krajów, w tym 41 tys. Polaków i jeszcze więcej osób polskiego 
pochodzenia. Jest tu więcej kebabów niż w Stambule (ok. 1600) i mostów niż w Wenecji (960). Dodatkowo znajduje się tutaj najwyższy 
budynek w Niemczech – 368-metrowa wieża telewizyjna. Berlin jest też bardzo zielony – 1/3 powierzchni miasta stanowią lasy i wody. 
Zobaczcie też, co oferuje życie kulturalne stolicy. Najmodniejsze kluby od dziesięcioleci wprawiają w ruch imprezowiczów, a w East Side 
Gallery zobaczycie najdłuższą galerię sztuki na wolnym powietrzu. Niektóre ze 180 muzeów na pewno będą dla was niespodzianką  
– np. currywurst, liter, latarni gazowych czy szminek. Jest jeszcze coś o wszystkim – Muzeum Rzeczy.

Miasto partnerskie: Warszawa (województwo mazowieckie)

Pytanie: Tam, gdzie dziś znajduje się Reichstag, kiedyś stał pałac polskiego szlachcica – którego?

Bielefeld / Bielefeld
Nordrhein-Westfalen / Nadrenia Północna-Westfalia

Diese Stadt hat in Deutschland einen ganz eigenen Ruf: Sie gilt als die unbekannteste Großstadt des Landes. Denn obwohl Bielefeld schon 
über 1.000 Jahre alt ist und hier mehr als 300.000 Menschen leben, wird mit dem Ort nichts Charakteristisches verbunden. So entstand 
der Mythos der sog. „Bielefeldverschwörung“ – die Behauptung, dass es Bielefeld in Wirklichkeit gar nicht gibt. Fast jeder in Deutschland 
kennt den Spruch „Trifft man sich nicht in dieser Welt, dann trifft man sich in Bielefeld.” Die Stadt hat diese Legende sogar in ihr Marketing 
übernommen. Aber natürlich gibt es in dieser „nicht existenten“ Stadt doch so einiges zu entdecken: Hoch über der Stadt thront eine Burg 
und es gibt eine alte Spinnerei, die wie ein Schloss aussieht. Gleich hinter Bielefeld, im Teutoburger Wald, schlugen vermutlich im Jahr 9 
die Germanen ein römisches Heer und beendeten damit das Ende der römischen Vorherrschaft in Europa. Wer weiß, vielleicht wärt ihr sonst 
heute alle Italiener?

Partnerstadt: Rzeszów (Woiwodschaft Karpatenvorland)

Frage: In Bielefeld bekommt ihr sog. westfälischen Pickert – was ist das?

To miasto ma w Niemczech specyficzną reputację: uważane jest za najbardziej nieznane duże miasto kraju. Chociaż Bielefeld ma już ponad 
1000 lat i 300 tys. mieszkańców, to trudno temu miejscu przyporządkować cokolwiek charakterystycznego. Stąd też rozwinął się mit tzw. 
„spisku Bielefeld”: tak naprawdę Bielefeld nie istnieje. Prawie każdy w Niemczech zna powiedzenie „Jeśli nie możemy spotkać się na tym 
świecie, to spotkamy się w Bielefeld”. Miasto wykorzystało nawet tę legendę w swoich reklamach. Ale oczywiście jest w tym „nieistniejącym” 
mieście parę rzeczy do odkrycia: wysoko nad miastem góruje gród, znajduje się tam też stara przędzalnia, która przypomina zamek.  
Tuż za Bielefeld, w Lesie Teutoburskim, najprawdopodobniej w 9 roku n.e. plemiona germańskie uderzyły w rzymską armię i tak zakończyły 
dominację Rzymu za Renem. Kto wie, może gdyby nie to, wszyscy bylibyście Włochami? 

Miasto partnerskie: Rzeszów (województwo podkarpackie)

Pytanie: W Bielefeld możesz dostać tzw. westfalski „Pickert” – co to jest? 

Bremen & Bremerhaven / Brema i Bremerhaven
Bremen / Brema

Das 110 km von Hamburg entfernte Bremen ist genauso von der Schifffahrt geprägt und ebenfalls ein eigenständiges Bundesland. Und auch Bremen 
liegt nicht direkt am Meer. Um dort hinzugelangen, müsst ihr erst ein paar Kilometer die Weser stromabwärts tuckern. Mit Radio Bremen hat die 
Stadt sogar als einzige in Deutschland ihre eigene Rundfunkanstalt! Erwachsene in über 120 Ländern kennen sie jedoch vor allem als Herkunftsort 
des Beck’s-Exportbiers, das es in Deutschland selbst erst seit 1949 zu kaufen gibt. Bis 2005 wurden manche Fässer sogar noch traditionell mit der 
Pferdekutsche ausgeliefert. Kinder auf dem ganzen Globus kennen die Stadt aber eher aus dem Märchen: „Die Bremer Stadtmusikanten“ kamen 
zwar nie in Bremen an – sie haben aber trotzdem seit 1953 ein Denkmal vor dem Rathaus. Das Übersee-Hafengelände liegt hingegen ganz woanders, 
nämlich als Exklave in einer anderen Stadt – Bremerhaven ist ebenfalls Teil des Mini-Bundeslandes. Dort könnt ihr im „Klimahaus 8° Ost“ direkt am 
Hafen auf eine multimediale Reise um die Welt gehen: Bei -6°C friert ihr wie in der Antarktis, gleich darauf schwitzt ihr wieder bei 35°C wie in Afrika.

Partnerstadt: Bremen – Danzig (Pommern), Bremerhaven – Stettin (Westpommern)

Frage: Welche Klimazonen gibt es in Deutschland und Polen – und in welcher liegt euer Wohnort?

Oddalona o 110 km od Hamburga Brema również znana jest z żeglugi, ma także własny kraj związkowy. I Brema, tak jak Hamburg, nie leży 
bezpośrednio nad morzem. Aby się nad nie dostać, musicie tylko przepłynąć Wezerą parę kilometrów z prądem. Brema, jako jedyne miasto 
w Niemczech, ma nawet własną stację RTV! A dorośli z ponad 120 krajów znają to miasto przede wszystkim z tego, że eksportuje się stąd piwo 
Beck’s, które w samych Niemczech sprzedawane jest dopiero od roku 1949. Jeszcze do 2005 roku niektóre beczki były dostarczane tradycyjnie 
powozem konnym! Dzieci na całym świecie znają miasto raczej z baśni „Muzykanci z Bremy”. Co prawda nie przybyli oni nigdy do Bremy, ale w 1953 
roku zostali upamiętnieni w postaci pomnika przed ratuszem. Nadmorski port Bremy leży zupełnie gdzie indziej, a mianowicie w Bremerhaven 
– eksklawie, która również jest częścią tego mini kraju związkowego. Tutaj w „Klimahaus 8° Ost” położonym tuż przy porcie można przeżyć 
multimedialną podróż po całym świecie. Przy -6°C zamarzniecie jak na Antarktydzie, aby chwilę później spocić się w afrykańskich 35°C. 

Miasto partnerskie: Brema – Gdańsk (województwo pomorskie), Bremerhaven – Szczecin (województwo zachodniopomorskie)

Pytanie: W których strefach klimatycznych leżą Polska i Niemcy? A miejsce twojego zamieszkania?

Deutsche Ostseeküste / Niemieckie wybrzeże Morza Bałtyckiego 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen / Meklemburgia-Pomorze Przednie,  
Szlezwik-Holsztyn, Dolna Saksonia

Deutschland hat über 70 Meeresinseln in der Nord- und Ostsee – und keine davon gleicht der anderen. Dann gibt es außerdem noch Helgoland, 
die einzige deutsche Hochseeinsel. Und die nordfriesischen Halligen – die werden, anders als Inseln, bei Flut immer wieder überschwemmt und 
haben salziges Grundwasser. Da auf den flachen Inseln und den Halligen immer der Wind pfeift, liefert die Nord- und Ostseeküste einen großen 
Teil der deutschen Windenergie. Wenn der Wind nicht wäre, könnte man hier super Fahrrad fahren: Auf sieben von den großen Inseln (Hiddensee, 
Helgoland, Langeoog, Baltrum, Juist, Spiekeroog und Wangerooge) sind private Autos nicht erlaubt. Auf die Nordseeinsel Sylt dürft ihr zwar euer 
Auto mitnehmen, müsst es aber mit der Fähre oder per Autozug dorthin kutschieren lassen. Die größte Insel ist die vor 900 Jahren noch slawisch 
besiedelte Ostsee-Ferieninsel Rügen – eine klassische Urlaubsinsel, denn bis zu 2.000 Stunden im Jahr scheint die Sonne auf die Sandstrände 
– das sind über 5,5 Stunden am Tag! Durstig und hungrig vom Planschen und Sandburgen-Bauen? Dann probiert doch mal Tee, Saft oder 
Marmelade aus den ortstypischen Sanddorn-Beeren!

Partnerstadt: -

Frage: Eine Ostseeinsel ist zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt – welche?

Niemcy mają ponad 70 wysp na Morzu Północnym i Bałtyku, a nie znajdziemy dwóch takich samych. Wśród nich jest Helgoland – jedyna 
niemiecka wyspa na pełnym morzu. Z kolei 10 północnofryzyjskich wysp „Halligen” jest zalewanych podczas przypływu i z tego powodu mają 
one zupełnie słone wody gruntowe. Dzięki płaskiemu ukształtowaniu Halligen i innych wysp wiatr ma swobodę przewiewu, tak więc wybrzeże 
Morza Północnego i Bałtyckiego zapewnia znaczną ilość niemieckiej energii wiatrowej. Kiedy nie ma wiatru, po wyspach świetnie jeździ się na 
rowerze: na siedmiu dużych (Hiddensee, Helgoland, Langeoog, Baltrum, Juist, Spiekeroog oraz Wangerooge) ruch samochodowy jest zabroniony. 
Z kolei na wyspę Sylt na Morzu Północnym co prawda będziecie mogli wziąć ze sobą swój samochód, ale będziecie musieli go przetransportować 
promem lub koleją. Największa wyspa to Rugia na Morzu Bałtyckim, już 900 lat temu zamieszkana przez Słowian – chętnie wybierana przez 
urlopowiczów, gdyż niebo jest tam bezchmurne aż do 2000 godzin w roku, co daje ponad 5,5 godziny na dzień! Spragnieni i głodni po pluskaniu 
się w wodzie i budowaniu zamków z piasku? Spróbujcie więc herbaty, soku lub dżemu z jagód rokitnika! 

