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Osobistości od drugiej strony: Alice Wright 

[W cukierni roznosił się cudowny zapach korzennych przypraw, a pracownicy byli 

pochłonięci pieczeniem i ozdabianiem świątecznych pierników, które schodziły jak 

świeże bułeczki. W dalszej części pomieszczenia znajdowały się drewniane stoliczki z 

miękkimi kolorowymi fotelami, na których strudzony kupujący mógł usiąść i 

odpocząć. To właśnie na dwóch wygodnych siedziskach czekały obie redaktorki na 

swojego gościa. Na stoliczku 

między nimi już stały parujące 

napoje, idealne, żeby ogrzać o nie 

zmarznięte dłonie, oraz dopiero 

co zakupione pierniczki, którym 

nie mogły się oprzeć.]  

Alice: [Przekroczyła próg drzwi i 

niemalże natychmiast poczuła 

przyjemny zapach, który kojarzył 

jej się ze Świętami. Wzięła kilka 

głębokich wdechów, aby 

wykorzystać tę krótką chwilę na 

nacieszenie się klimatem tego 

miejsca, po czym rozejrzała się 

dookoła – wiedziała, że przyszła 

tutaj w innym celu. Już po chwili 

jej wzrok zatrzymał się na znajomych jej twarzach dwóch osób; Alice, nie tracąc czasu, 

ruszyła w kierunku dwóch siedzisk, na których siedziały dziewczyny.] 

Mirabel: Profesor Wright! Niezwykle miło Panią widzieć w trakcie 

wakacyjnej, aczkolwiek zimowej, przerwy. Ach, temperatury ostatnio 

bardzo skaczą. Mam nadzieję, że zdrówko dopisuje! [Podniosła się lekko z 

fotela, żeby przywitać ich gościa i ruchem dłoni wskazała na wolne miejsce. Po chwili 

wszyscy już siedzieli, więc Mirabel założyła nogę na nogę i wyciągnęła swój notesik.]  

Leya: Dzień dobry, Alice! Cudownie wyglądasz, nawet w wakacje! 

[Zaśmiała się cichutko i przytuliła nauczycielkę Numerologii, po czym grzecznie 

podała kobiecie przekąski, by mogła się poczęstować. W międzyczasie, podobnie jak 
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Mirabel, wzięła swój notes, który był już zapełniony różnymi wywiadami, a jednak na 

ten wyjątkowo zostawiła sobie więcej miejsca.] 

[Gdy tylko znalazła się odpowiednio blisko, uśmiechnęła się w kierunku dziewczyn, 

zerkając kątem oka na przekąski postawione na stole.] Cześć, dziewczyny! Was 

również miło widzieć. [Pomachała dłonią w kierunku Mirabel, aby grzecznie się 

przywitać, a następnie odwzajemniła przytulasa Leyi. Już po chwili zajęła wolne 

miejsce wskazane jej przez Gryfonkę, czekając ze zniecierpliwieniem na pierwsze 

pytanie.] 

Zacznijmy, po co tracić czas! Koniec przerwy wakacyjnej już tuż, tuż. Czy 

profesor czuje się wypoczęta i gotowa na nowe wyzwania, a może raczej 

wolałaby, żeby wakacje się nie kończyły tak szybko? [Przechyliła lekko głowę, 

unosząc kąciki ust w uśmiechu. Jej 

samej przerwa mijała niezwykle szybko, 

jakby ktoś zagiął czas, który pędził jak 

szalony.]  

[W czasie oczekiwania na pierwsze 

pytanie od dziewczyn, złapała jeden z 

pierniczków leżący na stoliku, 

natychmiast go pochłaniając. Musiała 

przyznać – smakowały cudownie.] Nie 

czuję się wypoczęta ani trochę. 

Muszę przyznać, że jestem małym 

leniuszkiem i najchętniej to cały 

czas bym wypoczywała! [Zaśmiała 

się cicho pod nosem i już po chwili 

kontynuowała swoją wypowiedź.] Nie zmienia to jednak faktu, że z 

niecierpliwością czekam na nowy rok szkolny. W końcu uczenie 

Numerologii sprawia mi radość i jest dla mnie przyjemnością. Nawet jeśli 

czasem mam dosyć sprawdzania prac uczniów bądź samego 

przygotowywania się do lekcji… [Na jej ustach pojawił się delikatny uśmiech. 

Tak naprawdę to uwielbiała.] A co do nowych wyzwań – na nie zawsze jestem 

gotowa! Mam dziwne przeczucie, że ten rok nieraz mnie zaskoczy, jednak 

dodaje mi to tylko takiej… nie wiem, jak to nazwać, pewnego rodzaju 
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motywacji? Lubię próbować nowych rzeczy, lubię wyzwania. Po prostu.  

[W tym momencie ucichła, zastanawiając się, czy chciałaby coś jeszcze dodać. Gdy 

doszła do wniosku, że wszystko, o czym chciała powiedzieć, zostało już powiedziane, 

usiadła nieco wygodniej w fotelu, przenosząc wzrok tym razem na Leyę.]  

[Wysłuchała z uwagą odpowiedzi profesorki na pytanie swojej wspólniczki i 

przełożyła odstającą, przydługą grzywkę za ucho, ponieważ ta zaczynała ją szczypać.] 

Cieszymy się, że będziesz uczyła w Ramesville drugi rok! Kadra się 

powiększyła, przybyły nowe osoby. Jak się czujesz – można powiedzieć – 

w nowym otoczeniu, w tej innej perspektywie, gdy nie jesteś uczennicą? 

[Niemal natychmiast po usłyszeniu kolejnego pytania uśmiechnęła się lekko, 

przypominając sobie swoje czasy uczniowskie. Wiedziała, że był to cudowny okres, 

jednak czy chciałaby do niego wrócić? Raczej nie.] Hmm… Tak, na szczęście 

dyrekcja postanowiła nie 

pozbywać się mnie jeszcze, 

więc będę miała szansę 

wykazać się już drugi rok. 

[Mruknęła, zastanawiając się 

nad tą konkretną odpowiedzią 

na pytanie. Wiedziała, że to, co 

teraz powiedziała, na pewno nie 

spełniało oczekiwań Leyi – 

ciężko jej jednak było jakoś 

sensownie zebrać myśli w 

słowa.] Jak się czuję w nowej 

roli, nie będąc już 

uczennicą? Teraz już się 

nieco przyzwyczaiłam do 

innej perspektywy – tej 

nauczycielskiej, to na 

pewno. Z początku jednak było mi… naprawdę ciężko. Nie mogę 

zaprzeczyć, że nie spodziewałam się, że będę kiedykolwiek uczyć, tym 

bardziej w Ramesville. Myślałam, że czeka mnie żywot wiecznej 

uczennicy, w końcu spędziłam w tej roli naprawdę dużo czasu. [Wzięła 
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głęboki oddech i już po chwili dodała.] Teraz jednak wiem, że mimo iż okres 

uczniowski był naprawdę cudowny, nie chciałabym do niego wrócić. 

Dobrze się czuję na swoim nauczycielskim stołku i jest to coś, co lubię. 

Nie chciałabym tego zamienić na nic innego! 

Ale zanim rok szkolny, to nie można pominąć świąt! Czuje profesor już 

ten klimat? Świąteczne kawałki, kolorowe światełka i zabawne swetry? 

[Wzięła ze stolika jednego pierniczka. Do jej nozdrzy docierał od nich zbyt piękny 

zapach, żeby chociaż jednego nie spróbować. Strzepała pojedyncze okruszki ze 

swojego zimowego płaszczyka. Ach, nawet na gryfońskim szaliku kilka się znalazło, 

ale zaraz się ich pozbyła.]  

W tym roku nieco mniej, być może przez to siedzenie w domu, jednak 

czuję ten świąteczny klimat! 

Ciepłe, świąteczne swetry 

goszczą u mnie już od 

początku grudnia, a 

świąteczne piosenki to nawet 

w listopadzie nuciłam pod 

nosem… [Zaśmiała się cicho, a na 

jej twarzy pojawił się lekki uśmiech. 

Sama myśl o tak bardzo 

uwielbianych przez nią świętach 

sprawiała, że czuła się jakoś… 

weselej.] Tak naprawdę cały rok 

wyczekuję na ten króciutki, ale 

cudowny okres, dlatego też 

szybko się wkręcam w ten 

klimat. Ta wesoła atmosfera to 

coś, co uwielbiam! 

