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Magiczny Przegląd Mediów 

[Głośny stukot męskiego obuwia niósł się po korytarzu i odbijał echem od 

wiekowych ścian. Zewsząd można było dostrzec oznaki trwającej romantycznej 

atmosfery. Dzień świętego Walentego na dobre zapanował w murach Ramesville, 

przedłużając miłosne świętowanie do granic możliwości. Unoszące się w powietrzu 

czerwone lampiony i mydlane bańki w kształcie serduszek nadawały przyjemnej 

atmosfery. Ślizgon co chwilę musiał uważać, by zabłąkany cherubinek nie wplątał 

mu się we włosy. Dotarł wreszcie do dormitorium Slytherinu, gdzie klimat był już 

nieco bardziej stonowany. Zielony kolor ma właściwości uspokajające, dlatego 

chłopak odetchnął z ulgą i podążył do stolika, gdzie dobre duszyczki zostawiły dla 

niego najświeższe egzemplarze magicznych gazet.] 

 

Kolejki w Ministerstwie Magii wiją się po korytarzach niczym diabelskie sidła. Ktoś 

rozdaje licencje na teleportację bez konieczności zdawania egzaminów? A może 

darmowe wejściówki na Mistrzostwa Świata w Quidditchu? Otóż nie tym razem. 

„Prorok Codzienny” donosi – tłumy pukają do drzwi Kwatery Głównej Amnezjatorów! 

Zadaniem pracowników jest przede wszystkim modyfikowanie pamięci mugolskim 

świadkom magicznej aktywności, jednak nie przeszkadza to magom w masowym 

obleganiu instytucji. Redaktorzy postanowili dogłębnie zbadać sprawę, a na rezultaty 

swej pracy nie musieli długo czekać. Oczekujący w kolejce czarodzieje zgodnie 

przyznają, że chcą skorzystać z usług amnezjatorów, by… zapomnieć o nieudanym 

związku! W tym roku ministerialny klimat walentynek najwyraźniej nie należy do 

najbardziej udanych… 



 

 

„Prorok Niedzielny” z kolei informuje o ciekawych obserwacjach dokonanych przez 

magiczną społeczność. W listach do redakcji czytelnicy donoszą o wzmożonej, 

samoczynnej inicjatywie różdżek zawierających włókno ze smoczego serca. Magiczne 

przedmioty z tym rdzeniem najwyraźniej mocno reagują na dzień świętego 

Walentego, bowiem przypadkowe incydenty wciąż się mnożą. Przytoczyć pierwsze 

przykłady z brzegu? Cóż, różdżki mają tendencję do wystrzeliwania czerwonych 

iskier, gdy obok użytkownika przechodzi atrakcyjna osoba, często samoistnie 

rozgrzewają się do czerwoności i niespodziewanie parzą, a nawet odmawiają 

posłuszeństwa, gdy ktoś rzuca nią nieprzyjemne zaklęcie typu Furnunculus. Osoby 

posiadające różdżkę ze smoczym rdzeniem proszone są o szczególną ostrożność w 

sezonie zakochanych. 

Magiczne agencje prasowe co roku zgadzają się ze sobą, iż tygodnik „Czarownica” w 

czasie walentynek ma największą sprzedaż. Trudno się temu dziwić – w lutym znaleźć 

tam można najlepsze stroje na romantyczną kolację, lokale polecane na pierwszą 

randkę czy porady na temat savoir–vivre’u w relacjach damsko–męskich. Nawiązując 

do ostatniego z wymienionych tematów, można odnaleźć w czasopiśmie niezwykle 

interesującą recenzję książki Irsis Pius pt. „Czarodzieje są z Neptuna, czarownice są z 

Saturna”. Publikacja wydana przez Luca Books traktuje o wszelkich sprawach 

związanych z psychologią miłosnych relacji, recenzenci polecają ją więc zwłaszcza w 

tak szczególnym okresie jak święto zakochanych. Między kieliszkiem czerwonego 

trunku a słodkimi bombonierkami – czemu by nie liznąć nieco literatury… 

… byle nie takiej jak „Żongler”… 

Osiągnięcia braci Weasley dotarły aż na nagłówki czasopism naukowych. 

„Eliksirotwórstwo Praktyczne” niezwykle obszernie opisuje jeden z ich wynalazków – 

Eliksir Miłosny sygnowany nazwiskiem rudych czarodziejów. Substancja znana 

powszechnie wśród hogwardzkiej młodzieży zaczyna wzbudzać zainteresowanie 

mistrzów sztuki warzenia mikstur na całym świecie. Często porównywana jest do 

swojej silniejszej konkurentki – Amortencji. Katedry eliksirów na uniwersytetach 

magicznych wysyłają podobno wnioski do odpowiednich ministerstw magii o dotację 

na badania nad miłosną cieczą. Rodzina Weasley z pewnością może świętować 

pierwsze triumfy. 

Cóż w radiu piszczy? Chociażby „Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” i ostrzeżenie o 

podejrzanych paczuszkach zostawianych na progach domów czarodziejów. 



 

 

Redaktorzy z uwagą badają każdy list od słuchaczy, którzy otrzymali taki dziwny 

prezent. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, wiadomo tylko jedno – w środku 

paczki obdarowani odkrywają kandyzowane ananasy i małą karteczkę z dopiskiem 

„Osłódź sobie życie”. Próbki słodyczy zostały wysłane do Kliniki Magicznych Chorób i 

Urazów Szpitala Świętego Munga, by tamtejsze laboratorium dokładnie zbadało 

owoce. Pierwsze doniesienia są interesujące – wygląd ten sam, smak ten sam, ale to 

nie kandyzowane ananasy. Czyżby był to koń trojański? Czy domniemane łakocie 

nasączone są czymś nieodpowiednim? Trzymamy rękę na pulsie! 

Dzięki „Potterwarcie” natomiast wracamy do tematu nadużyć w Banku Gringotta. 

Wnikliwe śledztwo specjalnej komisji Ministerstwa Magii oficjalnie potwierdziło na 

zwołanej niedawno konferencji prasowej, iż pewna grupa śmierciożerców odpowiada 

za bezprawne pobieranie galeonów ze skarbców zamożnych rodzin magicznych. 

Podejrzenia o używaniu w tym celu zaklęcia Imperius okazały się prawdziwe. Aurorzy 

podjęli już stosowne kroki, a gobliny z Banku Gringotta zachęcają do otwierania kont 

w ich instytucji oraz do rozpoczynania z nimi współpracy. Skuteczność Ministerstwa 

w tym przypadku wydaje się być niezwykła. W końcu jak nie wiadomo, o co chodzi, to 

chodzi o pieniądze, czyż nie… 

Na horyzoncie powoli jawi nam się nadchodząca sesja egzaminacyjna i zakończenie 

roku szkolnego w Akademii Magii Ramesville. Nikt jednak nie zwalnia tempa, a 

zaangażowanie naszej społeczności budzi zachwyt i poważanie. Wciąż można brać 

udział w napływających konkursach przedmiotowych czy Rubinowych Wyzwaniach, a 

to istotne, gdy myślimy o wszelakich rankingach. Wszystkie domy dzielnie walczą o 

każdy punkt, podobnie jak uczniowie, stażyści i nauczyciele zajmują lokaty na listach 

rankingowych. Choć niewiele czasu zostało, sytuacje na podiach mogą zmieniać się z 

dnia na dzień! 

Pokój Życzeń szeroko otwiera swe wrota dla uczniów spragnionych odpoczynku, 

rozrywki i poznania nowych osób. Prefektura nie ustaje w dążeniu do zapewnienia 

rozrywki na najwyższym poziomie, stąd też ślemy zaproszenie na trzy wyjątkowe 

wydarzenia w pomieszczeniu pełnym magii i zabawy. Widzimy się w sobotnie 

wieczory o 19:10 – 13 lutego zapraszają prefekci Ravenclawu i Slytherinu, tydzień 

później spotkają się z nami prefekci Hufflepuffu i Gryffindoru, zaś 27 lutego 

oczekiwać na uczniów będzie cała obecna prefektura. 



 

 

„Na Fortuny złotym tronie siedziałem wyniosły, zdobny w wieniec powodzenia z 

wszystkich kwiatów wiosny”. Niech cytat z polskiego tłumaczenia fragmentu kantaty 

„Carmina Burana” będzie zachętą do dalszego udziału w loterii Losville. Celne 

trafienia wydają się być domeną społeczności Ramesville, stąd tyle osób ulokowanych 

na zwycięskich listach. Oby szło nam wszystkim tak dobrze, jak teraz i pamiętajcie – 

żeby wygrać, trzeba grać! 

Cherubinki fruwają, a na ich ramionach wciąż zobaczyć można stosy listów. 

Walentynkowy nastrój trwa, a czarodzieje wysyłają wyrazy miłości i uznania do 

swoich sympatii. To z pewnością efekt uruchomionej niedawno Poczty 

Walentynkowej oraz zorganizowanego w murach naszej szkoły Balu 

Walentynkowego. Pomysł najwyraźniej spodobał się wielu osobom, dlatego niech 

miłość kwitnie i czerpmy z niej wszystko, co najlepsze!  

W pierwszym tygodniu lutego mieliśmy okazję do wspaniałej rozrywki i zdobycia 

masy punktów i galeonów, bowiem zorganizowano sławetny już Tydzień Zabaw 

Magicznych. Chętni wzięli udział w zabawach prefektów i stażystów, odwiedzili 

magiczne rody, wytężyli mózgi podczas Potterville i zmierzyli się z głosami 

ankietowanych podczas Familiville. Mamy nadzieję, iż zapewniona rozrywka spełniła 

oczekiwania wszystkich, a zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy wszelkich 

osiągnięć! 

Tak oto docieramy do końca przeglądu. Czas uciekać, bo gdzieś chyba zgubił mi się 

pączek zachowany podczas tłustego czwartku, a gdy pojawia się oskoma na łakocie, 

nie sposób sobie odmówić. Z takim słodkim pozdrowieniem kłaniam się w pas i 

życzę miłego dnia! 

Specjalnie dla Was, 

  



 

 

Osobistości od drugiej strony: Cynthia Kamack 

M.H.: [Mirabel siedziała na wygodnym fotelu w jednej z pustych sal, którą specjalnie 

przyozdobiła na nadchodzące spotkanie. W końcu kto chciałby rozmawiać w 

otoczeniu szarych ścian i szkolnych ławek? Zdecydowanie lepiej prezentowały się dwa 

miękkie fotele, stoliczek ze smakołykami, napojami i zapachową świecą, żeby stłumić 

zapach grupy uczniów, którzy wcześniej mieli tutaj zajęcia. Nie można pominąć 

roślin, które specjalnie na tę okazję dziewczyna przyniosła ze swojego dormitorium. 

