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Magiczny Przegląd Mediów 

[Słońce coraz odważniej wyglądało zza chmur, obdarzając ciepłem mieszkańców 

Ziemi. Okoliczne drzewa nieśmiało rozpoczynały prezentowanie swej zieloności, 

gdzieniegdzie pokazując zalążki kwitnienia. Nie było jeszcze wystarczająco ciepło, 

by spędzać czas na zewnątrz w krótkim odzieniu, czarnowłosy chłopak przebywał 

więc na błoniach, ubrany w lekki czarny płaszcz i długie spodnie w tym samym 

kolorze. Przytargał ze sobą rozkładany fotel i stolik, a w przerzuconej przez ramię 

torbie skrywał wiele czasopism oraz mały odbiornik radiowy. Najwyraźniej 

zapragnął zajrzeć w świat mediów, korzystając też przy okazji ze świeżego 

powietrza i życiodajnych promieni słonecznych. Ten, który ukochał jesień i zimę 

całym sobą, rozkoszował się teraz wiosną. Pokiwał głową z niedowierzaniem, 

rozmyślając nad tym paradoksem, a następnie sięgnął po notatnik i pióro, by 

rozpocząć Magiczny Przegląd Mediów.] 

 

Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami i machają do nas niczym królowa 

angielska swoją (nie)wszechwładną dłonią. Jak się okazuje, w Świecie Magii 

atmosfera wiosny i świątecznego czasu zagościła na dobre. Co jednak istotne, 

wydarzenia opisywane przez gazety świadczą o wyjątkowej niecodzienności tego 

okresu. „Prorok Codzienny” już na pierwszej stronie uspokaja wszystkich 

pracowników i petentów Ministerstwa Magii. Małe żółciutkie kurczaczki biegające po 

korytarzach i wskakujące do kominków z siecią Fiuu, to całkowicie zamierzone 

działanie. Minister Magii, jak powszechnie wiadomo, znany jest z zamiłowania do 

książek, a z jednej z ostatnich lektur dowiedział się, że efektywność pracowników 

skutecznie zwiększyć można poprzez radość i uatrakcyjnienie miejsca pracy. Stąd też 
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decyzja o swobodnie truchtających ptaszkach. Pracownicy podobno nie mogą wyjść z 

podziwu i zachwytu nad uroczymi zwierzaczkami, dlatego chętniej przychodzą do 

pracy. Brawa dla Ministra! 

W „Proroku Niedzielnym” odnaleźć można artykuł zawierający interesujące 

doniesienia. Niektórzy mieszkańcy Doliny Godryka, wędrując do świątyni na 

niezwykle wczesne w tym roku poświęcenie pokarmów, po wyjściu z niej odnajdują w 

swych koszyczkach wielkanocnych jaja popiełka zamiast stworzonych przez siebie 

pisanek. Ale jaja! W dodatku takie incydenty zdarzają się coraz częściej w różnych 

miejscowościach. Jedna z pracownic Urzędu Niewłaściwego Użycia Czarów, Orabella 

Nuttley, poinformowała redakcję, iż po wyjściu z kościoła jej koszyczek zajął się 

ogniem w niewyobrażalnie szybkim czasie. Większość czarodziejów podejrzewa, że za 

podmienianie pisanek na jaja popiełka odpowiedzialne są chochliki kornwalijskie. 

Redaktorzy zaczęli już dochodzenie, efektów spodziewajmy się niebawem. 

Pozostajemy przy temacie jajek wielkanocnych, sięgamy bowiem do „Proroka 

Wieczornego”. Bardzo popularna zabawa w poszukiwanie na podwórku kolorowych i 

zazwyczaj słodkich jajek bawi od lat małych czarodziejów. Od niedawna jednak 

magizoolodzy odnotowują zwiększoną populację znikaczy na terytoriach 

zamieszkanych przez magiczne rodziny. Okrąglutkie ptaki zaczynają gnieździć się w 

gęstych trawach i bujnych ogrodach, przez co dzieci podczas poszukiwań mylą je z 

jajkami wielkanocnymi w złotych barwach. Jak wiadomo, znikacze są niezwykle 

szybkie, stąd też łatwo można sobie wyobrazić zdziwienie małego czarodzieja na 

widok odlatującego mu sprzed nosa „jajka”. Apelujemy o ostrożność. W końcu nie 

chcemy przypadkiem zranić takiego interesującego okazu fauny. 

W tygodniku „Czarownica” tradycyjnie skorzystać możemy chociażby z porad 

modowych czy zdrowotnych, na szczególną uwagę zasługuje jednak wywiad z 

frontmanem popularnego zespołu Fatalne Jędze, Myronem Wagtailem. Z otwartością 

oraz charakterystyczną dla artysty plastycznością opisał, jak wraz z rodziną spędza 

święta wielkanocne. Zwrócić należy tu uwagę na słowo „rodzina” - Wagtail jest 

bowiem niezwykle skryty i tajemniczy, gdy mowa o jego bliskich. Sprostował jednak, 

iż chodzi mu o „rodzinę muzyczną”, czyli Fatalne Jędze. Wielkanoc planują spędzić 

podczas trasy koncertowej roboczo zatytułowanej „Hop like a rabbit”. Czy nazwa 

celowo nawiązuje do zbliżających się świąt? Jakie plany na dalszą karierę ma Wagtail? 

Wszystkiego można się dowiedzieć z wywiadu. Szukajcie „Czarownicy” w kioskach! 
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A gdybyście przy okazji znaleźli „Żonglera”, omijajcie go szerokim łukiem… Tak 

profilaktycznie... 

Jak się okazuje, Wielkanoc ma wpływ również na świat naukowy. Jeden z licznych 

artykułów w „Horyzontach Zaklęć” opisuje nowe właściwości patronusów pod 

cielesną postacią zająca. W okresie świąt Wielkiej Nocy czarodzieje zauważają wzrost 

tempa przesyłania informacji za pomocą tego zaklęcia. Znamienne są w tym miejscu 

notatki przesłane redakcji przez magizoolog Lunę Skamander. Jej patronus przybiera 

formę właśnie zająca, stąd też informacje o zmianie zachowania cielesnej postaci 

zaklęcia są wiarygodne. Co ciekawe, dzięki takiej możliwości niektórzy czarodzieje 

porzucili zwyczaj wysyłania kartek okolicznościowych poprzez sowy, a zamienili to na 

wiadomości głosowe poprzez patronusa. Naukowcy przewidują jednak, iż taka 

tendencja utrzymywać się będzie jedynie krótki czas, po świętach więc patronusy 

wrócą do standardowego tempa. Kto może, niech korzysta! 

Czymże byłoby świętowanie bez porządnej dawki wspaniałego jedzenia? 

„Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” od paru dni przekazuje wiernym słuchaczom 

kolejne przepisy na wielkanocne dania. Czekoladowe jajeczka, wybitny żur w chlebie 

czy mazurek, to oczywiście tradycja, ale żyjemy przecież w świecie pełnym magii, 

nieprawdaż? Stąd też redaktorzy audycji zalecają urozmaicenie posiłku przy użyciu 

kilku prostych zaklęć. Skaczący po stole baranek z masła to atrakcja godna 

prawdziwego czarodziejskiego stołu, a tradycyjną babkę wielkanocną możemy 

ozdobić błyszczącym lukrem zmieszanym z pokruszonymi słodyczami wywołującymi 

odgłosy. Nikogo do niczego nie namawiam, ale jeśli podacie taki lukier dziecku… 

Może na jakiś czas zamiast płaczu będziecie słyszeć słodkie gdakanie kurczaczków. 

Błogi spokój to w końcu podstawa… 

Wyobraźnia magicznych wynalazców prawdopodobnie nie zna granic, potrafi bowiem 

ponieść ich w szale tworzenia aż na szczyty intelektualnego Mount Everestu. 

„Potterwarta” w bloku reklamowym intensywnie zaczęła promować najnowszy model 

fałszoskopu. Co w nim wyjątkowego i czym różni się od tradycyjnego wirującego 

bączka? Przede wszystkim wyglądem, gdyż nowy wynalazek ma formę Irytka – 

znanego hogwardzkiego poltergeista. Gdy w pobliżu pojawia się zagrożenie, 

fałszoskop zaczyna pracować, wydając przy tym charakterystyczny złośliwy śmiech i 

podrygując rączkami i nóżkami. Twórcy zapewniają, że potrafi nawet zacząć rzucać w 
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intruzów czym popadnie. Nie sprawdziliśmy, nie rekomendujemy, ale jeśli ktoś ma za 

dużo galeonów i nie wie, na co je wydać… 

Wiosenny ciepły wietrzyk hula po Akademii Magii Ramesville. Póki co tylko wietrzyk, 

bo społeczność szkolna cieszy się upragnionymi wakacjami. Nie znaczy to jednak, że 

szkoła została całkowicie opuszczona. W Kryształowej Komnacie codziennie spotkać 

możemy co najmniej kilku członków Akademii, którzy nie zamierzają rozstawać się z 

murami placówki. Dlatego też gorąco zachęcamy do spotykania się również w trakcie 

trwania przerwy od zajęć. Merlin raczy wiedzieć kogóż nowego poznamy i jakie znane 

twarze odwiedzą Komnatę. 

Kto lubuje się w przygodach Asteriksa i Obeliksa, ten doskonale wie, iż „bez kamieni 

nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu, a bez pałacu… nie ma pałacu”. Za to w 

naszym przypadku „bez uczniów nie ma Ramesville”, dlatego gorąco zachęcamy do 

udziału w Akcji Reklama. Na stronie szkoły z łatwością odnajdziecie wskazówki, jak 

skutecznie wypromować naszą placówkę i gdzie możecie czynić swe zabiegi. 

Pamiętajcie, że każda forma pomocy jest hojnie nagradzana. Podobno Zarząd 

Akademii podpisał już stosowne umowy z Bankiem Gringotta, więc nagroda nie 

ominie każdego, kto podjął się wyzwania. Plakaty w dłoń i do dzieła! 

W trakcie przerwy międzysemestralnej otrzymaliśmy również wyniki szóstej już 

edycji Międzyszkolnej Olimpiady „Piertotum Locomotor”. Kilku „naszych” również 

wzięło udział w tym wspaniałym wydarzeniu, gratulujemy więc osiągniętych wyników. 

Mamy nadzieję, iż taka forma zetknięcia się ze sztuką transmutacji pozostawi w nas 

wspaniałe doznania, a może nawet zachęci do dalszego zgłębiania jej tajników. Z 

niecierpliwością wyczekujmy następnych edycji, a także innych, fascynujących 

olimpiad z wielu przedmiotów. 

Następny rok akademicki zaczynamy już 11 kwietnia, zalecam więc ładowanie 

witalnych bateryjek, bo kolejne dni pełne magii i zdobywania wiedzy są coraz bliżej. 

W międzyczasie też świętujmy Wielkanoc, życząc sobie nawzajem zdrowia, 

odpoczynku i powodzenia w każdej sferze życia. Z takimi serdecznościami żegnam 

się z Państwem i macham łapką z dystansu większego nawet niż dwa metry. 

Specjalnie dla Was, 



 

 7 

Osobistości od drugiej strony: Lukrecja Weasley 

M.H.: [Promienie słońca przyświecały przez gałęzie wysokiego drzewa, pod którym 

można było zauważyć rozłożony koc i niewielki koszyk piknikowy. To właśnie w tym 

miejscu, korzystając z przyjemnej pogody, Mirabel postanowiła umówić się ze swoim 

gościem. Popijała właśnie jedną z przyniesionych przez siebie lemoniad, kiedy 

zauważyła idącą w jej stronę Lukrecję. Sprawnie podniosła swoje cztery litery, żeby 

móc kulturalnie się przywitać. Uścisnęła dziewczynie dłoń i zachęciła do zajęcia 

miejsca na kocu.] Cieszę się, że 

znalazłaś dla mnie chwilę czasu 

w wakacje! Jak Ci one mijają? 