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jedna z wysp na Morzu Bałtyckim jest podzielona pomiędzy Polskę a Niemcy – która?

Dresden / Drezno
Sachsen / Saksonia

Dass es von der sächsischen Landeshauptstadt an der Elbe nach Polen nicht weit ist, kann man sehen: Auf dem Eingangstor zum Zwinger glänzt 
eine polnische Krone, denn schließlich wurde von hier aus vor 300 Jahren die sächsisch-polnische Union regiert. Aus demselben Grund könnt 
ihr noch heute in Warschau durch einen „Sächsischen Garten“ schlendern. Und der Sachsenkönig August der Starke liegt tatsächlich in Krakau 
auf dem Wawelberg begraben. Die Altstadt Dresdens mit Schloss, Oper, Kirchen und Museen wurde im Zweiten Weltkrieg durch Luftangriffe fast 
vollständig zerstört. Es hat Jahrzehnte gedauert, sie wieder aufzubauen. Die berühmte Frauenkirche wurde sogar erst 2005 wieder eingeweiht. Zur 
Weihnachtszeit solltet ihr auf jeden Fall Hunger mitbringen: Der „Dresdner Stollen“ – ein schwerer süßer Hefekuchen mit Rosinen – wird in die ganze 
Welt exportiert. Hier wird er aber „Striezel“ genannt. Zuviel gefuttert? Eure Kilos könnt ihr gleich um die Ecke in der Sächsischen Schweiz wieder 
loswerden. Auf hohen Sandsteinfelsen thronen dort alte Burgruinen und warten darauf, über Schwindel erregend steile Treppen, Seile und Leitern 
entdeckt zu werden.

Partnerstadt: Breslau (Woiwodschaft Niederschlesien) 

Frage: In Dresden steht Deutschlands einziges binationales Museum – wie heißt es und woran erinnert es?

To, że stolica Saksonii znajduje się niedaleko od Polski, można szybko zauważyć: nad wejściem do pałacu Zwinger błyszczy polska korona – w końcu 
stąd 300 lat temu królowie rządzili Unią polsko-saską. Z tego też powodu dziś w Warszawie można przespacerować się po Ogrodzie Saskim. A i król 
August II Mocny, który pochodził właśnie z Saksonii, został pochowany na Wawelu w Krakowie. W czasie II wojny światowej stare miasto z zamkiem, 
operą, kościołami i muzeami zostało niemal doszczętnie zniszczone podczas nalotów dywanowych. Dopiero po dziesięcioleciach udało się je 
odbudować. Słynny kościół Frauenkirche został ponownie konsekrowany dopiero w roku 2005! Przyjeżdżając do Drezna w czasie Bożego Narodzenia 
nie najadajcie się wcześniej – spróbujcie „Dresdner Stollen” (drezdeński kolec), czyli ciężkiego, słodkiego ciasta drożdżowego z rodzynkami, które 
eksportuje się na cały świat. Chociaż tutaj jest ono bardziej znane pod nazwą „Striezel”. Już się objedliście? Zbędne kilogramy można zrzucić tuż 
za rogiem, w Saskiej Szwajcarii. W wysokich skałach z piaskowca wznoszą się ruiny zamków i czekają, aż ktoś się do nich dostanie po stromych 
schodach, linach i drabinach. 

Miasto partnerskie: Wrocław (województwo dolnośląskie)

Pytanie: W Dreźnie znajduje się jedyne w Niemczech dwunarodowe muzeum – jak się nazywa i co upamiętnia?

Erfurt / Erfurt
Thüringen / Turyngia

Thüringens Hauptstadt zieht viele Touristen an. Ein Grund dafür sind neben den vielen Schlössern und Burgen in der Umgebung sicher auch 
die berühmten Thüringer Klöße und Bratwürste. Die findet ihr garantiert in der Erfurter Altstadt, ebenso wie die Krämerbrücke – eigentlich eine 
Straße mit 32 Häusern, die man in alten Zeiten quer über einen Fluss gebaut hat. Ein paar Meter weiter wird es manchmal laut. Am Marktplatz 
stehen zwei Kirchen direkt nebeneinander und die breite Treppe zwischen ihnen verwandelt sich im Sommer in ein Freiluft-Theater. Aber habt ihr 
eigentlich schon etwas von Deutschlands ältester Nudelfabrik gehört, die hier seit 1793 das Lieblingsessen vieler Kinder herstellt? Noch mehr 
Geschichte gibt es gleich am Bahnhof: Schon vom Zug aus seht ihr den Schriftzug „Willy Brandt ans Fenster!“ Er erinnert an den DDR-Besuch 
des westdeutschen Bundeskanzlers, der hier von Tausenden Erfurtern trotz polizeilichem Verbot mit lauten Sprechchören ans Fenster gelockt 
wurde. Deutsche Kinder lieben Erfurt jedoch vor allem, weil ihr Lieblingssender „Kika“ (Kinderkanal) von hier aus sendet.

Partnerstadt: Kalisz (Woiwodschaft Großpolen)

Frage: Die „Kulturhauptstadt“ Thüringens ist wesentlich kleiner und nur 25 km entfernt – wie heißt sie und wofür ist sie bekannt?

Stolica Turyngii przyciąga wielu turystów. Jednym z powodów, oprócz wielu zamków i pałaców w okolicy, są z pewnością słynne turyńskie 
pyzy i kiełbaski. Znajdziecie je na pewno na erfurckim starym mieście, tak jak Krämerbrücke – ulicę z 32 domami, która przed wiekami została 
wybudowana nad płynącą rzeką. A kilka metrów dalej bywa bardzo głośno. Na rynku, pomiędzy dwoma kościołami, znajdują się szerokie schody, 
które w lecie zamieniają się w amfiteatr. Czy słyszeliście może coś o najstarszej w Niemczech fabryce makaronów, która od 1793 roku dostarcza 
jedzenie głodomorom? Więcej historii miasta poznamy już na dworcu kolejowym: z pociągu z pewnością zauważycie napis „Willy Brandt do 
okna!”. Upamiętnia on wizytę kanclerza RFN, którego skusił chór tysięcy erfurtczyków, w NRD. Pomimo policyjnego zakazu, skandowali oni 
właśnie to zdanie, żeby kanclerz wyjrzał przez okno. Z kolei niemieckie dzieci uwielbiają Erfurt, głównie z tego powodu, że ich ulubiony kanał 
telewizyjny „Kinderkanal“ jest stąd transmitowany.

Miasto partnerskie: Kalisz (województwo wielkopolskie)

Pytanie: „Stolica kulturalna” Turyngii jest o wiele mniejszym miastem, oddalonym tylko o 25 km od Erfurtu – które to miasto i z czego jest znane? 

Erlangen / Erlangen
Bayern / Bawaria

Eigentlich ist Erlangen eine ganz gewöhnliche 100.000-Einwohner-Stadt im fränkischen Bergland. Allerdings würde euer Leben völlig anders 
aussehen, wenn es sie nicht gäbe. Das liegt aber nicht an der barocken Innenstadt, dem Schloss, der Universität oder der langen Bier-Tradition. 
Das berühmteste Erlanger Erzeugnis kann man nicht anfassen. Aber man kann es hören, und jeder von euch hat fast täglich damit zu tun. 
Hier steht nämlich das „Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen“, wo man schon Ende der Siebzigerjahre auf die Idee kam, Musik per 
Telefonkabel zu übertragen. Lange experimentierten die Forscher gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Uni an der Datenkomprimierung. 
1995 erblickte ihr „Baby“ dann endlich das Licht der Welt und macht seitdem Karriere auf der ganzen Welt. Es hört auf den Namen „ISO MPEG 
Audio Layer 3“, oder auch kurz und knackig: mp3.

Partnerstadt: -

Frage: Welche anderen wichtigen Erfindungen wurden in eurem Nachbarland Deutschland bzw. Polen gemacht?

Właściwie to Erlangen jest zwykłym 100-tysięcznym miastem w górzystej Frankonii. Jednak gdyby nie istniało, wasze życie byłoby zupełnie inne. 
Wynika to nie z jego barokowego centrum, zamku, uniwersytetu, czy długiej tradycji browarnej. Najsłynniejszego wyrobu Erlangen nie można 
dotknąć. Ale można go usłyszeć, a każdy z nas ma z nim codziennie do czynienia. Znajduje się tutaj Instytut Układów Scalonych im. Fraunhofera, 
w którym w latach 70. naukowcy wpadli na pomysł przesyłania muzyki przez kabel telefoniczny. Wraz z badaczami z uniwersytetu długo 
eksperymentowali nad kompresją danych. Aż wreszcie w 1995 roku ich „dziecko” ujrzało światło dzienne i rozpoczęło swoją światową karierę. 
Dziś znane jest pod nazwą „ISO MPEG Audio Layer 3”, albo krócej: mp3.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie inne ważne wynalazki zostały odkryte w sąsiednim państwie? 