Uwielbiała je i uważała, że zawsze 

dodawały miejscu uroku. Tak się 

zamyśliła, że prawie nie zauważyła swojej 

rozmówczyni, wchodzącej przez ciężkie 

drewniane drzwi. Szybko jednak się 

otrząsnęła, poprawiła swoją plakietkę 

redaktora i podniosła z miejsca, żeby z 

szerokim uśmiechem przywitać 

dziewczynę.] Cynthia! Niezmiernie 

miło mi Cię widzieć! [Kiedy ta 

podeszła bliżej, Mirabel uścisnęła 

energicznie jej dłoń i skinęła głową, żeby 

usiadły.] Częstuj się do woli! [Mówiła 

oczywiście o przysmakach i napojach 

przygotowanych właśnie na to 

spotkanie.]  

C.K.: Witaj Mirabel, mi też miło cię 

widzieć. [Odpowiedziała spokojnie, posyłając w stronę redaktorki uśmiech. Nie 

ukrywała – lekko się stresowała, choć jednocześnie czuła dużą ekscytację na myśl o 

nadchodzącej rozmowie. Usiadła wygodnie w fotelu i poczęstowała się jednym z 

ciasteczek leżących na talerzyku.]  

[Założyła jedną nogę na drugą, jak to miała w zwyczaju, i oparła o wyżej usytuowane 

kolano swoje dłonie. Trzymała w nich swój, już prawie cały zapełniony, karminowy 

notes i pióro, czyli najważniejsze atrybuty redaktora.] Zacznijmy może od tego, 



 

 

jak mijają Twoje staże? Jest tak, jak sobie to wyobrażałaś? Może lepiej? 

Albo nawet gorzej?  

[Nie zastanawiając się długo, 

odpowiedziała.] Jak na razie 

idzie całkiem nieźle, tak 

myślę! Staram się 

wyciągnąć ze stażów jak 

najwięcej, w końcu po coś 

na nich jestem. Co do 

moich wyobrażeń, hmm… 

Mogę stwierdzić, że 

zbiegają się one z rzeczywistością, a może jest nawet trochę lepiej. [Ucichła 

na chwilę, a po krótkiej chwili zastanowienia znów się odezwała.] Obydwa staże 

układają się raczej dobrze, mam nadzieję, że tak pozostanie. 

[Kiwała lekko głową, robiąc dokładne notatki. W tym roku wyjątkowo interesowała ją 

tematyka stażowa, być może dlatego, że był to już jej drugi rok w Akademii.] A 

mentorzy? Można ich porównać w 

kategorii, kto jest lepszy albo gorszy? [Z 

uwagą przyglądała się dziewczynie, którą 

widywała nie tylko w Kryształowej Komnacie, 

ale także na zajęciach Historii Magii i 

Zielarstwa.]  

[Pozwoliła sięgnąć sobie po szklankę wody. 

Upiła z niej łyk, po czym odłożyła ją na 

miejsce. Gdy usłyszała, że padło pytanie na 

temat mentorów, na jej twarzy pojawił się 

lekki uśmiech. Chwilę pomyślała nad 

odpowiedzią, po czym zaczęła.] Zarówno 

Moria, jak i Crispin są naprawdę 

dobrymi mentorami. Mogę liczyć na ich 

pomoc i sporo się od nich uczę. Myślę, 

że – jeżeli o to chodziło w pytaniu – nie mogłabym ich jakkolwiek 

klasyfikować jako tego „gorszego” czy „lepszego” mentora.  



 

 

Uważasz staż za okres kończący coś, 

czy może otwierający przed Tobą 

nowe drzwi? Dla niektórych jest to po 

prostu koniec edukacji w danej 

placówce, a dla innych początek 

czegoś dotychczas nieznanego. 

[Ciekawa spojrzenia Cynthii na tę sprawę, 

przechyliła lekko głowę na prawą stronę. 

Zawsze robiła tak, jak na czymś szczególnie 

się skupiała. Nie powstrzymało jej to jednak 

przed złapaniem jednego czekoladowego 

ciacha z miski, które od początku rozmowy 

ją kusiło.]  

[Pytanie redaktorki zaintrygowało ją. Sama 

zastanawiała się nad nim na przestrzeni 

ostatnich tygodni, więc starając się ubrać swoje myśli w odpowiednie słowa, 

odpowiedziała powoli.] No cóż… W moim przypadku jest to okres, który 

właśnie coś przede mną otwiera. Mam zamiar dalej rozwijać się w 

wybranych kierunkach i poszerzać moją obecną wiedzę. Na pewno 

ukończenie stażu będzie zamknięciem pewnego rozdziału, ale nie oznacza 

to, że nie planuję dalszego rozwoju. 

[Kończąc swój krótki wywód, poprawiła 

się na fotelu.] 

Masz już jakieś plany na przyszłość, 

które chciałabyś zdradzić 

czytelnikom naszej gazetki? 

[Poruszyła lekko brwiami, nie mogąc 

przy tym powstrzymać cichego śmiechu. 

Ta mina niezwykle ją bawiła. Samo 

pytanie jednak było bardzo ciekawe, 

przynajmniej dla Mirabel.]  

[Zaśmiała się z miny Mirabel i nadal 

uśmiechnięta odpowiedziała.] Możesz 



 

 

wierzyć lub nie, ale jest to dla mnie dość ciężkie pytanie! Na pewno nie 

opuszczę murów Ramesville, może zacznę od nowa edukację? 

Zastanawiałam się nad tym ostatnio i chyba po prostu wolę zostawić to 

losowi. Zobaczymy, co przyniesie! [Dodała na koniec, mając nadzieję, że 

wszystko ułoży się w miarę dobrze. Pochwyciła kolejne z ciastek czekoladowych, do 

których najwidoczniej miała słabość i wsłuchała się w kolejne pytania.] 

A tak zmieniając nieco temat... [Poprawiła się w fotelu, wygładzając wolną ręką 

materiał szaty, która zdążyła się już nieestetycznie pozaginać.] Patrząc na Twoje 

wszystkie lata edukacji w Akademii, masz jakieś wspomnienie, które cały 

czas żyje w Twojej głowie, w 

jakimkolwiek momencie nie 

pomyślałabyś o swoich 

uczniowskich latach?  

[Nie musiała szukać w głowie długo, 

ponieważ jedna sytuacja rzeczywiście 

tkwiła w jej myślach.] Na 

przestrzeni tych kilku lat 

szkolnych wydarzyło się bardzo 

dużo, ale najbardziej siedzi mi 

w głowie zakończenie roku w I 

klasie. Otrzymałam wtedy moje 

pierwsze świadectwo! Było to 

dla mnie niemałe osiągnięcie, 

ponieważ wcześniejsze 

podejścia do zdania w innych miejscach mocno nie wychodziły. Zaczęłam 

wtedy też czuć, że gdzieś należę, choć w małym stopniu. Było to bardzo 

ciekawe uczucie. [Odpowiedziała, mając nadzieję, że zbytnio się nie rozwodzi. 

Poprawiła niesforny kosmyk włosów i mimowolnie uśmiechnęła się na odżywające 

wspomnienia.] 

Ostatnie pytanie, trochę bardziej na gdybanie. Czy jest jakiś przedmiot w 

naszym Magicznym Świecie, który chciałabyś zgłębić bardziej, jednak za 

żadne skarby świata to się nie udaje? A może taki, który na początku Cię 

zaciekawił, jednak z biegiem czasu zniechęcił? [Po chyba najdłuższej swojej 



 

 

wypowiedzi tego dnia zaschło jej lekko w gardle, więc sięgnęła po przygotowaną 

wcześniej szklankę z wodą, żeby zwilżyć lekko struny głosowe. Strzepała przy tym 

pyłki z ramienia swojej szaty, z uwagą wsłuchując się w odpowiedź stażystki.]  

Wydaje mi się, że nie ma takiego przedmiotu, a przynajmniej ja się z 

takim jeszcze nie spotkałam. [Lekko zakłopotana zaczęła intensywnie rozmyślać, 

robiąc przy tym charakterystyczną minę, a po chwili ożywiła się, najwidoczniej coś 

wpadło jej do głowy.] Może ewentualnie Opieka nad Magicznymi 

Stworzeniami? Rozszerzałam ją co prawda w II klasie, lecz rzeczywiście – 

dużo informacji umykało mi z 

głowy i momentami czułam, 

jakbym nie miała do tego ręki. 

[Spojrzała na Mirabel i uśmiechnęła 

się lekko.] Myślę jednak, że nie 

zraziłam się do tego 

przedmiotu i kiedyś jeszcze do 

niego wrócę! 

Jak ten czas szybko zleciał! 

[Spojrzała na zegarek i aż klasnęła w 

dłonie, zamykając tym samym 

redaktorski notesik.] Zgodnie z 

powiedzeniem, czas w dobrym 

towarzystwie mija w mgnieniu 

oka. Jeszcze raz dzięki wielkie, 

że zgodziłaś się na wywiad i mam nadzieję, że dla Ciebie również był to 

miło spędzony czas, a nie stracony! [Cicho się zaśmiała i podniosła z fotela, 

ponownie tego dnia poprawiając ułożenie swojej szaty, by uśmiechając się, uścisnąć 

dłoń Cynthii.] Do rychłego zobaczenia i powodzenia na Twoich stażach!  

[Na słowa redaktorki zdziwiła się lekko. Rzeczywiście czas zleciał niesamowicie 

szybko. Nie pozostało nic innego jak się pożegnać.] Przyznam, że było to ciekawe 

przeżycie. Dziękuję Ci za zaproszenie! [Powiedziała, posyłając dziewczynie 

serdeczny uśmiech. Dźwignęła się z fotela, chwyciła szybko ostatnie ciastko i ścisnęła 

lekko jej dłoń.] Tobie także życzę powodzenia. [Dodała, po czym udała się w 

stronę wyjścia, na koniec jeszcze machając w stronę Mirabel.] Do zobaczenia!  



 

 

Z magicznej biblioteczki 

„Nie ma sensu spalać się z powodu przeszłości.  

Nie warto bać się kłopotów, które mogą nadejść.  

Nie ma powodu, by bać się ich dzisiaj.”  

Podróże są niezwykłymi przeżyciami pełnymi 

wielu zaskoczeń. W głównej mierze nie 

jesteśmy jednak w stanie ot tak się spakować 

i wyruszyć w nieznane, tym bardziej, że 

posiadamy swoje codzienne obowiązki. 

Niektóre książki mają to do tego, że 

sprawiają, iż nawet tacy zabiegani ludzie 

mogą odkrywać nowe lądy i poznawać 

odległe kultury. Jeżeli dana książka posiada 

jeszcze dodatkowo niesamowitą historię z 

interesującymi bohaterami, możemy 

przygotować się na pełną wrażeń wędrówkę, 

nawet nie ruszając się z kanapy.  

„Mam na imię Jutro” Damiana Dibbena to 

książka opowiadająca nam historię psa oraz jego pana. Nie są oni jednak tak 

zwyczajni, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Właściciel – świetny 

alchemik i lekarz oraz jego czworonożny towarzysz są połączeni niesamowitą więzią. 

Myślę, że użycie słowa „przyjaźń” nie byłoby w tym przypadku wyolbrzymieniem. 