Święta, święta, święta… Z kim będziesz je spędzać w tym roku? Z rodziną, 

przyjaciółmi, a może drugą połówką? [Poruszyła brwiami i zaczęła się 

przypatrywać Numerolożce, która z zastanowieniem przygotowała się do udzielenia 

odpowiedzi. Właściwie to Leya sama jeszcze nie wiedziała, z kim spędzi ten cudowny 

czas, na razie terminy miała tylko na Sylwestra.] 
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Ojej, emmm… [Nieco zaskoczona, mruknęła, marszcząc brwi. Nie spodziewała się 

takiego pytania i odpowiedź na nie sprawiło jej trochę trudności.] Zapewne tak jak 

co roku – z rodzinką. Wspólne przygotowywanie tego wszystkiego, a 

następnie spędzanie czasu i rozmowy pozwalają nam zbliżyć się do siebie, 

dlatego myślę, że i w następnych latach się to nie zmieni. [Poprawiła się, 

siadając wygodniej na siedzisku, po czym dodała jeszcze krótko:] Chociaż 

najchętniej to ja święta spędziłabym ze wszystkimi moimi bliskimi! 

Zarówno z rodziną, jak i bliskimi mojemu sercu przyjaciółmi, to dopiero 

byłoby coś…  

A tak jeszcze między nami... Woli profesor dostawać prezenty czy je 

dawać? A może prezenty to w ogóle przeżytek? [Zaciekawiona, splotła swoje 

dłonie na kolanie. Zawsze to pytanie wzbudzało emocje, chociaż ciężko stwierdzić 

dlaczego. Być może dlatego, że zwykle trudno było na nie jednoznacznie 

odpowiedzieć?]  

Na gorsze pytanie chyba nie 

mogłam trafić… [Mruknęła cicho, 

przewracając oczami. Słyszała to 

pytanie już kilka razy i za każdym 

razem nie potrafiła na nie 

odpowiedzieć.] Zarówno jedno, 

jak i drugie ma swoje zalety. 

Uwielbiam dawać innym 

prezenty, bo obserwowanie, 

jak druga osoba cieszy się 

nawet z najmniejszego 

drobiazgu, sprawia, że i ja 

jestem po prostu szczęśliwsza. 

Samo tworzenie paczek, a 

nawet pisanie takiej drobnej 

kartki świątecznej, jest dla 

mnie przyjemnością i co roku bardzo chętnie do tego siadam! [Rozmarzyła 

się, nie mogąc doczekać się, aż w tym roku ponownie usiądzie do tworzenia tego 

wszystkiego.] Jeśli chodzi o dostawanie prezentów… No, nie będę ukrywać, 



 

 8 

to też uwielbiam. Świadomość, że ktoś o mnie pamiętał i spędził czas na 

stworzeniu czegoś dla mnie sprawia, że rozczulam się i cieplej mi się na 

sercu robi. [Pozwoliła sobie na kolejny już tego wieczoru uśmiech – tym razem 

nieco szerszy niż poprzednio. Szybko jednak zniknął on z jej twarzy.] Chociaż 

wiadomo, nie liczą się wymyślne prezenty, a pamięć i gest. Doceniam 

nawet zwykłe złożenie życzeń, to też jest kochane! 

Och... Przyjemnie się rozmawiało! Chciałabym to jeszcze kiedyś 

powtórzyć. [Zerknęła na Mirabel, która brała już do rąk opakowanie z pierniczkami, 

które dziewczyny same piekły i ozdabiały przez ostatni czas.] Nie mogę się 

doczekać lekcji Numerologii! 

Naprawdę dziękujemy za wzięcie udziału w wywiadzie. Cudownie było 

zobaczyć profesor przed początkiem roku, ale i do zobaczenia w jego 

trakcie! [Uścisnęła profesorce dłoń z szerokim uśmiechem i wręczyła ładnie 

zapakowane pierniczki.] A to taki 

prezent na osłodzenie świąt!  

[Złapała w dłonie zapakowane 

pierniczki od Mirabel i schowała je. 

Wiedziała, że na pewno się nie 

zmarnują i zostaną wykorzystane… 

w odpowiedni sposób. Również 

uścisnęła dłoń dziewczyny, ten sam 

gest następnie wymieniając z Leyą, 

po czym zebrała swoje rzeczy, 

zmierzając w stronę wyjścia.] 

Ślicznie dziękuję za 

zaproszenie. Wesołych Świąt i 

do zobaczenia w nowym roku 

szkolnym! 
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Z magicznej biblioteczki 

„Co z tego, że ręka stężała i opadła bezwładnie? Co z tego, że 

tętno ucichło i serce bić przestało? To jedno jest ważne, że ręka 

ta była hojna, innym pomocna, że serce to było odważne i czułe, 

i pełne miłości, że było sercem człowieczym.”  

„Opowieść Wigilijna” autorstwa Charlesa 

Dickensa jest Wam zapewne dość znana. 

Niektórzy spotkali się już z tym tytułem, 

inni dopiero dostąpią tego zaszczytu. Opinie 

o lekturach szkolnych i ich doborze mogą 

być różne, lecz większość z nas uzna 

zapewne, że akurat ta pozycja ma w sobie 

szczyptę magii i jest na swój sposób 

wyjątkowa. Czytana podczas zimowego 

wieczoru, popijana kubkiem ciepłego kakao 

czy herbaty potrafi wprawić w przytulny, 

świąteczny klimat i skłonić do wielu 

refleksji. Sama sięgam po nią w zasadzie co 

grudzień, aby znów zanurzyć się w tę 

interesującą historię i od nowa ją przeżyć. 

Poznajemy historię londyńskiego kupca – Ebenezera Scrooge’a. Mężczyzna, mogący 

się pochwalić – lub i nie – słynięciem z miłości do pieniądza, nie zważa na opinię 

innych. Pracując w swoim kantorze, sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Nie bierze 

pod uwagę dobra innych, nie obchodzi go, czy ktoś przez brak pieniędzy będzie 

głodował. Ważne, aby należyta kwota znalazła się u niego. Widzimy więc wyraźnie 

obraz starego, skąpego i zapatrzonego w pieniądz mężczyzny. Nie pochwala on także 

całej otoczki wokół Świąt Bożego Narodzenia. Uważa je za coś bezsensownego, co 

wiąże się tylko i wyłącznie ze zbędnymi wydatkami. Jego serce jest jak z kamienia, 

trudne do ruszenia i nieczułe. 

Po śmierci swojego wspólnika, Jacoba Marleya, przejmuje cały interes. Życie 

zdominowane pracą oraz skąpstwem toczyłoby się dalej, gdyby nie pewna 
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niespodziewana wizyta, która 

ma zapoczątkować całe pasmo 

tajemniczych wydarzeń, 

mających na celu zmianę 

Scrooge’a. Czy takowa zmiana 

jest w ogóle możliwa? Może 

Ebenezer ocknie się w pewnym 

momencie i zda sobie sprawę ze 

swoich błędów, a może pozostanie przy starych nawykach i zakończy żywot 

zapomniany i owiany złą sławą? Odpowiedź prawdopodobnie znacie, lecz 

poszukiwanie jej potwierdzenia zostawiam Wam! 

Nie jest to opowieść, którą zapomni się już na drugi dzień po skończeniu. Myślę, że 

wyjątkowo zapada w pamięć i daje dużo do myślenia. Dotyka wielu różnych tematów, 

z czego na każdy z nich można poświęcić naprawdę sporo czasu. Czekają Was ciekawe 

przemyślenia, spojrzenie świeżym okiem na swoje wartości, czy może nawet chęć 

zmiany czegoś we własnym postępowaniu. Dickens pokazuje nam na stronnicach 

książki, jak ważna jest zwykła ludzka empatia oraz umiejętność cieszenia się nawet z 

tych najmniejszych rzeczy oraz jak ignorancja może być krzywdząca, również dla nas. 

Pomimo że wielokrotnie jest to 

trudne do osiągnięcia, pozytywne 

nastawienie pomaga nam w 

łapaniu najważniejszych dla nas 

chwil.  

Przyszedł czas na zakończenie 

mojego wywodu... Może ktoś z 

Was podejmie decyzję o 

ponownym, czy też pierwszym, otworzeniu „Opowieści Wigilijnej”, życzę wobec tego 

miłej lektury! Pozostaje mi życzyć Wam magicznych świąt, spędzonych tak, jak Wam 

się to tylko marzy. Oby duch świąt towarzyszył nam wszystkim w tym czasie! 
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 Opowiadanie: Zimowe żarty  
Dzień zapowiadał się niezwykle spokojnie. W Kryształowej Komnacie od samego rana 

była świetna atmosfera. Uczniowie i nauczyciele głośno rozmawiali, śmiali się, a za 

oknem padał śnieg. W powietrzu było czuć zbliżające się święta. 

