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Studio Babelsberg  to 
najstarsze na świecie studio 
filmowe, znajdujące się koło 
Poczdamu  w Niemczech. 
Działające do dziś miasteczko 
filmowe zajmuje obszar 24 
hektarów. Obejmuje zarówno 
wytwórnię filmową jak i 
niezwykle ciekawy park 
rozrywki nastawiony na 
pokazanie tajników sztuki 
filmowej. To właśnie tutaj 
powstawały kiedyś filmy o 
Indianinie Winnetou czy 
popularne bajki animowane o 
Piaskowym Dziadku. Swoje 
filmy kręcił tu m.in. Roman 
Polański czy Quentin Taran-
tino. Do Parku Filmowego w 

Babelsbergu wybraliśmy się z Biurem Turystycznym „Magellan” pod koniec maja.  
 

Tego dnia musieliśmy wstać bardzo wcześnie, ponieważ nasz cel - Park Filmowy w Babelsbergu - znajdował się ponad 
trzy godziny jazdy autokarem od Stargardu. Kiedy dojechaliśmy, było bardzo pochmurno. Jednak  to, co czekało na nas w 
środku 24- hektarowego obszaru, sprawiło, że od razu zapomnieliśmy o panującym chłodzie. Kiedy weszliśmy do parku fil-
mowego, byliśmy oczarowani wszystkimi magicznie wyglądającymi obiektami. Zobaczyliśmy place zabaw, wielki „wulkan” do 
pokazów kaskaderskich, kino 4D, sklepy z różnymi pamią-
tkami, miasteczko horrorów i wiele innych atrakcji. 
  Na początku przeszliśmy Aleją Gigantów, która swoją 
nazwę wzięła od stojących na niej wielkich posągów postaci z 
różnych filmów. Mieli śmy okazję stanąć obok takich 
olbrzymów jak: King Kong, Baron Münchhausen i Piaskowy 
Dziadek. Po krótkim zwiedzaniu poszliśmy na umówioną 
zbiórkę, skąd udaliśmy się na pokaz wyszkolonych zwierząt. 
Jego treść była dla nas trochę niezrozumiała, ponieważ 
omawiana była w języku niemieckim. Pokaz polegał jednak na 
zaprezentowaniu bardzo dobrze wytresowanych zwierząt 
m.in. kaczek, psa, świnki. Kiedy prezentacja dobiegła końca, 
pani zabrała nas do galerii Piaskowego Dziadka. Obejrzeli śmy 
tam idealnie wykadrowane zdjęcia z popularnej niemieckiej 
dobranocki z XX wieku. Mogliśmy  podziwiać różne rekwizyty 
z tej bajki, które dla większości dorosłych na pewno wydały się 
znajome. Oprócz tego  zwiedziliśmy muzeum oryginalnych przedmiotów filmowych, gdzie znajdowały się prawdziwe ekspona-

ty, rekwizyty ze znanych filmów, nagrywanych w 
wytwórni Babelsberg np. „Never Ending Story”, 
„Indiana Jones” czy „Obcy - ósmy pasażer Nos-
tromo”.  

Następnie udaliśmy się do miasteczka 
horrorów, w którym było naprawd ę strasznie. 
Zobaczyliśmy dom strachów, realistycznie rusza-
jące się groby, krypt ę z trumną hrabiego Drakuli 
i fontannę z „krwi ą”. 

Byliśmy także na świetnym pokazie 
kaskaderów, gdzie wyczynowcy przedstawiali 
technikę filmowego bicia się i strzelania. Emocje 
wzbudzało podpalanie samochodów, wybuchy, 
skoki z dużych wysokości i wiele innych atrakcji, 
które zapierały dech w piersiach. 



Odwiedziliśmy także „Panamę”, czyli 
malowniczy plac zabaw, na którym pływaliśmy 
łódką po sztucznej rzece. Było to bardzo zabawne, 
ponieważ po drodze mijaliśmy sztucznego misia 
głaszczącego kaczkę, żabę tryskająca wodą itp.  

Poszliśmy także do kina 4D, w którym mie-
liśmy okazję na własnym ciele poczuć niesamowite 
efekty, które zbliżały nas do realistycznie 
wyglądającego pokazu. Przedstawienie to było tak 
znakomite, że nie znam słów na opisanie tego 
doświadczenia. Włożyliśmy na nos okulary 3D, 
usiedliśmy na trzęsących się fotelach i patrzyliśmy 
na duży ekran. Dzięki ró żnym efektom czuliśmy, że 
bierzemy udział w przejażdżce po wyboistym Murze 
Chińskim. Na każdej górce czy zakręcie siedziska 
wychylały się na różne strony i mieliśmy wrażenie, 
że pokonujemy trasę z bohaterem filmu. Cała 
prezentacja była bardzo ekscytująca i nie zapomnę 
jej przez długi, długi czas. 
 Niestety czas wycieczki dobiegł końca i 
trzeba było wracać do domu. Tak znakomicie i radośnie spędzony dzień na długo pozostanie w pamięci mojej i moich kole-
gów. Wyprawę do Parku Filmowego w Babelsbergu będę zawsze miło wspominać i polecać swoim znajomym.                                                                                      
                                                                                                                                                                                         Oskar Druszcz 
 

Muszę przyznać, że największą frajd ę w 
Babelsbergu sprawiły mi  pokazy kaskaderskie. 
Nigdy wcześniej nie mogłam zobaczyć takiego 
widowiska z bliska. Jest to naprawdę ciężka 
praca dla występujących, ale dostarcza dużo 
frajdy oglądającym. Po zakończeniu pokazu 
udaliśmy się do kina 4D. Kiedy czekałam w 
kolejce na wejście, słyszałam krzyki dobiegające z 
sali kinowej. Przyznam szczerze, że troszkę mnie 
przestraszyły, ale na szczęście nie zniechęciły. 
Film pt.: "Mur Chi ński" robił wra żenie. 
Siedzieliśmy mocno wciśnięci w fotele. 
My śleliśmy, że nie będziemy krzyczeć, lecz 
okazało się to niemożliwe. Tak bardzo nami 
rzucało, że to było silniejsze od nas. Na pamiątkę 
pobytu w Parku Filmowym kupiłam sobie i moim 
bliskim gadżety. Będą mi one przypominać 
spędzone tam miłe chwile.                                                              

                                                                                                                                                                   Weronika Marszał 
Byłem bardzo ciekawy, jakie atrakcje 

nas czekają. Okazało się, że naprawdę sporo 
np.: kaskaderskie pokazy na żywo (m.in. 
wybuchowa mieszanka manewrów samocho-
dowych, skoków, potyczek i efektów pirote-
chnicznych). W programie było również 
interesujące show     o zwierzętach – akto-
rach, ponadto wystawa "Piaskowy Dziadek", 
uliczka z westernu z płukaniem złota, plac 
zabaw "Dżungla", "Aleja Gigantów", Chatka 
Baby Jagi z bajki "Jaś i Małgosia", "Dom 
Strachów" i wiele innych. Mnie najwięcej 
dreszczu emocji dostarczył "Dom Strachów", 
ponieważ były tam kościotrupy, wiedźmy i 
potwory. Na pamiątkę kupiłem sobie w 
„Horror sklepie” upominki, które w rzeczy-
wistym świecie budzą wśród ludzi lęk i strach. 
  Pobyt w parku filmu i rozrywki 
wywarł na wszystkich niezapomniane wraże-
nia. Była to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja, by zapoznać się z pracą specjalistów od filmowego rzemiosła czy 
odkryć niektóre filmowe sekrety.                                                                
                                                                                                                                                                            Łukasz Pomocki 