Owa relacja budowała się pomiędzy nimi przez długi czas. Były to dziesiątki, a 

nawet… setki lat!  

Dzięki pewnemu szalonemu pomysłowi, obaj zyskali dar nieśmiertelności. Dar, który 

po czasie obraca się w przekleństwo. Zastanawialiście się kiedyś, jak to by było być 

nieśmiertelnym? Jeżeli tak, to pewnie w Waszych głowach, oprócz tych pozytywnych 

myśli, pojawiły się też i te przedstawiające minusy wiecznego życia. Chcąc nie chcąc, 

jest ich wiele i są one dość poważne. Koniec końców okazuje się, że nie dałoby nam to 

pełni szczęścia, a wręcz je odebrało.  



 

 

Pewnego dnia pan w 

tajemniczych okolicznościach 

znika. Całą sytuację widzimy 

z perspektywy psa, która nie 

jest dość oczywista. 

Postanawia on zebrać siły i 

odnaleźć swojego przyjaciela. 

W końcu jak mógłby żyć bez 

niego? Jego tułaczka trwa długo, odwiedza on wiele miejsc i poznaje wiele postaci. I 

tu właśnie wkracza element podróży. Niesamowicie barwne opisy najróżniejszych 

miejsc sprawiają, że poczuć możemy nawet ich zapachy. W zaledwie kilka minut 

przenosimy się do zupełnie innej rzeczywistości, czasem pełnej tańczących ludzi i 

charakterystycznej muzyki, innym – wypełnionej ciszą i wonią kadzideł.  

Im dalej zachodzimy, tym więcej sekretów jest nam ujawnianych. Dowiadujemy się 

szczegółów z całego życia pana z psem, tego jacy byli, jacy są i jak postrzegają 

przyszłość. Okazuje się, że jest to pełna wzniesień i upadków historia, w której nie da 

się jednoznacznie określić, kto jest dobry, a kto zły. Demony przeszłości wychodzą na 

powierzchnię, stare znajomości powracają, już nie tylko pod postacią wspomnień. 

Towarzyszymy bohaterom przy ich wielu trudnych wyborach życiowych. 

Nie obędzie się bez łez. Nie obędzie się też jednak bez niezliczonych uśmiechów. 

Czeka Was też dużo refleksji oraz złotych myśli, które pozostaną z wami na dłużej. 

Jeżeli miałabym wybrać 

jeden cytat z tej książki, 

który opisałby jej główne 

przesłanie, to zdecydowanie 

byłoby to: „Jutro zawsze 

jest lepsze”. Jest ono 

krótkie, lecz posiada wiele 

znaczeń, do których 

odkrycia ciepło Was 

zapraszam.   



 

 

Skrzacia kuchnia 

Galaretka ze śmietaną i owocami 

Składniki (na 4 porcje): 

 – 3 opakowania owocowych galaretek; 

 – śmietana – fix; 

 – 250 ml śmietany kremówki; 

 – cukier puder; 

 – owoce. 

Sposób przygotowania: Wsypujemy 

galaretki do trzech różnych naczyń, po czym 

zalewamy je gorącą wodą i czekamy aż 

wystygną (ale nie do momentu zgęstnienia!). W 

tym czasie miksujemy śmietanę kremówkę z 

cukrem pudrem i śmietanką – fix. Kiedy mamy 

schłodzone galaretki, bierzemy pucharek, 

wlewamy do niego pierwszą z galaretek, 

kładziemy warstwę śmietany i kolejną 

galaretkę. Czynność należy powtórzyć trzy lub 

więcej razy (w zależności od szklanki). Na 

wierzch kładziemy jeszcze jedną warstwę 

śmietanki i owoce, np. borówki, maliny czy 

truskawki. 

 

Serduszkowe kruche ciasteczka 

Składniki: 

 – 300 g mąki (najlepiej krupczatki); 

 – 150 g zimnego masła; 

 – 2 żółtka; 

 – ½ szklanki cukru pudru; 

 – otarta skórka z ½ cytryny; 

 – ½ łyżeczki esencji waniliowej/cytrynowej; 

 – czerwony (lub inny) barwnik spożywczy w 

żelu. 

Sposób przygotowania: Należy przesiać 

mąkę na stolnicę i dodać pokrojone w kostkę 

masło. Następnie trzeba posiekać, aż powstaną 

małe grudki jak na kruszonkę, po czym dodać 

resztę składników, wyrobić i zagnieść ciasto. 

Potem należy uformować ciasto w kulę, owinąć 

w folię i schłodzić w lodówce przez ok. godzinę. 

Ochłodzone ciasto trzeba rozwałkować na 

grubość ok. 3 mm; jeśli ciasto będzie się kleić, 

należy je lekko podsypać mąką, ale nie za dużo. 

Potem trzeba foremkami powykrawać 

ciasteczka i ułożyć na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia. Należy piec przez 15 

minut w temperaturze 180°C.



 

 

Opowiadanie: Zimowa przygoda 

Był zwykły zimowy dzień. Na ziemi leżało mnóstwo śniegu, na niebie jasno świeciło 

słońce i wiał lekki wietrzyk. Zamek Akademii wyglądał bardzo spokojnie, pomijając 

jedną wieżę, przez której okna było widać ruch kilku postaci. 

Czwórka prefektów domowych gorączkowo się sprzeczała, chodząc nerwowo po 

pomieszczeniu. Mijały minuty głośnych rozmów, z których najwyraźniej nic nie 

wynikało. Po chwili jednak nastąpił głośny huk i Audrey Rosewood zabrała głos. 

 – Nie, zrobimy to dzisiaj wieczorem. Nie będziemy dłużej czekać. Jest weekend i 

trzeba go wykorzystać. Skąd wiecie, że za tydzień nadal będzie okazja? 

 – A skąd wiesz, że jej nie będzie? Może to właśnie wtedy będzie lepszy moment – 

odpowiedziała Mirabel. 

 – Po prostu mi zaufajcie. – Krukonka przewróciła oczami. – Wiem, co robię i na 

pewno wszystko wyjdzie dobrze. Co może pójść nie tak? 

Pozostali prefekci mieli dosyć sprzeczek i kłótni, więc po prostu uwierzyli dziewczynie 

na słowo i poszli przyszykować potrzebne im 

przedmioty. Zadowolona z siebie Audrey usiadła 

na chwilę w wieży i odetchnęła trochę z ulgą, a 

trochę ze stresem. Inni jeszcze nie wiedzieli, co 

przygotowała dziewczyna.  

*** 

Mirabel, Catie, Audrey oraz Lukrecja spotkały 

się wieczorem przy wyjściu z zamku. Każda z 

nich miała plecak napchany po brzegi różnymi 

rzeczami. Mirabel próbowała wyglądać na 

pozytywnie nastawioną, ale nie za bardzo jej to 

wychodziło. Wszyscy od razu zauważyli, że 

wolałaby zrobić to w następnych tygodniach. 

Dziewczyny wymieniły po cichu jeszcze kilka zdań i opuściły budynek.  



 

 

Panie prefekt przeszły spory kawałek przez śnieg, aż do brzegu Zakazanego Lasu, 

gdzie ziemia już nie była biała. Catie, opatulona w ciepły, zimowy płaszcz, wyglądała 

na bardzo podekscytowaną. 

 – To chyba tutaj, nie? Wygląda na bardzo dobre miejsce. Kilka kroków dalej w las i 

będzie wspaniale. 

 – Mhm – przytaknęła jej Lukrecja. – To będzie wspaniały odpoczynek.  

Dziewczyny weszły więc do lasu, aż doszły do polany kilkanaście metrów od błoni. 

Tam odłożyły swoje torby oraz plecaki na ziemię i zaczęły wyciągać z nich namioty. 

Każda z nich wybrała miejsce dla siebie. Wyciągnęły różdżki i zaklęciem rozłożyły ich 

nowe schronienia. Wyglądało to bardzo przytulnie, jak na las w czasie zimy. Na 

środku ułożyły stosik z patyków i podpaliły go małym płomieniem. Dziewczyny, mając 

nadzieję, że nie zmarzną, usiadły wokół ogniska i zaczęły plotkować. 

Takim sposobem żadna z nich nie zwróciła uwagi, że robi się coraz chłodniej i 

ciemniej. Dopiero ziewnięcie Lukrecji spowodowało, że dziewczyny spojrzały na niebo 

i zobaczyły księżyc w pełni wysoko na niebie. Mogło się wydawać, że Mirabel 

zapomniała o swoim 

niezadowoleniu i 

zaproponowała opowiadanie 

strasznych historii. 

Biwakowiczki spojrzały po sobie 

i chętnie się zgodziły. 

 – Było to bardzo, bardzo 

dawno. Mały chłopiec 

postanowił zwiedzić opuszczoną 

wieżę... – Puchonka rozpoczęła 

opowieść, aż w końcu doszła do końca. – Wtedy chłopiec spadł z samego dachu. W 

momencie zderzenia z ziemią, obudził się z głośnym wdechem. Koniec! 

 – Catie! Tak się nie robi! – wykrzyczała zawiedziona Lukrecja. – Liczyłam na jakieś 

dramatyczne zakończenie. Teraz moja kolej. 

Catie zaśmiała się z reakcji dziewczyny, ale ona dalej uważała, że była to straszna 

historia. Lukrecja zaczęła opowiadać swoją historię. Ta miała trochę zbyt drastyczne 



 

 

zakończenie. Kolejną historię zaczęła opowiadać Audrey, gdyż Mirabel stwierdziła, że 

jej historii nic nie pobije i chce zostawić ją na koniec. 

 – A więc była to ciemna, zimowa noc. Księżyc był w pełni i śnieg lekko prószył... – 

Krukonka zaczęła spokojnie opowiadać historię. Nie spodziewała się jednak tego, co 

się później wydarzyło. –W środku lasu, który był pośrodku niczego, grupa przyjaciół 

wybrała się na małą wycieczkę... 

Audrey opowiadała dalej o tym, jak przyjaciele chodzili po lesie, słysząc dziwne 

odgłosy. Nie spowodowały one jednak, że wrócili do domu. Kiedy zobaczyli, że jest już 

bardzo późno, rozłożyli śpiwory i położyli się spać. Szybko zasnęli bez żadnych 

nietypowych dźwięków. Jednak w środku nocy obudziło ich głośne, długie i mrożące 

krew w żyłach wycie. Żadne z nich 

nie było w stanie określić, co 

wydało z siebie ten dźwięk.  

 – Przestań! – przerwała jej Catie. – 

Chodźmy już spać, proszę. Mam 

dosyć strasznych historii.  

 – To wy tracicie, ale jeżeli chcecie... 

– Audrey wzruszyła ramionami i 

weszła do swojego namiotu. – W takim razie dobranoc! – powiedziała, wychylając 

głowę ze schronienia. 

Mirabel posłała wściekłe spojrzenie Catie, ale – tak jak jej koleżanki – weszła do 

namiotu i zaraz zasnęła. Miała to być jedna z tych spokojnych nocy. Pośrodku polany 

dogasający ogień ledwo tlił się w ognisku. Ze strony namiotów rozbrzmiewało ciche 

chrapanie, a od czasu do czasu słychać było pohukiwanie sowy. Tak jak myślała 

Gryfonka, była to spokojna noc. Do pewnego momentu... 