[Uśmiechnęła się przyjaźnie, w 

międzyczasie wyjmując z koszyka 

pudełeczka z owocami i ciasteczkami.] 

L.W.: Takiej okazji nie ma się 

zbyt często, dlatego musiałam 

znaleźć czas! [Zaśmiała się 

delikatnie, rozmyślając w tym samym 

czasie nad odpowiedzią.] Cóż mogę 

rzec... Póki co nie udało mi się 

zrobić zbyt wiele. Ten czas mija 

naprawdę przyjemnie, ale z 

drugiej strony już nie mogę 

doczekać się nowego roku szkolnego. Zdecydowanie moimi ulubionymi 

wydarzeniami w ciągu roku są rozpoczęcie i zakończenie! To dosyć 

skomplikowane... [Mruknęła, poprawiając kosmyk włosów i częstując się przy tym 

jednym ciastkiem.] 

[Słuchając uważnie o samopoczuciu swojej towarzyszki, poprawiła ułożenie notatnika 

z miękką aksamitną okładką, żeby wygodnie jej się pisało. Chwyciła pióro w dłoń i 

była gotowa do działania.] Wiem, że w wakacje nie powinno się poruszać 

tematów szkolnych, w końcu od nich chcemy odpocząć, aczkolwiek przed 

tobą nowy, inny etap w życiu – staż zawodowy i po prostu muszę zapytać, 

jak się z tym czujesz? [Spojrzała uważnie na swoją rozmówczynię.] 
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Podekscytowanie? Stres? Niepewność? Radość? A może w ogóle się nad 

tym jeszcze nie zastanawiałaś? [Przekrzywiła głowę, zainteresowana.] 

Muszę przyznać, że ciągle o tym myślę, dosłownie. I zdecydowanie 

wiecznie nawiedza mnie stres, a zarazem jestem kompletnie 

podekscytowana i nie mogę się doczekać. [Dziewczyna jedynie zrobiła 

skupioną minę, niezauważalnie unosząc kąciki ust.] Sama nie wiem, co mogę 

powiedzieć... Zostaje mi tylko czekać i zobaczyć, co z tego wszystkiego 

wyjdzie! [Rudowłosa wzruszyła ramionami, sięgając po kolejny smakołyk. Czuła, że 

musi przystopować, by zostało coś dla redaktorki. Cokolwiek.] 

Już teraz życzę Ci powodzenia! Jestem pewna, że świetnie sobie 

poradzisz! [Posłała dziewczynie pokrzepiający i szczery uśmiech, po czym przeszła 

do następnego pytania.] Udało nam się dzisiaj trafić na piękną pogodę! 

[Odetchnęła pełną piersią 

świeżym powietrzem.] 

Wiosna... Dla niektórych 

ulubiony okres w roku, a 

jak jest Twoim zdaniem? 

Lubisz tę porę roku, czy 

raczej jest Ci ona obojętna?  

Tak, zdecydowanie 

dzisiejszy dzień jest 

przepiękny. Uwielbiam 

wiosnę! [Na jej ustach pojawił 

się promienny uśmiech.] Co do 

pór roku, zawsze miałam 

problem ze stwierdzeniem, 

która jest moją ulubioną. Jednakże! [Spojrzała na Mirabel, unosząc lekko palec 

do góry.] Ostatnio doszłam do wniosku, że to właśnie wiosna jest 

najlepsza. To jest właśnie coś pośrodku... Ni to zima, ni to lato. Dlatego 

tak bardzo ją lubię. Temperatura jest wręcz idealna i jak dla mnie – nic 

dodać, nic ująć. [Uśmiechnęła się ponownie, skupiając się na każdym pytaniu oraz 

oczywiście na tym, aby jej odpowiedzi miały jakikolwiek sens. Przy tym wszystkim 

cały czas uważnie obserwowała redaktorkę.] 
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[Kiwała lekko głową, słuchając odpowiedzi dziewczyny. Pytanie wydawało się proste, 

ale w pewien sposób pozwalało jej poznać lepiej drugiego człowieka.] Wszystko 

powoli budzi się do życia, co tylko zwiastuje nadchodzące Święta 

Wielkanocne, których głównym hasłem jest właśnie odradzanie się. 

[Odgarnęła kosmyk włosów z czoła.] Masz jakieś swoje tradycje związane z tym 

świętem? Czy raczej tradycyjnie 

– wydmuszki i mazurek? A może 

nic z tego? [Przechyliła lekko głowę, 

nabijając kawałek ananasa na 

wykałaczkę. Jej samej Wielkanoc 

kojarzyła się głównie z okresem 

beztroskiego dzieciństwa. Z biegiem 

lat jakieś większe tradycje odchodziły 

niestety w zapomnienie.]   

[Z przykrością zauważyła, że dobrą 

minutę zastanawiała się, czym są 

wydmuszki. Kiedy tylko się ocknęła, 

zaczęła wypowiedź, aby nie przedłużać 

wywiadu.] Osobiście nie obchodzę 

jakoś specjalnie tych świąt, więc 

nie posiadam żadnych tradycji czy czegokolwiek. W zeszłym roku nawet 

nie obchodziłam Wielkanocy, o ile dobrze pamiętam. Niezbyt kojarzę 

tamten rok... [Odruchowo zerknęła na zegarek, przeczesując ręką włosy.] Więc 

raczej żadne z powyższych! 

[Sprawnie notowała kolejne słowa dziewczyny w notatniku, mając cichą nadzieję, że 

później będzie w stanie się z nich rozczytać. Musiała jednak na chwilę przerwać i 

zmienić pozycję, w której siedziała, bo prawa część ciała zaczynała jej drętwieć.] 

Istnieje jeszcze odwieczny problem, pytanie, które święta – Boże 

Narodzenie czy Wielkanoc – są tymi lepszymi. Nie mogę więc i Ciebie nie 

spytać o zdanie w tej kwestii! [Spojrzała uważnie na Lukrecję.] Masz jakąś 

opinię na ten temat, swoje stanowcze zdanie, którego będziesz bronić? 

[Uniosła kąciki ust w lekkim uśmiechu. Ten „konflikt” zawsze ją lekko bawił. W końcu 

święta równają się wolnym dniom, które są niezwykle cenne.]  
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Nigdy nie zastanawiałam się nad tym jakoś specjalnie. Od zawsze 

preferowałam Boże Narodzenie. Grudzień jest moim ulubionym 

miesiącem mimo wszystko, a na dodatek dzień przed Wigilią mam 

urodziny, więc odpowiedź wydaje się dosyć prosta. [Uśmiechnęła się 

delikatnie.] Trzymam się tego od bardzo dawna i nie zapowiada się na to, 

aby moja opinia miała się kiedykolwiek zmienić. Ten klimat jest tak 

niesamowity... [Odparła bezproblemowo, poprawiając się lekko na kocu i 

rozglądając dookoła. Dawno nie było tak cudownego dnia.] 

[Zerknęła w swoje notatki, które zrobiła przed wywiadem, żeby sprawdzić, jakie 

pytanka jej jeszcze zostały. Otworzyła szerzej oczy, kiedy spostrzegła już ostatnie na 

liście. Była święcie przekonana, że dopiero co Lukrecja usiadła na kocu i zdążyły się 

przywitać, a tu już wszystko zbliżało się ku końcowi.] Przed nami znów temat 

nieco szkolny, mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Jednak mnie, jak i 

zapewne czytelników, ciekawi Twoja refleksja, co do zeszłego roku w 

naszej Akademii. [Przyjrzała się uważnie rozmówczyni.] Może jakieś nowe, 

wyjątkowe osoby zagościły w Twoim sercu? Może ten rok zmienił coś w 

Twoim życiu? [Skierowała 

zaciekawione spojrzenie na 

dziewczynę; była to kolejna niezwykle 

ciekawiąca ją kwestia. Dodatkowo 

dziewczyna uwielbiała wspominać i 

miała nadzieję, że jej rozmówczyni 

również.]  

Kompletnie zmienił! Niezbyt 

dobrze wspominam swoją 

pierwszą klasę tutaj, nie znałam 

dosłownie nikogo i siedziałam 

sama jak kołek. Zawsze i 

wszędzie. Bałam się wszystkiego 

i nie potrafiłam sobie poradzić. 

[Westchnęła ciężko.] To wszystko na szczęście zmieniło się dzięki dwóm 

osobom, które wspierały mnie prawie od początku drugiej klasy... Może 

nawet napomknę, o kim mowa! Osoba, która zawsze dawała mi wielkiego 
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kopa i dodawała odwagi, czyli Rosalia Rossard oraz osoba, która zawsze 

uspokajała mnie, kiedy tylko się stresowałam, czyli Agusia Slytherin. 

[Uśmiechnęła się szeroko na wspomnienie tych osób.] Gdyby nie one... Nie wiem, 

jak bym sobie poradziła. Oprócz tego naprawdę wiele zawdzięczam 

każdemu Ślizgonowi, którego widziałam w dormitorium. Więc tak, ten 

rok był naprawdę wyjątkowy. 

[Gdy zorientowała się, jak długa 

była jej wypowiedź, zaczęła 

współczuć Mirabel, która to 

wszystko musiała zapisywać. Nagle 

zauważyła, że dziewczyna zamknęła 

swój notesik. Czy to już oznaczało 

koniec?] 

Dziękuję, że się tym ze mną i z 

czytelnikami podzieliłaś! A 

także za to, że znalazłaś dla 

mnie chwilę czasu i zgodziłaś 

się na wywiad. To było już 

ostatnie pytanie, które na dzisiaj przewidziałam. [Podniosła się powoli z koca, 

tak samo jak jej dzisiejsza towarzyszka. Z szerokim uśmiechem uścisnęła jej dłoń, 

żeby po chwili wręczyć jej ozdobne pudełeczko ze słodkościami i owockami.] A to na 

drogę. Smacznego! I raz jeszcze ogromnie dziękuję za to spotkanie! 

Ojejku, dziękuję bardzo! I znowu się napcham... [Roześmiała się.] Było 

naprawdę miło! Mam nadzieję na więcej okazji do rozmów. Szybko 

minęło... [Chwyciła śliczne pudełeczko, otrzepując tył sukienki. Po chwili zaczęła 

zmierzać w przeciwnym kierunku niż dziewczyna, machając jej ostatni raz.] 
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Z magicznej biblioteczki 

O chłopcu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych  

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a co się z tym wiąże, zewsząd otaczają nas 

świąteczne reklamy krzyczące o promocjach na czekoladowe zające. Zapewne 

miłośnicy malowania pisanek są już w pełni gotowi i zakasują rękawy! Może być to 

przytłaczające, dlatego warto na 

chwilę porzucić świat realny i dać 

sobie odpocząć. Jednak rodzi się 

nurtujące pytanie – jak? Można na 

przykład zatonąć w dobrej lekturze! 

Przychodzę do Was z odsieczą, 

przedstawiając kolejny tytuł, z 

którym warto się zapoznać i który – 

mam nadzieję – pozwoli się Wam 

oderwać od codziennych 

obowiązków. 

„Itch. Niezwykłe przygody 

poszukiwacza pierwiastków” to 

pierwsza część serii autorstwa 

Simona Mayo opowiadająca 

oryginalną historię, która trzyma w 

napięciu i przepełniona jest wieloma 

zaskakującymi zwrotami akcji. Poznajemy czternastoletniego Itchinghama Loftea, 

który jest na pozór zwykłym nastolatkiem żyjącym swoim nastoletnim życiem. 

