Lekcja bujania w chmurach. Ale całkiem poważnie
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Małgorzata Thiel marzy o pilotowaniu F-16, Agnieszka Hajduk chce zostać stewardesą. Obie są
gimnazjalistkami. W sobotę zrobiły pierwszy krok w chmury - zgłosiły się do klasy lotniczej
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W Poznaniu korki mniejsze, bo benzyna ...
Zobacz najlepsze zdjęcia świata [GALERIA]
Lech Poznań traci punkty i sam stawia się ...
W Poznaniu będzie gdzie przysiąść
Inspektorzy na wojnie z LED-owymi reklamami
Koleje Wielkopolskie nie pojadą do... ...
Święty Wojciech: odpust bez entuzjazmu
r e k la m a

Sobota rano, lotnisko Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy. Na lot
szybowcem podczas drzwi otwartych czeka kilkudziesięciu
gimnazjalistów. Wszyscy marzą o dostaniu się do klasy lotniczej w XIV
LO w Poznaniu. Zanim rozpoczną naukę, muszą zaliczyć badania
lotniczo-lekarskie, testy sprawnościowe oraz dobrze zdać egzaminy
gimnazjalne.
Fot. Andrzej Monczak / AG
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Tomasz Kwaterowski (w okularach) i
Wojciech Cwojdziński uczyli się w
klasie...
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Dla Małgorzaty Thiel był to pierwszy lot w życiu. - Świetne uczucie. Jak
wystartowaliśmy, wgniotło mnie w fotel, a przy lądowaniu potrząsało i
mną, i samolotem. Nie mogę się doczekać, żeby to powtórzyć - mówi
Małgosia, odpoczywając na trawie. - F-16 są naprawdę fajne.
Chciałabym zostać pilotem wojskowym - dodaje rozmarzona.
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W sobotę nie miała jeszcze okazji chwycić za stery. Lot miał tylko sprawdzić, jak czuje się w powietrzu. Jeśli
zostanie przyjęta do klasy lotniczej, w wakacje pojedzie na tzw. "podstawówkę szybowcową". Najlepsi będą
mieli okazję samodzielnie pokierować szybowcem.

REKLAMA

Agnieszka Hajduk przyjechała z Szamocina. - Od dziecka marzę, by latać, a do dziś nie miałam jeszcze okazji.
Odkąd uczę się w gimnazjum, wiem, że pójdę do klasy lotniczej - zapewnia. Na swój lot czekała w sobotę
ponad cztery godziny.
Klasa lotnicza działa w XIV LO w Poznaniu od sześciu lat. Nauka wraz z lekcjami latania jest bezpłatna.
Licealiści pod kątem studiów uczą się rozszerzonej matematyki, fizyki oraz geografii. Raz w tygodniu mają
zajęcia z awioniki. - Zanim oderwiemy się od ziemi, musimy opanować teorię. Uczymy się m.in. techniki
pilotażu, meteorologii oraz historii lotnictwa. Omawiamy również wypadki lotnicze, bo do większości z nich
dochodzi z winy pilota - opowiada Kamil Konik, uczeń drugiej klasy. W przyszłości chce zostać pilotem
cywilnym. Jakub Adamkiewicz ma na koncie 140 lotów, czyli wylatał ok. 20 godzin. W tym roku zamierza
zdobyć licencję pilota szybowcowego: - Planuję studia w Dęblinie. Marzą mi się odrzutowce, zwłaszcza F-16,
ale innymi też nie pogardzę.
Trzy razy w roku - wiosną, latem i jesienią - uczniowie klasy lotniczej z XIV LO wyjeżdżają na obozy lotnicze.
Uczą się m.in. sterowania szybowcem, lądowania oraz akrobacji. Opłacają jedynie zakwaterowanie i
wyżywienie. Latanie jest nagrodą za wyniki w nauce - uczniowie muszą mieć średnią co najmniej 4,0. Latanie jest motywacją, aby zdobywać jak najlepsze oceny - nie kryje Adam Bielak.
Od tego roku pierwsi absolwenci klasy lotniczej - już jako instruktorzy - uczą latania swoich następców.
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