Z głębi lasu do polany dotarło głośne wycie, które wybudziło dziewczyny ze snu. 

Pierwsza z namiotu wyszła opatulona kocem Audrey. Zaraz potem pokazały się 

Mirabel, Lukrecja i Catie. Spojrzały na stojącą Krukonkę ze wzrokiem proszącym o 

wyjaśnienie, lecz ona nie była w stanie im tego wytłumaczyć.  

Puchonka, widząc bezradną minę koleżanki, zbladła. Trochę żałowała, że nie 

pozwoliła jej dokończyć historii, ale naprawdę się wtedy przestraszyła! 



 

 

 – Wiecie co? Powinnyśmy to sprawdzić. W mojej historii tak zrobili – odezwała się 

Audrey, przerywając chwilową ciszę. 

 – Tak? A skąd wiemy, co się tam stało? Przecież jej nie dokończyłaś. Oni mogli 

umrzeć albo coś w ten deseń – odpowiedziała jej wściekła Mirabel.  

 – A ja-ja uważam, że powinnyśmy pó-pójść – jąkała się Puchonka. – Ufam Audrey, a 

to wycie to na pewno przypadek. 

Lukrecji zabrakło słów, więc po prostu pokiwała głową na słowa Catie. Gryfonka nie 

była z tego powodu zadowolona, ale poszła, bo co innego miała zrobić. Ruszyła razem 

z dziewczynami w środek ciemnego lasu. Podczas marszu między drzewami usłyszały 

wycie jeszcze kilka razy, ale każde kolejne było krótsze i cichsze. Pod nogami trzaskały 

suche gałęzie oraz towarzyszył im szum drzew. Po 

chwili usłyszały jeszcze jedno wycie, które 

dobiegało tym razem z bardzo bliska.  

Dziewczyny przyspieszyły kroku, trzymając swoje 

różdżki gotowe do użycia. Mijały kolejne drzewa, 

które niczym nie różniły się od poprzednich. Szły i 

szły, licząc, że jednak coś usłyszą. W końcu i to się 

stało – krótkie, ciche wycie tuż przed nimi. Panie 

prefekt obeszły rosnące przed nimi drzewa i 

zobaczyły dwa namioty, ognisko i dwie znajome 

twarze. 

Audrey, która szła na końcu, nie mogła 

powstrzymać uśmiechu. Jej plan wypalił. Mirabel wyraźnie zdezorientowana 

spojrzała na Krukonkę, a następnie na Zoe i Rosaline, które stały w środku lasu. 

 – Co wy zrobiłyście? 

Trójka dziewczyn-żartowniczek powiedziała dziewczynom, aby usiadły i wyjaśniły im, 

jak to wszystko się stało. Od ustalenia obu dzisiejszych miejsc, aż po udawanie wycia i 

poszukiwanie źródła tajemniczego dźwięku. Na koniec tej historii wszystkie 

wybuchnęły śmiechem i poszły spać, aby następnego dnia odnaleźć poprzednie 

obozowisko i wrócić do zamku. 



 

 

Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się przed końcem semestru, 

żeby omówić bieżące sprawy i wymienić się nowinkami. 

Cztery młode czarownice siedziały przy kominku, 

trzymając w dłoniach kubki z ciepłą herbatką i co chwilę 

wybuchając głośnym śmiechem. Cały wieczór spędziły na 

opowiadaniu różnych, czasem nie do końca prawdziwych historii, zapisując co jakiś 

czas ubarwioną opowieść na pergaminie…] 

 

Jak co roku, w Rankingu Uczniów wrze! Na tę chwilę pierwsze 

miejsce zajmuje Rosalia Rossard, która wręcz zrobiła przepaść 

między pozostałymi osobami. Czy sytuacja się utrzyma? Nie 

sądzimy! Domingo Borgia goni Krukonkę, chcąc stworzyć jak 

najmniejszą różnicę punktową! Jednakże od pewnego czasu zauważyłyśmy, że 

panienka Rossard czule wita się z Domingo... Czyżby to był jej nowy plan na wygraną? 

A może postanowili połączyć siły i wygryźć pozostałą konkurencję? Możemy nawet 

wziąć pod uwagę, że po prostu zaczęło łączyć ich gorące uczucie. W końcu oboje są 

wolni! Co tak naprawdę ich łączy? No cóż, tego się raczej nie dowiemy, lecz możemy 

trochę pospekulować. W końcu to robią plotkary! 

* 

Nie wiemy, czy tylko my to zauważyłyśmy, ale ostatnimi 

czasy profesor Rosalie Devine znika! Jak pewnie się 

domyślacie, nawiązujemy tutaj do nagłego braku lekcji 

Quidditcha. Czy nie jest to zastanawiające? Według 

naszej obserwacji, była widziana ostatni raz w 

towarzystwie naszej wicedyrektor, Alice Wright. 

Rozmowa kobiet była dość ożywiona, lecz nie ma co się 

dziwić, patrząc na to, iż łączy je bliska więź 

pokrewieństwa. W końcu relacja matki i córki nie jest 

prosta! Czy to jest powód do tego, aby uciec z Akademii? A może Alice maczała palce 

w jej porwaniu? Tego się dowiemy już wkrótce!  



 

 

* 

Prefekci nie próżnują! Niemalże natychmiast po ich ogłoszeniu dziewczyny wzięły się 

do pracy, dzięki czemu już teraz można zobaczyć tego skutki. Konkursy, otworzenie 

Pokoju Życzeń i zabawy na czacie sprawiają, że uczniowie się nie nudzą, a panie 

prefekt zyskują w oczach całej społeczności. Jednak czy 

ta praca wygląda równie kolorowo od środka? Każdy 

medal ma swoje dwie strony! Pewnego przypadkowego 

dnia usłyszałyśmy krzyki... Po zbliżeniu się do źródła 

hałasu dostrzegłyśmy dwie uczennice: prefekt naczelną, 

Zoe Anderson oraz prefekt Slytherinu, Lukrecję 

Weasley. Krzyk pochodził od tej pierwszej. 

Postanowiłyśmy jednak nie ingerować i po prostu mieć 

oko na Gryfonkę. Po kilku dniach obserwowania okazało się, że Zoe zastrasza resztę 

prefektów, chcąc, aby wszystko szło po jej myśli i było idealne oraz dopięte na ostatni 

guzik. To właśnie ten nieco oryginalny sposób motywowania sprawia, że dziewczyny 

tak mocno angażują się w swoją pracę. Nie sądzimy, aby krzyk był dobrym wyjściem i 

radzimy Zoe opanować nieco swoje nerwy! 

* 

Czy i wy zauważyliście, że ostatnio obie wicedyrektorki, Alice Wright oraz 

Nathalina Maloy, są wyjątkowo ciche? No jak nie one! Całe wieczory w 

Kryształowej Komnacie spędzają na 

szeptaniu pomiędzy sobą, nie zwracając 

uwagi na otaczający je świat. Na lekcjach 

innych nauczycieli można je spotkać we 

dwie, siedzące razem z tyłu sali i ciągle – 

ku zaskoczeniu – wymieniające 

tajemnicze spojrzenia. Każdy czyn ma 

jakiś powód i tym razem jest nim władza! 

Udało nam się dowiedzieć, że kobiety 

potajemnie spiskują przeciw reszcie dyrekcji, chcąc w końcu móc w pełni panować 

nad szkołą. Czyżby obu paniom przestał wystarczać tytuł „wice” i zapragnęły sięgnąć 

po coś więcej? Będziemy uważnie obserwować wszystkie ich ruchy! 

* 



 

 

Od lat Karoline Grey otrzymuje tytuł Łamacza (w zasadzie Łamaczki) serc. Jakiś 

czas temu rozmyślałyśmy o tym, na jak długo pozostanie on w jej posiadaniu. 

Dziewczyna odrobinę nas wyprzedziła, bowiem w ostatnim tygodniu Gryfonka zaczęła 

pojawiać się coraz częściej w towarzystwie 

Dony Ashe. Wychodziły razem z 

Kryształowej Komnaty, spacerowały po 

błoniach (pomimo tego okropnego mrozu!) 

i zawsze wracały takie szczęśliwe. Okazuje 

się, że Ślizgonka chodzi z głową w 

chmurach, zapomina o zajęciach, a dwa 

tygodnie po otwarciu Pokoju Życzeń 

zapytała Prefekt Naczelne, kiedy wreszcie 

mają zamiar go otworzyć... Ale to nic! 

Najlepsze na sam koniec – nam samym 

udało się podsłuchać, jak Karoline szeptała czułe słówka Donie, która płonęła od 

rumieńców! Nazywała astrolożkę swoją Gwiazdką, a nawet zaprosiła na randkę na 

Wieży. Pamiętacie, że Dona jest już w związku? Mamy to na uwadze i obawiamy się, 

że to nie pierwszoklasistka będzie miała złamane serduszko. 

* 

Ostatnio jakoś cicho zrobiło się w Wieży, gdzie 

urzęduje profesor Wróżbiarstwa. Dlaczego? 

Postanowiłyśmy nieco powęszyć i wszystko 

jasne! Okazuje się, że winę za to ponosi niedawne 

święto, czyli tłusty czwartek. Elias Levine 

totalnie zwariował na punkcie słodyczy i zjadł ich 

zbyt dużo. Teraz wstydzi się pokazać 

komukolwiek, bo odstaje mu brzuszek! Ale 

spokojnie, panie profesorze, jesteśmy pewne, że 

kilka(dziesiąt) okrążeń wokół jeziora na pewno wyleczy pana dolegliwości i każdy 

będzie mógł oglądać tę przystojną twarz codziennie!  

* 

Z pewnością pamiętacie, jak ostatnio bałyśmy się o Nicolasa Cane’a? Zagadka 

została rozwiązana! Młody mężczyzna wpadł do Wielkiej Sali w Tygodniu Zabaw, 



 

 

oznajmił, że jest tu tylko 

niewolnikiem, zostawił konkurs i 

uciekł. Gdzie? Nie mamy bladego 

pojęcia! Wiemy natomiast, że 

kolejny z profesorów został 

opętany klątwą, która wcześniej 

dotknęła tego, który przetrzymuje 

(a może przetrzymywał) w Wieży 

swojego stażystę. Najpierw esej dla pierwszoklasistów, teraz tak skomplikowane 

badania literaturoznawcze… Czyżby profesor Alan Moonstone zrobił coś 

niedobrego i odbija się to na nim? Mężczyzna, podobnie jak Elias Levine, zapiera 

się, że nie ma w tym wszystkim nic trudnego! Czy klątwa została rzucona za karę? 

Postaramy się znaleźć na to dowody! Profesorze Moonstone, proszę się pilnować.  