Dyrekcja, jak to miała w zwyczaju w ostatnim czasie, przestała pokazywać się w 

Wielkiej Sali. Wszyscy uważali, że przygotowują jakiś prezent, który wręczą w wigilię 

Bożego Narodzenia. Nikt jednak 

nie zauważył, że zniknął szkolny 

skrzat, Kryształek. 

Do południa dzień minął bez 

większych problemów. Rozmowy, 

śmiechy, nic nowego. Jednak wtedy 

wszyscy usłyszeli głośny huk. 

Uczniowie i nauczyciele 

momentalnie ucichli. Część z nich 

ruszyła w kierunku drzwi, które okazały się zamknięte. Wśród uczniów wybuchła 

panika.  

Zaczęli krzyczeć, piszczeć i biegać, gdzie tylko miejsce było wolne. Wpadali na siebie, 

wywracali wszystko dookoła. Profesorowie bezskutecznie próbowali nam nimi 

zapanować. Jeden z uczniów z krzykiem wbiegł na choinkę, która stała w rogu 

komnaty. Zbił bombki, a sam został pokłuty igłami.  

Jeden z profesorów już biegł na ratunek, kiedy wszyscy usłyszeli kolejny huk. I jeszcze 

jeden. I jeszcze. I huków było łącznie 12. Kryształowa Komnata ucichła. Ciszę 

przerywały tylko jęki ucznia, który wbiegł w choinkę. Nikt nie wiedział, co powinno 

teraz się stać.  

W tym samym czasie... 

Kryształek siedział w mini pokoiku pod Kryształową Komnatą. Ustawił tam ogromny 

bęben, który dodatkowo wzmocnił magią. Wziął pałkę i zaczął uderzać. Najpierw raz. 

Słyszał tupot stóp i krzyki. Wiedział, że skoro dyrekcji nie ma, może porobić psikusy 
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pozostałym osobom. Oczywiście miał zamiar wykorzystać tę możliwość i zaczął 

wprowadzać plan w życie.  

Odczekał jakiś czas i znowu zaczął uderzać. Raz, dwa... Po dwunastu uderzeniach nie 

usłyszał żadnych krzyków, kroków, nic. Chyba trochę się przestraszyli. Skrzat zostawił 

bęben i udał się do kolejnego miejsca. Wiedział, że część z uczniów jest na błoniach i 

bawi się w śniegu. Jeszcze nie wiedział jak, ale i im miał zamiar zrobić psikusa.  

Kiedy Kryształek dotarł na miejsce, część z 

uczniów patrzyła w kierunku Kryształowej 

Komnaty. Najwyraźniej oni też usłyszeli 

bębny. Skrzat zatarł rączki niczym jakiś 

przestępca i zaczął obmyślać plan działania. 

Usiadł za drzewem i zaczaił się na dwójkę 

pierwszoklasistów, którzy akurat szli w tę 

stronę. Kiedy byli już tylko metr od drzewa, 

Kryształek pstryknął palcami i śnieg pod ich 

nogami zniknął. Uczniowie wylądowali w 1,5-metrowej dziurze otoczonej śniegiem. 

Skrzat zniknął z trzaskiem. 

Ponownie pojawił się w małym pokoju pod Wielką Salą Akademii Magii Ramesville. 

Zaczął grzebać w szafkach, które pojedynczo stały w pomieszczeniu. Przechodził od 

jednej do drugiej, co jakiś czas coś z nich na chwilę wyciągając i po chwili znowu 

odkładając do środka.  

W końcu przy ostatniej szafce znalazł to, czego potrzebował. Wyciągnął mały czarny 

worek. Spojrzał do niego i zauważył pięć prezentów. Czyżby chciał tym razem komuś 

pomóc? Skrzat zabrał worek ze sobą i jeszcze raz się 

teleportował.  

Kryształek znalazł się w pokoju wspólnym 

Gryfonów. Zobaczył pod choinką stosik prezentów. 

Korzystając z okazji, że nikogo w pomieszczeniu nie 

było, skrzat podszedł do drzewka i zabrał pięć 

losowych prezentów. Wyciągnął podróbki z torby i 

podmienił poprzednie pudełka. Wiedział, że jeżeli 

ktoś je otworzy, to najprawdopodobniej skończy z ciastem na twarzy.  
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Zabrane przez siebie podarunki zabrał i wyszedł na korytarz. Wspiął się na najbliższą 

kolumnę i postawił na niej upominki. Zadowolony z siebie skrzat zsunął się z filaru i 

ruszył do biblioteki. 

Mając wspaniały plan w głowie, wesoło podskakiwał w drodze do kolejnego miejsca 

żartu. W bibliotece przesiadywało kilku uczniów, którzy chyba mieli niedosyt wiedzy. 

Zawzięcie czytali stosy książek, które obok 

nich się znajdowały. Kryształka jednak to 

nie interesowało. Wiedział, że na święta 

został postawiony specjalny regał na 

świąteczne opowieści.  

Nikt nie zwracał na skrzata uwagi, bo w 

sumie dosyć często można było go zobaczyć 

w różnych częściach zamku, gdy coś 

sprzątał, poprawiał albo po prostu 

spacerował. Spojrzał na kilka ostatnich 

książek, które nie zostały zabrane. 

Uśmiechnął się chytrze pod nosem i zabrał 

je wszystkie. Pozamieniał je miejscami z 

książkami z działu, który był przeznaczony 

raczej do strasznych historii. Pstryknięciem palców zamienił okładki, więc raczej nikt 

nie powinien się zorientować.  

Kryształek, coraz bardziej dumny ze swoich działań, jeszcze raz zniknął z trzaskiem. 

Wrócił do pokoju, w którym zaczął swoją zabawę. Usiadł w małym foteliku i spojrzał 

na najciemniejszy kąt pomieszczenia. Obserwował związanych dyrektorów, którzy 

aktualnie byli nieprzytomni. Później będą musieli to wszystko naprawić. 

Nikt nie wiedział, co zrobił Kryształek. Wszyscy myśleli, że dyrekcja przygotowuje 

wielką niespodziankę. Jednak chyba nie do końca była taka prawda. Skrzat wstał i 

ruszył do nieprzytomnych dyrektorów. Podstawił kolejno każdemu z nich pod nos 

jakiś mocno pachnący eliksir i po kilku minutach czwórka nauczycieli patrzyła 

zdezorientowana na skrzata. Chyba nie pamiętali, jak to się stało, że się tu znaleźli... 

Był słoneczny, zimowy dzień i nic nie zapowiadało porwania. Kryształek udał się do 

gabinetu dyrekcji, bo wiedział, że dyrektorzy się tam znajdowali i wszyscy byli w 
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jednym miejscu. Skrzat wszedł do pomieszczenia, zamknął za sobą drzwi i coś mu 

wypadło z ręki. Nagle pomieszczenie wypełnił gęsty szary dym. Dyrektorzy zaczęli 

się krztusić i po chwili byli nieprzytomni. Kryształek, korzystając ze swoich sztuczek, 

zabrał ich do małego pomieszczenia pod Kryształową Komnatą.  

Kryształek usiadł ponownie w swoim 

fotelu i patrzył z uśmiechem na dyrekcję.  

 — Dobry wieczór. Prawdopodobnie 

będziecie mieli bardzo zapracowany 

wieczór — przywitał się zagadkowo 

skrzat.  

 — Kryształek? — zaczęła 

zdezorientowana Isabella. — Co ty tu 

robisz? Dlaczego tu jesteśmy?  

 — Cóż… Ostatnio miałem trochę dużo pracy… Nie ukrywam, nie było to coś, co 

przypadło mi do gustu. Stwierdziłem, że wam też się coś takiego przyda. — Spojrzał 

na nich. — Wiecie… sprzątanie i takie tam... 

Związani nauczyciele spojrzeli po sobie, wymieniając zaniepokojone spojrzenia. 

Chyba nie przekonają skrzata do pomocy.  

 — Coś ty zrobił? Przecież nie mogłeś tego zrobić w takim krótkim czasie… Prawda? 

Przecież musiało minąć tylko kilka godzin. — Isabella z każdym słowem była coraz 

mniej pewna siebie.  