Erzgebirge / Rudawy
Sachsen / Saksonia

Auf dieses sächsische Mittelgebirge wurde man schon früh aufmerksam, weil hier wahre Schätze im Boden verborgen sind. 800 Jahre lang 
wurden hier wertvolle Rohstoffe – u. a. Silber, Eisen, Zinn und Uran – gefunden und abgebaut. Das brachte Reichtum in die kleinen Gebirgsstädte 
Marienberg, Oberwiesenthal und Silberberg. Aber die Zeit der Stollen und der Spitzhacken ist längst vorbei. Heute denkt man beim Erzgebirge 
eher an Skispringen, Biathlon und Wandern. Oder an etwas ganz Anderes: Die Region gilt vor allem Ostdeutschen als Heimat des Weihnachtsfests. 
Aus Orten wie Annaberg-Buchholz oder Seifen kommen nämlich Dinge, die sich in ganz Deutschland verbreitet haben und auch oft als Souvenirs 
ins Ausland reisen: Räuchermännchen mit den dazugehörigen Räucherkerzen, Schwibbögen, Pyramiden, Nussknacker oder gedrechselte 
Holzfiguren, die als Kerzenhalter dienen. Sie zeigen Motive aus dem Bergbau und dem Leben in den Bergen. Ganz in der Nähe liegt ein weiterer 
Ort, der mit der Weihnachtszeit in Verbindung gebracht wird: Aus Herrnhut in der Lausitz kommen die berühmten Leuchtsterne aus Papier, die 
auch ihr euch im Dezember vor oder ins Haus hängen könnt.

Partnerstadt: -

Frage: Welches polnische Weihnachtslied wird zur Adventszeit auch häufig in deutscher Übersetzung gesungen?

Na te góry zwrócono uwagę już dawno temu, ponieważ skrywały one prawdziwe skarby. Przez 800 lat wydobywano tutaj cenne surowce  
– m.in. srebro, żelazo, cynę czy uran. Dzięki temu maleńkie, górskie miejscowości, takie jak Marienberg, Oberwiesenthal oraz Silberberg, stały 
się niezwykle bogate. Ale czasy tuneli i kilofów już dawno minęły. Dziś Rudawy kojarzą się bardziej ze skokami narciarskimi, biatlonem czy 
wędrowaniem. A przez wielu mieszkańców wschodnich Niemiec region ten uznawany jest za ojczyznę świąt Bożego Narodzenia. Z miejsc 
takich jak Annaberg-Buchholz czy Seifen, pochodzą przedmioty, które można spotkać w całych Niemczech, a za granicę wywiezione zostały jako 
pamiątki: świeczniki w kształcie dziadków do orzechów, łuków, piramid czy innych drewnianych figurek, które również służą jako świeczniki. 
Często wykorzystywane są też motywy góralskie i górnicze. W pobliżu znajduje się miejsce, które również jest związane ze świętami Bożego 
Narodzenia: z Herrnhut w Łużycach pochodzą słynne świecące papierowe gwiazdy, które możecie powiesić w grudniu na swoich drzwiach.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Która polska kolęda w tłumaczeniu jest często śpiewana w Niemczech w okresie adwentu?

Flensburg / Flensburg
Schleswig-Holstein / Szlezwik-Holsztyn

Was verbindet ihr mit Flensburg? Mit Sicherheit etwas anderes als viele deutsche Erwachsene. Die Stadt liegt nämlich im nördlichsten Zipfel 
Deutschlands, direkt an der deutsch-dänischen Grenze, und ist deshalb ein Ort, wo man selten mal zufällig vorbeikommt. Und trotzdem gibt es 
ausgerechnet hier etwas, was jede/-n deutsche/-n Autofahrer/-in in Atem hält: Das Fahreignungsregister (FAER) des Kraftfahrt-Bundesamts. Seit 
1958 werden dort alle Verkehrsvergehen gesammelt und in Form von Punkten registriert. Kein Wunder, dass fast jede/-r Deutsche genau wissen 
will, wie viele „Punkte in Flensburg” er bzw. sie hat.

Partnerstadt: Słupsk (Woiwodschaft Pommern)

Frage: Bei wie vielen Punkten in der Flensburger Kartei wird die Fahrerlaubnis entzogen?

Czy coś wam się kojarzy z Flensburgiem? Jeśli tak, to na pewno nie to, co wielu pełnoletnim Niemcom. Flensburg leży w najdalej na północ 
wysuniętej części Niemiec, tuż przy granicy z Danią, trudno więc trafić tutaj przypadkiem. A jednak znajdziemy tu coś, co daje się we znaki 
każdemu niemieckiemu kierowcy: rejestr kierowców Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego. Od roku 1958 wszystkie wykroczenia drogowe 
są tam rejestrowane w postaci punktów. Nic więc dziwnego, że niemal każdy Niemiec wie, ile ma „punktów we Flensburgu”.

Miasto partnerskie: Słupsk (województwo pomorskie)

Pytanie: Od ilu punktów karnych traci się prawo jazdy w Polsce, a od ilu w Niemczech?

Frankfurt am Main / Frankfurt nad Menem
Hessen / Hesja

Diese Stadt kennt auch in Polen fast jeder. Schließlich stammen von hier die beliebten „frankfurterki“ – kleine Brühwürste, die schon seit dem 
Mittelalter hergestellt werden und in Deutschland und der Schweiz nicht nur „Frankfurter“, sondern auch „Wiener“ heißen. Mit der gleichnamigen 
Stadt an der Oder könnt ihr Frankfurt am Main gar nicht verwechseln. Denn nirgendwo sonst in Deutschland gibt es mehr Hochhäuser als hier – 30 
davon sind über 100 m hoch. Ein paar Etagen tiefer kickt man gern – hier ist der Sitz des Deutschen Fußball-Bunds. Das Frankfurter Waldstadion war 
der Ort der legendären WM-„Wasserschlacht“ zwischen Deutschland und Polen am 3. Juli 1974. Sie endete mit 1:0 für Deutschland. Aber auch die 
Frauen treten kräftig gegen das Leder: Im Stadion am Brentanobad ist eine der erfolgreichsten Frauenmannschaften zu Hause, der 1. FFC Frankfurt. 
Und auch wenn der Aktienhandel an der deutschen Börse eine eher ernste Angelegenheit ist, lacht man in Frankfurt gern. Seit 2008 könnt ihr euch 
nämlich in der „Caricatura“ amüsieren, einem Museum nur für komische Kunst.

Partnerstadt: Krakau (Woiwodschaft Kleinpolen)

Frage: Wo befindet sich die zentrale polnische Börse?

To miasto zna w Polsce prawie każdy. W końcu to stąd pochodzą popularne „frankfurterki” – małe kiełbaski wytwarzane od średniowiecza 
w Niemczech i Szwajcarii, a znane nie tylko pod tą nazwą, ale również jako „wiedeńskie”. Z miastem o takiej samej nazwie, ale nad Odrą, nikt go 
nie pomyli. Nigdzie indziej w Niemczech nie ma tylu wieżowców, co tutaj – prawie 30 z nich ma ponad 100 metrów wysokości! Z kolei kilkadziesiąt 
pięter niżej bardzo dobrze się kopie – to tutaj mieści się siedziba Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Frankfurcki Waldstadion był miejscem 
legendarnego „meczu na wodzie” pomiędzy Polską a Niemcami podczas Mistrzostw Świata 3 lipca 1974 roku. Mecz skończył się wynikiem 1:0 dla 
Niemiec. Z kolei na Stadionie am Brentanobad trenuje jedna z najbardziej utytułowanych drużyn kobiecych – 1. FFC Frankfurt. Natomiast frankfurcka 
giełda papierów wartościowych należy do największych i najbardziej znaczących na świecie. Nawet jeśli obrót akcjami można uznać za coś bardzo 
poważnego, to mieszkańcy miasta lubią się też śmiać. Od 2008 roku można się nieźle ubawić w „Caricatura” – muzeum śmiesznej sztuki.

Miasto partnerskie: Kraków (województwo małopolskie)

Pytanie: Gdzie znajduje się polska giełda papierów wartościowych? 

Hamburg / Hamburg
Hamburg / Hamburg

In Deutschlands zweitgrößter Stadt finden auch Liliputaner ein Zuhause: Das computergesteuerte „Mini-Wunderland“ ist mit über 15 km 
Gleisen, 930 Zügen und über 3.500 Häusern auf 1.300 qm Fläche die größte Modelleisenbahn der Welt. Hier gibt es sogar fahrende Autos 
und alle 15 Minuten wird es dunkel. Auch in Hamburgs Musicaltheatern geht regelmäßig das Saallicht aus. Kennt ihr den „König der Löwen“ 
oder „Das Dschungelbuch“? Sie sind in Hamburg seit Jahren im Programm. Als Musicalhauptstadt ist Hamburg unangefochten – nur in New 
York und London werden mehr Musicals gespielt als hier. Davon, wie wichtig Hamburg früher war, zeugt Deutschlands ältester Leuchtturm 
auf der Insel Neuwerk. Er wurde um 1310 erbaut, als noch die Ritter durch die Lande zogen. Dabei liegt Hamburg nicht einmal am Meer: Wer 
aus dem Hafen in die Nordsee gelangen will, muss erst einmal 80 km die Elbe hinunterschippern. Apropos Hafen: Hamburg hat nicht nur den 
drittgrößten Hafen Europas, sondern auch den ältesten Flughafen Deutschlands. Wie praktisch – dann können die Airbus-Flugzeuge, die hier 
(und im französischen Toulouse) gebaut werden, gleich durchstarten.

Partnerstadt: -

Frage: Welche deutsche Stadt ist – ebenso wie Hamburg – ein eigenes Bundesland?

W drugim co do wielkości mieście Niemiec także Lilipuci poczuliby się jak u siebie: sterowana komputerowo „Minikraina Czarów” to ponad 
15 km torów, 930 pociągów i 3500 domów na 1300 m2, które składają się na największy model kolejki na świecie. Jest tam nawet ruch 
samochodowy, a dokładnie co 15 minut robi się ciemno. Innym miejscem w Hamburgu, w którym regularnie włącza i wyłącza się światła, są 
teatry muzyczne. Znacie może „Króla Lwa” lub „Księgę Dżungli”? Od wielu lat są one grane w tych teatrach. Hamburg osiągnął bezspornie 
pozycję stolicy musicali – tylko w Nowym Jorku i Londynie gra się ich więcej. A o tym, jak ważnym miastem był Hamburg kiedyś, świadczy 
najstarsza w Niemczech latarnia morska na wyspie Neuwerk. Została ona zbudowana w 1310 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze można było 
w Europie spotkać rycerzy. Przy czym Hamburg nawet nie znajduje się na otwartym morzu: kto chce się wydostać z portu na Morze Północne, 
musi przepłynąć 80 km w dół rzeki Łaby. A co do portu – ten w Hamburgu jest trzeci co do wielkości w Europie, a miejskie lotnisko – 
najstarsze w Niemczech. Jak wygodnie – samolot Airbus, który zostanie zbudowany tutaj (i w Tuluzie), będzie mógł od razu rozpocząć lot.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Które niemieckie miasto – oprócz Hamburga – jest oddzielnym krajem związkowym?

