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Magiczny Przegląd Mediów 

[Chłodny prysznic z samego rana to coś, co niewątpliwie potrafi ożywić człowieka i 

sprawić, że ostatnie resztki snu znikają bezpowrotnie. Młody stażysta cenił sobie tę 

poranną czynność – bez niej oraz bez eliksiru dodającego wigoru 

najprawdopodobniej nie poznałby nikogo podczas mijania korytarzy Akademii. 

Zmęczenie z niewyspania zawsze powodowało u niego zaburzenia koncentracji. 

Dzisiejszy poranek był jednak zupełnie inny – wstał pełen humoru i energii. Po 

porannej toalecie ruszył ku Kryształowej Komnacie z pokaźnym plikiem czasopism 

w ręku. Witał uśmiechem każdego, kto rzucił mu po drodze „Dzień dobry!”, a gdy 

dotarł na miejsce, usiadł obok obecnych już stażystów i sięgnął po kanapkę z sałatą i 

pomidorem. Nalewając sobie do filiżanki bąbelkowej herbaty brzoskwiniowej, z 

uwagą wczytał się we wstęp pierwszej gazety.] 

 

Sensacyjne doniesienia prosto z Wizengamotu! Redaktorzy „Proroka Codziennego” 

dotarli do stenogramów z posiedzenia magicznego sądu, na którym doszło do 

bezprecedensowego wydarzenia. Sądzono bowiem... ducha byłego Ministra Magii, 

Harolda Minchuma! Oskarżono go o celowe i nieprzemyślanie zwiększenie liczby 

dementorów strzegących Azkabanu, co doprowadzić miało do znaczącego pogorszenia 

stanu psychicznego więźniów. To jednak nie koniec zaskoczeń. Skazujący wyrok 

składu sędziowskiego był prawie jednogłośny, co nie zdarza się często w podzielonym 

na frakcje Wizengamocie. Z powszechnej zgodności wyłamał się tylko jeden sędzia – 

Tyberiusz Ogden. Czy to możliwe, że duch Harolda Minchuma go przekupił? A jeżeli 

tak, dlaczego skorumpował tylko jedną osobę? Oto jest pytanie… 
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Nie mniej zaskoczeń oferuje nam „Prorok Wieczorny”. W atrium Ministerstwa Magii 

doszło ostatnio do niecodziennego protestu. Blordak, jeden z goblinów pracujących w 

Banku Gringotta zdecydował się porzucić karierę bankiera na rzecz ciepłej posadki w 

Biurze Łączności z Goblinami. Przeliczył się jednak, gdyż rozmowa rekrutacyjna 

wykazała brak jego predyspozycji do tej pracy. Rozzłoszczone stworzenie 

zdemolowało więc korytarze Ministerstwa, a na koniec wskoczyło do stojącej w 

atrium fontanny i zaczęło krzyczeć, że nie wyjdzie stąd, dopóki nie zostanie 

zatrudniony. Kłopotliwą sytuację próbują załagodzić negocjatorzy, nie idzie im to 

jednak najlepiej. Blordak siedzi w wodzie już prawie tydzień i ani myśli rezygnować z 

protestu. Można jedynie się domyślać, gdzie goblin załatwia codzienne potrzeby... 

Cieplejsze, wiosenne klimaty zawitały do świata magicznej mody. Najnowszy numer 

„Czarownicy” obfituje w mniej lub bardziej wyszukane stroje. Z pewnością każda 

czytelniczka znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza, że czasopismo zwiększyło nieco ilość 

stron. Niezwykłym powodzeniem zdaje się cieszyć szczególnie jedna kreacja. Krytycy 

zgodnie chwalą najnowszy krzyk mody – kwiatową sukienkę w odcieniach jasnego 

fioletu, która dzięki wcześniejszemu zanurzeniu w roztworze z wody i 

sproszkowanych Srebrnych Skrzących Węży braci Weasley błyszczy się wieloma 

kolorami, nawet gdy słońce akurat schowało się za chmurami. Jak widać, kreatywność 

w ubiorze cieszy się teraz wielkim powodzeniem. Dodatkowo, czytelniczki mogą 

skorzystać tradycyjnie z kuponu zniżkowego. Na hasło „Shine like a diamond” mogą 

otrzymać 20% rabatu. Avanti! 

„Żongler” również załączył ostatnio rabat... 5% na zakup kolonii gnębiwtrysków... No 

tak... 

