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 Pewnego dnia na lekcji polskiego pani powiedziała, że wyjeżdżamy na wycieczkę. Ale jak to? – zasta-
nawialiśmy się. Pani powiedziała, żebyśmy się niczym nie martwili, tylko szybko zbierali. W autobusie dowie-
dzieliśmy, że jedziemy śladami Kajka, Kokosza  i Hegemona na Łysą Górę, do Szkoły Latania. Zdziwiliśmy się 
i ucieszyliśmy jednocześnie. 
 Podróż minęła błyskawicznie. Budynek Szkoły Latania znajdował się na szczycie góry. Otoczony był 
wysokim płotem i wieżyczkami. Przyjęto nas tam bardzo serdecznie i zaproponowano skrócony kurs latania 
na miotle. Bardzo ucieszyliśmy się z tego, w końcu zobaczymy ziemię z lotu ptaka.
 Po szybkim kursie i lotach próbnych dano nam w końcu własne miotły. Wziąłem swoją , wymówiłem 
zaklęcie i zacząłem lot. Leciałem nad górami, pod  sobą miałem drzewa. Zafascynowany lotem leciałem dalej 
i dalej. Nagle zorientowałem się, że odleciałem za daleko. Musiałem zawrócić. Z nerwów zapomniałem zaklęć 
i zacząłem spadać. Z hukiem uderzyłem o ziemię.
 Gdy otworzyłem oczy, zdziwiłem się bardzo. Nade mną nie było nieba, tylko sufit mojego pokoju, i 
nie leżałem na ziemi, tylko na podłodze. To był fajny sen.

Karol Nowiński
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Dziś był mój pierwszy dzień nauki w Szkole Latania. Całą noc nie mogłem spać, bo nie mogłem się doczekać 
ranka. Ciekawiło mnie, jak to będzie w takiej innej szkole niż do tej pory chodziłem. Zastanawiałem się, z 
kim będę miał zajęcia, a także,  ile będą trwać lekcje.
    Skąd się wziąłem w tej szkole? Rodzice powiedzieli, że słabo się uczę w zwykłej szkole, dlatego właśnie 
wysłali mnie do Szkoły Latania, żebym poznał nowych ludzi i nauczył się latać. Bardzo się ucieszyłem z ich 
pomysłu. 
    Gdy wszedłem do szkoły, spodobała mi się od razu. W drzwiach przywitała mnie nauczycielka, a była 
nią miła Czarownica. Zaprowadziła mnie do klasy. Było tam nas 10 uczniów. Przez cały dzień Czarownica 
uczyła nas, jak się lata na miotle. Na początku nauczyła nas zaklęcia. Koledzy i koleżanki byli bardzo mili i 
pomocni. Cały dzień był fajny i zabawny. Po 6 godzinach nauki wróciłem do domu. Odwieźli mnie w kufrze 
Kajko, Mirmił i Kokosz. Gdy wróciłem, opowiedziałem rodzicom, co robiłem w czasie lekcji w Szkole La-
tania. Podziękowałem im, że mnie wysłali do takiej wspaniałej szkoły, a także zaprosiłem Kajka, Mirmiła i 
Kokosza na herbatę i ciastko.
    Bardzo miło wspominam ten dzień. Zapytałem rodziców, czy mogę zamieszkać w Mirmiłowie. Nie-
stety się nie zgodzili, ale pozwolili mi  odwiedzić to miejsce w najbliższe wakacje. Wieczorem nie mogłem 
spać, bo myślałem już o tym, co będziemy robić w wakacje w Szkole Latania.

Adam Warda
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   Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że moja mama zapisze mnie do Szkoły Latania. 
Przecież ja nie umiem latać! Co innego grać na komputerze albo w piłkę nożną. Nie pomogły moje błagania i 
płacz. Nadszedł dzień, kiedy musiałem pójść do Szkoły Latania.
   Na wielkim dziedzińcu wszystkich uczniów przywitała pani dyrektor. Szczerze powiedziawszy, nie 
wyglądała na miłą. Zaznaczyła, że do kierowania pojazdami najlepiej nadają się kobiety. Kiedy to usłyszałem, 
pomyślałem sobie, że będę pierwszym mężczyzną, który nauczy się latać na miotle.
   Rozpoczęły się trudne zajęcia teoretyczne z latania, ale potem były pierwsze próbne 
loty pod okiem doświadczonych instruktorów. Nie było łatwo. Myliły mi się biegi, zapominałem o zaklęciach 
wstępnych. Pomimo trudnych początków w końcu instruktorki pozwoliły mi na pierwszy  samodzielny lot.  
Wystartowałem bez problemu, miotłą nie szarpało, a ja mogłem cieszyć się wspaniałym widokiem, przela-
tując nad lasami i górami. Kiedy znajdowałem się nad dachem mojego domu, pomachałem do rodziców i o 
mało nie spadłem, bo jeszcze nie miałem opanowanej techniki latania z jedną ręką. Rodzice coś krzyczeli do 
mnie, ale ja nic nie słyszałem, bo byłem wysoko w górze. Gdy spojrzałem na wskaźnik czarów, zobaczyłem, 
że poziom czarów jest bardzo niski i muszę wracać do Szkoły Latania. Okazało się, że nad lądowaniem muszę 
jeszcze popracować, ponieważ spadłem w stóg siana. 
   Tak zakończył się mój pierwszy dzień w Szkole Latania i muszę przyznać, że latanie mi 
się bardzo spodobało. A gdy urośnie mój brat, zabiorę go do szkoły, żeby mógł się nauczyć latać tak jak i ja.  

Adam Zaraza
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Pewnego dnia rozmawialiśmy z kolegami o szkole latania. Postanowiłem, że chcę chodzić do tej szkoły. Na-
stępnego dnia rodzice mnie tam zawieźli.
      Było tam dużo dzieci, które tak jak ja chciały nauczyć się latać. Na pierwszych zajęciach uczyłem 
się, jak uruchomić sprzęt, którym miałem latać. Musiałem wymyślić własne  hasło startowe, które brzmiało 
„DYWAN LEĆ W ŚWIAT MNIE NIEŚ”. Następnego dnia już latałem. Było bardzo fajnie. Problem zaczął się, 
kiedy miałem lądować. Okazało, że nie wiem, jak to zrobić. Uzmysłowiłem sobie, że zapomniałem ustalić 
hasło pozwalające wylądować. Z pomocą przyszedł mi instruktor latania. Ściągnął mnie na ziemię za pomocą 
hasła awaryjnego.                 
     Wszystko skończyło się dobrze. Nauczyłem się jednak, że  pośpiech nie popłaca. Gdybym więcej cza-
su poświęcił na naukę teorii, nie miałbym problemów z praktyką. Mimo to była to niezapomniana przygoda.

Szymon Bulicz 
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