Wertując kolejne strony, możemy przekonać się jednak, że posiada dość niecodzienne 

i charakterystyczne hobby. Zajmuje się on kolekcjonowaniem pierwiastków 

chemicznych, a jako cel określił sobie zebranie każdego elementu, jaki znaleźć można 

na tablicy Mendelejewa. Jest to oczywiście niełatwe zadanie, tym bardziej, że część z 

nich nie jest do końca bezpieczna, jednak dla Itcha zafascynowanego chemią i 

wszystkim, co z nią związane, nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania. 
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Pewnego dnia w ręce chłopaka trafia pewna bliżej nieokreślona skała. Po wstępnej 

analizie, którą przeprowadza w swoim prowizorycznym laboratorium mieszczącym 

się w jego pokoju i dalszych, już poważniejszych badaniach okazuje się, że 

pierwiastek, jakim jest owa skała, nie był jak dotąd wcześniej przez nikogo 

odnotowany.  

„Niesamowite odkrycie!” – pomyślicie i będziecie mieć jak najbardziej rację, w końcu 

niecodziennie ktoś odkrywa nowy pierwiastek. Sprawy jednak nie są tak proste, 

bowiem na drodze Itcha pojawia się pewien mężczyzna, który wykazuje spore 

zainteresowanie jego odkryciem, a jego plany co do skały i samego chłopaka nie są 

zbyt przyjazne. Itchingham rozpoczyna emocjonującą przygodę, podczas której 

napotyka wiele przeszkód i zaskoczeń. Jego chemiczna wiedza przydaje się nie raz, a 

przez czyhające na niego niebezpieczeństwa, wielokrotnie musi podejmować trudne 

wybory. Jaki będzie finał tej gonitwy?  

Bez dwóch zdań jest to pozycja, po którą warto sięgnąć, a przynajmniej wpisać na 

mityczną listę książek do przeczytania. Można się w nią nieźle wciągnąć, a po jej 

zakończeniu sięgnąć po kolejne dwa tomy serii o perypetiach tytułowego Itcha, które 

także z całego serca mogę polecić.  

Życzę Wam miłej lektury i przy okazji smacznego jajka!  
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Skrzacia kuchnia 

Wielkanocne jaja-kurczaczki 

Składniki: 

― 4 jajka; 

― kawałek ugotowanej marchewki, 

np. z rosołu; 

― pieprz ziarnisty; 

― ½ słoiczka majonezu; 

― szczypiorek. 

Sposób przygotowania: 

Jaja gotujemy na twardo, studzimy i 

obieramy. Z marchewki wycinamy dzióbki. 

Nożykiem do dekorowania wycinamy 

biało, starając się nie uszkodzić żółtka. 

Połowę białka ściągamy z jajek, a do żółtka 

przyczepiamy oczy z ziarenek pieprzu i 

marchewkowe dzióbki. Gotowe kurczaczki 

układamy na talerzu z majonezem. 

Szczypiorek siekamy i posypujemy nim 

majonez. 

 

Ciasteczko-jajeczka 

Składniki: 

― 125 g zimnego masła;  

― 200 g mąki pszennej; 

― 1 jajko; 

― 50 g cukru pudru; 

― ¼ łyżeczki proszku do pieczenia. 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki zagnieść rękami. 

Ciasto zawinąć w folię spożywczą i włożyć 

na min. godzinę do lodówki. Po tym czasie 

rozwałkować cienko ciasto i wykrawać je, 

aby były w kształcie jajka. W połowie form 

wykroić dziurkę na „żółtko”. Ciasteczka 

przełożyć na blaszkę wyłożoną papierem 

do pieczenia. Piec w 180°C przez 10-15 

minut. Po tym czasie wyjąć i zostawić do 

wystygnięcia. Ciasteczka z dziurką posypać 

cukrem pudrem. Na część bez dziurki 

nałożyć dżem i przykryć ciasteczkami 

posypanymi cukrem pudrem. 

 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Wielkie poszukiwanie 

Nic nie zapowiadało, że w ten sobotni poranek społeczność Ramesville weźmie udział 

w wielkim poszukiwaniu. Nic, dosłownie nic tego dnia nie miało być inne niż zwykle... 

Darra wstała wcześnie rano. Szybko się ubrała, a włosy spięła w wysoką kitkę. 

Większość osób jeszcze spała, więc nie tracąc więcej czasu, postanowiła udać się na 

poranny spacer. Przechodząc zamkowymi korytarzami, kątem oka dostrzegła ruch. 

Nie potrzebowała się długo zastanawiać i od razu poszła do sprawdzić. 

Okazało się, że to szkolny skrzat Kryształek przenosił jakieś opakowane w papier 

paczki. Gryfonka od razu pomyślała, że to jajka wielkanocne, których później będą 

szukać. Darra postanowiła wykorzystać okazję i podążać za skrzatem, aby ułatwić 

potem sobie zadanie.  

Działo się to w nagłym przypływie geniuszu, dziewczyna nie zastanowiła się nad tym, 

co może się potem zdarzyć. Z chytrym uśmieszkiem na twarzy obserwowała 

poczynania skrzata. Kryształek sprawnie przechodził od pomieszczenia do 

pomieszczenia, ale z jego rąk paczek prawie wcale 

nie ubywało. Coś najwyraźniej było nie tak.  

Mijając kolejne pokoje i korytarze, skrzat 

najwyraźniej w końcu znalazł to, czego 

potrzebował. Przecisnął się przez małe drzwiczki 

w rogu korytarza za stosem skrzynek. Darra nie 

miała pojęcia, że takie przejścia istnieją. Mimo 

roku szkolnego spędzonego w Akademii, nie 

zdążyła jeszcze poznać wszystkich jego sekretów. 

Teraz jest jeden do przodu.  

Usłyszała oddalające się kroki, więc przeszła 

przez wejście. To, co zobaczyła po drugiej stronie, 

przeszło jej wszelkie oczekiwania. Zaczęło się od głośnego trzasku za jej plecami. 

Gryfonka odwróciła się i zrozumiała, że drzwiczki się zatrzasnęły. Wzięła głęboki 

wdech i wydech. Musiała zachować spokój. Spojrzała jeszcze raz przed siebie, 

próbując zrozumieć to, co widzi... 
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Jej oczom ukazało się wielkie pomieszczenie. Większość pokoju była wypełniona 

paczkami podobnymi do tych, które niósł Kryształek. Darra dostrzegła mały kominek 

po drugiej stronie pokoju, w którym tlił się mały płomyczek. Nie było żadnych okien, 

tylko nagie ściany. Dlaczego to tutaj szedł skrzat? 

Dziewczyna nie zdążyła jeszcze do końca zrozumieć, w jakim celu powstało to 

pomieszczenie, a Kryształek już stał przed nią z bardzo rozzłoszczoną miną.  

 – Co ty tu robisz? Marsz na lekcje! 

 – A-ale nie ma teraz lekcji. Jest przerwa w roku szkolnym.  

 – To dalej nie wyjaśnia, dlaczego się tu znalazłaś. – Skrzat spojrzał na nią gniewnie. – 

Nie zgubiłaś może swojej różdżki na dziedzińcu albo podręcznika przy kominku? 

Nawet jeżeli nie, to dobrze sprawdzić, czy na pewno je masz. 

 – Em, wydaje mi się, że nie – powiedziała cicho dziewczyna. – Dlaczego miałabym 

sprawdzać, czy na pewno to mam? Chcesz się mnie po prostu stąd pozbyć, prawda? 

 – Nie ująłbym tego w ten sposób. Po prostu nie powinno cię tu być. To dla twojego 

bezpieczeństwa.  

 – Nie przesadzaj, Kryształku. Nic mi nie będzie – zapewniła go Gryfonka. – Chcę po 

prostu popatrzeć. 

 – Ostrzegałem. – Skrzat wzruszył ramionami, a następnie odszedł od dziewczyny. 

Darra, zadowolona, że udało się jej zostać i móc 

obserwować Kryształka, trochę się rozluźniła. W 

końcu miała to, co chciała! 

Skrzat podszedł do kominka, zgasił w nim ogień i 

zaczął go pchać. Po chwili kominek przesunął się na 

tyle, że było widać z niego korytarz. Wyglądał na 

szeroki, wysoki i długi. Darra była trochę mniej 

rozluźniona, jednak dalej obserwowała poczynania 

skrzata. Ten otworzył jedną paczkę i wyciągnął z 

niej jakąś sypką substancję, której Gryfonka nie 

była w stanie rozpoznać. Wrzucił ją do tunelu, z 

którego po chwili wydobył się głośny, mrożący krew 
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w żyłach ryk. Dziewczyna zemdlała.  

Kryształek, kiedy zobaczył, że Darra leży nieprzytomna na podłodze, z powrotem 

przesunął kominek na swoje miejsce. Przeszedł obok Gryfonki i zatrzymał się obok 

niej. Nigdy nie uczył się pierwszej pomocy, więc mimo że chciał bardzo pomóc, to nie 

mógł. Biedna uczennica.  

Skrzat jednak nie tracił więcej czasu i zaczął przygotowywać się do wykonania 

powierzonego mu wcześniej zadania... 

W tym samym czasie w zamku…  

Większość osób zdążyła już zjeść śniadanie i teraz wszyscy siedzieli w Kryształowej 

Komnacie, głośno ze sobą rozmawiając. Prawie nikt oprócz kilku Gryfonów nie 

zauważył, że Darry z nimi nie ma. 

Rozmowy te jednak przerwało 

wejście dyrektor Levittoux. 

Vivienne stanęła pośrodku 

komnaty i zabrała głos.  

 – Witam wszystkich. Nie będę 

zabierać wam dużo czasu, więc 

do rzeczy. – Kobieta wzięła 

głęboki oddech. – Dzisiaj z 

samego rana zostały w zamku ukryte jajka wielkanocne. Jest jedno pomieszczenie, w 

którym znajduje się ich najwięcej. Osoba, która je odnajdzie, otrzyma specjalną 

nagrodę-niespodziankę. – Na jej ustach pojawił się delikatny uśmiech. – Na 

poszukiwania macie dwie godziny, jednak jeżeli tamto pomieszczenie odnajdzie ktoś 

szybciej, to zabawa również skończy się wcześniej. Możecie ruszać na poszukiwania. 

Powodzenia! – Rudowłosa zeszła ze środka i usiadła przy stole nauczycielskim. 

Po chwili zdecydowana większość uczniów opuściła Kryształową Komnatę. Część 

udała się w stronę najwyższych wież, część pobiegła do lochów, a jeszcze inni poszli na 

szkolne błonia. Każdy był przekonany, że to jemu uda się znaleźć wielkanocne jajka. 

Jednak pewien uczeń poszedł w stronę, w którą nikt się nie udał. Albus Black poszedł 

korytarzami, w których nigdy nie widział nikogo. Wiadomo, że w takich miejscach jest 
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większa szansa na znalezienie czegokolwiek, bo mniej osób tu sprawdzi. Ślizgon 

sprawdzał kolejne kąty, pomieszczenia, zaglądał za obrazy, ale znalazł tylko trzy jajka.  

Chłopak nie był zadowolony z tego wyniku, ale się nie poddawał. Przemierzał kolejne 

metry korytarzy, aby w końcu znaleźć to, czego poszukiwał od początku. W końcu 

doszedł do końca korytarza, który był zapełniony jakimiś pudłami, skrzyniami i nie 

wiadomo czym jeszcze. Albus zaczął to wszystko przesuwać w poszukiwaniu może 

jakiegoś przejścia, a nawet jeżeli nie, to jakiś jajek.  

Ciężka praca była opłacalna dla Ślizgona, ponieważ po kilku minutach przestawiania 

znalazł drzwiczki w rogu pokoju. Nie należały one do największych, lecz jeżeli to ma 

być właśnie to przejście, to może powinien się trochę poświęcić? 