Harz / Harz
Niedersachsen & Sachsen-Anhalt / Dolna Saksonia i Saksonia-Anhalt

Der Harz ist eines der kleinsten Gebirge Europas. Weil aber die Landschaft ringsum flach ist wie ein Brett, beeinflusst er das Wetter dort sehr 
stark. Richtig spannend wird es im Harz vor allem im Frühjahr: In der Nacht zum 1. Mai könnt ihr hier wundersame Dinge erleben. Schon 
Goethes Theaterstück „Faust“ beschreibt, wie sich in dieser Nacht die Hexen aus dem ganzen Land auf dem höchsten Berg des Harzes, 
dem Brocken, treffen, um auf ihren Besen zu reiten und zu tanzen. Deshalb gibt es hier auch den „Hexentanzplatz“ – ein Hochplateau mit 
Freilufttheater, Tierpark und Museum. Ihr habt keine Angst vor Hexen? Dann könnt ihr ja den „Hexenstieg“ entlang wandern und sehen, 
ob ihr welche findet. Im Frühjahr werdet ihr dabei Tausenden anderen Touristen begegnen, die den Hexen beim Tanzen zusehen wollen. 
Hexenskulpturen und -puppen kann man dagegen in dem Mini-Gebirge das ganze Jahr über bewundern.

Partnerstadt: -

Frage: Auch die beliebte Kinderbuch-, Hörspiel- und Filmfigur Bibi Blocksberg, eine kleine Hexe, kommt offensichtlich aus dem Harz. Das 
verrät ihr Name – wisst ihr, warum?

Góry Harz są najmniejszym pasmem górskim w Europie. Płaskie jak deska ukształtowanie terenu wokół ma silny wpływ na pogodę. Ale góry 
Harz naprawdę ekscytujące są przede wszystkim na wiosnę: w nocy z 30 kwietnia na 1 maja można przeżyć tutaj niezwykłe chwile. Już 
Goethe w swoim dramacie „Faust” opisał, jak w czasie tej nocy czarownice z całego kraju spotkały się na najwyższej górze Harzu – Brocken, 
aby wspólnie latać na miotłach i tańczyć. Dlatego też jest tu „parkiet czarownic” – płaskowyż z teatrem na wolnym powietrzu, zoo i muzeum. 
W ogóle nie boisz się czarownic? W takim razie możesz przespacerować się „szlakiem czarownic” i sprawdzić, czy jakąś zobaczysz. Wiosną 
napotkasz tysiące turystów, którzy przybędą w te strony, aby przyłapać czarownice na tańcu. Z kolei czarownice w postaci rzeźb i lalek można 
podziwiać w tych malutkich górach przez cały rok.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Znacie może czarownicę Bibi Blocksberg? Pochodzi ona właśnie z Harzu. Mówi o tym jej nazwisko – wiecie dlaczego?

Köln / Kolonia
Nordrhein-Westfalen / Nadrenia Północna-Westfalia

Auf der ganzen Welt denken die Menschen, wenn sie das Wort „Köln“ hören, zuerst an den Dom. Die dritthöchste Kirche der Welt hat 
durchschnittlich ca. 20.000 Besucher – an einem einzigen Tag! Doch Köln ist (neben Hamburg und Berlin) auch ein wichtiges Medienzentrum. 
Der Westdeutsche Rundfunk ist der größte deutsche Radio-TV-Sender und der zweitgrößte Europas. Auch die Redaktionen der privaten 
Fernsehsender NTV, RTL und VOX denken sich hier neue Sendungen aus. Dazu kommen unzählige Film- und Fernsehproduktionsfirmen. 
Das Radioprogramm des Deutschlandfunks Köln könnt ihr auch an der polnischen Grenze empfangen. Sogar die älteste deutsche TV-Serie 
„Lindenstraße“, die eigentlich in München spielt, wird in Köln gedreht. Auch Computerspiel-Fans machen beim Wort „Köln“ große Augen: Mit 
der „gamescom“ tobt hier einmal im Jahr die weltgrößte Videospiel-Messe. Parallel dazu findet in der ganzen Stadt ein Gamer-Festival statt 
und Profis aus der ganzen Welt messen sich bei E-Sports-Wettbewerben. Dazu wird „Kölsch“ getrunken und gesprochen – eine spezielle 
Biersorte und ein Dialekt, der nur in dieser Stadt gesprochen wird.

Partnerstadt: Kattowitz (Woiwodschaft Schlesien)

Frage: Köln ist eine von vier deutschen Städten mit mehr als einer Million Einwohnern. Welche sind die anderen – und welche Millionenstädte 
hat Polen?

Ludzie z całego świata, kiedy słyszą słowo „Kolonia” myślą najpierw o katedrze. Trzeci najwyższy kościół na świecie odwiedza średnio  
20 tys. turystów w ciągu jednego dnia! Ale Kolonia, (obok Hamburga i Berlina) jest także ważnym centrum mediowym. Westdeutscher 
Rundfunk jest największym nadawcą radiowo-telewizyjnym w Niemczech i drugim w Europie. To tutaj także redaktorzy prywatnych telewizji 
NTV, RTL i VOX obmyślają nowe programy. Do tego dochodzą liczne wytwórnie filmowe i telewizyjne. A program radiowy Deutschlandfunk 
z Kolonii możecie odbierać nawet na granicy z Polską. Z kolei najstarszy niemiecki serial „Lindenstraße”, którego akcja rozgrywa się 
w Monachium, w rzeczywistości nagrywany jest w Kolonii! Również fani gier komputerowych żywo reagują na hasło „Kolonia”: pod 
mianem „gamescom” organizowane są tutaj największe na świecie targi gier wideo. Równocześnie odbywa się w mieście festiwal graczy 
i profesjonaliści z całego świata rywalizują ze sobą podczas e-zawodów. Do tego wszystkiego można wypić i wypowiedzieć „Kölsch”  
– czyli specjalny rodzaj piwa i dialekt, którym porozumiewa się tylko w tym mieście. 

Miasto partnerskie: Katowice (województwo śląskie)

Pytanie: Kolonia jest jednym z czterech ponadmilionowych miast w Niemczech. Jakie są pozostałe i które z polskich miast spełniają taki 
warunek?

Leipzig / Lipsk
Sachsen / Saksonia

Drei Dinge werden über die 500.000-Einwohner-Stadt oft gesagt: „Messestadt“, „Stadt der Bücher“ und „Stadt der friedlichen Revolution“. 
Leipzig wurde schon im Mittelalter durch Messerechte reich. Durch die Passagen der alten Messehäuser könnt ihr noch heute quer durch 
die Stadt spazieren, ohne nass zu werden. Leseratten sollten im März zur Buchmesse kommen – dort gibt es eine eigene Comic-Halle. 
Gleichzeitig strömen Hunderttausende Besucher zum größten Lesefest Europas „Leipzig liest“ mit über 3.000 Veranstaltungen. Verlage 
gibt es hier zwar inzwischen kaum noch, dafür aber viel Geschichte: 1813 standen in der Völkerschlacht Sachsen und Polen in Napoleons 
Heer gemeinsam auf der Verliererseite (dabei ertrank Józef Poniatowski in der Elster). Am 10. Oktober 1989 nahm hier mit einer friedlichen 
Großdemonstration der Untergang der sozialistischen DDR seinen Anfang. Heute wird die Stadt gelegentlich „Hypezig“ genannt – eine 
Trend-Stadt, die viele junge Leute anzieht. Leipzig kann man auch essen: Die Gemüsemischung „Leipziger Allerlei“ enthält Flusskrebse und 
„Leipziger Lerchen“ sind kleine Kuchen, die einst als Ersatz für verbotene Vogelpasteten erfunden wurden. Süß und lecker!

Partnerstadt: Krakau (Woiwodschaft Kleinpolen)

Frage: In Polen wird ein bestimmter Baustil als „Typ Lipsk“ bezeichnet – was sind das für Häuser?

To 500-tysięczne miasto określa się na trzy sposoby: „miasto targów”, „miasto książek” i „miasto pokojowej rewolucji”. Dzięki prawu 
targowemu, Lipsk już w średniowieczu stał się bogaty. Jeszcze dziś można przejść przez całe miasto pasażami, które są pozostałością po 
dawnych domach targowych, i w czasie deszczu nie zamoczyć nawet stopy. Mole książkowe powinny przyjechać w marcu na targi książki 
– jest tu nawet osobna hala poświęcona tylko komiksom. W tym samym czasie setki tysięcy odwiedzających szturmują największy festiwal 
literacki w Europie „Lipsk czyta”, z ponad 3000 wydarzeń. Samych wydawnictw jest tutaj co prawda coraz mniej, ale za to wciąż wiele historii 
do opowiedzenia: w 1813 roku Saksonia i Polska wraz z Napoleonem przegrały tu w Bitwie Narodów (wówczas w Elsterze zginął ks. Józef 
Poniatowski). A 10.10.1989 roku wraz z pokojową masową demonstracją w Lipsku wziął swój początek upadek NRD. Dziś miasto czasem 
określa się jako „Hypezig” – dzięki temu, że stało się bardzo modne i przyciąga wielu młodych ludzi. Lipsk można też zjeść: mieszanka 
warzyw z rakiem to „Leipziger Allerei”, a ciasteczka „lipskie skowronki” zostały wymyślone jako substytut zakazanych pasztecików z ptaków. 
Są słodkie i smaczne!

Miasto partnerskie: Kraków (województwo małopolskie)

Pytanie: W Polsce pewien typ budownictwa jest nazywany „Lipsk” – jaki to typ?