Im cieplej na zewnątrz, tym częściej zobaczyć można sportowców ćwiczących na 

świeżym powietrzu akrobacje na miotle. Pewnie dlatego redaktorzy „Tygodnika 

szukającego” zwiększyli nakład pisma, a dodatkowo wprowadzili nową rubrykę 

traktującą o innych niż quidditch grach miotlarskich. W najświeższym numerze na 

tapet trafił Aingingein. Rozrywka mająca swe korzenie w Irlandii zaczyna być coraz 

bardziej popularna pomimo wysokiego ryzyka oparzeń. Zawodnicy bowiem mają za 

zadanie przelecieć na miotłach przez rząd wysoko umieszczonych, płonących beczek 

pozbawionych dna. Towarzyszy im piłka, którą należy przerzucić przez ostatnią 

beczkę. O wygranej decyduje szybkość oraz brak podpalenia samego siebie. 

Polepszająca się pogoda najwyraźniej wzbudza w pasjonatach sportu iście ognistą 
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chęć rywalizacji. Zalecamy jednak przede wszystkim ostrożność, bo w przeciwnym 

razie będzie można uznać dosłownie, że ktoś aż się pali do tej rozrywki... 

Słuchacze „Potterwarty” od przeszło dwóch tygodni raczeni są specyficznym 

gatunkiem muzyki. Wielu z nich chodzi do pracy niezwykle zrelaksowanych, kłótnie 

rodzinne stały się przeszłością, a nerwice odeszły jak ręką odjął. Sam postanowiłem 

przysłuchać się, co też hula na falach tej stacji. Odpowiedzią jest tybetańska muzyka 

relaksacyjna na depresję i uspokojenie. Zero wywiadów, zero słownych audycji, zero 

ciężkich brzmień, wyłącznie 14 dni delikatnych odgłosów natury i cichych 

instrumentów. Podejrzewam, że mój dobry humor i odprężenie bierze się właśnie 

stąd… Kiedy wrócą standardowe audycje? Tego nie wie nikt, nawet dyrektorzy 

„Potterwarty”. Rozmowa z nimi nie wniosła niczego nowego, też bowiem sprawiali 

wrażenie wyluzowanych i odprężonych, bez kontaktu z rzeczywistością. Cóż, pozostaje 

nam cieszyć się błogim spokojem. Pewnie do czasu… 

„To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem”... „Czarodziejska 

Rozgłośnia Radiowa” zręcznie wpisuje się odtwarzanymi utworami w wiosenny okres. 

Utwór, którego cytat widnieje wyżej, szczególnie przykuł uwagę słuchaczy. Kim jest 

bowiem tajemniczy ktoś, który w myśl słów piosenki „nie jest wart jednej łzy”? 

Wyobraźnia czarodziejów nie zna granic, a patronusy do rozgłośni przepełnione są 

domysłami zainteresowanych odbiorców audycji. Wielu twierdzi, iż to sam Tom 

Marvolo Riddle, choć te przypuszczenia wywołują nieco gęsiej skórki. Są też głosy, iż 

tytułowa Małgośka to tak naprawdę Ginny Weasley, która kpi sobie z byłego 

chłopaka, a zarazem reprezentanta Gryffindoru, Deana Thomasa. Ile osób, tyle opinii. 

Które z nich jednak są trafne, Merlin raczy wiedzieć... 

XLII rok szkolny w Akademii Magii Ramesville trwa w najlepsze. Dopiero co 

rozpoczynaliśmy naukę i pracę, a za nami już tyle wydarzeń, w tym coroczne 

Otrzęsiny. Pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów, rozdano też 

odznaki reprezentantom domów oraz ich naczelnym odpowiednikom. Brawo! 

Tradycyjnie też odbyły się zabawy domów, w których adepci magii wykazali się nie 

lada kreatywnością i pomysłowością. Wszystkim zaangażowanym w zabawy i 

organizację wydarzenia składamy szczere gratulacje! 

Czymże byłby Świat Magii bez sporej dawki konkursów… Co tydzień można stanąć 

przed wymaganiami Rubinowego Wyzwania oraz przewrotnym losem loterii Losville. 

Nauczyciele regularnie raczą nas konkursami przedmiotowymi ze swoich dziedzin, a 
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stażyści wtórują im podczas Majówki. Te oraz inne rozrywki zawsze niosą ze sobą 

pokaźną garść galeonów oraz tak pożądanych punktów, tak więc nie krępujcie się i 

bierzcie udział, bo warto! 

Nawet w weekendy Ramesville nie próżnuje! Gdy wejdzie się na stronę szkoły lub do 

Kryształowej Komnaty, oczywistym jest, iż nie spotkamy się z nudą. Dla chętnych 

poszerzenia swej wiedzy prowadzący oferują weekendowe kursy na przeróżne tematy 

– od astronomii, przez spotkania z magicznymi istotami, a na wykazywaniu swych 

bitewnych umiejętności kończąc. Jakby tego było mało, harmonogram roku 

przewiduje również takie rozrywki jak poszukiwania zwierząt z Walizki Skamandera 

czy gonitwę za Skrzydlatymi Kluczami. Bądźcie z nami w weekendy, bo dzieje się 

dużo! 