Albus trochę się zgarbił podczas przechodzenia, a widok, który ukazał się jego oczom, 

okazał się być niesamowity. Całe pomieszczenie wypełnione było jajami 

wielkanocnymi! Przecież właśnie tego szukał! Nagle chłopak zmienił się nie do 

poznania. Już nie znużony, a pełen energii i z uśmiechem na twarzy rozpoczął 

badanie pomieszczenia. Wciąż nie mógł w to uwierzyć. 

Tymczasem osoby, które zostały w Kryształowej Komnacie, usłyszały sygnał, który 

oznaczał, że pomieszczenie zostało odnalezione i zabawa dobiegła końca. Ta wieść 

szybko dotarła do reszty szukających i wszyscy zastanawiali się, kim jest ta osoba.  

Były jednak jeszcze dwie postaci, które 

miały w tym duży udział – Kryształek i 

Darra. Skrzat dokładnie zamaskował 

wszystkie ślady obecności jego i Gryfonki 

w tamtym pomieszczeniu, a po 

zakończeniu pracy przedostał się z 

dziewczyną do – pustego wtedy – pokoju 

wspólnego Gryfonów. Zostawił ją na 

kanapie i trochę namieszał w jej pamięci tak, aby nie wiedziała, co ją spotkało.  

Albus, z którego emocje trochę już opadły, wrócił do Kryształowej Komnaty. Nieliczni 

zdążyli się domyślić, że to właśnie ten chłopak odnalazł pokój. Do Ślizgona podeszła 

Vivienne i oznajmiła mu, że w nagrodę otrzymuje 400 galeonów i 100 czekoladowych 

jaj wielkanocnych. Chłopak z uśmiechem na twarzy odebrał nagrodę, a następnie udał 

się w stronę pozostałych wychowanków Domu Węża. 
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Ploteczkowy świat 

[Podczas wakacji Ploteczkowy skład zmalał. Część grupy 

wyjechała na wakacje z dala od Akademii, jednak trzy z 

nich nie odpuściły. Siedziały razem na kocu nad szkolnym 

jeziorem, wspólnie doszukując się spisków i co jakiś czas 

wybuchając głośnym śmiechem. Całe popołudnie spędziły 

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

jakiś czas ubarwioną opowieść na pergaminie...] 

 

Jesteśmy święcie przekonane, że nikt z obecnych na zakończeniu roku szkolnego nie 

przeoczył Krukonów. Uczniom tego domu udało się pobić rekord punktów, a jakby 

tego było mało, zapisali się w historii jako pierwszy dom, który zdobył ponad 100 

tysięcy punktów. Wow! Oczywiście gratulujemy im z całych naszych ploteczkowych 

serduszek, ale nie mogłyśmy nie sprawdzić, co dzieje się z wychowankami 

Ravenclawu. Krzyki, tańczenie kruczkowych kaczuszek, tańce i całe to świętowanie to 

zaledwie wstęp do historii. Przechadzałam się 

wieczorem po błoniach, nie będąc świadomą niczego. 

Udało mi się dostrzec jedną z opiekunek tego domu – 

cichą i spokojną Morię Nerios. Stała na skraju 

Zakazanego Lasu i rozmawiała z zakapturzoną postacią. 

Przyczaiłam się, ale jedyne, co zauważyłam, to to, że 

nieznajomy podał kobiecie torebkę z jakimś proszkiem. 

Nauczycielka szeptała coś o tym, że Krukoni będą 

wniebowzięci... Ciekawe, nieprawdaż? Damy Wam znać, gdy zidentyfikujemy 

tajemniczą zawartość i dowiemy się, do czego używają jej wychowankowie 

Ravenclawu!  

* 

Pamiętacie, jak w poprzednim wydaniu wspominałyśmy o niecnych planach Alice 

Wright i Nathaliny Maloy? Obiecałyśmy uważnie obserwować wszystkie ich ruchy 

i informować na bieżąco o naszych wnioskach. Tak jak obiecałyśmy, tak też robimy! 

Już wszyscy mogli zauważyć, że plan kobiet idzie po ich myśli – zaczynając od awansu 
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z pań wice na pełnoprawne dyrektorki, kończąc na odejściu dwóch osób z dyrekcji, 

które były związane z nią dłuższy czas. Nie wydaje wam się jednak bardziej 

przerażającym faktem myśl, że postanowiły one zwerbować do siebie Vesper De 

Laurentiis? W grupie siła, a im więcej rąk do pomocy, tym bardziej niebezpieczne 

staje się to wszystko. Czy nie wystarcza im w takim razie aktualna władza i planują 

jeszcze więcej? Isabello, Vivienne – jeśli potrzebujecie pomocy, mrugnijcie dwa 

razy! 

* 

Wieść o odejściu z dyrekcji dwóch profesorów, Kazbiela Thundershouta i 

Crispina Stewarta, zasmuciła wszystkich. Jakby tego było mało, mury Akademii 

opuścili także Aria Carter oraz Elias Levine. Z pewnością nigdy nie zapomnimy 

wieczoru, gdy zalewaliśmy się łzami i rozpaczaliśmy, powtarzając: „Co teraz 

będzie…?”. Jak się okazuje, wcześniej wspomniani pedagodzy nie! Jedna uczennica 

przybiegła do nas zapłakana i opowiadała, że gdy chciała pożegnać się z profesor 

Carter, dostrzegła na jej biurku... bilet lotniczy do 

Hanga Roa w Chile. Nie mogłyśmy tak tego 

zostawić, więc wysłałyśmy kogoś na przeszpiegi. 

Okazuje się, że nauczycielka faktycznie takowy 

bilet posiada, nawet nie jeden, a cztery! Nietrudno 

domyślić się, że należą one do jej pozostałych 

współpracowników. Kto by pomyślał, że 

zostawiają nas dla Wyspy Wielkanocnej? Chyba 

nie mamy serca wtryniać się im w plany i oznajmić, że nawet jeśli dotrą tam do 

Wielkanocy, nie zostaną jej odkrywcami… Ale jak już to czytacie i tam jesteście, 

przywieźcie ploteczkowym siostrom pamiątkę! 

* 

Czy wy również zauważyliście, że wraz z zakończeniem roku drugoklasiści (aktualnie 

już absolwenci) wyparowali? Większości z nich nie da się dostrzec w zamkowych 

murach. Wydało nam się podejrzane, że ta spora, radosna gromadka z dnia na dzień 

po prostu zniknęła. Po złapaniu Sky Harvey udało nam się dowiedzieć kilku 

informacji, wysnuć następnie kilka wniosków, aby stworzyć w końcu tezę dotyczącą 

tajemniczego zniknięcia kilkunastu osób. Okazało się, że koniec roku szkolnego wcale 

nie równa się wolnemu! W związku z tym, że tak wiele osób zdało drugą klasę i 
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zaplanowało w następnym roku staż zawodowy, ważnym jest, aby wyróżnić się na tle 

reszty, chcąc zostać przyjętym na praktyki z ukochanego przedmiotu. I w ten sposób 

Lukrecja Weasley całe dnie spędza w bibliotece, wertując po kolei wszystkie 

książki, które jej się nawiną, Mirabel Howerland każdego popołudnia siedzi na 

szkolnych błoniach z różdżką w dłoni, ćwicząc poznane zaklęcia, a Jason Frostern 

zniknął w czeluściach lochów, prawdopodobnie bawiąc się z kociołkami. Nie 

pozostało nam nic więcej, jak życzyć powodzenia, kochani! 

* 

Wakacje w Ramesville przebiegają, póki co, wyjątkowo 

spokojnie. W Kryształowej Komnacie ucichło, mury zamku 

opustoszały, zaś profesorowie wybrali się na długi i zasłużony 

odpoczynek. Jedyną osobą, która nigdy nie opuszczała swojego 

stanowiska, był Kryształek, który – ku zdziwieniu wszystkich – 

wyjechał w Bieszczady. Czyżby rzucił wszystko? A może poznał 

jakąś uroczą skrzatkę, która skradła jego małe serduszko? 

Istnieje też możliwość, że po prostu siedzi w górskiej chatce i 

dzierga skarpetki dla swoich ulubionych uczniów. Gdy wróci, z pewnością dowiemy 

się wszystkiego! Póki co pozostają domysły i zdjęcia wrzucane co jakiś czas na magi-

instagrama, ale obiecujemy, że nie odpuścimy!  

* 

Tradycji musi stać się zadość – nie ma wydania ploteczek bez naszej gwiazdki, czyli 

Karoline Grey. Czym znowu podpadła znana już wszystkim łamaczka niewinnych, 

ramesvillowskich serc? Gryfonka stała się wyjątkowo odważna w 

swoich podrywach i już nawet nie kryje się po kątach i prywatnych 

wiadomościach jak wcześniej. Teraz już każdy wie i widzi, jak 

bardzo jest obrotna! Jednego dnia potrafiła podrywać kilkanaście 

osób na oczach wszystkich w Kryształowej Komnacie. Dźwięk 

łamanych serc do tej pory słyszymy, popijając herbatkę w Pokoju Życzeń. Jak muszą 

czuć się ofiary Karoline? My czułybyśmy się okropnie, ale z tego co nam wiadomo, 

wielu osobom bardzo pochlebia uwaga i czułe słówka. I jak tu nie kochać panienki 

Grey? 
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Nieco więcej o... 

Osamotniona połówka jednego jabłka  

George Weasley to czarodziej czystej krwi obchodzący swoje urodziny 1 kwietnia. 

Wywodzi się z wielodzietnej rodziny – dorastał w towarzystwie pięciu braci i siostry. 

Wśród rodzeństwa był także jego brat bliźniak, Fred, który urodził się kilkanaście 

minut wcześniej. Chłopak rozpoczął naukę w 

Hogwarcie u schyłku lat 80. XX wieku jako 

podopieczny Gryffindoru. Na drugim roku został 

wraz z bratem pałkarzem w drużynie Domu Lwa, 

choć wielu uważało, że miał większy talent od 

swojego bliźniaka. Zasłynął z ogromnego poczucia 

humoru i żartów, które uwielbiał płatać z bratem. 

W 1996 roku otworzył wspólnie z Fredem swój 

pierwszy własny sklep i przez parę lat pracowali 

wspólnie. Ich biznes cieszył się dużą popularnością i 

śmiało można powiedzieć, że George odniósł w życiu 

sukces, mimo że nigdy nie ukończył Hogwartu; jego nauka zakończyła się na 

siódmym roku, kiedy to wraz z bliźniakiem opuścił szkołę z hukiem. Był czarodziejem, 

który na każdym kroku walczył o lepsze jutro, o czym świadczy jego udział w Bitwie 

Siedmiu Potterów, podczas której nieszczęśliwie stracił ucho, czy w Bitwie o Hogwart, 

która odcisnęła na nim największe piętno, ponieważ właśnie wtedy zginął jego brat 

bliźniak. Powrót do normalności zajął mu bardzo dużo czasu, ale i tak 

najprawdopodobniej nie udało mu się już nigdy wyczarować patronusa, ponieważ 

wszystkie szczęśliwe wspomnienia jakie miał, były związane z jego bratem Fredem. Po 

wojnie związał się z Angeliną Johnson, z którą doczekał się dwójki dzieci: syna Freda, 

który otrzymał imię po swoim zmarłym wuju, oraz córki Roxanne. 

George, tak jak każdy w jego rodzinie, miał rude włosy, a ponadto posiadał brązowe 

oczy. Chłopak nie bał się ryzykować i był gotów ponieść wszelkie konsekwencje 

swoich czynów. George nigdy nie sprawił komuś umyślnie przykrości ani nie 

wyrządził celowo krzywdy. Cechował go nadmierny optymizm i duże pokłady energii. 

