
TROPIKALNA WYSPA POD BERLINEM 

- wielki hangar pełen egzotyki 
 

   
 

  Na dzień 12 lutego cała nasza klasa czekała od dawna! Termin ten wiązał się bowiem z wyprawą do Tropi-
cal Islands w Niemczech, gdzie większość z nas miała okazję być po raz pierwszy w życiu. Tropical Islands to 
wspaniały park wypoczynku, zwany potocznie „tropikalną wyspą”. 
 Około godziny 7:00 rano, z plecakami pełnymi jedzenia i przyborami do pływania, wsiedliśmy do autoka-
ru, który ruszył w kierunku Berlina spod naszej szkoły. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, naszym oczom ukazał się 
ogromny, błyszczący  hangar. W czasach wojennych w miejscu tym mieściło się lotnisko wojskowe, jednak sam 
budynek hali został wybudowany około 1998 roku. W miejscu tym miały być produkowane ogromne sterowce. W 
2004 roku nowy właściciel otworzył w nim raj dla wszystkich – „tropikalną wyspę”. Ka żdy z nas był bardzo pod-
ekscytowany jego wielkością i nie mógł doczekać się wejścia do środka. Po wejściu do hali zaparło nam dech w 
piersiach. Naszym oczom ukazały się egzotyczne widoki, a i temperatura powietrza była zdecydowanie wyższa od 
tej, do której na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni. Momentalnie zrobiło nam się strasznie gorąco – termometry 
wskazywały bowiem 26°C, przy wilgotności powietrza 64%.  

 
Na samym początku 
cała nasza grupa 
została wyposażona      
w „zegarki” z chipem, 
na którym naliczany 
był czas naszego pobytu 
i ewentualne dodatkowe 
opłaty.        Następnie 
udaliśmy się do szatni, 
gdzie szybko przebra-
liśmy się, by od razu 
rozpocząć zwiedzanie. 
Ze względu na to, że 
obiekt ten ma powie-
rzchnię ponad sześciu 
hektarów, niezbędne 
było zapoznanie się z 
planem wyspy, tak aby 
później nikt z nas nie 
zgubił się już w czasie 

zabawy. Podczas obchodu, na każdym kroku ukazywał się nam bajkowy krajobraz pełen zieleni i turkusu. Na cały 
park rozrywki składaj ą się trzy obszary tematyczne, a mianowicie Tropikalna Wioska, Las Tropikalny oraz Mo-
rze Południowe, a każdy z nich sprawia niesamowite wrażenie i pozwala choć na chwilę zapomnieć o codzienności.  

Na turystę czeka wiele atrakcji; wycieczka po Lesie Tropikalnym, spacery po plaży, zjazdy ze zjeżdżalni, 
oglądanie zwierząt (głównie ptaków, ryb i żółwi), gra w minigolfa, lot balonem, kąpiele w wodzie o temperaturze 
średnio 32 °C, pływanie w rwącej rzece, rejs łódką, relaks w jackuzzi lub Strefie Saun, jazda gokartami i inne za-
bawy dla dzieci w klubie Tropino. Można również spędzić więcej czasu na wyspie i wykupić nocleg w namiotach, 
domkach lub hotelu, który wygląda jak statek.  

 Każda grupa zwykle jednogłośnie podejmowała decyzję, że pierwszym celem pobytu będą zjeżdżalnie. Na 
niebieskiej można było rozpędzić się aż do 70km/h i dlatego jest ona dozwolona od 15 roku życia. Była też czerwo-
na, na której „podróż w dół” odbywała na specjalnej oponie. Najwięcej czasu spędzaliśmy chyba na zielonej, bar-
dzo szerokiej, falistej ślizgawce. Ciekawie było też w zamkniętych zjeżdżalniach, gdzie emocje potęgowała ciem-
ność. Zjeżdżaliśmy w różnych układach: pojedynczo, w grupkach na jednej oponie, co sprawiało, że wszyscy spa-
dali lub wpadali na siebie, więc trudno się było powstrzymać od śmiechu. 

  Jeśli kto ś wybrał się na mały spacer, na pewno zwrócił uwagę na rwącą rzekę i dwa duże wodospady. 
Uwagę  przykuwały także pięknie ubarwione ptaki: pawie, flamingi. Między konarami drzew słychać było ćwier-
kanie ptaków. Dodatkowo z głośników dobiegały „odgłosy dżungli”, aby odpoczywający  ludzie bardziej odczuli 
atmosferę tego miejsca. 
 