* 

W Pokoju Życzeń wrze. To wszystko zasługa 

wspaniałych prefektów, ale czym byłyby 

imprezki bez dramatów? I to jakich! Udało 

nam się podsłuchać, jak Mirabel 

Howerland i Catie Catlover ostro się 

pokłóciły. Obie pochodzą z domów o 

najmniejszej liczbie punktów i 

zdecydowanie daje im się to we znaki. Na 

tyle, że były w stanie krzyczeć na siebie na 

korytarzu! Tam je dopadłyśmy, gdy prawie 

rzuciły się sobie do gardeł. Kto by się 

spodziewał, że napięcie związane z walką o Puchar Domów tak wpłynie na grzeczną i 

ułożoną prefekt Hufflepuffu? Na pewno nie my! Mirabel za to już pokazała pazurki 

kilka razy. Uważamy, że są bardzo ładnie pomalowane! 

  



 

 

Nieco więcej o... 

„Potter, nie możesz wygrać przeciwko mnie! Byłam i jestem 

najbardziej lojalnym sługą Czarnego Pana, nauczyłam się od 

niego czarnej magii i znam zaklęcia o takiej mocy, że ty, żałosny 

chłopczyku, nigdy nie możesz liczyć na współzawodnictwo!”  

 – Bellatriks o własnych umiejętnościach i lojalności wobec  Czarnego Pana 

Bellatriks Lestrange (z d. Black) 

urodziła się w 1951 roku jako 

najstarsze dziecko Druelli Rosier i 

Cygnusa Blacka. Miała dwie siostry, 

Narcyzę i Andromedę. Podczas nauki 

w Hogwarcie przynależała do 

Slytherinu, a po skończeniu edukacji 

wyszła za mąż za Rudolfa Lestrange 

tylko dlatego, że był czarodziejem 

czystej krwi i podzielał jej poglądy. 

Wstąpiła wraz z nim w szeregi 

śmierciożerców, stając się 

najwierniejszą popleczniczką 

Czarnego Pana. 

To była okrutna kobieta, która „lubiła 

bawić się swoją ofiarą, torturując ją aż 

straci zmysły”. Gdy jej Pan upadł, z pewnością przeżyła wstrząs, jednak nigdy nie 

straciła wiary w jego powrót. Dążąc do tego, by Lord Voldemort wrócił, posunęła się 

wraz z innymi śmierciożercami do torturowania aurorów, Alicji i Franka 

Longbottomów, doprowadzając ich do utraty zmysłów. Za ten czyn została wtrącona 

do Azkabanu, gdzie spędziła 15 lat. Uwolnił ją stamtąd Czarny Pan na początku 1996 

roku. Od tamtej pory wspólnie z innymi śmierciożercami siali postrach w świecie 

czarodziejów, nie bojąc się o konsekwencje swoich czynów. Brała udział w Bitwie w 

Departamencie Tajemnic, podczas której doprowadziła do śmierci Syriusza Blacka, 



 

 

była torturowana klątwą Cruciatus przez Harry’ego, a ostatecznie uciekła stamtąd 

wraz ze swoim Mistrzem. 

W następnych latach 

wykazywała coraz to większą 

lojalność wobec Czarnego Pana, 

choć on sam czasami odnosił 

się wobec niej i jej rodziny 

pogardliwie, wypominając 

Bellatriks, że jej siostrzenica 

poślubiła wilkołaka. Swoją 

wierność próbowała 

udowodnić, ukrywając w swoim 

skarbcu miecz Gryffindora. Za 

włamanie i kradzież cennych rzeczy Voldemorta czy za ucieczkę Golden Trio z Dworu 

Malfoyów poniosła bardzo surową karę, mimo że w tym czasie była już w ciąży z 

Delphini. 

Podczas Bitwy o Hogwart, 2 maja 1998 roku, 

dokonała straszliwej rzezi. Wprawdzie nie jest 

znana dokładna liczba jej ofiar, ale z pewnością 

można je liczyć przynajmniej w dziesiątkach 

osób. Na swoim koncie ma choćby zabicie 

Nimfadory Lupin, mimo łączących je więzi, a 

także próbę zabicia Ginny Weasley. Molly 

Weasley, widząc, że Bellatriks rzuciła Avadę w 

jej córkę, stoczyła z nią osobiście pojedynek. 

Bellatriks nie szczędziła jej pogardliwych słów, 

jednak ostatecznie została pokonana przez 

rudowłosą i zginęła. 

Podsumowując, o Bellatriks można powiedzieć 

wiele złych rzeczy, jednak na uznanie zasługują jej nietuzinkowe i ponadprzeciętne 

umiejętności. Szkoda tylko, że wykorzystywane w takich niecnych celach. 

 



 

 

Druga połówka w związku bez miłości  

Rudolf Lestrange to czarodziej czystej krwi urodzony przed rokiem 1964, który już w 

latach szkolnych poparł Lorda Voldemorta, stając się przy tym śmierciożercą i 

okazując się bardzo lojalnym wobec niego 

poplecznikiem. Ostatecznie Mroczny Znak „pojawił” 

się na jego przedramieniu około 1971 roku, gdy ożenił 

się z Bellatriks. Ich ślub nie odbył się ze względu na 

prawdziwą miłość, poślubili się tylko i wyłącznie 

dlatego, by podtrzymać tradycję. Niewykluczone, że 

mimo iż nie kochał żony, odczuwał zazdrość, słuchając 

o uczuciach Bellatriks wobec Lorda Voldemorta.  

Niewiele czasu później walczył w Pierwszej Wojnie Czarodziejów, która oficjalnie 

zakończyła się 31 października 1981 roku, kiedy to słynny Harry Potter pokonał 

Czarnego Pana. Wtedy też jego Mroczny Znak 

kompletnie wyblaknął. Małżeństwo Lestrange nie 

potrafiło tego zaakceptować, w związku z czym 

prawdopodobnie przez złość oni wraz kilkoma 

innymi osobami zaatakowali Alicję oraz Franka 

Longbottomów, torturując ich klątwą Cruciatus. Za 

te czyny słusznie zostali zesłani do Azkabanu na 

dożywocie. 

Finalnie udało mu się uciec z więzienia w roku 1996 

wraz z żoną i kilkoma innymi śmierciożercami, 

dzięki czemu mogli czynnie uczestniczyć w planach 

Voldemorta i powrócić w jego szeregi. Brał on 

później udział w Bitwie w Departamencie Tajemnic, jak i w Bitwie Siedmiu Potterów. 

Po tym pierwszym wydarzeniu został schwytany i ponownie zesłany do Azkabanu.  

Rudolf był opisywany jako wysoki mężczyzna z bardzo ciemną czupryną. Po pobycie w 

Azkabanie na pewno można nazwać go również wychudzonym. Mimo wszystkich 

złych czynów, był on bardzo uzdolniony i przebiegły, co wystarczy udowodnić tym, że 

potrafił rzucić klątwę Cruciatus i aż dwa, a może i nawet trzy razy, uciekł z Azkabanu 

niezauważony, choć nie w pełni dzięki swoim umiejętnościom. 



 

 

Humor z murów naszej szkoły 

[20:23:37] Elias_Levine: Żulio!      

[20:23:55] Cecily.Elton: Romeło!   
[20:23:58] Alice_Wright: :o 
[20:24:02] Alice_Wright: Cecily?     
[20:24:05] Alice_Wright: Czy ja o czymś nie 
wiem? 
[20:24:09] Elias_Levine: Alice? 
[20:24:14] Elias_Levine: No nie wiesz. :c     
[20:24:22] Elias_Levine: Ukrywamy się z 
Cec.  
[20:24:35] Elias_Levine: To sekret i 
tajemnica, więc nie mów nikomu. 
[20:24:36] Elias_Levine: :(  
[20:24:48] Alice_Wright: Jeju, Cec, Ty się 
nie bawisz zbyt dobrze? Nie dość, że żonę 
masz, to milion osób na boku.. 
[20:24:57] Elias_Levine: Hoho... milion. 
[20:25:03] Elias_Levine: Elias robi za nie 

wszystkie.  
[20:25:16] Karol_Whiteowl: Nie no, aż 
tak gruby nie jesteś. 
________________________________ 

[19:34:16] Helga_.Hufflepuff: 5. 

UCZCIWOŚĆ  
[19:34:53] Albus.S.H.S.Black: Uroczy 
Crispin zżera ciasto Isabelli wiedząc o 
ślizgońskiej ćmie 
[19:35:08] Crispin_Stewart: Ćma? Nie 

cierpię ciem...  
[19:36:01] Crispin_Stewart: Od czasu jak 
jedna wyleciała mi za zasłony i uderzyła w 

czoło mam fobię.       
________________________________ 

[20:34:58] Crispin_Stewart: [Robi pokaz 
taneczny, aby dać jeszcze profesor Maloy czas 
na policzenie finału.] 
[20:35:06] Moria_Nerios: <Zakrywa 
oczy>     
[20:35:07] Karoline_Grey: *Zakrywa oczy* 
[20:35:12] Lukrecja_Weasley: [Ogląda z 
zaciekawieniem.] 
[20:35:14] ZoeAnderson: [Zakrywa 
oczka.]    
[20:35:22] Mirabel_Howerland: [Nagrywa 
ukradkiem]  
[20:35:25] katja_thatcher: [przygląda się z 
przerażeniem występowi] 
[20:35:26] Albus.S.H.S.Black: [zakrywa 
oczy, żeby nie mieć koszmarów] 
[20:35:27] Alice_Wright: Nie chciałam tego 
widzieć… 

[20:35:28] Crispin_Stewart: [Porywa 
Morię do tańca.] 
[20:35:36] Rosaline_Morgan: [Odwraca 
głowe.] 
[20:35:38] Moria_Nerios: Oeu...  
[20:35:38] MajaGranger: Uła *Przygląda się 
zadziwiona* 
[20:35:38] Alice_Wright: Jeju, Moria, 
uciekaj!!     
[20:35:42] Domingo_Borgia: [Przyjrzał się 
zajściu z zainteresowaniem.]     
[20:35:51] Moria_Nerios: <W sumie nie 
narzeka.>  
[20:36:02] Crispin_Stewart: [Obraca 
zielarkę.] 
[20:36:09] Agusia_Slytherin: *patrzy na 
porywają Morie która tańczy ze 
starcem*  
[20:36:16] Crispin_Stewart: STARCEM?! 
________________________________ 

[19:23:23] Larysa_Mint: co robimy? 
[19:23:30] May: Możemy zagrać w grę. 
[19:23:33] May: Podaj mi dowolną liczbę.     
[19:23:41] Larysa_Mint: 4 

[19:23:47] May: 5, wygrałam.  
________________________________ 

[21:02:04] Vivienne:  Przypominam o 
wysyłaniu konkursów z gazetki - można 

to robić do 14 lutego do północy!  

[21:02:06] Vivienne:  Przypominam o 
wysyłaniu konkursów z gazetki - można 

to robić do 14 lutego do północy!      