Mainz / Moguncja
Rheinland-Pfalz / Nadrenia-Palatynat

Auf die Landeshauptstadt und größte Stadt von Rheinland-Pfalz schaut fast jeder Deutsche regelmäßig, denn hier sitzt der zweitgrößte 
öffentlich-rechtliche Fernsehkanal, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Aus einer Kreuzung des Städtenamens und der Legende von 
den Heinzelmännchen wurden dort die „Mainzelmännchen“ geboren, die als Zeichentrickfiguren seit 1963 die Werbeblöcke begleiten. 
Sie sind so beliebt, dass sie sogar zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt wurden. Das passt zur fröhlichen Karnevals-Hochburg, in der sogar 
Fußballfans ihren Klub als „Karnevalsverein“ bezeichnen. Auf dem riesigen Straßenumzug am Rosenmontag könnt ihr euch mit „Kamellen“ 
(Süßigkeiten) vollstopfen, die von fahrenden Wagen geworfen werden. In der Regel ist es dafür auch warm genug, denn die im Süden 
liegende „Oberrheinische Tiefebene” ist mit einer Durchschnittstemperatur von 11 °C die wärmste Region Deutschlands. Deshalb werden hier  
in großen Mengen nicht nur Wein, Hopfen, Pflaumen und Spargel, sondern auch Tabak, Mandeln und sogar Feigen angebaut. Vielleicht haben 
ja diese Genüsse den berühmtesten Mainzer inspiriert: Johannes Gutenberg erfand hier um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern.

Partnerstadt: -

Frage: Gemeinsam mit Worms und Speyer gehörte Mainz im Mittelalter zu den sog. SCHUM-Städten. Was verbirgt sich dahinter?

Stolicę kraju związkowego, a przy tym i jego największe miasto, prawie każdy Niemiec ogląda regularnie, to tutaj bowiem znajduje się 
siedziba drugiego co do wielkości kanału telewizji publicznej – Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Ze skrzyżowania nazwy miasta i legendy 
o krasnoludkach powstały ludziki „Mainzelmännchen”, które jako animowane postaci od 1963 roku towarzyszą przerwom na reklamy. 
Polubiono je tak bardzo, że nawet otrzymały tytuł honorowych obywateli miasta! To wszystko pasuje do centrum karnawałowego regionu, 
w którym nawet kibice piłki nożnej określają swój klub tym przymiotnikiem. Na ogromnej paradzie w ostatni poniedziałek karnawału możecie 
zajadać się karmelkami, które wyrzucane są z jadących pojazdów. Zazwyczaj jest wówczas dość ciepło, ponieważ w leżącej na południu 
Nizinie Górnoreńskiej średnia temperatura wynosi 11°C, a więc jest to najcieplejszy region Niemiec. Stąd też rosną tu nie tylko winorośl, 
chmiel, śliwki czy szparagi, ale też tytoń, migdały, a nawet figi. Może te przysmaki zainspirowały najsłynniejszego Moguncjanina: Jan 
Gutenberg wynalazł tutaj w 1450 roku prasę drukarską z ruchomą czcionką.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Wraz z miastami Worms i Speyer, Moguncja należała w średniowieczu do tzw. miast-SCHUM. Co kryje się za tym określeniem?

Mannheim / Mannheim
Baden-Württemberg / Badenia-Wirtembergia

Kann man Popmusik studieren? Aber sicher! Seit 2003 wartet auf euch in Mannheim die Pop-Akademie. An dieser Hochschule für 
Popmusik, Weltmusik und Musikwirtschaft haben schon bekannte Künstler wie Xavier Naidoo, Mousse T. und Gentleman gelehrt. Sie wissen 
offensichtlich, wie man Hits produziert: Manche Musiker, die hier studiert haben, waren später an der Produktion erfolgreicher Alben von 
Casper, Frida Gold, Cro und Tim Bendzko beteiligt.

Partnerstadt: Bydgoszcz (Woiwodschaft Kujawien-Pommern)

Frage: Welche Popmusiker aus eurem Nachbarland Polen bzw. Deutschland kennt ihr?

Czy można studiować muzykę pop? Jasne! Od 2003 roku czeka na was w Mannheim Akademia Popu. Na tej uczelni wykładali muzykę 
pop, muzykę świata czy produkcję muzyczną tacy znani artyści, jak Xavier Naidoo, Mousse T. czy Gentleman. Oni na pewno wiedzą, jak 
wyprodukować hity: muzycy, którzy tutaj studiowali, brali udział w produkcji odnoszących sukcesy albumów Caspra, Fridy Gold, Cro i Tima 
Bendzko.

Miasto partnerskie: Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie)

Pytanie: Jakich muzyków pop znasz z kraju swojego sąsiada?

München / Monachium
Bayern / Bawaria

Wenn in Italien an einem Bahnsteig als Ziel „Monaco” steht, ist in der Regel nicht Monte Carlo gemeint, sondern die Millionenstadt München. 
Sie wird von ihren Einwohnern gern als „nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet, denn hier ist es aufgrund von Föhnwinden oft einige Grad 
wärmer als anderswo und man pflegt einen geselligen Lebensstil. Das gilt insbesondere für die mehr als 20 Biergärten mit über 1.000 
Plätzen – wusstet ihr, dass ihr dort euer eigenes Essen mitbringen dürft? Viele Einwohner der bayrischen Hauptstadt stammen gar nicht von 
hier: Mindestens jeder dritte Münchner hat ausländische Wurzeln, 42 Jahre lang sendete von hier aus sogar ein polnischer Radiosender! 
Trotzdem hält sich in der Stadt der manchmal schwer verständliche bayrische Dialekt, in dem sie „Minga“ heißt. Hören kann man ihr auf 
dem Oktoberfest, das schon im September beginnt und gleichzeitig ein Import- wie Exportschlager ist: Es holt über 6 Mio. Gäste in die 
Stadt, besonders aus Italien, Japan und Australien. Andererseits gibt es inzwischen Oktoberfeste auf der ganzen Welt, u. a. in China, Kanada, 
Brasilien und immer öfter auch in Polen. Vielleicht gibt es ja auch schon eins in eurer Stadt?

Partnerstadt: -

Frage: Für die berühmte Münchner Weißwurst galt lange Zeit die Regel, dass sie nur bis 12 Uhr mittags gegessen werden durfte – warum?

Kiedy we Włoszech na peronie jako cel pojawia się „Monaco”, zazwyczaj nie chodzi o Monte Carlo, ale o miasto z milionową populacją – 
Monachium. Sami mieszkańcy bardzo chętnie określają swoje strony jako „najbardziej wysunięte na północ miasto Włoch”, bo ze względu na 
halny jest tu cieplej niż gdzie indziej, a ludzie prowadzą bardzo towarzyski tryb życia. Jest to szczególnie zauważalne w ponad 20 ogródkach 
piwnych, w których jest ok. 1000 miejsc – wiecie, że wolno tam wnieść swoje jedzenie? Wielu mieszkańców stolicy Bawarii − ok. 1/3  
− ma zagraniczne korzenie, a 42 lata temu nadawano stąd polskie radio RWE! Pomimo to wciąż utrzymuje się tutaj trudny do zrozumienia 
bawarski dialekt, w którym miasto nazywa się „Minga”. Można go posłuchać w czasie Oktoberfestu, który rozpoczyna się już we wrześniu, 
a jednocześnie jest hitem importowym i eksportowym: ściąga do miasta ok. 6 mln gości, m.in. z Włoch, Japonii czy Australii. Z drugiej strony 
oktoberfesty odbywają się teraz na całym świecie: w Chinach, Kanadzie, Brazylii, a także coraz częściej w Polsce. Może i w waszym mieście 
już się jakiś odbywa?

Miasto partnerskie: -

Pytanie: W przypadku słynnej monachijskiej białej kiełbasy istniała kiedyś zasada, że może ona być spożywana tylko do południa – dlaczego?

Nordhessen / Märchenstraße / Północna Hesja / Niemiecki Szlak Baśniowy
Hessen / Hesja

Mögt ihr Märchen? Eingesperrte Prinzessinnen, sprechende Tiere und edle Ritter? Dann müsst ihr unbedingt nach Nordhessen fahren, denn 
vor allem dort haben die Brüder Grimm ihre Geschichten gesammelt. Heute bringt euch die ca. 600 km lange „Deutsche Märchenstraße“ 
quer durch Hessen und Niedersachsen zu den Weltstars, deren Geschichten sich hier angeblich zugetragen haben. Glaubt ihr nicht? Vor 
Ort ist man sich sicher, dass Dornröschen nur in der Sababurg 100 Jahre lang geschlafen haben kann. Brüderchen und Schwesterchen 
sind wahrscheinlich in Homberg/Efze auf die verwunschenen Quellen gestoßen. Und der Turm der Trendelburg ist allemal hoch genug für 
Rapunzels langes Haar! In Polle und Bad Wildungen ist man der Meinung, dass Schneewittchen und Aschenputtel dort gewohnt haben. Und 
ganz in der Nähe, in der Schwalm, hält sich bei den Frauen seit Jahrhunderten ausgerechnet die Mode … rote Käppchen zu tragen. Wollt ihr 
noch mehr Geschichten? Dann schaut doch mal, was es im neu renovierten Grimm-Museum in Kassel noch zu entdecken gibt!

Partnerstadt: -

Frage: Welche Märchen und Sagen spielen in eurer Region?

Lubisz baśnie? Uwięzione księżniczki, zwierzęta mówiące ludzkim głosem i szlachetnych rycerzy? To musisz koniecznie pojechać do 
północnej Hesji, ponieważ tam zbierali swoje historie bracia Grimm. Dziś 600-kilometrowy Niemiecki Szlak Baśniowy prowadzi przez Hesję 
i Dolną Saksonię do miejsc, w których rzekomo działy się te historie. Nie wierzycie? Stwierdzono, że tylko w Sababurgu Śpiąca Królewna 
mogła spać 100 lat. Brat i siostra byli widziani nad zaczarowanym źródłem najprawdopodobniej w Hombergu nad rzeką Efze. A wieża 
w Trendelburgu jest zawsze wystarczająco wysoka dla długich włosów Roszpunki! Z kolei uważa się, że to w Polle i Bad Wildungen mieszkały 
Królewna Śnieżka i Kopciuszek. A całkiem niedaleko, w Schwalm, od wieków z mody nie wychodzi… czerwony kapturek. Chcesz usłyszeć 
więcej historii? To zobacz, co jeszcze jest do odkrycia w odnowionym Muzeum Braci Grimm w Kassel!