 — Nie, minęło więcej czasu. Od kilku dni byliście tutaj i na nic nie narzekaliście. Ja 

nie widzę problemu. — Kryształek czuł, że zaraz osiągnie swoje. — A teraz, jeżeli 

pozwolicie, uwolnię was i będziecie mogli zacząć sprzątać, a ja pójdę odpoczywać.  

Skrzat przeciął nożem linę i zniknął z trzaskiem. Tym razem nikt nie wiedział, że się 

podział. Dyrektorzy wymienili zmęczone spojrzenia i oni również zniknęli z trzaskiem. 

W końcu czekało ich niemało pracy... 
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Skrzacia kuchnia 

Lepki piernik 

Składniki: 

 – 150 g masła; 

 – 200 g miodu; 

 – 200 g melasy (np. trzcinowej; 

płynnej); 

 – 90 g ciemnego cukru; 

 – 2 łyżeczki świeżo startego imbiru; 

 – 1 łyżeczka zmielonego imbiru; 

 – 1 łyżeczka zmielonego cynamonu; 

 – ¼ łyżeczki zmielonych 

goździków; 

 – 1 łyżeczka sody oczyszczonej + 2 

łyżki ciepłej wody; 

 – 250 ml mleka; 

 – 2 duże jajka; 

 – 300 g mąki pszennej. 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki (poza wodą) powinny być w temperaturze pokojowej. Masło, 

miód, melasę, cukier oraz przyprawy umieścić w garnuszku, a następnie podgrzewać 

na małej mocy palnika, mieszając, do całkowitego rozpuszczenia cukru. Lekko 

przestudzić, ale mieszanka nadal powinna pozostać ciepła. Dodać mleko, jajka, sodę 

rozpuszczoną w wodzie i roztrzepać rózgą kuchenną do połączenia się składników. 

Bezpośrednio do mieszanki przesiać mąkę pszenną i wymieszać rózgą kuchenną tylko 

do połączenia się składników, nie dłużej. Formę o wymiarach 20x30 cm wyłożyć 

papierem do pieczenia, a następnie przelać do niej ciasto. Piec w temperaturze 170ºC 

bez termoobiegu przez ok. 45 minut lub dłużej do tzw. suchego patyczka. 
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Mikołajkowe brownie 

Składniki (na 24 sztuki): 

 – 100 g gorzkiej posiekanej czekolady; 

 – 100 g masła; 

 – 2 jajka; 

 – 180 g drobnego cukru do wypieków 

(lub mniej); 

 – 100 g mąki pszennej; 

 – ¾ łyżeczki proszku do pieczenia; 

 – 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii. 

Ponadto: 

 – 24 truskawki; 

 – 300 ml schłodzonej śmietany 

kremówki 36%; 

 – 2 łyżeczki cukru pudru. 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki powinny być w 

temperaturze pokojowej. Masło należy umieścić w garnuszku, podgrzać do roztopienia, a 

następnie zdjąć z palnika. Dodać posiekaną czekoladę, odstawić na 2 minuty, a po tym czasie 

wymieszać do jej rozpuszczenia. Lekko przestudzić. Do naczynia wbić jajka, dodać cukier i 

rozmącić je rózgą kuchenną. Dodać przestudzoną czekoladę i wymieszać rózgą kuchenną. 

Dodać wanilię, przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszać rózgą kuchenną do 

połączenia się składników i powstania gładkiej mieszanki czekoladowej. Formę do mini-

muffinów posmarować masłem i oprószyć mąką pszenną, nadmiar mąki strzepać. Masę 

czekoladową nałożyć do foremek na mini-muffiny nie więcej niż do ¾ ich wysokości. Piec w 

temperaturze 180°C przez około 10 minut bez termoobiegu (jeśli jest taka możliwość). Mini 

brownies powinny wyrosnąć i lekko popękać. Wyjąć z piekarnika, odłożyć do wystudzenia w 

formie, następnie ostrożnie podważyć widelcem i wyjąć na kratkę. 

Śmietanę kremówkę ubić razem z cukrem pudrem. Przełożyć do jednorazowego rękawa 

cukierniczego zakończonego okrągłą tylką. Na kawałki brownie wyciskać krem, następnie 

układać truskawki i dekorować znowu kremem, tworząc pompony. Przechowywać w lodówce. 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 

[Trzy młode czarownice siedziały przy kominku, 

oglądając, jak malutkie płatki śniegu spadają z nieba 

jeden za drugim. W dłoniach trzymały ciepłe kakao, ciągle 

się śmiejąc z przytaczanych historii. Każda z nich miała 

inną opowieść, którą musiała koniecznie się podzielić z 

ploteczkowymi siostrami. W końcu czymże byłby świat bez tych pięknych, 

ubarwionych historii?] 

 

Nie wiem, czy Wy też zauważyliście, że nastąpiła plaga zmian tożsamości. Niby 

wiadomo, że to tylko dane i nie powinniśmy nic spekulować, 

ale nie wydało Wam się to dziwne? Tutaj ktoś imię, tutaj ktoś 

nazwisko, a niektórzy całość swoich danych. Między innymi 

była to Gabrielle Simpson, która obecnie bryluje jako 

Maila Calhoun. Możemy to połączyć z kolejnym faktem! 

Nasi informatorzy powiedzieli nam, że ostatnio pod 

dormitorium Hufflepuffu dzieją się dziwne rzeczy. Ciągle 

zbierają się grupki, szepczą, a gdy ktoś obcy podejdzie – 

zaraz się oddalają lub milkną? Czyżby szykowali dla nas 

niespodziankę i potrzebna była im osoba, która będzie działała pod przykrywką? 

Może mamy się szykować na jakiś świąteczny cud?  

* 

Raczej większość z Was kojarzy krukońską, szkolną myszkę Sophie Harris. No ale 

właśnie… czy aby na pewno taką nieśmiałą? Nie wiemy jak Wy, ale naszym zdaniem 

dziewczyna w ostatnim czasie zaczęła wyjątkowo aktywnie udzielać się w Kryształowej 

Komnacie. Czy podejrzanym nie jest, że ta drugoklasistka z dnia na dzień przeszła 

taką przemianę? Prawda jednak szybko wyszła na jaw. Opiekunka dziewczyny, Moria 

Nerios, wraz ze swoją Krówką Meril, postanowiła nieco dorobić sobie w czasie 

wakacji i zacząć sprzedawać swoje zioła i magiczne rośliny zarówno uczniom, jak i 

profesorom. U naszej Zielarki znajdzie się wszystko – od ziół uspokajających po te 

dodające odwagi i pewności siebie. Teoretycznie takie potajemne sprzedaże są 
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nielegalne, jednak… liczymy, że dla wspaniałych plotkar znajdzie się coś w niższej 

cenie po znajomości! 

* 

Ho ho ho! Przygotowania do Świąt ruszyły pełną parą i już cała społeczność 

Ramesville z niecierpliwością czeka na ten magiczny czas, przygotowując się do niego 

najlepiej jak może. A raczej… prawie cała społeczność. Beauty Castillo (ostatnio 

znana również jako Grinch Castillo) nie wydaje się być do 

końca zadowolona tą udzielającą się wszystkim dookoła 

atmosferą. Chodzi naburmuszona po zamku, a jej zły humor 

czuć już na kilometr. W obawie przed powtórzeniem się 

historii ze znanej wszystkim mugolskiej opowieści o Grinchu, 

postanowiłyśmy nieco bliżej podejrzeć dziewczynę, aby mieć 

pewność, że Świętom nic nie zagraża. Musimy przyznać, że 

była to dobra decyzja! Okazało się, że znana wszystkim 

Ślizgonka, podobnie jak wspomniany wcześniej bohater, 

nienawidzi Świąt i już od dłuższego czasu obmyśla plan, jak 

zepsuć wszystkim ten czas. Całe jej dormitorium jest pełne różnych pergaminów i 

wykresów – na pewno nie wygląda to… bezpiecznie. Całej społeczności szkoły radzimy 

uważać na dziewczynę. W końcu nie wiadomo, co wymyśli! 

* 

Wieści z zakończenia bolą jakby to było wczoraj. Karoline Grey, sławna 

nauczycielka, uwielbiana przez wszystkich Łamaczka Serc zrezygnowała z kariery 

profesorskiej. Czy miała na to wpływ jej ostatnia kłótnia z Narcyzą Zoe Assassin? 