  



 Każda z grup chętnie zaglądała także do klubu Tropino. To duży plac zabaw z wieloma atrakcjami dla 
dzieci w różnym wieku. My także znaleźliśmy tam coś dla siebie. Jedni  korzystali z toru kartingowego z samocho-
dzikami, pływali łódeczkami albo wspinali się w rozległym kompleksie linowym czy strzelali z wyrzutni koloro-
wymi kulkami. 
 O godz. 14:00 wszyscy 
stawili się na umówionej zbiórce na 
małą lekcję przyrody. Poprowa-
dziła ja nauczycielka - pani Elżbieta 
Bączyńska, która była jednym  z 
opiekunów wycieczki. Pani Ela 
opowiadała nam o glebie, klimacie  
i roślinach rosnących na wyspie. 
Dowiedzieliśmy się m.in. się, że 
storczyki (popularne u nas kwiaty 
doniczkowe) w naturze rosną na 
drzewach! Nie tak jak jabłka czy 
gruszki, ale swoimi korzeniami w 
formie pnączy oplątuj ą gałąź 
drzewa. Spacer po lesie tropika-
lnym jest urozmaicony ścieżką  
dydaktyczną z gablotami z różnymi 
eksponatami. Na żywo mogliśmy 
podziwiać piękne flamingi, żółwie, 
wielkie ryby czy papugi.   

Nasz pobyt na Tropikalnej 
Wyspie trwał do godz. 16. Gdy wszyscy się ubrali 
i rozliczyli w kasach, mogliśmy wyjechać 
autokarem z powrotem do Stargardu. Czas 
podróży umilali śmy sobie piosenkami. O miej-
scach i miejscowościach, przez które przejeżdża-
liśmy, opowiadał nam pilot - pan Wrzesław 
Mechło. Okazało się, że jest on również pisarzem 
i pokazał nam kilka swoich książek o historii 
Pomorza Zachodniego.  

Nauczyciele z opiekunami zorganizowali 
w autokarze mały konkurs piosenki.   Na pierw-
szym postoju ogłoszono wyniki: ku naszemu 
zaskoczeniu wszyscy wygrali i dostali po... 
pączku. Przecież to był tłusty czwartek! Po kilku 
godzinach podróży byliśmy już w domach. 
  Wycieczka do Tropical Islands 
bardzo nam się podobała i była dla wszystkich 
niezwykłym przeżyciem. Mogliśmy zobaczyć na 
niej tajemnice tropików, których na co dzień – 

mieszkając w środkowej Europie – nie mamy. Odwiedzenie tak niesamowitego miejsca na pewno utkwi nam na 
długo w pamięci.  
                                                                                                        Maja Bonisławska, Oskar Druszcz, Grzegorz Kmita 
I na koniec garść uwag spostrzegawczej Mai:  
 

Wśród odwiedzających wyspę byli oczywiście Niemcy, Polacy, a także Anglicy, Azjaci i inni. Wywniosko-
wałam to z wyglądu tych ludzi oraz języka, w którym mówili. Jeśli chodzi o Polaków, to wypoczywały przede 
wszystkim grupy zorganizowane (wycieczki), a czasem rodziny (mama, tata, córka lub syn). Natomiast patrząc, 
jak zachowują się Niemcy, jakie są ich trendy i upodobania, zauważyłam, że prawie co czwarty Niemiec miał tatu-
aż! Trochę mnie to zdziwiło, a jednocześnie zrozumiałam, dlaczego na wyspie taką popularnością wśród dzieci 
cieszył się zmywalny tatuaż robiony metodą airbrush. Stwierdzam również, że niestety u naszych zachodnich są-
siadów jest bardzo dużo otyłych osób. Ich liczba jest na pewno większa niż u nas, w Polsce.  
    Robiąc zakupy w sklepach z ubraniami, pamiątkami i jedzeniem, spostrzegłam, iż wielu sprzedawców 
płynnie mówi po polsku! Sprawnie posługują się też  językiem angielskim, choć nie wszyscy. Jedna z pań obsługu-
jąca turystów, na moje zapytanie „What time is it?”, pokazała mi tylko swój telefon z wyświetloną godziną. Ale 
mimo wszystko na wyspie nie zabłądzimy (wszystkie tabliczki są także w języku polskim) i na pewno będziemy 
mogli w podstawowym zakresie porozumieć się z personelem.  

                                                                                                                                      Maja Bonisławska 