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie baśnie i legendy związane są z twoim regionem?

Nordsee / Friesland / Morze Północne / Fryzja
Schleswig-Holstein / Szlezwik-Holsztyn

Wenn ihr nicht aufpasst, kriegt ihr hier schnell nasse Füße: Zweimal am Tag überschwemmt bei Flut das Meer große Gebiete und gibt sie 
anschließend bei Ebbe wieder frei. Falls ihr gerade festen Boden unter den Füßen habt, könnt ihr neben Seehunden, Krabben und Quallen  
u. a. Wattwürmer beobachten, die bei Ebbe tausende kleine Häufchen im Sand hinterlassen. Hungrig von der Wattwanderung? Kein Problem! 
Viele Orte haben hier ihre eigenen Delikatessen – natürlich aus dem Meer: Glückstadt gilt als Matjes-Hauptstadt, Büsum ist berühmt für seine 
Krabben und bei Sprotten denkt man sofort an Kiel. Noch nicht satt? Dann probiert doch mal Grünkohl! Der wird hier traditionell erst nach 
dem ersten Frost gegessen. Dann treffen sich die Norddeutschen zu „Kohlfahrten“ – gemeinsamen Wanderungen, die mit einem Wettessen 
enden. Wer am meisten verputzen kann, wird zum „Kohlkönig“ ernannt. Hier oben an der Nordsee lebt auch eine der vier nationalen 
Minderheiten Deutschlands – die Friesen. Diese Volksgruppe spricht eine eigene Sprache, die viele andere Deutsche nicht verstehen.

Partnerstadt: -

Frage: Welche drei Volksgruppen sind in Deutschland neben den Friesen offiziell als nationale Minderheiten anerkannt?

Jeśli nie będziecie uważać, szybko zmoczycie sobie nogi: dwa razy dziennie w czasie przypływu zalewane są tutaj duże obszary i osuszają się 
dopiero w czasie odpływu. Jeśli tylko macie stały grunt pod nogami, możecie zauważyć oprócz fok, krabów czy meduz, piaskówki, które zaraz 
po odpływie zostawiają swoje ślady na plaży w postaci tysiąca kopczyków. Zgłodnieliście podczas spaceru nad morzem? Żaden problem! 
Wiele miejscowości ma własne specjały – oczywiście ze składników pochodzących z morza: Glückstadt znany jest jako stolica matjasa, 
Büsum słynie z krabów, a szprotki od razu można skojarzyć z Kilonią. Nie jesteście jeszcze najedzeni? To spróbujcie koniecznie jarmużu! 
Tradycyjnie spożywa się go tutaj dopiero po pierwszym mrozie. Mieszkańcy północnych Niemiec chodzą wówczas na „wycieczki z kapustą” 
– spacery, które kończą się konkursem jedzenia. Kto zje najwięcej, zostanie obwołany „królem kapusty”. Tutaj, nad Morzem Północnym, 
żyje również jedna z czterech mniejszości narodowych w Niemczech – Fryzowie. Ta grupa etniczna mówi własnym językiem, którego wielu 
Niemców w ogóle nie rozumie.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Jakie pozostałe trzy grupy etniczne, oprócz Fryzów, zostały w Niemczech oficjalnie uznane za mniejszości narodowe?

Nürnberg / Franken / Norymberga / Frankonia
Bayern / Bawaria

Nürnberg liegt zwar in Bayern, aber hier wohnen Franken – und die wollen mit den Bayern nichts zu tun haben. Sie sind stolz auf ihre eigene 
Sprache und Kultur. Zum Beispiel auf einen der berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt, die beliebten kleinen Bratwürste, Albrecht Dürer, 
Lebkuchen, die vielen Druckereien und die ca. 300 Brauereien in der Umgebung. Und auf die erste Eisenbahnstrecke Deutschlands – die 
verband ab 1835 Nürnberg mit seiner Nachbarstadt Fürth. Nürnberg steht aber auch für eines der schwärzesten Kapitel der deutschen 
Geschichte. Die hier 1935 verabschiedeten „Nürnberger Gesetze“ gaben dem Rassismus eine juristische Form. Am monumentalen kann 
man noch heute erkennen, wie die Nationalsozialisten ihre Visionen in Architektur umsetzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den 
„Nürnberger Prozessen“ führende NS-Kriegsverbrecher verurteilt. In der Stadt gibt es aber auch Bezüge zu Polen – hier steht ein „Krakauer 
Haus“. Und der Bildhauer Veit Stoß, der den Krakauer Marienaltar schuf, lebte und arbeitete anschließend bis zu seinem Tod in Nürnberg.  
Ob er wohl lieber Nürnberger oder Krakauer Würste gegessen hat?

Partnerstadt: Krakau (Woiwodschaft Kleinpolen)

Frage: Was bekommt man in Nürnberg, wenn man um „drei im Weckla“ bittet?

Co prawda Norymberga leży w Bawarii, ale mieszkają tu Frankowie i nie chcą oni mieć nic wspólnego z Bawarią. Są dumni z własnego 
języka i kultury. Na przykład z jednego z najsłynniejszych na świecie targów bożonarodzeniowych, ulubionych małych kiełbasek, Albrechta 
Dürera, pierników, licznych drukarni i ok. 300 browarów w okolicy. I z pierwszej linii kolejowej w Niemczech – w 1835 roku połączyła ona 
Norymbergę z sąsiednim miastem Fürth. Norymberga znana jest również z najciemniejszego rozdziału historii Niemiec. Przyjęte tutaj w 1935 
roku ustawy norymberskie uprawomocniły rasizm. Ogromne tereny, na których odbywały się zjazdy NSDAP, są przykładem zastosowania 
przez nazistów swoich wizji w architekturze. Z kolei po II wojnie światowej zbrodniarze wojenni zostali skazani w procesach norymberskich. 
W mieście odnaleźć można również powiązania z Polską – np. znajduje się tutaj Dom Krakowski. A Wit Stwosz, który wyrzeźbił krakowski 
Ołtarz Mariacki, mieszkał potem i pracował aż do śmierci właśnie w Norymberdze. Czy zjadłby on chętniej kiełbasę krakowską czy 
norymberską?

Miasto partnerskie: Kraków (województwo małopolskie)

Pytanie: Co otrzymamy, gdy poprosimy w Norymberdze o „drei im Weckla” (trzy w Weckla)?

Potsdam / Poczdam
Brandenburg / Brandenburgia

Mögt ihr Filme? Dann müsst ihr unbedingt nach Potsdam. Die Stadt ist für Deutschland das, was Łódź für Polen ist: die „Filmhauptstadt”.  
Im Stadtteil Babelsberg gibt es große, traditionsreiche Filmstudios, in denen schon vor 100 Jahren die Stummfilm- Kameras der UFA surrten. 
Noch heute werden dort Hollywood-Blockbuster gedreht. Gleich nebenan ist jede Menge Action: Im Filmpark können Kinder und Erwachsene 
in die Welt der Filmproduktion eintauchen – mit Originalkulissen, Stuntshows und einem künstlichen Vulkan. Und Kinos gibt es dort natürlich 
auch. Gleich um die Ecke, an der Filmhochschule Potsdam, studieren die Starregisseure von morgen, während das Filmmuseum Fotos und 
die Originalrequisiten von internationalen Klassikern zeigt. Bewegte Bilder sind nicht so euer Ding? Dann geht doch einfach im Schlosspark 
Sanssouci auf Entdeckungstour und sucht den Weinberg, den chinesischen Pavillon und die künstliche Grotte! Ein paar Meter weiter steht ein 
altes Dampfmaschinenhaus, das einer Moschee zum Verwechseln ähnlich sieht. Und besonders wichtig für deutsche und polnische Schüler: 
In Potsdam könnt ihr die deutsche Filiale des Deutsch-Polnischen Jugendwerks besuchen.

Partnerstadt: Oppeln (Woiwodschaft Oppeln)

Frage: Welche deutsch-polnischen Film-Koproduktionen kennt ihr?

Lubisz filmy? To musisz koniecznie jechać do Poczdamu. To miasto jest dla Niemiec tym, czym Łódź dla Polski – filmową stolicą kraju. 
W dzielnicy Babelsberg znajdują się duże, stare studia filmowe, w których już 100 lat temu wytwórnia UFA kręciła nieme filmy. Po dziś 
dzień produkowane są tam nawet wielkie hollywoodzkie hity. Można się tu także znaleźć w środku produkcji filmowej – w Parku Filmowym 
Babelsberg zobaczycie plany oryginalnych scen, pokazy kaskaderskie czy wybuch sztucznego wulkanu. Oczywiście można tam także pójść 
do kina. A tuż za rogiem, w Szkole Filmowej w Poczdamie, studiują przyszłe gwiazdy reżyserii. Z kolei w Muzeum Filmowym obejrzycie 
zdjęcia i oryginalne rekwizyty z klasycznych już produkcji. Ruchome obrazy was nie kręcą? Idźcie więc do parku Sanssouci i odszukajcie tam 
winnicę, chiński pawilon czy sztuczną grotę. Kilka metrów dalej znajdziecie też stary dom silnika parowego, który do złudzenia przypomina 
meczet. I jeszcze jedno: w Poczdamie możecie odwiedzić siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Miasto partnerskie: Opole (województwo opolskie)

Pytanie: Jakie znasz filmowe polsko-niemieckie koprodukcje?