Najwyraźniej nie! Panna Grey okazała się wyjątkowo sprytna i przebiegła jak na 

wychowankę domu Gryffindora. Wyszkoliła sobie stażystkę, czyli Rosalie Devine, a 

teraz zapragnęła ją przetestować. Specjalnie dlatego zapisała się na ucznia, jednak czy 

to samo w sobie jest dobre? Przecież każdy wie, kim jest Karoline, nikt nie da się 

nabrać na to, że jest młodsza! Mimo to z komentarza, jaki otrzymałyśmy od niej 

samej, wierzy, że jej plan się powiedzie. Podobno z całego serca kibicuje swojej 

następczyni i wcale nie ma zamiaru jej zawstydzać swoją ogromną wiedzą. Co z tego 

wyjdzie? Przekonamy się podczas lekcji, które już wkrótce!  

* 
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Jak pewnie wiecie, bądź też nie, nasza śliczna 

dyrektor Vivienne Levittoux ma słabość do 

kotów. Uwielbia je w każdej postaci. Z racji 

nadchodzących świąt dyrektor Kazbiel 

Thundershout postanowił sprawić jej własne 

malutkie stworzonko! Nie byłby jednak sobą, 

gdyby nie dodał szczypty „magii” całej operacji. Pogłoski mówią, że musiał się bardzo 

natrudzić przy tym, by wszystko było idealnie, tak jak zaplanował. Jedni uczniowie 

mówią, że widzieli go ze stworzeniem, które przypominało kota, może kuguchara, a 

nawet matagota. Jedno jest pewne, było widać koci kształt. Co finalnie dostanie 

Vivienne? Tego nie wie nikt, ale na pewno dowiemy się, gdy Kazbiel wręczy jej swój 

prezent!  

* 

Czas na romanse! Ale czy takie gorące jak rozpływająca się czekolada? Po 

opustoszałych, szkolnych korytarzach chodzą ploteczki, że pewna pannica z domu 

Salazara Slytherina ma chrapkę na „naczelne ciacho” AMR, 

czyli Domingo Borgię. Uczniowie Hufflepuffu donieśli 

nam, że Ślizgonka przesiaduje namolnie w kuchni, piekąc 

słodkie i urocze pierniczki w różnych kształtach. Kolejną z 

informacji, jakie weszły w nasze posiadanie, są narzekania 

profesora Moonstone'a, który na nowo zadomowił się w 

lochach, że giną mu pewne składniki, akurat potrzebne do 

uwarzenia Amortencji. Czy to prawda? Bardzo możliwe. 

Beauty Castillo została przez nas zauważona w 

Kryształowej Komnacie, gdy zaczepiała Domingo. Kochany, 

uważaj, co jesz! Możliwe, że ktoś podsunie ci smaczne pierniczki nasączone 

Amortencją… 

* 

Jak pewnie większość z Was wie, na Discordzie AMR niedawno odbył się koncert 

Maxa Glauvera. Licznie zebraliśmy się, aby posłuchać jego głosu. Oczywiście 

bardzo przypadł on naszej społeczności do gustu. My, plotkary, nie mogłyśmy się 

doczekać kolejnego wydarzenia, zatem postanowiłyśmy wysłać naszego kolegę, aby 

odbył wywiad ze wspomnianą gwiazdą! Podobno szykuje się coś EKSTRA! Otóż 
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wokalista zapowiedział koncert kolęd! Prawdopodobnie zaśpiewa nam kultowe 

przeboje, które na pewno każdy z nas zna, ale! Dodatkowo zaśpiewa swoje 

niepowtarzalne hity, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Nie wiemy, jak wy, 

ale my będziemy śledzić na bieżąco twórczość artysty i oczekiwać daty koncertu!  

* 

Uwaga, stażyści zaginęli! Rok szkolny zakończył się już 

jakiś czas temu, jednak w murach Kryształowej Komnaty 

nadal można napotkać wielu byłych, jak i nowych 

uczniów oraz profesorów. Problem jednak pojawia się, 

gdy ktokolwiek zapyta o stażystów, którzy... po prostu 

wyparowali. Dzięki naszej jedynej pozostałej przy życiu 

informatorce, Cecily Elton, dowiedziałyśmy się, co się 

stało. Scarlett Drake doszła do wniosku, że Święty 

Mikołaj nie istnieje! Vesper De Laurentiis, która od 

zawsze wierzyła w jego byt, zirytowana wnioskami wysuniętymi przez swoją 

koleżankę, zaplanowała wycieczkę w poszukiwaniu Mikołaja, aby udowodnić 

słuszność swojej racji. Obie dziewczyny, wraz z Valerią Aristov oraz Leyą Secret, 

wyruszyły niemalże od razu po zakończeniu roku szkolnego, aby nie tracić zbędnego 

czasu. I tutaj trop się urywa! Dziewczyny od tamtej pory nie dają żadnego znaku życia 

i nikt nie wie, co się z nimi stało. Cóż… mimo wszystko trzymamy kciuki za 

powodzenie ich akcji i liczymy na szybki powrót! 

* 

Ostatnio zasłyszałyśmy całkiem ciekawe informacje na temat najsłynniejszej pary 

Ramesville, czyli Crispina Stewarta i jego małżonki, Isabelli. Z bardzo 

wiarygodnych źródeł wiemy, że Ojciec Dyrektor nie postarał się w tym roku z 

prezentem... Co więcej, jest on tak beznadziejny jak Wróżbiarstwo odbywające się na 

błoniach! Albo jak Quidditch w Dormitorium Ravenclawu! Otóż Crispin w swoim 

geniuszu postanowił kupić swojej żonie skarpetki, które nawet nie mają na sobie 

kotków. To już podchodzi pod obrazę majestatu! Za takie rzeczy można dostać zakaz 

wstępu do Kryształowej Komnaty! Z drugiej strony skrzaty doniosły nam, że Isabella, 

która okradła w tamtym roku skrytki wszystkich profesorów i uczniów, ma zamiar 

załatwić rudemu Dyrektorowi roczny zapas parówek – ta to ma gest! Podziwiamy 

takie przemyślane prezenty, tylko czemu naszym kosztem...? 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Ho ho ho, czy jak to tam szło… Witajcie, moi kochani, w kolejnym 

wydaniu Kącika (magi)zoologicznego. Tym razem nie nawiążę do jednego 

stworzenia! Ciężko mi było pozbierać myśli w tym końcoworocznym 

natłoku obowiązków ze świata mugoli, ale mam nadzieję, że pomysł tegoż 

wydania spodoba się Wam choć troszeczkę. Przymknijcie oko na 

wszelaką ściemę czy moje gdybanie, bowiem chodzi tu tylko o... magię... 

Zbliżają się Święta, co jest dla większości z nas równoznaczne z okresem cudów, 

czarów i niezwykłych zdarzeń. Nawiążę dziś do zapewne wszystkim znanego 

przekonania o tym, że zwierzęta przemawiają ludzkim głosem w noc wigilijną. 

Opowieści o tym sięgają 

starosłowiańskich czasów i tradycji 

świętowania okresu zimowego 

przesilenia słońca, jak i obchodzenia 

uroczystości ku czci przodków. Swego 

czasu wierzono, że zwierzęta mogą 

przemawiać ludzkim głosem, bowiem 

to dusze zmarłych bliskich powracają 

na ziemię, by sprawdzić, jak toczy się 

żywot ich rodzin. Te dusze miały się wcielać w postać bydła domowego: woły, krowy i 

konie, choć i o mówiących ptakach wspominano... Oczywiście niezwykłość tejże nocy 

miały potwierdzać jeszcze inne zdarzenia, takie jak woda w rzekach i potokach 

zamieniona w wino czy miód, a nieraz nawet płynne złoto. Kwiat paproci kwitnący 

srebrną gwiazdką lub otwarty kielich róży jerychońskiej, a także kwiaty przepięknie 

pachnące pod pierzyną śnieżną... My skupimy się jednak na mowie zwierząt. Podobno 

nie można było podsłuchiwać, jak trzoda rozmawiała, bowiem to zwiastowało kłopoty, 

w najgorszym przypadku śmierć. W niektórych rejonach można się spotkać jeszcze z 

tradycją karmienia zwierząt tuż po wieczerzy, by te obdarowały gospodarzy swą siłą 

(konie) bądź swym mlekiem (krowy). 