[21:02:07] Vivienne:  Przypominam o 
wysyłaniu konkursów z gazetki - można 

to robić do 14 lutego do północy!  
[21:02:15] MaxGlauver: [Troi mu się w 
oczach.] 
[21:02:17] Rosaline_Morgan: ojej XD  
[21:02:34] Vivienne: Żeby ktoś nie 

powiedział, że on nie widział.  
________________________________ 

[21:23:46] Jason_Frostern: Pamiętaj - 
gołąbek plamisty i wymiotny to to samo u mnie  
[21:24:13] Vivienne: Gołąbek plamisty to 

hybryda grzyba i salamandry  
[21:24:29] AlanMoonstone: Nie, gołąbek 
plamisty to gołąbek po tygodniu w lodówce. :/ 
[21:24:40] Jason_Frostern: Grzyb z 

Salamandrą zamiast kapelusza  



 

 

[21:24:59] Vivienne: Jason, gdy wylosował 
gołąbka wymiotnego, myślał, że trafił mu się 

wymiotujący gołąb  
[21:25:03] Jason_Frostern: Tak 
[21:25:14] Jason_Frostern: Dokładnie tak 
było 
________________________________ 

[20:33:26] Isabella_Stewart: Czy już 
mogę zaczynać? 
[20:34:40] Vivienne: [Tyka Ise.] 
[20:34:49] ** odchodzi Isabella_Stewart 
[20:34:49] ► Użytkownik Isabella_Stewart 
został wyrzucony z pokoju 
krysztalowa_komnata przez 
Crispin_Stewart 
[20:34:53] Alice_Wright: :o 
[20:34:53] Nathalina_Maloy: X D 
[20:34:54] Rosaline_Morgan: XDDD 
[20:34:54] Karoline_Grey: XDDDDDDDD   
[20:34:59] Vivienne: Niemiły jesteś, Crispin. 
[20:35:21] Crispin_Stewart: Nie będzie mi 
się tu kobieta panoszyć.  
________________________________ 

[19:52:04] Alice_Wright: [Chyba została 
zgnieciona.] :x 
[19:52:20] Crispin_Stewart: Biedna Alice.:/ 
[19:52:27] Agusia_Slytherin: Cris licz 
szybciej następnym razem siusiu nie się 
chcę 
[19:52:34] Albus.S.H.S.Black: [dostrzega 
ostatnie tchnienie Alice, zanim ta traci 
przytomność] xd 
[19:52:35] Cecily.Elton: [Gniecie Alice.] 
[19:52:51] Alice_Wright: [Liże Cec od 
spodu.] 
________________________________ 

[19:39:58] Vesper_DeLaurentiis: [Jara się 
jak włosy Crispina.]  
________________________________ 

[20:00:22] Vivienne: 9. Kto z obecnej 
dyrekcji ukończył edukację pod herbem 
Hufflepuffu?  
[20:00:36] Rosalia_Rossard: Crispin 
Stewart, Isabella Ballerini, Vivienne Levittoux  
[20:01:14] Crispin_Stewart: Ja kończyłem 
Hogwart z Merlinem. Proszę mnie tutaj nie 
wpisywać. 
[20:01:41] Albus.S.H.S.Black: To Merlin 
nie był bobasem, jak Crispin siwiał? 
________________________________ 

[18:18:33] Vivienne: O, Crispin, prawie Cię 
nie zauważyłam, bo nie przysłoniłeś całego 
czatu. 
[18:19:49] Crispin_Stewart: 
Wyszczuplałem. 
[18:20:07] Rosalia_Rossard: Od kiedy? 
[18:20:13] Rosalia_Rossard: Jak berlinki są 

w promocji 
[18:20:21] Rosalia_Rossard: 1+ DRIUGA 
ZA ZŁOTÓWKE  
[18:20:24] Rosalia_Rossard: Druga^  
[18:20:33] Cynthia_Kamack: Od kiedy 
trzeba latać za puchonami. ;v  
[18:21:27] Vivienne: Crispin powinien 
częściej być opiekunem, bo ruch mu służy!  
________________________________ 

[20:31:01] Kazbiel_Thundershout: Ja 
mam dziś HR, prawda? 
[20:31:11] Vivienne: To zależy, czy jest 
trudne.  
________________________________ 

[18:43:46] Mirabel_Howerland: Piękne 
dopełnienie, ziemia i niebo. Powinni się 
cudownie dogadać, co? [Cicho się 
zaśmiała. Wyobrażając sobie niebo i ziemię 
jako parę, prędzej miała przed oczami 
egipskich Geba i Nut niźli tę dwójkę.] 
[18:44:06] Bernadetta_Kotletta: No nie 
wiem. Trochę daleko do nieba jest od ziemi. 
[18:44:15] Bernadetta_Kotletta: A takie 
zwiazki na odleglosc to... Wie Pani. 
[18:44:18] Bernadetta_Kotletta: Mialam 
taki jeden i slabo wyszedl. 
[18:44:24] Bernadetta_Kotletta: Zdradzil 
mnie z jakas Slizgonka.   

________________________________ 

[18:24:28] Vesper_DeLaurentiis: To ja 
dzisiaj jak szłam do pracy to gość co piaskiem 
chodnik posypytał powiedział do mnie: 
"Uważaj dziewczynko tam jest ślisko" 
[18:25:00] Vesper_DeLaurentiis: To, że 
mam ledwo 152 nie oznacza, że jestem 

dziewczynką       
[18:25:42] Vesper_DeLaurentiis: i jak 
wparowałam do tej szkoły to myślałam że ją 
rozniosę xDDDD 
[18:26:16] Vesper_DeLaurentiis: ale serio, 

już trzecioklasista jest wyższy ode mnie  
[18:27:21] Vesper_DeLaurentiis: a jak były 
ósme klasy to mnie ten tłum wręcz 

porywał  
________________________________ 

[19:45:20] Elias_Levine: Momencik… to w 
przyszłym tygodniu są egzaminy? Czy za 
dwa? :o  
[19:45:28] Vivienne: Za dwa.  
[19:45:53] Elias_Levine: Ale się 
wystraszyłem… bo ja jeszcze nawet Tarota z 
nimi nie liznąłem. [*] 
[19:46:08] Cecily.Elton: Co Ty, karty chcesz 
lizać? 
[19:46:12] Cecily.Elton: Wiesz ile tam 
bakterii?



 

 

Kącik (magi)zoologiczny 

W zimowym klimacie ogniem 

ogrzejemy, 

Jak wcześniej, tak i dziś coś z 

nim zwojujemy. 

Lecz tym razem uważać bardziej 

musimy, 

Bo inaczej mieszkanie sobie 

spalimy. 

Tak też prezentuję Wam dziś to 

stworzenie, 

Które nieraz wywoła nikczemne 

podpalenie. 

Popiełek to cienki, bladoszary wąż. 

Przeważnie w ciemności można go 

rozpoznać po jaskrawoczerwonych 

oczach, które wręcz iskrzą. Cóż to jest za magiczne stworzenie? Jak powstaje? A no 

już Wam tłumaczę. Nie powiem, miałam kiedyś zagwozdkę, jak to z nim jest, ale po 

wytłumaczeniu przez profesora Thundershouta skumałam, o co biega. Stworzenie te 

ma styczność z ogniem, ba, ono z niego powstaje! 

Tak, dobrze czytacie! Popiełki powstają z ognia. Zapewne zapytacie jakiego, a ja 

odpowiem, że magicznego. Stworzenia te wychodzą bowiem z palenisk powstałych w 

magiczny sposób, np. przy użyciu 

zaklęcia. Przy proszku Fiuu to raczej 

nie zadziała, bo to za krótki czas 

magiczności. Gdy takowe „ognisko” 

nie jest pilnowane, pozostawione 

samo sobie… wtedy może narodzić się 

on. Popiełek. 



 

 

Fajną ma nazwę, co nie? W końcu powstaje z popiołu. Ale jego żywot jest dość krótki. 

Samo stworzenie wypełza z paleniska i szuka zaciemnionego, bezpiecznego miejsca, 

by złożyć jaja. Żyje jakąś godzinę, bądź 

nawet i krócej, jeśli owe potomstwo 

zostanie gdzieś ulokowane. Oczywiście 

pozostawia po sobie ślad, ścieżkę popiołu. 

Tylko mało rozgarnięty czarodziej tego nie 

dostrzeże… 

Jak już przy jajach byliśmy, niezłe jaja 

powstają po tym, gdy się ich w porę nie 

znajdzie. Dorosły osobnik pozostawia 

swoje maleństwa i rozpada się proch. 

Czerwone niczym oczy tegoż stworzenia 

potomstwo robi się coraz gorętsze. Gdy 

mają styczność z drewnem czy innym 

łatwopalnym materiałem, są w stanie 

wywołać pożar. Dlatego każdy roztropny czarodziej powinien po zlokalizowaniu 

ścieżki popiołu ruszyć na poszukiwania owych jaj i je zamrozić przy pomocy zaklęcia 

Glacius. Woda tu niewiele pomoże, chwilowo je ostudzi, po czym wrócą ponownie do 

swej wysokiej temperatury.  

Ciekawostki na dziś, zasłyszane gdzieś w Świecie Magii... Zjedzone w całości jaja 

podobno są świetnym środkiem na malarię. O! Wężouści mogą go 

wykorzystać jako pomocnika do ćwiczenia tej mowy. W świecie 

eliksirów zaś, jaja wykorzystywane są do tworzenia miłosnych mikstur, 

tak że już wiecie, panie i panowie, co z tym zrobić.  

Mimo wszystko trzeba być bardzo ostrożnym z owym stworzeniem. 

Nikt przecież nie chciałby być stratnym, gdyby chwila nieuwagi 

wywołała pożar. Pamiętajcie, popiełki składają kilka(-naście) jaj. Więc 

może się ich wykluć więcej niż jeden... Bądźcie uważni! 

  



 

 

Zielnik wiedźmy 

Wiedźma znów się przypałętała, 

Swoje zioła ze sobą zabrała. 

Czy zaciekawiła Wasze umysły? 

Czy pobudziła Wasze zmysły? 

Przedstawić chce dziś kolejne rośliny, 

Wszyscy w tym świecie wspólnie tkwimy.  

Więc magiczne właściwości lepiej znajmy, 

Ziołami w ciężkich czasach dogadzajmy. 

 

Asfodelus to przepiękna roślina symbolizująca śmierć, smutek i świat zmarłych. 

Pochodzi z rodziny liliowatych o wąskich liściach i białych bądź żółtych kwiatach. Jest 

jak najbardziej magiczna i znana mugolom od starożytnych czasów. W Grecji 

występowała na cmentarzach jako „pokarm” dla zmarłych dusz, to korzenie miały 

temu przeważnie służyć. W mitologii greckiej 

występował na „asfodelowych łąkach”, które miały się 

znajdować w podziemnej krainie umarłych nad rzeką 

Styks. Mowa oczywiście o „Odysei” Homera, w której 

opisywano w ten sposób łąki świata podziemnego, gdzie 

przechadzały się cienie zmarłych. W Świecie Magii 

stanowi składnik Wywaru Żywej Śmierci. Do wywarów 

używamy liści, kwiatów i korzeni. Mugolski 

odpowiednik to złotogłów/złotowłos. Grecy i Rzymianie poświęcali tę roślinę 

Hadesowi i Persefonie. Stanowił swego rodzaju ochronę przed złymi duchami. W 

późniejszych czasach służył jako pokarm dla ubogich.  