W książkach został opisany jako niższy od reszty swojego rodzeństwa. Zarówno jego 
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imię, jak i Freda, wzięło się od pierwszych liter imion braci Molly Weasley – Gideona i 

Fabiana. Ponadto chłopcy otrzymali ku ich pamięci drugie imiona. 

 

Nieustraszona wojowniczka 

Angelina Johnson urodziła się pod koniec 

października w 1977 roku. U schyłku lat 80. XX 

wieku dostała się do Hogwartu i kontynuowała 

naukę do 1996 roku pod herbem Domu 

Gryffindora. Na swoim drugim roku nauki 

dołączyła do domowej drużyny quidditcha jako 

ścigająca. Przyjaźniła się z Alicją Spinnet, 

bliźniakami Weasley oraz Lee Jordanem. Często 

denerwowała się na Olivera Wooda, który 

podczas treningów zwracał się do drużyny per 

„chłopaki”. Na ostatnim roku piastowała 

stanowisko kapitana gryfońskiej drużyny, była 

też członkinią Gwardii Dumbledore’a. Podczas 

treningów była równie wymagająca jak jej 

poprzednik, Oliver Wood. Nigdy nie poddawała się w osiągnięciu wyznaczonego celu, 

nawet gdy Dolores Umbridge rozwiązała drużynę jej Domu.  

Po ukończeniu szkoły Angelina wciąż miała przy sobie 

monetę od Hermiony, w związku z czym pojawiła się na 

wezwanie, by walczyć w Bitwie o Hogwart. Przeżyła 

starcie, nie odnosząc większych ran.  

W dorosłym życiu związała się z Georgem Weasleyem, 

wzięła z nim ślub i doczekała się dwójki dzieci – Freda II 

i Roxanne. W 2014 roku Angelina opuściła dom, by zająć 

się chorym ojcem, jednak Rita Skeeter dopatrzyła się w 

tym podstępu – uważała, że to przykrywka dla 

rozpadającego się małżeństwa Weasleyów, jednak nie 

ma co zbytnio wierzyć słowom „żuczka”. 
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Humor z murów naszej szkoły 
[20:10:14] coolkid_potter: ej a skąd się biorą 

dzieci?  
[20:10:22] Karoline_Grey: Crispin przynosi 

[20:10:24] Karoline_Grey:      

[20:10:27] Sophie_Harris:  
[20:10:32] Sabrina_Lynch322: Dokładnie 
tak XDDD 
[20:10:32] Sky_Harvey: xDDD 
[20:10:49] Agusia_Slytherin: xD 
[20:11:01] coolkid_potter: serio? 
[20:11:10] Sophie_Harris: Crispin ojciec 
wszystkiego i wszystkich 
[20:11:41] coolkid_potter: mnie też 

przyniósł?!  
[20:11:50] Albus.S.H.S.Black: Crispin robi, 
przynosi i kupuje. A biedna Isa musi wyciągać z 

kkapusty  
[20:12:14] Karoline_Grey: Wszystkie 
czarownice i wszystkich czarodziejów! 
[20:12:29] Agusia_Slytherin: *wyobraża 
sobie Crispina który lata po całej Polsce i 
roznosi dzieci*  
[20:12:51] Albus.S.H.S.Black: Crispin rudy 

bocian  
[20:12:56] Karoline_Grey: TAK XD 
[20:13:19] Anastazja_Swift: To ja jako 
matka Crispina to chyba jakiś metabocian 
[20:14:46] Albus.S.H.S.Black: O jeju. A 
myślałem, że to Crispin jest najstarszy 

[20:15:21] Anastazja_Swift: Ano nie jest  
[20:15:21] Crispin_Stewart: Matka 

wszystkich matek.  
[20:15:29] Anastazja_Swift: XDDDD 
________________________________ 

[20:44:58] Rosalia_Rossard: [Modli się do 
Boga Domingo o W.] 
[20:45:35] Agusia_Slytherin: *modli się 
razem z Roską* 
[20:45:48] Domingo_Borgia: <Odmowa 
dostępu. Skonkretyzuj przedmiot.> 
[20:45:58] Albus.S.H.S.Black: [modli się z 
Roską i Agą] 
[20:46:03] katja_thatcher: [Zastanawia się, 
co to za kółeczko domingowo-różańcowe.] 
[20:46:06] Rosalia_Rossard: [Modli się do 
Boga Domingo o W z OnMS.] 
[20:47:10] Albus.S.H.S.Black: Dobry 
Domingo, nasz Ślizgonie, daj nam W z Opieki 
Kaza xD 
[20:47:26] katja_thatcher: Opieka Kaza 

brzmi... dziwnie  

[20:47:34] Domingo_Borgia: <By modlitwa 
okazała się skuteczna, przelej datek na numer 
rachunku 7979. Zostań z Bogiem... znaczy ze 
mną.>    
________________________________ 

[19:47:56] Crispin_Stewart: "Przesłuchując 
jednego ze śmierciożerców dowiedziałem się 
okrutnej prawdy o moim synu. Stał się 
całkiem inny niż ja. Ja szanowany urzędnik 
zginąłem z jego ręki, z ręki śmierciożercy. Kim 
jestem?" 
[19:47:56] Rosalia_Rossard: Harry Potter 
na bank, stawiam wszystkie galce 
[19:48:03] Crispin_Stewart: Przewaliłaś, 
Ros. 
[19:48:04] AlanMoonstone: XDDDDDDDD 
________________________________ 

[19:49:09] Albus.S.H.S.Black: Roska, 
przelew teraz pewnie będziesz musiała zrobić 
na organizację prokanarkową, dla 
podstarzałych czarodziejów im. Crispina 
Stewarta xD 
[19:49:48] Crispin_Stewart: Albus, ja nie 
jestem podstarzały. Tylko 
doświadczony.  
[19:50:18] Albus.S.H.S.Black: A to czasem 
nie synonim? [pyta, odlatując] 
[19:50:24] Vivienne: Nazywaj to jak chcesz, 
Crispin. Po prostu jesteś stary. 
________________________________ 

[19:54:56] Crispin_Stewart: 5. ROKTSLUE 
KROWEKUNEIWUDE 

[19:55:01] prof_Nerios: Krowe!  
[19:55:11] AlanMoonstone: "Krowy, kuni i 
wódę" 
[19:55:12] Jason_Frostern: KROWE KUNE 
I WÓDE     
[19:55:14] AlanMoonstone: Tego chcę w 
życiu 
[19:55:15] prof_Nerios: I tyle umiem z tego 
odczytać xD 
________________________________ 

[20:16:18] Crispin_Stewart: [Dostrzegł, że 
na łydce dyrektor Levittoux pojawiła się 
czekoladowa żaba.] 
[20:16:46] Albus.S.H.S.Black: [rzuca się na 
Viv i łapie żabę, przygniatając dyrektorkę] 
[20:17:04] AlanMoonstone: ALBUS, MÓJ 
BOŻE XDDDDDD 
[20:17:10] Vivienne: Domingo, Jason, 
egzaminu jutro nie będzie, zgnieciono mnie... 
[20:17:26] Cecily.Elton: [Reanimuje Viv]' 
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[20:17:44] Domingo_Borgia: < Vivienne 
=zmartwychwstanie> Vivienne niezgnieciona 
> 
[20:18:16] Domingo_Borgia: Miałem nie 

tworzyć już nowej Transmutacji, ale cóż...  
[20:18:18] Jason_Frostern: < Vivienne 
zgnieciona =OIOM> Vivienne żywa > 
________________________________ 

[20:41:44] Alice_Wright: To wracając, jak 
tam się czujecie po pierwszych 

sprawdzianach/egzaminach?  
[20:41:51] MaxGlauver: wyśmienicie 
[20:42:12] Emily_Butchon: Cudownie...  

[20:42:17] Vicky_Lee: Szkoda gadać  
[20:42:25] BiancaGlauver: fenomenalnie 
[20:42:27] Rosalia_Rossard: Tak, jak bogin 

w ciele hieny pod prysznicem.  
________________________________ 

[20:58:08] ZoeAnderson: Co Wy mieliście 

na tym sprawdzianie z OpCM  
[20:58:18] katja_thatcher: Oj, różne rzeczy, 

Zoe!  
[20:58:24] HallonWhite: śmierć, płacz 
[20:58:27] HallonWhite: takie tam wiesz 
[20:58:30] Emily_Butchon: Pytanie czego 

nie mieliśmy  
[20:58:30] HallonWhite: typowe u Kazbiela 
[20:58:33] katja_thatcher: dzień jak co 
dzień :D 
________________________________ 

[20:39:36] Vivienne: Isa, jesteś jakaś... mała. 
[20:39:42] AlanMoonstone: Ciocia, 
zmniejszyłaś się :( 
[20:39:51] isabella_Stewart: No właśnie nie 

wiem czemu   
[20:40:26] isabella_Stewart: w sumie dziś 
miałam lekcję o zaklęciu zmniejszającym, 
może ktoś mi psikusa zrobił. 
[20:41:39] James_Irving: [Wskazuje 
różdżką na Isabelle skupia się i szepcze 
zaklęcie] enGORgio! 
[20:41:54] ** odchodzi isabella_Stewart 
[20:41:59] ** przychodzi Isabella_Stewart… 
[20:42:01] Isabella_Stewart: tadam! 

[20:42:11] AlanMoonstone: Zadziałało!  
________________________________ 

[19:36:11] Rosalia_Rossard: Ale muszę Ci 
powiedzieć Crispin, że ładny odcień masz tego 
kolorku. 
[19:36:20] Cecily.Elton: Taki śliwkowy 
[19:36:33] OliviaSlytherin: zróbmy z niego 
kompot 
________________________________ 

[20:05:36] Crispin_Stewart: 28. Które 
urodziny AM Ramesville będzie 
obchodziło 2 kwietnia?  
[20:05:40] Rosalie_Devine: 17 
[20:06:33] Albus.S.H.S.Black: Stara 
szkoła, ale początków ery Crispina nie 

pamięta  
________________________________ 

[19:17:30] Crispin_Stewart: Ja jestem za 
młody na ojcowanie.     
[19:18:06] Cecily.Elton: Powiedział mając ile 
córek??? 
[19:18:14] Alice_Wright: Myślisz, że ktoś to 
liczy, Cec? 
________________________________ 

[19:52:21] Crispin_Stewart: 2. SMOKPA 
LTIMORASIK 
[19:52:57] AlanMoonstone: Smokpa, 

smokcześć  
________________________________ 

[19:57:37] Crispin_Stewart: 6. 
ZECDRIEĄP NMYOG 
[19:57:45] Rosalie_Devine: pierdzące 
gnomy 
[19:57:59] AlanMoonstone: Jest coś 
takiego? 
[19:58:05] AlanMoonstone: I nie jest to mój 
młodszy brat? 
________________________________ 

[20:46:45] prof.Elton: Jak tam się czujecie 

po sprawdzianach?  
[20:46:52] Moria_Nerios: Padam na twarz 

 
[20:46:55] Rosalie_Devine: XDDDD 
[20:46:55] ZoeAnderson: XDDDD     
[20:46:59] Audrey_Rosewood: Moria xDD 
________________________________ 