No dobrze, a teraz spójrzmy na to ze strony naszej, magicznej. Czy magiczne 

stworzenia przemawiają ludzkim głosem w tę niezwykłą noc? Jak myślicie, co by 

mogły powiedzieć? Weźmy sobie kilka stworzeń, nie wiem, chociażby wozaka, pufka, 
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ognistego kraba czy też dukuwaqa, a może i testrala... Poruszcie swoją wyobraźnię i 

ruszcie ze mną w tę dziwną stronę. Będzie ciekawie… 

No to chodzi taki wozak i co może powiedzieć? 

Przekleństwa… To wiemy z lekcji OnMS-u, ale czy coś 

więcej by nam powiedział? Może dosadnie by ponarzekał 

na to, że ciągle go porównują do mugolskiej fretki? A 

może by wprost komuś wyrzucił, że nie chce ganiać za 

tymi gnomami w ogrodzie? Któż to wie… 

Pufek? Wyobrażacie sobie gadającego pufka? Coś w stylu: 

„Mmm, lubię twoje smarki!”. Nie wiem jak Wy, ale ja bym była poskładana. 

Wyobrażam sobie, że jego głos byłby dość piskliwy, a w wysokich częstotliwościach, 

jak podczas bardziej ekscytujących momentów, wręcz irytujący…  

Ognisty krab, ach, co tu by się działo… Zapewne znalazłyby się tony narzekań: „Ta 

pierwsza klasa mogłaby lepiej nam te skorupy wyczyścić, a nie że wielkie podchody 

robią, a skorupkę tylko przez moment posmyrają”. A może bardziej przekomarzające 

się? „Moje klejnoty błyszczą bardziej!”, „Zenek znów odpalił miotacz ognia w 

pierwszaków, ten to ma poczucie humoru…”. Słyszycie to? Bo ja tak! I to by było 

przerażająco zabawne. 

A dukuwaqa, ci, co to niektórzy ich nie lubią… Co by mogli powiedzieć? „Bul, bul, 

bul…”? Żarty żartami, ale pewnie moglibyśmy się sporo dowiedzieć o wodach 

otaczających Fidżi, jeśli byśmy wychwycili moment ich rozmów… A może jakieś 

sekrety o ukrytych skarbach na dnie?  

Testral, nie wszyscy go widzą, więc czy wszyscy by go 

słyszeli? Jak myślicie? Takie małe, niesforne testralki 

by się ganiały po Zakazanym Lesie i krzyczały do siebie: 

„Patrz, jestem hipogryfem!” – toż to by był najbardziej 

uroczy widok i dźwięk w naszym życiu. Oczywiście, jeśli 

byśmy je zobaczyli i usłyszeli… 

Na tym bym kończyła swój wywód o świątecznych przekonaniach i stworzeniach, 

które może by przemówiły. Dziękuję za wspólne gdybanie i rozmyślanie. Z tego 

miejsca chciałabym życzyć wszystkim zdrówka i spokoju ducha, a także odnajdywania 

odrobiony magii w życiu codziennym. Jeśli jej nie widzisz, to sam ją stwórz…   
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Humor z murów naszej szkoły
[21:37:36] Vivienne: Pierwszy raz spotykam 
się z określeniem "wyczyszczenie pamięci" w 

odniesieniu do psychomutacji.  
[21:37:48] Vivienne: To tak jakby wyczyścić 

kociołek po warzeniu eliksiru.   
________________________________ 

[18:13:33] Alice_Wright: Ciekawe co 
pierwsza klasa powie po sprawdzianie 
[18:13:37] Alice_Wright: Nadal mogę coś w 
nim zmienić 
[18:14:02] Alice_Wright: 3 interpretacje i 20 

zadań teoretycznych brzmi super?  
[18:14:11] Alice_Wright: Nie no, żarcik, 
musiałabym znowu myśleć nad tym 
[18:14:54] AriaCarter: imię i nazwisko 
[18:14:55] AriaCarter: dom 
[18:14:57] AriaCarter: funkcja 
[18:15:00] AriaCarter: masz 3 pytania już 

[18:15:03] AriaCarter: nie dziękuj  
________________________________ 

[19:56:16] Valeria_Aristov: A ty tu po co :c 
[19:56:24] prof_Thundershout: Popatrzeć 
na ciebie.     
[19:56:29] Valeria_Aristov: Po co.     
[19:56:38] prof_Thundershout: Żeby 
zapamiętać jak wyglądasz. 
[19:57:11] prof_Thundershout: Będę 
malował twój portret. 
[19:57:24] Valeria_Aristov: Lepiej nie. 
Zepsujesz go. 
[19:57:29] prof_Thundershout: Wywieszę 
go na drzwiach Akademii z dopiskiem "wstęp 
wzbroniony". 
________________________________ 

[21:01:28] Elias_Levine: Ce! Ci! Ly!  
[21:01:52] Cecily.Elton: Ojej, sylabujemy? 

 

[21:02:00] Cecily.Elton: E! lia! sek!      
[21:02:41] Elias_Levine: No a czemu nie. 
:P     
[21:03:37] Cecily.Elton: Jeju, aż mi się 

przypomniały przedszkolne czasy  
[21:05:15] Elias_Levine: Ej, ale u mnie na 
Wróżbiarstwie też czasami pojawiają się 

sylaby.  
[21:05:35] Elias_Levine: Py-ta...? 
[21:05:40] Elias_Levine: In-ter-pre...? 

[21:06:05] Cecily.Elton: No ja ich może 

praktykować nie będę   
[21:06:22] Elias_Levine: W takim razie ja 
się pobawię tak w tym roku z drugą klasą. 

 
[21:06:35] Elias_Levine: Będziemy uderzali 
w rączki i odpowiadali na pytania. 
________________________________ 

[21:19:20] Vivienne: Aria, wiesz, że Twój głos 

na siebie nie będzie uznany?  
[21:19:31] AriaCarter: a to niby czemu 
[21:19:33] AriaCarter: .____.     
[21:19:44] Vivienne: Najlepszy nauczyciel to 
kategoria dla uczniów. 
[21:19:51] AriaCarter: serio? 
XDDDDDDDDDDD 
________________________________ 

[20:20:07] Rhesa_DeLaire: dobra dobra, 
ale póki ja nie skończę stażu to nie możesz 

odejść, tato  
[20:21:29] Crispin_Stewart: Alasko, 
postaram się ale nie wiem czy w trakcie się nie 

rozpadnę.  
________________________________ 

[21:23:44] AriaCarter: gdyby mi płacili od 
emotki to bym miala już miliony na koncie 
[21:26:04] AriaCarter: życie bym sobie od 
nowa ułożyła 
________________________________ 

[21:42:48] Karol_Whiteowl: Z Dziadkiem 
mam sie calować? Jezu co tu sie w tym 
ŚMie porobiłooo 
[21:43:04] Karol_Whiteowl: Śm na 
sukces odcinek 2137 
________________________________ 

[21:55:15] Crispin_Stewart: Suszarką nic 
nie suszcie oprócz włosów, bo jeszcze Wam 
zapłonie. 
[21:55:43] Karol_Whiteowl: Crispin co ci 
zapłonęło? 
[21:56:01] Crispin_Stewart: Mnie? 
[21:56:04] Crispin_Stewart: Suszarka 
[21:56:21] Crispin_Stewart: Myślałem, że 
umrę. 
[21:56:24] Crispin_Stewart: Suszyłem 
koszulkę. 
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[21:56:38] Crispin_Stewart: I płonącą 
suszarkę rzuciłem w drugi koniec pokoju w 
stronę chłopaka. 
[21:56:46] Karol_Whiteowl: XDDD 
BRZMI JAK JA XD 
________________________________ 

[21:12:29] dyr_Kazbiel_Thundershout: I 

cyk, nie ma opów.  
[21:13:29] Alice_Wright: Najdziwniej jest 
widzieć Karo bez czerwonego znaczka...     
[21:14:49] Karoline_Grey: No smutne to 
:c 
[21:16:22] Sophie_Harris: Właśnie. Karo, 
kto mi z rana będzie nie ten kolorek co trzeba 

dawał?  
[21:16:40] Cecily.Elton: Kaz będzie wstawał 

i Wam dawał  
________________________________ 

[19:57:17] Crispin_Stewart: Lata nie te, 

pamięć nie ta sama co w latach 50-tych.  
[19:57:42] prof_Thundershout: Którego 
wieku, panie dyrektorze? 
[19:57:54] prof_Thundershout: XII, XIV? 
[19:58:06] Sunniva_Sorensen: można by 

było zapytać najpierw, której ery  
[19:58:48] prof_Thundershout: A on by 
powiedział, że ery po narodzeniu Crispina i 
byś miała zasko, bo przed nim była tylko 
Elżbieta II i Maryla Rodowicz. 
________________________________ 