Dziurawiec, zwany inaczej zielem świętego Jana, to świętojańskie ziele. Bylina o 

podługowatych liściach, które, jakby patrzeć pod słońce, wyglądają jak 

podziurawione, stąd też nazwa rośliny. Kwiaty są zaś złocistożółte i skupione w 

gęstych kwiatostanach. Ta roślina kwitnie od czerwca do sierpnia. Legendy głoszą, że 



 

 

na świętego Jana robiono z nich wieńce i snuto wróżby. 

Do tego sądzono, iż chronią przed czarami i diabelskimi 

siłami. Już w starożytności mówiono o jego 

właściwościach magicznych. Używany jest przeważnie w 

ziołolecznictwie, wspomaga przemianę materii, jak 

również pomaga przy stanach depresyjnych. Szczególnie 

poleca się herbatki na ukojenie zszarganych nerwów. Co 

ciekawe, wyciągi z dziurawca stosuje się również w 

leczeniu zaniku pigmentu skóry – choroby zwanej 

bielactwem. W okresie zimowym goi odmrożenia, a u 

młodzieży z problemami trądziku zaleca się wywar z owej 

rośliny. Można by rzec, że ziele cudowne, bowiem jego wszechstronne zastosowania 

są godne uwagi. 

 

Napar z róży przeciw przeziębieniu 

 

Potrzebujesz: 

łyżka owoców dzikiej róży, szklanka, wrzątek, dekielek, sitko, sok z malin lub 

porzeczki do smaku 

 

Przygotowanie: 

Zaparz łyżkę stołową owoców dzikiej róży szklanką wrzątku. Parz pod przykryciem 

przez 15 minut. Przecedź przez sitko. Dosłodź do smaku sokiem. 

 

Spożywanie: 

Pij pół szklanki ciepłego naparu trzy razy dziennie. 

 

Działanie: 

Napar z owoców dzikiej róży ma za zadanie wspomagać nas przy przeziębieniu, 

zwłaszcza w tym, w którym występuje gorączka. Dzika róża zawiera dużo witaminy C, 

która pomaga organizmowi zwalczyć choróbsko. 

 

 



 

 

Asy z rękawa: Diffindo 

„Zaklęcie odcinające zostało stworzone w piętnastym wieku 

przez szwaczkę-czarodziejkę, Delfinę Crimp, której zamysłem 

było wynalezienie prostej i wygodnej metody na odcinanie 

tkanin i nitek.” 

 – Miranda Goshawk 

Zaklęcie Diffindo jest zaklęciem bardzo praktycznym. Jego 

głównym zadaniem jest odcinanie jakichś przedmiotów od 

innych. Może też działać w celu uszkodzenia czegoś, 

przecięcia celu. Niewłaściwie użyte może nawet doprowadzić 

do śmierci, np. kiedy rzucone zostanie na szyję ofiary albo w 

kierunku nadgarstka, przecinając tętnice i powodując 

wykrwawienie.  

Jest ono jednym z zaklęć dopuszczonych do używania 

podczas Klubu Pojedynków przez profesor Assassin. Zostało wskazane jako zaklęcie 

słabe, mogące jedynie rozcinać skórę, co zapewne powoduje liczne ograniczenia i 

zabezpieczenia wampirzej profesorki. Tak jak już jednak wspomniałem, może czasem 

doprowadzić nawet do śmierci w wymienionych powyżej przypadkach.  

Jego historia sięga okresu renesansu, kiedy to, chcąc ułatwić sobie pracę, wymyśliła je 

Delfina Crimp. Była ona magiczną szwaczką, taką Madame Malkin, tylko że sprzed 

500 lat. Przed jej przełomowym odkryciem, chcąc 

coś odłączyć od reszty, np. odciąć zbędny materiał od 

szytej sukni, musiano go odciąć lub wypalić. Delfina 

chciała ułatwić sobie zadanie, toteż wymyśliła 

Diffindo. Niestety, wynalazek ten przypłaciła prawie 

życiem, gdyż jeden z jej mugolskich konkurentów 

postanowił zatrudnić się u niej jako pracownik, chcąc 

odkryć jej sekret. Nie mogąc znaleźć nożyczek, ukrył 

się w tubie materiału i obserwował jej magiczne 

dokonania. Zwołał mugoli, aby spalić kobietę na 

stosie, lecz ta wywinęła się, uciekając z workiem złota 



 

 

i nikt później jej nie widział. Natomiast ten mężczyzna co rano zastawał pocięte 

projekty. Zmarł w przekonaniu, że prześladowała go para nożyczek. 

Aby poprawnie rzucić zaklęcie Diffindo, należy oczywiście pamiętać o kilku 

elementach, na które szczególny nacisk kładzie profesor Stewart na lekcjach Zaklęć i 

Uroków. Po pierwsze, akcent, który w tym wypadku pada na sylabę „FIN” i poprawnie 

zapisany wygląda: „difFINdo”. Kolejnym ważnym elementem jest oczywiście 

poprawny ruch ręką. Jest on prosty i jednocześnie zależny od tego, jak chcemy 

dokonać cięcia. Jeśli pionowo, to należy wykonać ruch różdżką od góry do dołu, 

natomiast jeśli poziomo, to od lewej do prawej.  

Zaklęcie Diffindo było niejednokrotnie 

używane w serii „Harry Potter”. Jego 

pierwsze wystąpienie ma miejsce na 

czwartym roku, kiedy Harry rozciął torbę 

Cedrika, aby ten zatrzymał się, bo Potter 

zamierzał powiedzieć mu o smokach. Ponownie, dwukrotnie, użyte zostaje w 1997 

roku – raz przez Hermionę, kiedy rozcina liny wiążące Rona w kafejce po ucieczce z 

Nory, a drugi raz, gdy Potter rozciął taflę lodu, chcąc wydobyć miecz ukryty w 

akwenie przez Snape’a. W filmie 

najprawdopodobniej użyła go Molly 

Weasley zaraz po zaklęciu Glacius, 

rozcinając Bellatriks Lestrange na 

kawałeczki. Nie jest to jednak do końca 

potwierdzone. 

  



 

 

Czarodziejskie koło ratunkowe 

Klasa I 

Pierwsze wiarygodne informacje o herbacie pochodzą z III w. p.n.e. Do Europy 

herbatę sprowadzili Holendrzy na przełomie XVI i XVII w. Wcześniejsze wiadomości 

to jedynie legendy o cesarzu Szeng Nung (mężczyzna odpoczywał w ogrodzie z 

filiżanką wrzątku, do której wpadły liście z krzewu dzikiej herbaty – miało to miejsce 

w 2737 roku p.n.e.) oraz indyjskim mnichu, Bodhidharmie (jedna wersja legendy 

mówi o tym, jakoby mnich odciął sobie powieki, aby nie zasnąć podczas medytacji, a 

na ich miejsce miał wyrosnąć krzew herbaciany z właściwościami pobudzającymi, zaś 

druga opowiada o tym, że by nie zasnąć, żuł liście krzewu rosnącego niedaleko niego). 

Istnieją różne zwyczaje picia herbaty. W Rosji herbatę przygotowuje się w samowarze, 

Arabowie pijają słodzoną zieloną herbatę z dodatkiem mięty, w Tybecie częstują 

herbatą z dodatkiem masła i soli, a we Fruzji (Niemcy) zalewano kandyz (cukier 

gruboskrystalizowany) zieloną herbatą i dodawano do tego śmietanę, nie mieszając! 

Klasa II 

Wibracja sukcesu mówi o wszelkich wadach i zaletach, a ponadto nakazuje zwrócić 

szczególną uwagę na pewne rzeczy, które mogą nam pomóc lub stanąć na drodze do 

sukcesu. Aby ją obliczyć, trzeba zakodować, a następnie zredukować nasze imię i 

nazwisko. W przypadku, gdy przyjęliśmy po ślubie nazwisko małżonka, przy 

obliczeniach należy brać pod uwagę nazwisko panieńskie. 

Wibracja barwy pomaga nam przejąć kontrolę nad emocjami i cechami, które 

wydobywają z nas to, co niewidoczne na samym początku. Każdy ma przypisany do 

siebie kolor, którym należy się otaczać. Wibrację barwy wyznacza się na podstawie 

wibracji urodzenia. Poszczególnym wartościom są przyporządkowane następujące 

kolory: 1. złoty/żółty, 2. biały/liliowy, 3. niebieski, 4. brązowy, 5. 

żółty/pomarańczowy, 6. zielony, 7. niebieski/fioletowy, 8. czerwony, 9. fioletowy. 

Wibracja miłosna to algorytm zgodności, który mówi nam o uzupełnianiu się, 

dopasowywaniu i oddziaływaniu na siebie partnerów. Aby obliczyć tę wibrację, należy 

dodać do siebie wibrację urodzenia obojga lub zsumować daty urodzenia. 



 

 

Magiczna Pani radzi 

Pytania od uczniów 

Złamała mi się różdżka!  

Jak to kiedyś powiedział Harry Potter, „ciesz się, że nie 

kark”.  Różdżkę zawsze można kupić nową na Ulicy Pokątnej. Pamiętaj, że nie jest 

wskazane używanie połamanej różdżki, gdyż to bardzo niebezpieczne! 

Jak spalić te wszystkie zjedzone pączki, faworki i donuty?  

Na początek znajdź aktywność, która sprawia Ci przyjemność. Jeśli lubisz 

spacerować, zwiększ swoje tempo i dystans. Możesz także udać się na basen i spędzić 

mile czas, chlupiąc się w wodzie! Dla najbardziej opornych i leniwych polecam 

skakanie na skakance. Tylko pamiętaj o sąsiadach! 

Dieta kontra smog 

Bronimy się przed 

trującymi pyłami, nosząc 

maseczki czy stosując 

oczyszczacze powietrza, ale 

do walki trzeba też dołączyć 

odpowiednie odżywianie. 

Skoro nasze menu pomaga w walce z różnymi schorzeniami, nie jest zaskoczeniem, że 

przed skutkami wdychania szkodliwych substancji zawartych w smogu też może nas 

uchronić dieta. Niektóre składniki zawarte w pożywieniu są w stanie zwiększyć naszą 

odporność i skutecznie oczyścić organizm. Oto co wspiera detoksykację.  

Jedz i nie truj się tak  

Kwasy omega-3 wpływają zbawiennie na nasz układ 

krwionośny oraz zmniejszają toczące się w organizmie 

procesy zapalne (np. alergie).  Znajdziesz je w rybach 

(ważna jest ich jakość, bo ryby też są zanieczyszczone 



 

 

metalami ciężkimi, np. jeśli łosoś, to najlepiej dziki), w orzechach, migdałach, maśle, 

oleju rzepakowym, nasionach lnu i pestkach dyni. 