[21:56:03] Vivienne: Crispin opowiada wam 
na Historii Magii o czasach prehistorycznych 
z autopsji. 
[21:56:18] Anastazja_Swift: Crispin rzucał 
kamieniami w dinozaury 
[21:56:27] AriaCarter: to nie Adam i Ewa 

byli w raju, to Crispin   
[21:56:38] Vivienne: Crispin był wężem, bo 
chciał raj dla siebie. 
[21:56:41] Vivienne: Więc ich wygonił. 
[21:56:48] Moria_Nerios: Rude jest wredne 
[21:56:50] Anastazja_Swift: Crispin 
zbudował Arkę Rudego 
[21:56:52] Anastazja_Swift: Tfu 
[21:56:55] Anastazja_Swift: NOEGO 
________________________________ 
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[21:25:39] Albus.S.H.S.Black: Wgl, jak 
dobrze, że u Nath na pewno nie będzie 
praktyki na egzaminie xd 
[21:28:46] Agusia_Slytherin: Jak by 
wyglądał praktyka gdyby Nath nam jak 
koliek ją zrobiła : no to proszę teraz 
rodzimy Harrego Potteraxd 
[21:44:57] Vesper_DeLaurentiis: Praktyka 
z WOHP. "Wczuj się w jedną postać z serii 
Harry Potter a następnie klimatycznie 
przedstaw przygotowanie się do zajęć 
lekcyjnych." 
[21:45:38] Vesper_DeLaurentiis: Ron: 
[Otworzył oczy.] Kurka wodna... to już 
poniedziałek? 
[21:46:23] Vesper_DeLaurentiis: Harry: 
[Spojrzał na Rona.] Jestem ciekaw kto w tym 
roku zechce mojej śmierci.  
[21:46:39] 
Vesper_DeLaurentiis: Hermiona: [Nie śpi 
od tygodnia.] Gdzie moje książki? 
[21:47:20] Agusia_Slytherin: Ja bym 
bardziej zastanawiała się jakie mam 
lekcje niż że to już poniedziałek ale no 
cóż ruda nie jestem xd 
[21:47:26] Vesper_DeLaurentiis: Draco: 
[Szuka wzrokiem Harry’ego.] Jak przyjdzie 
bliznowaty to mu nagadam.. a co.  
[21:48:13] Vesper_DeLaurentiis: Albus: 
[Klaszcze na widok Harry’ego.] 300 punktów 
dla Gryffindoru! 
________________________________ 

[18:10:21] _Lucynka_: SKY_HARVEY 
Twoim przeciwnikiem jest rudy starzec – Sir 
Cpin. Twym zadaniem będzie wyczarowanie 
magicznej tarczy, tak aby uchronić się przed 
jego atakiem. Następnie dziadek w przypływie 
szału zacznie na Ciebie szarżować, musisz 
rzucić zaklęcie, które spowoduje, że zwiążą mu 
się nogi. 
________________________________ 

[21:36:00] Vivienne: Zachęcam do 

uzupełniania Ankiety Ewaluacyjnej!  
[21:38:37] Anastazja_Swift: Jezus, jaki ja 
mam zryty łeb 
[21:38:57] Anastazja_Swift: Przeczytałam 
Ankiety Owulacyjnej i się zastanawiam, co to 
za pogotowie ginekologiczne w AMR 
________________________________ 

[20:00:09] Crispin_Stewart: Ja przez 
Was osiwieję. 
[20:00:30] Jason_Frostern: A ja myślałem, 

że już się farbujesz przez siwiznę  
[20:00:44] Albus.S.H.S.Black: Crispin, nie 
chcę nic sugerować, ale wiesz, to już ta pora, 
porzucić farby 

[20:00:45] Crispin_Stewart: Jason  
________________________________ 

[20:55:19] Rosalia_Rossard: Jakiś łatwy 

przedmiot?  
[20:55:19] Vivienne: OnMS. 
[20:55:19] Cecily.Elton: Wróżbiarstwo 
________________________________ 

[20:32:08] Kazbiel_Thundershout: W 
ogóle we mnie nie wierzycie... A może będzie 
łatwe? 
[20:50:24] Rosalia_Rossard: Mózg mi 
wybuchł po tym HR 
________________________________ 

[20:55:22] Kazbiel_Thundershout: 
Zatęsknicie za moimi HR, jak mnie już nie 
będzie. :/ 
[20:56:04] ** odchodzi Audrey_Rosewood 
[20:57:02] ** odchodzi ~Dzuli_Selaif 
[20:57:49] Kazbiel_Thundershout: [Czeka 
na jakąkolwiek reakcję.]     

[20:57:51] Kazbiel_Thundershout:  
[20:58:01] Kazbiel_Thundershout: 
Będziecie coś chcieli. 

[20:58:10] Kazbiel_Thundershout:  
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Kącik (magi)zoologiczny 

Uwaga, będą niezłe jaja z tego 
działu, 

więc szykujcie się pomału! 

Żarciki żarcikami, 

witam się serdecznie z Wami. 

Do jajecznej tradycji dziś 
nawiązuję, 

stworzeń magicznych czar 
„gniazd” prezentuję. 

 

Wielkanoc tuż-tuż, stąd też mój pomysł na artykuł o jajach. Wpierw opiszę, o co w 

ogóle chodzi w symbolice tego słynnego jaja, które tak wszyscy malują i wcinają 

akurat najwięcej w tym czasie. Samemu jajku przypisywane jest życie wieczne. W 

dawnych czasach, jakoś po chrzcie Polski, jedzenie ich było zabronione w okresie 

Wielkanocy, ponieważ wszyscy mówili, że wykorzystywane są do pogańskich 

rytuałów. O zgrozo… Dlatego niesiemy je w koszyczku do święconki, bo dopiero wtedy 

kościół pozwolił je spożywać. U nas maluje się jajka 

– w większości dominuje kolor czerwony, co by 

nawiązać do krwi i poświęcenia. To także kolor 

triumfu.  

Ale cofnijmy się dalej... Bóg słońca Ptah czy też 

grecka bogini płodności Afrodyta byli 

przedstawiani w towarzystwie jajek. Przypadek? Nie sądzę. Już wtedy uważano, że 

mają one magiczne powiązania, chronią przed złymi mocami i są symbolem życia, 

odrodzenia. 

A jak to jest wśród magicznych stworzeń? Czy mają w sobie coś niesamowitego?  

Oczywiście, że tak!  

Zacznę sobie skromnie od jaj smoków. Jak to wiemy, bądź nie wiemy, smoki nie 

budują gniazd dla swojego potomstwa. Dlaczego? Ponieważ po złożeniu jaj, by 

maleństwo się poprawnie rozwijało, smoczyca musi ogrzewać owe jaja ogniem. Więc 
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po co gniazdo, skoro i tak wszystko by spłonęło? 

Zatem wybierają przeważnie kamienne podłoże typu 

wapień, onyks, granit… Smoki składają przeważnie 

od jednego do maksymalnie czterech jaj. Oczywiście 

zdarzają się przypadki, gdzie jest ich więcej, ale 

wtedy szanse na wyklucie się wszystkich są dość 

nikłe. I tak to samica opiekuje się swoimi 

„kuleczkami” aż nie wyklują się z nich malutkie 

smoczki.  

Jak się prezentują smocze jaja? Wszystko zależy od 

rasy, bowiem różnią się od siebie wyglądem, 

rozmiarem i strukturą. Tak samo jest w przypadku innych stworzeń magicznych. 

Różnorodność ich wyglądu jest godna uwagi. Choć u niektórych nie tylko wygląd 

przyciąga uwagę... Tak też mam chęć opisać Wam kilka tych, które wychwyciłam.  

Smocze jaja od koloru do wyboru, począwszy od 

małych peruwiańskich żmijozębów, kończąc na 

wielgachnych ukraińskich spiżobrzuchów. 

Niebieskie, szare, perłowe, czarne, zielone, 

purpurowe, nakrapiane, cętkowane, włochate, 

gładkie, łuskowate… Zresztą spójrzcie sami na 

fotografię. A co do wyglądu jaj, ale nie tych 

smoczych, to jeszcze świergotnika przytoczę, 

bowiem jego jaja są nakrapiane.  

Kogo by tu jeszcze przytoczyć. O! Słynne 

żmijoptaki! Wielu kłusowników chciało zdobyć 

srebrne jaja tegoż stworzenia. Ale oczywiście to nie taki łatwy wyczyn, już nie mówiąc 

o tym, że to nielegalne – w sumie jak zdobycie każdego jaja. Do tego samice bacznie 

bronią gniazd, by ich maleństwa nie ucierpiały. 

Omawiany w poprzednim wydaniu popiełek i jego ogniste, jakby nie powiedzieć, że 

wręcz wybuchowe jajka, które pozostawione same sobie potrafią wzniecić pożar w 

domostwie. Tu trzeba uważać i to bardzo! 
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A hipogryfy i ich szybki okres rozwijania się w jajku? Wystarczą 24 godziny, by wykluł 

się mały hipogryfek. Normalnie magia, bo inaczej tego nazwać raczej się nie da. 

Kolejne niesamowite jaja mają hipokampusy – tu jesteśmy w stanie obserwować 

rozwój kijanki w środku, bowiem ich jaja są 

półprzezroczyste.  

Patrząc na inne „właściwości” nadzwyczajności, 

przytoczymy sobie widłowęża, który to składa jaja 

za pomocą otworu gębowego. Jak również 

bazyliszka, który to wykluwa się z jaja kurzego 

wysiedzianego przez ropuchę. Nadążacie? Bo ja już 

sama zaczynam się gubić... 

Ach, no tak, została mi jeszcze liczebność! Niektóre, 

jak wspomniałam 

powyżej przy smokach, składają od jednego do czterech 

jaj, ale są również takie stworzenia, które się nie bawią w 

takie małe liczby… Chociażby taki elf zdobywa brązowy 

medal, ponieważ potrafi złożyć do 50 jajek i wszystko 

lokuje na spodniej części liścia. Srebrny medal zdobywa 

akromantula składająca około 100 miękkich, białych jaj, 

które są duże, gdy 

porówna się je do 

poprzednika. Ale co jak 

co, złoto należy się 

bahance i jej nawet 500 jajeczkom barwy czarnej! 

Brawa dla niej!  

Tak też podsumowując, uważam, że jaja magicznych 

stworzeń są bardzo ciekawym tematem do dyskusji. 

Potrafilibyście wybrać te najpiękniejsze? 
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Zielnik wiedźmy 

W wiedźmowym gaju czuć już wiosnę. 

Ptaszki śpiewają radosne, 

Wiele roślin budzi się do życia, 

idealne miejsce dla wilkołaków do wycia. 

Zielnikowe zagwozdki już się rozwiązują, 

dla wszystkich tych, co w zielarstwie się lubują. 

Tajemnice dzikich kniei może poznacie, 

jeśli regularnie do mnie zaglądacie. 

Dziś zaprezentuje Wam znane rośliny, 

więc raczej nie będziecie mieli zdziwionej miny. 

 

Wierzba – drzewo, krzew lub krzewinka, jak kto woli sobie to wyobrazić, i tak 

wszystkie określenia pasują. Wszystko zależy od gatunku; w Polsce występuje ich 

około 30, a na świecie możemy spotkać ich nawet 350. Wyobrażacie to sobie? 

Najbardziej znanymi gatunkami są: biała, iwa, płacząca, krucha, purpurowa i 

wiciowa. Czy jest to roślina magiczna? A jakże inaczej. Według dawnych wierzeń 

przyciągała ona szczęście, co jest 

równoznaczne z odpychaniem 

zła. Powstała nawet legenda o 

tym, jak kiedyś tam żyła sobie 

kobieta o imieniu Blinda. Była 

bardzo płodna, co roku na świat 

przychodziło wiele dzieci w jej 

domostwie, na co Matka Ziemia 

się oburzyła, bowiem to ona 

chciała być tą najpłodniejszą. Postanowiła więc się zemścić na kobiecie. 

Wyprowadziła ją nad rzekę, gdzie to Blinda zaplątała się dziwnym trafem w gałęzie 
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drzewa i nie mogąc się uwolnić, po prostu tam wrosła, przemieniając się w wierzbę, 

którą można spotkać najczęściej na podmokłych terenach. Stąd też owa roślina jest 

symbolem budzącego się świata, przedstawia się ją jako drzewo płodności.  