[21:23:10] Vivienne: Ale to emotka Kaza, ja 

nie mogę jej używać...  
[21:23:24] prof_Thundershout: 
Powiedziała, używając mojego cudnego 
Stitcha. 
________________________________ 

[21:30:03] Crispin_Stewart:  
[21:30:07] Vivienne: Crispin? 
[21:30:07] Zoe_: Crispin? 
[21:30:11] Crispin_Stewart: Ojej, to chyba 
nie godzina na HR...     
[21:30:14] Zoe_: HR było godzinę temu 
[21:30:14] Alice_Wright: Crispin przyszedł 
na HR 
[21:30:16] Crispin_Stewart: Czekałem i 
chyba przespałem. 
[21:30:16] Karoline_Grey: XD 
[21:30:16] AriaCarter: 
XDDDDDDDDDDDDD     

[21:30:18] Alice_Wright: Z lekkim 
opóźnieniem 
[21:30:20] Alice_Wright: XDDDDDDDD 
[21:30:22] Vivienne: XDDDDDDDDDDD 
________________________________ 

[21:49:03] Vivienne: Czy ktoś stąd lubuje się 
w kryminałach? 
[21:50:04] AriaCarter: ja mogę kogoś zabić 
to będziesz miała kryminał 

[21:50:10] AriaCarter: na żywo      
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 

Choinkowy zawrót głowy 

Obecnie dysponujemy nieskończoną 

liczbą ozdób choinkowych, które 

pozwalają nam stworzyć choinkę w 

dowolnym kolorze i stylu, o jakim tylko 

możemy sobie zamarzyć. Ozdoby 

choinkowe charakteryzują się tym, że 

można je przechowywać i użyć 

ponownie za rok. Im więcej ozdób zbierzesz w międzyczasie, tym więcej 

możliwości będziesz mieć do łączenia i dopasowywania oraz tworzenia 

nowych stylizacji. 

 

Krok 1: wybór drzewka 

Wyobraź sobie, że jesteś malarzem, a drzewo to twoje płótno. Spróbuj więc wybrać 

najładniejsze drzewko jako bazę. 

― sztuczne drzewko – oddziel wszystkie igły oraz 

gałęzie najlepiej jak potrafisz, aby uzyskać ładny, 

naturalny wygląd; 

― żywe drzewko – im rzadsze ono jest, tym więcej 

girland i ozdób będziesz musiał użyć, aby uzyskać 

wymarzony efekt. 

Po wybraniu drzewka, określ jego miejsce w domu. Jeśli nie chcesz dużego drzewa lub 

nie masz na nie wystarczająco dużo miejsca, zawsze możesz zdecydować się na 

mniejsze i postawić je na stole, aby nadać mu centralne miejsce w swoim pokoju. 

 

Krok 2: kolory 

Jeśli masz już pomysł na kolorystykę choinki, ułatwia to trochę sprawę. Pozostawanie 

w obrębie wybranej palety barw nie tylko ułatwi dobór ozdób i dekoracji, ale pozwoli 
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na bardziej profesjonalny efekt. Jeśli w dalszym stopniu nie możesz zdecydować się 

na określony styl i kolor, zainspiruj się... 

 

czerwień i złoto – ponadczasowa opcja prezentuje się 

elegancko i klasycznie;  

 

złoto i srebro – w stylu glamour znajduje ono kompromis 

pomiędzy elegancją a przepychem; 

 

granat i srebro – świeży powiew elegancji połączony z 

przytulnym efektem; 

 

w podobnej tonacji kolorystycznej – nadaje zawsze 

elegancji i spokoju; 

 

kolorowa – uniwersalna opcja dla miłośników kolorów. 

 

 

Krok 3: lampki świąteczne  

To właśnie światła tworzą magiczne, świąteczne uczucie, więc można zawsze dodać 

więcej, niż uważasz, że będziesz potrzebować! W rzeczywistości ogólne założenie 

dotyczące światełek jest takie, że im więcej ich na drzewie, tym lepiej. Upewnij się, że 

wszystkie światła działają. Znacznie łatwiej jest rozwiązać wszelkie problemy, zanim 

dekoracje znajdą się na drzewie. Kiedy łączysz wiele pasm świateł, postaraj się ukryć 

złącza wtykowe. Możesz to zrobić na sztucznym drzewie, wciskając złącze głębiej w 

drzewo i obracając wokół niego gałąź. Jeśli masz żywe drzewko, możesz zawiązać 

wokół niego wstążkę lub powiesić ozdobę z przodu, aby ukryć złącze. 

 

Krok 4: girlandy choinkowe 

Przed umieszczeniem ozdób dobrze jest położyć girlandy na drzewie. Girlandy 

świetnie nadają się do szybkiego zapełniania miejsca na drzewie. Po umieszczeniu 

girland o wiele łatwiej będzie zobaczyć, gdzie należy wypełnić ozdobami luki na 
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drzewie. Jest tak wiele rzeczy, których możesz użyć jako 

girland: wstążek, łańcucha, koralików, kwiatów, gwiazd, 

jagód, sztucznych liści… Wstążkę można zawinąć 

pionowo w dół drzewa lub zawiązać w kokardy. Jeśli znajdziesz girlandę wykonaną ze 

sztucznych liści, doda ona Twojemu drzewu piękną pełnię i różnorodność. Spróbuj 

ułożyć go ukośnie wokół drzewa, aby uzyskać dynamiczny efekt! 

 

Krok 5: jakby tego było mało...  

Zdecydowanie najpopularniejszymi czubkami są gwiazdy i anioły, ale 

możesz też zdobyć inne rzeczy, takie jak urocza ozdoba jelenia, bałwanek, kwiat 

gwiazdy betlejemskiej czy śnieżynka.  

 

Krok 6: choinkowe wskazówki  

Zachowaj wybrany schemat kolorów. 

Wybierz asortyment dużych, średnich i małych ozdób. Kup paczkę lub dwie 

tanich bombek w jednolitym kolorze i użyj ich jako bazy. Wtedy możesz 

zdobyć kilka naprawdę ładnych dużych, które będą się wyróżniać. 

Większe ozdoby zawieś głębiej w drzewie, a mniejsze bliżej wierzchołków 

gałęzi. Stworzy to ładną równowagę. Pamiętaj, aby zawsze dekorować w głębi 

drzewa – nie wieszaj ozdób tylko na czubku gałęzi.  

Zacznij od zawieszenia najpierw dużych ozdób, aby szybko wypełnić kolejne 

luki. Następnie powieś ozdoby średniej wielkości, a następnie małe, 

wypełniając tym samym wszystkie luki. 

Jeśli obawiasz się stłuczenia, trzymaj się z dala od szklanych ozdób i zamiast 

tego szukaj nietłukących się dekoracji. 

 

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
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Horoskopy 

Baran | 21.03 - 20.04 

Grudzień dla wielu Baranów będzie równał się z ogromną ilością 

stresu. Może być on widoczny zwłaszcza podczas spotkań z bliskimi. 

Jednak, dzięki wpływowi Jowisza, Barany unikną nieprzyjemnych 

rozmów i uda im się wywrzeć na innych dobre wrażenie. W tym 

miesiącu Barany będą także chodzić z głowami w chmurach. 

Zamiast konkretnych planów, w ich głowach pojawią się raczej (nie zawsze realne) marzenia.  

Mimo wszystko, pragnienia te mogą wpłynąć na korzyść osób spod tego znaku. Barany 

zrozumieją też, że to one mają kontrolę nad swoim życiem i nie muszą nikogo pytać o rady. 