Witaminy C i E. Zanieczyszczenia powietrza mają związek z 

powstawaniem stresu oksydacyjnego, czyli nadmiaru wolnych 

rodników w organizmie. Ale według naukowców, to właśnie 

witaminy C i E mogą łagodzić skutki zanieczyszczenia. 

Źródłem witaminy C są na przykład: aronia, dzika róża, 

rokitnik, czarna porzeczka, natka pietruszki, czerwona papryka i brukselka, a 

witaminy E – nasiona słonecznika, pestki dyni, orzechy, laskowe, migdały, awokado, 

szpinak i oliwa z oliwek. 

Spożywaj żywność bogatą w błonnik. Posiada on nie 

tylko zdolność wiązania substancji toksycznych, ale również 

szybciej usuwa je z organizmu. Warzywa, owoce, mąki 

pełnoziarniste, kasze i brązowy ryż – w tych produktach 

znajdziesz błonnik.  

Dużo pij. O tym, że woda wypłukuje toksyny z organizmu, każdy 

słyszał. Ale warto wiedzieć, że detoksykujące właściwości ma napar z 

czystka, dlatego pij dwie szklanki dziennie tego zdrowego ziółka. 

Zdrowe porady 

Woda z cytryną. Chcesz schudnąć i usunąć toksyny? Wyciśnij 

połówkę cytryny do szklanki ciepłej wody, dodaj łyżeczkę miodu i 

pij taki napój na czczo. Odczekaj pół godziny i dopiero zjedz 

śniadanie. 

Kasza jaglana. Oczyszcza organizm z toksyn i działa odkwaszająco. 

Poza tym nie zawiera glutenu, ale dużo żelaza i witamin z grupy B. 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie , to koniecznie do mnie 

napisz (świstoklik do formularza). Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform


 

 

Pośród ankiet 

Wśród respondentów byli członkowie naszej magicznej społeczności, jak i osoby, 

które nigdy nie miały styczności ze Światem Magii. 
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Horoskopy 

Baran | 21.03 - 20.04 

W lutym życie miłosne Baranów tkwiących w związkach 

będzie dość spokojne, ale przede wszystkim stabilne. Pary te 

będą prawdopodobnie mało albo w ogóle się kłócić. Na 

płaszczyźnie miłości powinny uważać jednak osoby samotne – 

możliwe, że ktoś będzie próbował zauroczyć w sobie Barana 

jedynie po to, aby go wykorzystać. Niektóre Barany mogą w tym okresie narzekać 

także na problemy związane z bólem brzucha. Będzie to przejściowe, ale w takim 

momencie warto by się zastanowić nad nieco zdrowszą dietą. 

Byk | 21.04 - 21.05 

Horoskop radzi, aby Byki spróbowały być nieco bardziej... 

cierpliwe. Choć może być to dla nich trudne, zwłaszcza w 

życiu uczuciowym może okazać się konieczne. W przeciwnym 

wypadku dotarcie do osób, na którym tak bardzo im zależy, 

może okazać się niemal niemożliwe. Niektórzy reprezentanci 

tego znaku mogą otrzymać także nową ofertę związaną z życiem zawodowym. Drogie 

Byki, nie cieszcie się w takim przypadku zbyt szybko i na spokojnie przemyślcie, czy 

nie ma ona żadnych haczyków. 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Intuicja – to właśnie nią powinny się kierować Bliźnięta, 

zwłaszcza w lutym. Dotyczy to głównie relacji międzyludzkich. 

Osoby spod tego znaku będą w najbliższym czasie wyjątkowo 

chętne i podatne na flirt. Prawdopodobnie poznają nawet 

kilka nowych, interesujących osób. Ostateczny wybór może 

być trudny, jednak intuicja nie powinna zawieść. Luty jest też idealnym miesiącem na 

rozwój w swoim zawodzie. Ambicja jest często pożądaną cechą na rynku pracy. 

Okazanie jej w życiu zawodowym może być bardzo dobrym pomysłem. 



 

 

Rak | 22.06 - 22.07 

W drugiej połowie lutego Raki powinny skupić się na swoim 

zdrowiu, bowiem będą w tym czasie wyjątkowo podatne na 

przeziębienia czy grypy. Dlatego, zwłaszcza w okresie 

koronawirusa, unikanie skupisk ludzi może okazać się 

dobrym pomysłem. Gwiazdy przewidują też, że w życiu 

niejednego Raka pojawi się ważny dylemat. Będzie on dotyczył przyszłości niektórych 

relacji – miłosnych, ale też tych często przyjacielskich. W takim przypadku najlepiej 

będzie nie działać pod wpływem emocji. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

Samotne Lwy może czekać w tym miesiącu pewne 

rozczarowanie miłosne. Ktoś, na kim im zależało, nie okaże się 

„tym jedynym”. Za to osoby spod tego znaku trwające w 

związkach będą mogły cieszyć się spokojem i szczęściem. Choć 

pierwsza połowa miesiąca zapowiadała się pod kątem 

zawodowym dla Lwów wprost idealnie, to końcówka lutego może to zmienić. Niektóre 

Lwy w końcu dopadnie zmęczenie, które przełoży się na znaczne pogorszenie 

wyników ich pracy. To z kolei będzie wiązać się z pewnymi przykrymi 

konsekwencjami. 

Panna | 23.08 - 22.09 

W lutym Panny nie powinny martwić się o swoje zdrowie. 

Przez większość czasu będzie towarzyszyć im mnóstwo 

energii. Rzadko pojawią się też jakiekolwiek inne 

dolegliwości, a jeśli tak, będą one związane głównie z pogodą. 

Panny, które już postawiły sobie jakieś cele w strefie 

zawodowej, pod koniec miesiąca w końcu będą mogły zacząć na spokojnie je 

realizować. Na początku, z powodu nowych sytuacji, może być to trudne, jednak 

zanim się obejrzą, większość z celów będzie już odhaczona. 



 

 

Waga | 23.09 - 23.10 

Druga połowa lutego będzie dla Wag momentem, w którym 

nadejdą pewne sukcesy w sferze zawodowej. W końcu uda im 

się zrealizować pewne cele i pomimo kilku potknięć, ich efekty 

będą oszałamiające. Na płaszczyźnie relacji międzyludzkich 

pozostanie raczej bez zmian. Samotne Wagi nie poznają 

nikogo nowego, kto mógłby przykuć ich uwagę. Za to będący w związkach 

reprezentanci tego znaku mogą spotkać się w pewną monotonią, która okaże się dość 

męcząca. 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

W najbliższym czasie Skorpiony mogą czuć się nieco przybite i 

zmęczone. Nie będzie się to zbytnio przekładać na ich wyniki 

w pracy. Mimo wszystko kilkudniowy urlop będzie jak 

najlepszym pomysłem. W samej pracy osoby spod tego znaku 

powinny brnąć głównie do przodu. Wiele rzeczy może 

Skorpiony rozpraszać, co odbije się na efektach końcowych niektórych z 

przydzielonych zadań. W takich momentach Skorpiony mogą zacząć się złościć oraz 

zrzucać winę na wszystko i wszystkich innych. Nie należy wchodzić im wtedy w drogę. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

Horoskop przewiduje, że w najbliższych dniach Strzelcom 

może niezbyt powodzić się w pracy. Chociaż pierwsza połowa 

miesiąca była w tej sferze wyjątkowo owocna, to druga może 

być już całkiem inna, dlatego wszystkie większe cele związane 

z zawodem oraz szkołą lepiej będzie przełożyć na następny 

miesiąc. Sprzyjać będzie Strzelcom za to zdrowie. Nie spotkają się one z większymi 

dolegliwościami, a także będą odporne na wszelkie przeziębienia. 

 



 

 

Koziorożec | 22.12 - 20.01 

W drugiej połowie lutego Koziorożce mogą zacząć narzekać na 

swoje stawy. Będzie to spowodowane zbyt lekkim ubieraniem 

się. Chłodne temperatury szaleją, więc wychodzenie na 

zewnątrz bez szalika czy czapki może skutkować takimi 

dolegliwościami. Gwiazdy mówią też, że wiele Koziorożców 

stanie w pracy przed dużym wyzwaniem. Ich dobre wyniki zostaną zauważone przez 

szefostwo, które może chcieć powierzyć niektórym z nich ważne zadanie. Warto 

będzie się do niego przyłożyć, aby nie stracić w oczach innych i nie zawieść siebie 

samego. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Wodniki poczują w najbliższym czasie nagły przypływ 

ambicji. Będą chciały osiągnąć o wiele więcej niż inni. Rzucą 

się więc w wir działań. Zrobią to jednak przede wszystkim dla 

siebie i swoich osobistych potrzeb pięcia się w górę. Należy 

jednak uważać, aby w trakcie podejmowania nowych działań 

nie blokować ścieżki rozwoju dla innych. Druga połowa lutego będzie też idealnym 

momentem na konfrontację ze swoimi uczuciami. Jeśli niektóre Wodniki myślały nad 

wyznaniem ich drugiej osobie, to powinny zrobić to właśnie teraz. 

  

Ryby | 19.02 - 20.03 

W lutym Ryby natrafią na ogromną okazję związaną z ich 

życiem zawodowym. Zostanie im powierzone dość ważne 

zadanie, które źle wykonane mocno odbije się na ich 

przyszłości. Jednak w drugą stronę, zakończone sukcesem, 

przyniesie Rybom wiele szczęścia oraz możliwy przypływ 

gotówki. Osoby spod tego znaku będą także mocno skupiać się na potrzebach innych. 

Ich emocjonalność i wrodzona empatia nie będą chciały odpuścić. Warto będzie 

jednak dać bliskim nieco przestrzeni. Zbytnie zamartwianie się może być męczące. 



 

 

Kącik artystyczny 

 

„Bałwanek-Moria z Krówką na spacerze” 

 

„Crispin, kiedy Kryształek znów rzuci w niego śnieżką” 

Autor: Albus S. H. S. Black ze Slytherinu 



 

 

 

„Human” 

 

„Spring” 

Autor: Mirabel Howerland z Gryffindoru 



 

 

Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 27 lutego  

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Pierwszą zabawą są akrostychy, które polegają na 

rozwijaniu słów, np. KOT – Kazbiel Odnalazł Tebo. Za 

jeden przykład dostaniecie 4 punkty/galeony. W sumie 

do zdobycia przewidzianych jest 20 punktów/galeonów. 

1. ROGACZ 

2. HOGWART 

3. ZIELARSTWO 

4. PSIDWAK 

5. AMORTENCJA 

 

Konkurs nr 2 

Ta zabawa składa się z dwóch części – w pierwszej 

waszym zadaniem jest rozpoznanie po opisie osoby 

z AMR i podanie jej imienia oraz nazwiska, za co 

dostaniecie 3 punkty/galeony od przykładu, natomiast 

pod opisami czeka na was druga część, za którą 

przewidzianych jest 5 punktów/galeonów. Łącznie można 

wzbogacić się o 20 punktów/galeonów. 

[Kliknij, by przejść do konkursu.]  
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