Schwarzwald / Szwarcwald (Czarny Las)
Baden-Württemberg / Badenia-Wirtembergia

Durch Deutschlands größtes Mittelgebirge geht ein unsichtbarer Riss. Denn obwohl Schwaben im Osten und Badener im Westen schon seit 
Jahrhunderten Tür an Tür leben, betrachten sie sich gegenseitig immer noch skeptisch. Den jährlich über 7 Mio. Touristen – davon viele aus 
dem Ausland, die vor allem nach Kirschtorte, Kuckucksuhren und traumhaften Bergwäldern Ausschau halten – kann’s egal sein, denn sie 
können das beste aus beiden Kulturen genießen: die schwäbischen Maultaschen ebenso wie die leichte, französisch beeinflusste Badener 
Küche. Der berühmte Schwarzwälder Schinken darf sogar ausschließlich hier hergestellt werden. Moment mal – hört ihr es auch so laut 
ticken? Dann seid ihr mit Sicherheit in Furtwangen gelandet. Das Städtchen beherbergt nicht nur die größte Uhrensammlung Deutschlands, 
sondern ist auch noch auffällig jung – zwei Drittel der Einwohner sind Studenten, so viele wie nirgendwo sonst im Land. Und wie kann man 
sich vom Studieren erholen? Zum Beispiel beim Sport! Zum Glück ist Hinterzarten nur eine halbe Stunde entfernt. Neben Langlauf ist vor 
allem Skispringen in dem Luftkurort so populär, dass keiner auf Schnee warten muss – auch im Sommer finden Wettbewerbe statt.

Partnerstadt: -

Frage: In Baiersdorf erinnert ein Museum an einen Autor berühmter Märchen (u. a. „Kalif Storch“), die zum Teil im Schwarzwald spielen. Wer 
ist das und welche Geschichten hat er noch geschrieben?

Przez największe w Niemczech pasmo górskie średniej wielkości przechodzi niewidzialne pęknięcie. Chociaż Szwabowie na wschodzie 
i Badeni na zachodzie już od setek lat mieszkają drzwi w drzwi, wciąż spoglądają na siebie sceptycznie. A ponad 7 mln turystów (w tym wielu 
z zagranicy), którzy przyjeżdżają tutaj po torty Czarny Las, zegary z kukułką i do pięknych górskich lasów, niewiele to obchodzi. Mogą oni 
cieszyć się tym, co najlepsze w obu kulturach: szwabskimi pierożkami czy lekką kuchnią badeńską, bogatą w elementy kuchni francuskiej. 
Również słynna szynka szwarcwaldzka wytwarzana może być tylko tutaj. Chwileczkę – słyszycie, jak coś głośno tyka? W takim razie na 
pewno jesteście w Furtwagen. W miasteczku zgromadzono największą kolekcję zegarów na świecie. Jest ono również zaskakująco młode 
– dwie trzecie mieszkańców stanowią studenci, więcej niż gdziekolwiek w kraju. A w jaki sposób można odpocząć od nauki? Na przykład 
uprawiając sport! Na szczęście Hinterzarten jest oddalone tylko o pół godziny. W tym uzdrowisku, obok nart biegowych, skoki narciarskie są 
tak popularne, że nikt nie chce czekać na śnieg – zawody odbywają się tutaj także w lecie.

Miasto partnerskie: -

Pytanie: W Baiersdorfie mieści się muzeum pewnego autora słynnych baśni (m.in. „Opowieści o kalifie bocianie”), z których kilka rozgrywa 
się w Szwarcwaldzie. Co to za autor i jakie jeszcze książki napisał?

Stuttgart / Stuttgart
Baden-Württemberg / Badenia-Wirtembergia

Manche Produkte aus der Landeshauptstadt Baden-Württembergs sind auch in Polen häufig zu sehen – aber man muss schon schnell genug 
hinschauen, wenn sie vorbei zischen. Hier schraubte Gottlieb Daimler an seinem Benzinmotor, mit dessen Nachfolger bis heute die Autos der 
Marke Mercedes ausgerüstet werden. Noch etwas lauter und schneller geht es im Stadtteil Zuffenhausen zu, wo Porsche seine Sportwagen 
montiert. Die Autobauer werden für das bewundert, was als typisch für die hier lebenden Schwaben gilt – Strebsamkeit, Sparsamkeit und 
Fleiß. Nur so lässt sich erklären, wie ein ländliches Gebiet eine so bedeutende Industriemetropole hervorbringen konnte. Aber natürlich 
arbeiten auch die Schwaben nicht Tag und Nacht. In ihrer Freizeit greifen sie zum Beispiel gerne zum Weinglas. Das Klima ist perfekt für 
gute Trauben. Ideal zum Wein passen Spätzle – nudelähnliche Stücke aus Eierteig, die z.B. mit Käse überbacken prima schmecken. Beim 
Essen könnt ihr mit den Stuttgartern diskutieren, ob ihr Talkessel trocken oder nass ist: Einerseits regnet und schneit es hier sehr wenig, 
andererseits liefern mehr als 250 Brunnen täglich 22 Millionen Liter Mineralwasser.

Partnerstadt: Lodz (Woiwodschaft Lodz)

Frage: Viele Stuttgarter haben täglich mit „Stäffele“ zu tun. Was ist damit gemeint?

Niektóre produkty ze stolicy Badenii-Wirtembergii są często spotykane w Polsce – ale trzeba patrzeć uważnie, żeby szybko nie stracić ich 
z oczu. To tutaj Gottlieb Daimler skręcał swoje silniki benzynowe, w które do dziś wyposażone są samochody marki Mercedes. A jeszcze 
głośniej i szybciej jest w dzielnicy Zuffenhausen, w której Porsche montuje swoje sportowe auta. Z kolei sami producenci samochodów 
podziwiani są za rzekomo typowe cechy mieszkańców Szwabii – ambicję, oszczędność i pracowitość. Tylko to tłumaczy, dlaczego obszary 
wiejskie zamieniły się w tak ważny ośrodek przemysłowy. Ale oczywiście Szwabowie nie pracują dzień i noc. W wolnym czasie sięgają 
np. po kieliszek wina. Jest tu wymarzony klimat do uprawy dobrych winogron. Do wina zaś idealnie pasować będą „Spätzle” – kluseczki, 
które świetnie smakują np. z zapiekanym serem. Po jedzeniu możecie sobie podyskutować ze Stuttgartczykami o tym, czy ich kotlina jest 
mokra czy sucha: z jednej strony rzadko tutaj pada deszcz i śnieg, ale z drugiej ponad 250 odwiertów dostarcza dziennie 22 mln litrów wody 
mineralnej. 

Miasto partnerskie: Łódź (województwo łódzkie)

Pytanie: Wielu Stuttgartczyków ma codziennie do czynienia z „Stäffele”. Co to oznacza?

Ruhrgebiet / Zagłębie Ruhry
Nordrhein-Westfalen / Nadrenia Północna-Westfalia

Schon im Mittelalter gab es hier mehrere Orte, aber der „Ruhrpott“ blühte – wie Oberschlesien – erst mit dem Bergbau im 19. Jahrhundert 
so richtig auf. Um die Hochöfen herum wucherten die Städte so wild, dass heute keine Stadtgrenzen mehr erkennbar sind. Vor 100 Jahren 
kamen viele „Ruhrpolen“ hierher, deren Familien man immer noch an Nachnamen wie Kowalski, Koslowski oder Schimanski erkennt. Die 
Gelsenkirchener Fußballmannschaft Schalke 04 wurde lange Zeit abfällig und neidisch „Polackenverein“ genannt: Der legendäre „Schalker 
Kreisel“ um Kuzorra und Szepan (!) spielte in den Dreißigern die Gegner schwindlig. Immer wieder spielten hier Polen und Fußball eine Rolle. 
Während der WM 2006 begann im Westfalenstadion mit dem Spiel Deutschland gegen Polen das „Sommermärchen“. Der BVB, der deutsche 
Meister von 2011 und 2012, wurde wegen seiner Spieler Lewandowski, Piszczek und Błaszczykowski auch als „Polonia Dortmund“ bekannt. 
Weil der Bergbau im „Revier“ keinen Gewinn mehr bringt, musste man sich neben Fußball etwas Neues einfallen lassen: Als Europäische 
Kulturhauptstadt präsentierte Essen 2000 die Region als Zentrum von Kunst und Kultur. Museen in alten Fabriken? Sind hier ganz normal.

Partnerstadt: Essen – Zabrze (Woiwodschaft Schlesien) / Gelsenkirchen – Olsztyn (Woiwodschaft Ermland-Masuren)

Frage: Welche in Deutschland aktiven Sportler kennt ihr, die ursprünglich aus Polen stammen?

Już w średniowieczu było tu kilka miejscowości, ale rozkwit Zagłębia Ruhry – jak w przypadku Górnego Śląska – przypadł na XIX wiek, 
wraz z rozwojem górnictwa. Miasta tak szybko mnożyły się wokół pieców hutniczych, że dziś nie da się zauważyć granic pomiędzy nimi. 
Przeszło 100 lat temu przyjechało tutaj wielu „Ruhrpolaków”, stąd też po dziś dzień wiele rodzin nosi nazwiska takie jak Kowalski, Koslowski 
czy Schimanski. Drużyna piłkarska Schalke 04 z Gelsenkirchen przez długi czas była nazywana lekceważąco i jednocześnie zazdrośnie 
„polaczkowym klubem” – grał tam w latach 30. legendarny „bączek schalkerski”, m.in. z Kuzorrą i Szepanem (!). Potrafili oni niezwykle 
szybko pokonać przeciwników. Wciąż od nowa ważną rolę odgrywa tu Polska i piłka nożna. Tak zwana „niemiecka bajka letnia” rozpoczęła 
się w Westfalenstadion meczem Polska-Niemcy podczas mistrzostw świata w 2006 roku. Był to okres, w którym prawie wszyscy kibicowali 
drużynie narodowej, piękna pogoda sprzyjała świętowaniu, a barwy RFN po raz pierwszy można było zobaczyć na każdym domu czy koszulce. 
Klub BVB (nazywany wówczas również „Polonią Dortmund”), mistrz Niemiec z lat 2011-2012, znany był ze swoich graczy: Lewandowskiego, 
Piszczka i Błaszczykowskiego. A skoro górnictwo nie przynosi już większych zysków, trzeba było oprócz piłki nożnej wymyślić coś nowego  
– Essen z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2000 roku prezentowało region jako centrum sztuki i kultury. Muzea w starych fabrykach?  
To tutaj zupełnie normalne.