Byk | 21.04 - 21.05 

Ostatni miesiąc tego roku minie Bykom dość beztrosko. Nie będą 

bały się też wyrażać swoich prawdziwych uczuć. Zmieni się także 

ich podejście do takich aspektów jak styl życia czy własna 

duchowość. Będzie mieć to w pewien sposób związek z 

nadchodzącymi świętami. Podczas samych świąt, Byki nie będą bały 

się zawierać głosu i przekonywać do swoich racji przy rodzinnym stole. Będą nawet podsycać 

atmosferę, aby poznać opinię swoich bliskich na każdy z drażliwych tematów. Pod sam koniec 

miesiąca, coś lub ktoś może Byki wyjątkowo kusić. Poddanie się temu może wiązać się z 

wyjątkowo negatywnymi skutkami. 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Grudzień będzie dla Bliźniąt dość energetycznym czasem. Same 

osoby spod tego znaku także będą miały w sobie wyjątkowo duże 

pokłady energii, miłości i empatii. Do świąt będą pochodzić z 

niemal dziecięcą ekscytacją. Miniony rok był dla Bliźniąt dość 

ciężki, dlatego nie będą mogły doczekać się kolejnego miesiąca i 

rozpoczęcia go w jak najlepszej atmosferze. Będą starały się także, aby podczas świąt każdy 

czuł się jak najlepiej. Niestety – mogą zapomnieć w tym wszystkim o sobie i o tym, że im 

także należy się chwila odpoczynku. W takim przypadku Bliźnięta powinny nieco zwolnić i 

zrobić sobie dzień lub dwa przerwy. 
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Rak | 22.06 - 22.07 

W grudniu Raki mogą być dość niestabilne pod względem 

emocjonalnym. Czas spędzony z rodziną i innymi bliskimi, pomoże 

jednak przezwyciężyć Rakom pewne trudności. Raki będą chciały 

być wszędzie obecne, przez co powinny nieco przyhamować. Inni 

mogą uznać osoby spod tego znaku za nieco nachalne. Raki zaczną 

też zastanawiać się nad celami, których nie udało im się osiągnąć. 

Może to równać się z lekkim spadkiem energii. Warto jednak nie skupiać się na przeszłości, a 

na tym, co dopiero ma nadejść. Grudzień będzie też dobrym momentem na chwilę 

autorefleksji oraz relaksu. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

W grudniu ułożenie planet wpłynie bardzo korzystnie na osoby 

spod tego znaku. Działania Lwów skupią się przede wszystkim na 

innych. Będą dbały o swoich bliskich i robiły wszystko, aby 

najbliższy czas był dla nich idealnym odpoczynkiem. W głowach 

Lwów mogą pojawić się też przeróżne myśli odnoszące się do ich 

moralności. Zrozumieją wiele rzeczy i będą chciały coś w sobie zmienić. Podejdą do życia w 

bardziej pacyfistyczny sposób. Wprowadzą też jednak zmiany na płaszczyźnie fizycznej – 

zaczną na przykład prowadzić zdrowszy tryb życia. Miniony rok był dla Lwów mimo wszystko 

dość udany. Końcówkę grudnia spędzą na planowaniu najbliższych miesięcy. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Grudzień będzie dla Panien chwilą upragnionego odpoczynku. Po 

całym roku ciężkiej pracy w końcu znajdą chwilę dla siebie i swoich 

bliskich. Same święta też miną Pannom w przyjaznej atmosferze 

oraz naładują je energią na nowy rok. Miesiąc ten będzie pewnego 

rodzaju wynagrodzeniem za miniony czas, który był dla osób spod 

tego znaku dość ciężki. Panny powinny pamiętać też, że ich sukces zależy w głównej mierze od 

nich samych. Każda z Panien sama może uporać się ze swoimi problemami. Musi tylko tego 

chcieć. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

Wagi, pomimo że będą niezwykle mocno oczekiwać świąt, mogą 

spotkać się także z pewnymi obawami. Głównie będą one dotyczyć 

atmosfery w rodzinnym domu. Grudzień będzie też dla nich bardzo 

melancholijnym czasem. Poza tym Wagi będą dumne ze swoich 

tegorocznych osiągnięć. Wzrośnie także ich pewność siebie. 

Powinny jednak uważać, aby nie wpaść przy tym w egocentryzm. 

Horoskop radzi, aby w tym czasie skupić się na bliskich oraz własnych potrzebach. 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Prognoza na grudzień mówi, że miesiąc ten będzie dla Skorpionów 

dość niespokojny. Mogą wdać się w wiele konfliktów, zwłaszcza 

przy stole rodzinnym. Osoby spod tego znaku nie zrozumieją, jeśli 

ktoś nie będzie chciał przyznać im racji, co może skończyć 

wybuchem złości. Bliscy Skorpionów mogą też potrzebować ich 

wsparcia, a zwłaszcza ich bezpośredniości. Problemy, z którymi się zmierzą, będą mogły być 

rozwiązane tylko z odpowiednią pomocą. A to właśnie Skorpiony mogą z nią przyjść. Powinny 

więc skupić na tym, aby pomagać innym, a nie się z nimi kłócić. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

W grudniu, przez wpływ Marsa, Strzelce będą dość nerwowe. 

Mocny będzie też nacisk ze strony rodziny, która dużo będzie od 

osób spod tego znaku oczekiwać. Energia zbierająca się wokół 

Strzelców przełoży się też na ich najbliższych, co może skutkować 

dość… emocjonalnymi świętami. Dla Strzelców miesiąc ten będzie 

też czasem na moralne przemyślenia. Przyciągną je również kwestie natury psychologicznej. 

Nadejdzie spory natłok myśli, który może spowodować problemy w komunikacji 

międzyludzkiej. Strzelce powinny pamiętać, że chwile spędzone z bliskimi są jednak 

bezcenne. 
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Koziorożec | 22.12 - 20.01 

W grudniu Koziorożce staną się wyjątkowo społeczne. Podczas 

rodzinnych spotkań będą w centrum uwagi, ale nie będzie im to 

zbytnio przeszkadzać. Koziorożce ucieszą się, że kogoś interesują 

ich sukcesy oraz tegoroczne doświadczenia. Grudzień najlepiej 

będzie spędzić na odpoczynku. Może się to okazać trudne, ponieważ 

pracy jest wiele, a czasu coraz mniej. Koziorożce powinny być 

jednak bardziej cierpliwe i pozwolić samym sobie na odrobinę relaksu. Inaczej mogą szybko 

się zestresować i wpaść w problem związany z dotrzymaniem umówionych terminów. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Grudzień będzie dla otoczenia Wodników ciężkim czasem. Ich 

impulsywność oraz indywidualizm może dać o sobie znać przy 

rodzinnym stole. Mimo tego, same Wodniki przeżyją ten miesiąc 

dość przyjemnie. Spędzą czas z bliskimi, na których tak naprawdę 

bardzo im zależy. Docenią także te kilka dni odpoczynku i nabiorą 

nowych sił psychicznych oraz fizycznych. Pewien okres czasu Wodniki spędzą też same. Nie 

będzie to jednak dla nich żaden problem, a raczej moment ogólnego wytchnienia.  

Ryby | 19.02 - 20.03 

Podczas przerwy zimowej, Ryby zaczną poważnie planować 

nadchodzący rok. Będą miały wobec niego wiele oczekiwań, które 

niestety mogą być efektem ich zbytniego marzycielstwa. Ryby 

zauważą też, że pewne znajomości nie wpływają na nie najlepiej. 

Toksyczne znajomości najlepiej zakończyć jest od razu, niż 

przeżywać je przez kilkanaście następnych miesięcy. W grudniu Ryby znajdą czas na 

rozwijanie nowych zainteresowań, a także nadrobienie tych wcześniejszych. Rodzina może 

być jednak zazdrosna o zbyt małą ilość poświęconego im czasu. Należy wtedy pamiętać, że 

rodzina powinna być w tym okresie priorytetem. 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 9 stycznia  

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Waszym zadaniem jest dopisanie do poniższej listy 

prezentów Harry’ego, kto mu go wręczył. Za poprawną 

odpowiedź dostaniecie 2 punkty/galeony, co łącznie daje 

wam szansę na wzbogacenie się o 20 punktów/galeonów. 

1. papierowa chusteczka; 

2. brązowa futrzana sakiewka z kłami; 

3. miniaturowy latający model Błyskawicy; 

4. sweter ze złotym zniczem na piersi; 

5. poręczny scyzoryk; 

6. książka „W powietrzu z Armatami”; 

7. Peleryna Niewidka; 

8. ciasteczka dla psów; 

9. luksusowe orle pióro; 

10. rysunek przedstawiający Harry’ego. 

 

Konkurs nr 2 

Drugą zabawą są akrostychy, które polegają na 

rozwijaniu słów, np. KOTEK – Kazbiel obdarował 

tajemniczego Eliasa kulą. Wasze słowa powinny być 

związane ze świętami oraz Akademią lub światem 

HP. Za zdanie możecie dostać 4 punkty/galeony, więc 

łącznie do zdobycia jest 20 punktów/galeonów. 

– CHOINKA 

– BOMBKA 

– ŁAŃCUCH 

– ANIOŁEK 

– ŚWIECIDEŁKA 
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