Z racji takiej, że nadchodzą 

wiosna i Święta Wielkanocne, 

postanowiłam opisać nasze 

słynne bazie, zwane również 

kotkami czy bagniątkami, 

charakterystyczne najbardziej w odmianie iwa. Owe „kociaki” pokazują się z 

pierwszymi ciepłymi dniami na przełomie lutego i marca. Są szybsze niż listki i – co 

ciekawe – są one mocno powiązane z Wielkanocą. Jak Niedziela Palmowa, to w 

palemkach można spotkać bazie, jak koszyczek do święconki, to też je tam wciskamy.  

Dlaczego? Skąd taka symbolika?  

Bazie uznawane są za symbol 

nieśmiertelności duszy i 

zmartwychwstania. Możliwe, że to przez 

fakt, iż roślina jest odporna na 

różnorodność temperatury we 

wczesnowiosennych dniach. Można 

rzec wręcz, iż ta roślina jest ciężka do 

„zepsucia”. Tradycje dawnych lat skupiały się na tym, że „palemki” były ścinane w 

Środę Popielcową, a ich „żywot” kończył się w Wielką Sobotę, kiedy to płonęły 

podczas święcenia ognia, a popiół pozostawał na przyszły rok, by użyć go podczas 

Popielca.  

Choć krążyły też pogłoski o uzdrawianiu. Wtedy łykano kotki tuż po świeceniu w 

Niedzielę Palmową. Miało to uchronić nas przed wszelakimi chorobami czyhającymi. 

Tak samo – do dziś pamiętam tę tradycję – 

niektórzy uderzali się lekko gałązkami 

wierzbowymi, wypowiadając równocześnie 

słowa: „Palma bije nie zabije, za tydzień – 

Wielki Dzień”, co równoznaczne było z tym, iż 

dawało to nam siłę i zdrowie na najbliższy rok. 
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Ach, te pobudki przez babcinkę z samego rana i okładanie po czterech literach… 

Chcąc nie chcąc, dziś wiemy, iż wierzba ma właściwości lecznicze. Często ją można 

spotkać w ziołolecznictwie. Chociażby kora tejże wierzby zawiera kwas salicylowy, 

który działa niczym aspiryna – przeciwzapalnie i przeciwbólowo – a przy naturalnym 

stosowaniu jego działanie jest wolniejsze, dlatego dużo osób wybiera jednak aspirynę, 

by osiągnąć szybszy efekt działania. 

 

 

Napar z bazi 

 

Potrzebujesz: 

łyżkę świeżych lub suszonych bazi, kubek i szklankę, wrzątek, dekielek, sitko. 

 

Przygotowanie: 

Zaparz łyżkę stołową świeżych lub suszonych bazi w szklance wrzątku. Parz je pod 

przykryciem przez kilka minut, a następnie przecedź przez sitko. Nie słódź! 

 

Spożywanie: 

Pij pół szklanki ciepłego naparu trzy razy dziennie podczas przeziębienia. Przy bólach 

wypijaj kubek ciepłego naparu co 2-3 godziny, w zależności od intensywności bólu. 

 

Działanie: 

Napar z bazi ma wspomagać nas przy przeziębieniu. Ponadto działa wspomagająco w 

stanach zapalnych i pomaga przy bólach głowy. Zaleca się go pić wieczorami na 

dobry sen. 
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Asy z rękawa: Expulso 

Zaklęcie Expulso ma za zadanie odepchnąć przeciwnika za pomocą siły odśrodkowej, 

czyli siły pozornej polegającej na oddziaływaniu samego układu odniesienia. Wiem, że 

większość tego nie zrozumiała, dlatego podam przykład. Kiedy trafia ono w jakąś 

grupkę ludzi, wszystkie zostają odrzucone przez niewidzialną siłę. Bazuje na działaniu 

bomby miotającej. Nie powoduje ono jednak żadnych uszkodzeń. Zaklęcie Expulso 

powoduje bardzo unikalną eksplozję, 

gdyż przy wybuchu nie używa ciepła, ale 

ciśnienia. Jest bardzo podobnym 

zaklęciem do ulubionego czaru pana 

Pottera – Expelliarmus. 

Nazwa tego zaklęcia pochodzi od 

łacińskiego słowa „expello”, co oznacza 

odpychać. W uniwersum zostało użyte 

kilkukrotnie. Po raz pierwszy pojawia się dopiero w „Insygniach Śmierci”, a 

konkretniej w Luchino Caffe. Skorzystał z niego Antonin Dołohow, próbując uraczyć 

nim Golden Trio, aby następnie ich obezwładnić, pojmać i odprowadzić przed oblicze 

Czarnego Pana. Każdy, kto w miarę uważnie obejrzał film, wie, że nie udało mu się to. 

Ponownie użył go pan Potter w tej samej części na medalionie 

Salazara Slytherina. Tutaj również nie przyniosło 

oczekiwanego efektu, ponieważ horkruksa nie dało się tak 

łatwo zniszczyć. Użyto go prawdopodobnie jeszcze raz, 

jednakże nie jest to w pełni potwierdzona informacja. Luna 

Lovegood podczas Bitwy w Departamencie Tajemnic 

możliwe, że skorzystała z ów zaklęcia na nieznanym 

śmierciożercy. Nie ma jednak dokładnego potwierdzenia tego 

założenia, dlatego lepiej podejść do niego z rezerwą.  

Wypowiadana inkantacja brzmi jak spolszczona wersja zaklęcia, a mianowicie: 

„eksPULso”. Jak widać, akcent pada, klasycznie, na drugą sylabę od końca. W tym 

wypadku jest to cząstka „pul”. Zaklęciu towarzyszy niebieski promień światła. Jest 

ono dopuszczone przez profesor Assassin jako zaklęcie słabe w Klubie Pojedynków. 
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Z racji tego, że zbliża się do nas wiosna, przychodzimy do Was z eliksirami, które mają w 

sobie całkiem... orzeźwiające składniki, a nawet takie, które bezpośrednio kojarzą się z tą porą 

roku! Jesteście w stanie odnaleźć je wśród przypominajek?  

Eliksir wyostrzający poczucie humoru  

Jest to eliksir, który rozśmiesza zażywającą go osobę. Może być przygotowany 

przez średnio zaawansowanych, a jego proces warzenia nie jest zbyt 

skomplikowany, bo w Hogwarcie przygotowują go uczniowie IV roku. Jednymi z jego 

składników są utłuczone skarabeusza, żółć pancernika i korzeń imbiru.  

Eliksir wzbudzający euforię  

Eliksir ten wywołuje niepojęte szczęście. Pomaga w leczeniu depresji, jednak 

ma też skutki uboczne. Istnieje prawdopodobieństwo, że zażywający go będzie 

chciał łapać ludzi za nosy bez powodu czy śpiewać cały czas. Załagodzić to 

może mięta, a właściwie jej gałązki, które są jednym z składników mikstury. Należą do nich 

też figa abisyńska, kolce jeżozwierza, fasolki Sopophorousa i piołun. Eliksir ten 

ma przyjemny, słodki smak. Co ciekawe, po uwarzeniu emanuje on tęczą. 

Eliksir wiggenowy 

Leczy on ciężkie rany, przywraca zdrowie i siły. Czasem może pomóc osobie, 

która zażyła Wywar Żywej Śmierci. Pewne źródła podają, że książę skorzystał z 

eliksiru wiggenowego, żeby wybudzić swoją ukochaną, której to wiedźma Leticia Somnolens 

podała Wywar Żywej Śmierci. Wpierw zaaplikował go nieco na usta, a następnie złożył 

pocałunek na jej wargach, a ta się wybudziła. Jego mniej znanymi składnikami są gałązka 

mięty, sok z wybuchowej jagody, woda miodowa, rosa księżycowa czy śluz mózgu leniwca. 

Eliksir posiada ciekawą etymologię – ze starego bretońskiego oznacza „Spawacz siły”. 

Eliksir upiększający  

Eliksir upiększający czyni tego, kto go pije, pięknym. Najczęściej kojarzoną z 

nim postacią jest Sacharissa Tugwood – jako pierwsza zaczęła używać 

eliksirów piękności. Cechą charakterystyczną tego zmieniającego barwę 

eliksiru były wydzielane kolorowe bańki. Gdyby komuś nie chciało się 

przygotowywać go z m.in. skrzydeł elfa, porannej rosy, płatków róży, włosa z ogona 

jednorożca czy korzenia imbiru, może zakupić go w sklepie Madame Primpernelle. 
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Magiczna Pani radzi 

Pisankowy zawrót głowy 

Rysunki na jajkach były symbolem 

rodzącego się życia, zdrowia, 

pomyślności oraz powodzenia. Miały 

też odstraszać złe moce, dlatego 

przywiązywano ogromną wagę do ich 

ozdabiania. 

 

Każdy rysunek miał swoje sekretne znaczenie. Liście i kwiaty były symbolem nowego 

życia. Koń, baran lub kogut oznaczał płodność i siły witalne. Natomiast bocian i 

skowronek – szczęście. Uwielbiano barwić pisanki na kolor czerwony, który miał 

zapewnić miłość. W Polsce każdy rejon ma swoje charakterystyczne wzory. 

Kurpiowskie, kaszubskie, podlaskie… Wszystkie tak samo zachwycają i wprowadzają 

świąteczną atmosferę. I nawet jeśli nie uda nam się zrobić aż tak misternych małych 

dzieł sztuki, warto ozdobić je tak jak umiemy i czujemy. 

 

Rodzaje zdobień  

Byczki, kraszanki, malowanki. Tak nazywają się jajka 

jednokolorowe bez żadnych wzorów. Aby je zabarwić, gotuje się 

jajka w naturalnym wywarze z roślin lub maluje syntetycznymi 

farbkami. 

 

Drapanki to pisanki, których wzór na skorupce zostaje wydrapany w 

zaschniętej farbie ostrym narzędziem. 

 

Nalepianki. Na jajkach nakleja się skrawki błyszczącego papieru. Takie 

jajka robi się w okolicach Krakowa. 
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Batikowe pisanki, czyli wielokolorowe. Metoda polega na zrobieniu 

woskiem wzoru na jajku i zanurzeniu go w barwniku. Robi się tak kilka 

razy, dzięki czemu powstaje oryginalny wygląd. 

 

Ażurki są wykonywane z wydmuszek jaj. Metoda polega na nawierceniu 

w skorupce otworów przy pomocy wiertarki. Na koniec wydmuszka 

malowana jest akrylową farbą. 

 

Naturalnie barwione 

W zależności od tego, jaką barwę chcesz osiągnąć, gotuj jajka 10 minut w wybranych 

produktach: 

 

– kurkuma, curry; 

 

– łupiny cebuli, papryka w proszku, marchew; 

 

– kawa i herbata; 

 

– sok z ciemnych winogron; 

 

– gotowana czerwona kapusta; 

 

– gotowany szpinak lub pietruszka; 

 

– sok z buraka, suche łupiny cebuli. 

 

Co warto wiedzieć o jajkach?  

Są źródłem pełnowartościowego białka i kwasów omega-3. W żółtku jaja znajduje się 

duża ilość witamin A i D oraz witamin z grupy B. Jaja mają też sporo żelaza i wapnia. 

Owszem, zawierają zły cholesterol (najwięcej ma go żółtko), ale nie należy się go bać. 
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Chronią wzrok. Zawarta w nich luteina, zeaksantyna oraz witamina A 

wpływają na poprawę ostrości widzenia za dnia i po zmroku. Substancje 

te pomagają także spowolnić zmiany starcze w obrębie narządu wzroku, 

np. zwyrodnienie plamki żółtej. 