Miasto partnerskie: Essen – Zabrze (województwo śląskie) / Gelsenkirchen – Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie)

Pytanie: Jakich znasz aktywnych sportowców w Niemczech pochodzących z Polski?

Trier / Trewir 
Rheinland-Pfalz / Nadrenia-Palatynat

Einen Rekord hält diese Stadt an der Grenze zu Luxemburg ganz sicher – Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Sie hat weit über 2.000 
Jahre auf dem Buckel. Und das sieht man ihr auch an. Da viele Bauten noch aus den Zeiten stammen, als die Römer „Augusta Treverorum“ 
gründeten und regierten, könnte man hier problemlos Asterix-Comics verfilmen. Schließt einfach die Augen und macht in Gedanken eine 
Zeitreise: Im Amphitheater aus dem 1. Jh. könnt ihr euch Gladiatorenkämpfe vorstellen, durch die ca. 80 Jahre später gebaute Porta Nigra 
(Schwarzes Tor) und über die Römerbrücke hört ihr plötzlich Pferdegespanne trappeln und in den Thermen aus dem 4. Jh. sprudelt auf einmal 
wieder Wasser. Die Umgebung von Trier sieht aus wie im Bilderbuch – die Stadt liegt am Ende des Moseltals. Der Fluss Mosel windet sich 
zwischen Koblenz und Trier wie eine Schlange durch Weinberge und kleine Winzerstädtchen. Direkt neben dem Fluss verläuft ein Radweg von 
ca. 200 km. Den könnt ihr ganz gemütlich in 3–6 Tagen entlang strampeln – kein einziger Hügel wird euch bremsen.

Partnerstadt: -

Frage: Die Mosel mündet am „Deutschen Eck“ in Koblenz in den Rhein, den längsten Fluss Deutschlands. Welche deutschen und polnischen 
Flüsse kennt ihr noch?

To miasto leżące na granicy z Luksemburgiem z pewnością pobiło przynajmniej jeden rekord – Trewir jest najstarszym miastem w Niemczech. 
Ma już ponad 2000 lat. I bardzo łatwo to zauważyć. Jako że wiele budynków pamięta czasy, kiedy Rzymianie założyli miasto Augusta 
Treverorum (nazwane tak na cześć cesarza Augusta), można by sfilmować tutaj komiksowe przygody Asterixa. Wystarczy zamknąć oczy 
i przenieść się w czasie: w amfiteatrze z 1 w. n.e. możecie wyobrazić sobie walki gladiatorów, usłyszycie przejeżdżające przez rzymski 
most furmanki i zbudowaną około 80 lat później „Porta Nigra” (Czarną Bramę), a w termach z 4 w. n.e. zobaczycie tryskającą znowu wodę. 
Okolica Trewiru wygląda jak z obrazka – miasto leży na końcu Doliny Mozeli. Rzeka Mozela wije się pomiędzy winnicami i małymi winnymi 
miasteczkami od Koblencji do Trewiru jak wąż. Z kolei tuż obok rzeki biegnie ścieżka rowerowa, która mierzy ok. 200 km. Tam możecie 
całkiem wygodnie pedałować przez 3-6 dni i żadne wzgórze was nie powstrzyma. 

Miasto partnerskie: -

Pytanie: Mozela łączy się w „Niemieckim Rogu” w Koblencji z najdłuższą rzeką Niemiec – Renem. Jakie znasz jeszcze niemieckie i polskie 
rzeki?

Wolfsburg / Wolfsburg
Niedersachsen / Dolna Saksonia

„Wenn VW hustet, dann hat Wolfsburg Grippe.“ Dieser beliebte Satz zeigt, dass sich in Wolfsburg alles ums Auto dreht. Ohne die Autofabrik 
und ihre vielen Zulieferer wäre die Stadt gar nicht erst entstanden – sie wurde 1938 extra aus dem Boden gestampft, um Wohnraum für 
die vielen Arbeiter zu schaffen, die massenhaft „Volkswagen“-Autos bauen sollten. Heute dirigiert der Konzern von hier aus ein weltweites 
Imperium – er hat nicht nur in Uitenhage (Südafrika), Aurangabad (Indien) und Puebla (Mexiko) Filialen, sondern auch im polnischen Posen 
(Poznań). Aber warum Wolfsburg besuchen, wenn die Stadt ohnehin auf allen Straßen der Welt vertreten ist? Na, zum Beispiel weil es hier 
die „Autostadt“ gibt. Wer hier sein neues Auto abholen will, wird nicht nur von zehn verschiedenen Restaurants erwartet, sondern auch von 
einem Luxushotel, einer Bäckerei und einer Eismanufaktur. Klingt eher nach einem Erlebnispark für Große? Dann gibt es ein Stückchen 
weiter in Soltau eine Alternative für die ganze Familie – Deutschlands größten Freizeitpark mit Achterbahnen, Shows, Karussells, Schaukeln, 
Hochseilgarten, Spielplätzen und und und…

Partnerstadt: Bielsko-Biała (Woiwodschaft Schlesien)

Frage: Seit einigen Jahren fahren in vielen deutschen Städten Busse aus polnischer Produktion. Wie heißt die Marke und wo kommt sie her?

„Kiedy Volkswagen kaszle, wtedy Wolfsburg ma grypę”. To popularne powiedzenie pokazuje, że w Wolfsburgu wszystko kręci się wokół 
samochodów. Bez fabryki samochodów i innych dostawców to miasto w ogóle nie pojawiłoby się – w 1938 roku zostało specjalnie 
zbudowane od zera, aby zapewnić mieszkania pracownikom zatrudnionym przy masowej produkcji Volkswagena. Dziś z tego miejsca zarząd 
koncernu dyryguje światowym imperium – ma swoje filie nie tylko w Uitenhage (RPA), Aurangabadzie (Indie) czy w Puebla (Meksyk), ale 
również w Poznaniu. Po co jednak odwiedzać miasto, które jest już reprezentowane na wszystkich ulicach świata? Choćby z tego powodu, 
że jest tutaj „miasteczko samochodów”. Kto chce stąd odebrać swój nowy pojazd, może w Wolfsburgu odwiedzić nie tylko 10 różnych 
restauracji, lecz także luksusowy hotel, piekarnię i lodziarnię. Brzmi trochę jak park rozrywki dla dorosłych? Nieco dalej od miasta, w Soltau, 
znaleźć można alternatywę już dla całej rodziny – największy park rozrywki w Niemczech z kolejkami górskimi, karuzelami, huśtawkami, 
placami zabaw itd.

Miasto partnerskie: Bielsko-Biała (województwo śląskie)

Pytanie: Od paru lat jeżdżą w niemieckich miastach polskie autobusy. Jakiej są marki i skąd pochodzą?
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Poznajmy się!
Właśnie przyjechali uczestnicy projektu wymiany  
polsko-niemieckiej. Pierwszy wspólny wieczór: powitanie, 
zapoznanie się z miejscem, w którym spędzą razem kilka dni 
i trochę informacji o programie. Co ich tu czeka? Jak będzie? 
Każdy z uczestników ma swoje wyobrażenia i własną historię, 
którą być może chciałby podzielić się z innymi?

Zapraszamy do zabawy z mapą:

 » Dobierzcie się w polsko-niemieckie grupki po 4-6 osób.

 » Znajdźcie i zaznaczcie na mapie miejscowość, w której mieszkacie.  
Jakie znacie ciekawe historie związane z waszą miejscowością?  
Skąd pochodzą wasi niemieccy partnerzy? Co wiecie o miejscu,  
w którym mieszkają? Co łączy wasze miejscowości? Jak daleko  
od siebie mieszkacie?

 » Czy chcecie się odwiedzić? Jak długo będzie trwała podróż?  
Przez jakie regiony będzie prowadziła?

 » Czy są w waszym kraju regiony, w których chętnie spędzacie wakacje? 
Czy w sąsiedzkim kraju są podobne miejsca? 

 » Niektóre miejsca i regiony mają ze sobą coś wspólnego  
– połączcie je kreską i wyjaśnijcie, co to jest!

 » Teraz możecie podzielić się z innymi swoimi opowieściami.

 » Przygotujcie skrót waszych rozmów i zaprezentujcie  
je wszystkim na forum.

Nie zapomnijcie użyć mapy – dobrej zabawy! ;)

Hallo, wer seid ihr denn?
Die Teilnehmer/ -innen eines deutsch-polnischen 
Austauschprojekts sind gerade angekommen. Erster 
gemeinsamer Abend: Nach der Begrüßung sehen sich alle an dem 
Ort um, an dem sie ein paar Tage miteinander verbringen werden. 
Das Programm wird bekannt gegeben. Was erwartet uns? Wie 
wird es werden? Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer  bringt 
eigene Vorstellungen und Geschichten mit – vielleicht will sie 
oder er diese mit den anderen teilen ...

Dabei kann euch die Landkarte helfen:

 » Bildet deutsch-polnische Gruppen von 4-6 Personen.

 » Findet auf der Landkarte eure Wohnorte und kennzeichnet sie. Fallen 
euch interessante Geschichten darüber ein? Wo kommen eure polnischen 
Partner her? Was wisst ihr schon über den Ort, an dem sie leben? Gibt 
es etwas, was eure Wohnorte verbindet? Wie weit sind sie voneinander 
entfernt?

 » Wie könntet ihr euch gegenseitig besuchen? Wie lange würde die Reise 
dauern und durch welche Regionen würde sie führen?

 » Gibt es in eurem Land Orte, wo ihr gerne Urlaub macht? Findet ihr im 
anderen Land Orte, die so ähnlich sind?

 » Manche Orte und Regionen haben etwas gemeinsam – verbindet diese 
Orte durch Striche und erklärt die Gemeinsamkeiten!

 » Jetzt könnt ihr den anderen eure Geschichten erzählen.

 » Fasst euer Gespräch zusammen und stellt die Ergebnisse der ganzen 
Gruppe vor.

Vergesst darüber nicht, die Landkarte zu benutzen – viel Spaß! ;)
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