 

Zapobiegają anemii. Jaja są też źródłem żelaza i witamin niezbędnych 

do wytwarzania krwinek czerwonych (B12 i kwasu foliowego). Jedzenie 

jajek wspiera ten proces i zapobiega niedokrwistości. Tylko pamiętaj, aby 

spożywać je z witaminą C, aby żelazo się wchłonęło. 

 

Poprawiają pamięć. Dzięki wysokiej cholinie i lecytynie dobrze działają 

na koncentrację i pamięć. Przyczyniają się do tego również kwasy omega-

3 oraz obecne w nich witaminy z grupy B. Wspierają nasze procesy 

uczenia się i zapamiętywania. 

 

Wspomagają odchudzanie. Są bardzo sycące i chronią przed 

napadami głodu. Mają niewiele kalorii, dlatego poleca się je osobom 

dbającym o linię. Spożycie ich na śniadanie zapewnia sytość, a jod w nich 

zawarty poprawia przemianę materii i funkcjonowanie tarczycy. 

 

Wzmacniają odporność. Jaja są bogate także w selen i witaminę E 

wspierające odporność organizmu. Ponadto pewne frakcje białka, np. 

cystatyna, działają przeciwwirusowo, a to sprawia, że jaja pomagają 

zwalczać stany zapalne. 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, jeśli jest coś, co Cię nurtuje 

lub dręczy, to nie zwlekaj i 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 

Kwiecień przyniesie Baranom nową energię, która mocno pchnie 

osoby spod tego znaku do działania. Korzystne położenie 

Merkurego znacząco wpłynie na cele zawodowe oraz osobiste, które 

będą dość proste do wykonania. Będzie to także okres, w którym na 

pierwszy plan wysunie się życie miłosne niejednego Barana. Osoby 

te nie będą miały problemu z komunikacją, dzięki czemu bez problemu zapoznają się z 

nowymi osobami. Możliwe, że niektóre z nowych znajomości okażą się czymś więcej niż 

zwykłym koleżeństwem. 

Byk | 21.04 - 21.05 

Kwiecień będzie dla Byków naprawdę dobrym miesiącem, 

zwłaszcza Wenus wpłynie na reprezentantów tego znaku w dość 

korzystny sposób. Z drugiej strony za jej sprawą wiele Byków może 

skończyć na bardzo impulsywnych zakupach. Chęć otaczania się w 

luksusie jest dla tych osób cechą dość typową, a Wenus tylko ją 

pogłębia. Prognoza przewiduje także duży wzrost pewności siebie, który sprawi, że inni będą 

osoby spod tego znaku podziwiać. Niejeden Byk stanie się także prawdziwym obrońcą – jeśli 

tylko zauważy niesprawiedliwe i poniżające traktowanie, od razu będzie chciał to rozwiązać. 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Bliźnięta w kwietniu będą odznaczać się niezwykłą energią 

psychiczną. Podobnie jak u Barana, Merkury wpłynie bardzo 

korzystnie na komunikację międzyludzką, ale także zdolności 

organizacyjne. Będzie to miało jednak też swoją drugą stronę – 

osoby te będą dość impulsywne, przez co możliwe, że wdadzą się w 

wiele niepotrzebnych kłótni. Będą one dotyczyły praktycznie każdego, nawet najmniejszego 

problemu. Niektórzy reprezentanci tego znaku będą musieli zmierzyć się także z pewnymi 

sprawami, które wydarzyły się w przeszłości. Dobrze będzie je przeanalizować i w końcu 

poradzić sobie z nimi raz na zawsze. 
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Rak | 22.06 - 22.07 

Będzie to dość emocjonalny miesiąc dla osób spod tego znaku. 

Wiele Raków nie będzie umiało nad sobą zapanować, przez co będą 

wybuchać w najmniej odpowiednich momentach. W pewien sposób 

odbije się to na ich znajomościach. Rakom będzie towarzyszyć też 

jednak niezwykle silna energia, za sprawą której będą w stanie 

wykonywać wiele zadań naraz. Niejeden reprezentant tego znaku może liczyć na szybki 

awans, który będzie nagrodą za efektywną pracę. Dobra energia będzie utrzymywać się także 

w związkach, które rozkwitną. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

Horoskop przewiduje, że Lwy mogą w najbliższym czasie odkryć 

nowe zainteresowanie oraz talent. Prawdopodobnie będzie to 

jednak chwilowe, dlatego nie będzie warto się do nich 

przywiązywać. Będzie to także miesiąc związany z pewną 

niewiadomą. Ogromną rolę odegra w nim niezależność, do której 

Lwy będą za wszelką cenę dążyć. Pojawią się zmiany, którym towarzyszyć będą pewne 

wybuchy. Będą one związane z nadmiarem pracy oraz emocji. Dobrym pomysłem na 

wyładowanie negatywnej energii będzie uprawianie sportu. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Panny będą w kwietniu niezwykle aktywne, a także przepełnione 

pozytywną energią. Bez problemu poradzą sobie z każdym 

postawionym im zadaniem. Ich starania zostaną docenione i 

nagrodzone. Tempo pracy będzie jednak bardzo szybkie, przez co 

należy uważać, aby się nie wypalić. W kwestiach miłosnych osoby 

spod tego znaku powinny uważać, aby przez pryzmat drugiej osoby nie zawalić spraw 

osobistych. Możliwe, że niektóre Panny poznają kogoś nowego, w kim prędko się zauroczą. 

Nie powinny postępować wtedy zbyt szybko i starać się podejść do sytuacji na spokojnie. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

Kwiecień, poza energią psychiczną, przyniesie niejednej Wadze 

także tę fizyczną. Osoby spod tego znaku będą chodzić jak 

nabuzowane. W tym okresie dobrym pomysłem mogą być ćwiczenia 

fizyczne, które powinny pomóc się im uspokoić. Źle spożytkowana 

energia może doprowadzić do bezsenności, a następnie zbyt dużego 

zmęczenia. W pracy będzie za to dość spokojnie, dzięki czemu Wagi będą mogły pozwolić 

sobie na krótkie wakacje. Wolny czas najlepiej będzie spędzić z najbliższą rodziną, a także na 

zadbaniu o swoje zdrowie psychiczne. 

 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Skorpiony, choć z natury są bardzo impulsywnymi osobami, w 

kwietniu przejdą pod tym względem samych siebie. Mars będzie 

miał na osoby spod tego znaku nieco negatywny wpływ. Zbyt duża 

ilość energii, zazdrość i zmiany będą miały mało przyjemne skutki. 

Część tej energii zostanie poświęcona na zajmowanie się wieloma 

rzeczami naraz. Należy przy tym pamiętać, że lepiej się w stu 

procentach skupić na jednej rzeczy, która sprawia największą 

radość, niż robić więcej, a mniej efektywnie. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

Kwiecień będzie dobrym momentem na spędzenie czasu ze swoimi 

bliskimi. Wspólne wycieczki, noce filmowe, zakupy lub zwykłe 

spotkania mogą wiele zmienić i przynieść ogrom szczęścia. 

Najbardziej warto będzie poświęcić czas dla rodziny, która tęskni i 

niepotrzebnie się zamartwia. Choć będzie to moment, w którym 

Strzelce będą posiadać duże pokłady energii psychicznej, nie będzie ona nieskończona. Osoby 

spod tego znaku będą łatwo wpadać w melancholijny nastrój. Niektóre momenty będą wolały 

spędzać same w swoim domowym zaciszu i inni powinni to uszanować. 

 



 

 41 

Koziorożec | 22.12 - 20.01 

Kwiecień będzie dla Koziorożców bardzo pracowitym miesiącem. W 

strefie zawodowej będą dawać z siebie wszystko, podobnie jak w 

domu i relacjach międzyludzkich. Niestety, jeśli nie przystopują, 

pod koniec miesiąca mogą spotkać z ogromnym zmęczeniem i 

wyczerpaniem. Horoskop przewiduje także pewne konflikty, które 

mogą pojawić się w rodzinie. Osoby spod tego znaku nie będą potrafiły pozostać bezstronne, 

przez co one także pokłócą się z pewną częścią najbliższych. Najlepszym wyjściem z tej 

sytuacji będzie oddanie się relaksowi. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Miesiąc kwiecień może być dla Wodników dość niespokojnym 

czasem. Zderzą się ze swoimi niektórymi lękami, przez które 

zamiast brnąć do przodu, zatrzymają się w miejscu. W takim 

momencie dobrze będzie zwolnić tempo i poświęcić chwilę czasu na 

uporanie się z własnymi myślami. Przez narastający niepokój osoby 

spod tego znaku będą także dość impulsywne. Będą starały się bardziej niż zwykle, co może 

skończyć się szybkim opadem sił. Pojawi się też pewne rozczarowanie, które będzie dotyczyć 

ich bliskich. Zdenerwowane Wodniki mogą przez to postanowić chwilowo się od nich 

odizolować.  

Ryby | 19.02 - 20.03 

Miesiąc ten będzie dla Ryb dziwnym okresem. Ich wydajność i 

umiejętności gwałtownie wzrosną. Mimo wszystko te osoby nie 

będą czuły się sobą. Często będą uciekać się do dość świadomej 

manipulacji, której być może będą używać nawet na swoich 

bliskich. To z kolei może doprowadzić do różnych konfliktów. 

Kwiecień może przynieść także pewne kłopoty finansowe, dlatego oszczędność będzie w tym 

czasie wręcz konieczna. Dobrym pomysłem będzie więc skorzystanie z wcześniej odłożonych 

pieniędzy. 
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Kącik artystyczny 

Marudzenie kota 

Na górze róże, 

Na dole lot, 

Leżąc na piasku, 

Marudzę jak kot. 

 

Przemyślenia 

Szczerząc się doń, 

Przecieram łzy, 

„Kiedy nadejdą te lepsze dni?” 

 

Wciąż uciekam stąd, 

Potykam się, 

By pośród porażek, 

Odnaleźć swój lęk. 

 

Zatapiam się w smutku, 

Rozrywam wewnątrz znów 

I tak sobie myślę, 

Jak to jest, nie mieć snów? 

 

Poszukiwania 

osamotnieni 

pośród parzących do granic łez 

szukamy wciąż tych lepszych miejsc. 

tam, gdzie szczerość jest 

niespowita mrokiem 

i odnajduje prawdziwy sens istnienia 

Autor: Albus Black ze Slytherinu 
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Krukosław-pisanka 

 

Autor: Audrey Rosewood z Ravenclawu 

 

Kocia noc 

 

Autor: Isabella Stewart  
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 16 kwietnia  

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Zadanie polega na odnalezieniu na stronie szkoły 15 

osób według wzoru zamieszczonego na pisance – muszą 

oni być ułożeni w dokładnie takiej kolejności. Następnie 

należy wypisać ich imiona i nazwiska. Za podanie 

danych jednej osoby dostaniecie 1 punkt/galeon, 

natomiast za wskazanie podstrony, na której znaleźliście 

odpowiedź, dodatkowe 5 punktów/galeonów. Łącznie 

można wzbogacić się o 20 punktów/galeonów. 

[Kliknij tutaj, by zobaczyć wzór na pisance.]  

 

Konkurs nr 2 

Waszym zadaniem jest stworzenie krótkiej 

historyjki o tym, z kim z uniwersum potterowskiego 

najchętniej spędzilibyście Wielkanoc. W opowiadaniu 

powinny znaleźć się poniższe słowa: 

pisanka | babka | mazurek | zajączek | baranek 

Za umieszczenie każdego elementu są przewidziane 3 

punkty/galeony, co daje łącznie 15 punktów/galeonów. 

Ponadto za użycie wszystkich haseł można otrzymać 

dodatkowe 5 punktów/galeonów. 
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