Wszyscy chętni mogą wziąć też udział w magicznych międzyszkolnych inicjatywach. 

Pasjonuje Cię śpiewanie i świat muzyki, ale Twoi jedyni dotychczasowi słuchacze to 

ukochany pies i szampony pod prysznicem? Sezon drugi The Voice: Świat Magii 

zaprasza z otwartymi ramionami! Natomiast jeśli wolisz wyżyć się artystycznie na 

piśmie niż na głos, na wszystkich chętnych czeka Merlinka – konkurs na esej. To z 

pewnością niecodzienne okazje, by pokazać innym swoje pisarskie lub wokalne 

talenty. A może jedno i drugie? Sky is the limit… 

 

Moja brzoskwiniowa herbata straciła bąbelki, a 

przepyszna kanapka zniknęła w mgnieniu oka. 

Czas więc rozpocząć dzień pełen obowiązków, 

choć jedno jest pewne – bogatsi jesteśmy o sporą 

dawkę tego, co piszczy w świecie wszystkich 

czarodziejów. Zatem – do zobaczenia! 

Specjalnie dla Was, 
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Osobistości od drugiej strony: Zoe Anderson-Brouillard 

R.N.: [Redaktorka przybyła na miejsce spotkania wcześniej, by się przygotować. 

Rozścieliła kocyk i wyciągnęła z koszyka smakołyki. Ledwo skończyła to robić, 

dołączyła do niej osoba, którą zaprosiła do dzisiejszej rozmowy. Wskazała jej miejsce 

na kocu, po czym sama usadowiła się obok niej.] Dziękuję, że zgodziłaś się na 

wywiad. [Uśmiechnęła się w kierunku stażystki. Sięgnęła po notatnik oraz pióro, a 

następnie odchrząknęła i przeszła do sedna.] Jak Ci minęła majówka? 

Z.A.: [Zoe już od samego początku była 

roześmiana i jednocześnie podekscytowana 

zaproszeniem do udzielenia wywiadu.  

Widząc redaktorkę, ucieszyła się jeszcze 

bardziej, po czym przywitawszy się z nią, 

zajęła miejsce na kocu, tak, aby słońce 

wpadające przez konary drzewa nie raziło jej 

w oczy.] Dość pracowicie, ale to jak 

każdy czas wolny. Jak pewnie 

większość czytelników widziała, w 

sobotę na stronie pojawił się konkurs 

mój oraz Domingo, więc zaczęło się 

sprzątaniem archiwum. Część 

wolnego poświęciłam gwiazdom i kursowi weekendowemu, ale też dałam 

sobie odpocząć i leżałam do południa w łóżku, ale też wybrałam się na 

małą wycieczkę z mężem. [Uśmiechnęła się na to wspomnienie, zmieniając 

delikatnie pozycję, aby jej noga nie zdrętwiała.] Myślę, że nie ma co narzekać! 

Zgaduję, że i z Tobą było podobnie, prawda?  

Zgadłaś. [Uśmiechnęła się nieznacznie, notując ostatnie słowa swojej rozmówczyni. 

Odgarnęła kosmyk włosów za ucho i spojrzała na rudowłosą.] Jaki to byłby 

wywiad bez tradycyjnego pytania, wobec tego powiedz mi, jak trafiłaś do 

Świata Magii? [Przyjrzała się jej uważnie.] Wpłynął on znacząco na Twoje 

życie? Jakie sytuacje najlepiej wspominasz? 

Szczerze mówiąc… zupełnie tego nie pamiętam, bo na ŚM trafiłam około 

cztery lata temu. Nawet ostatnio sprawdzałam sobie, z kiedy pochodzi 
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jeden z moich pierwszych nicków i o ile się nie mylę, w lipcu stuknęłyby 

mi właśnie cztery lata. [Zamyśliła się.] Pamiętam, że gdy zaczęła się 

pandemia, nie miałam co zrobić ze swoim czasem, przeglądałam wtedy 

wszystkie możliwe social media i pojawił mi się post kogoś ze świata 

magii, reklamujący jedną ze szkół. [Rudowłosa zaśmiała się, żywo gestykulując. 

Doskonale pamiętała ten dzień oraz towarzyszące jej emocje.] Wtedy w mojej 

głowie było tylko „O matko, o matko, 

o matko!” i jak już przeszedł mi 

zachwyt nad możliwością powrotu, 

natychmiast się do tej placówki 

zapisałam. [Uśmiechnęła się, po czym 

sięgnęła po jedno z ciastek.] 

Zdecydowanie było to wydarzenie, 

które zmieniło wiele w moim życiu, 

bo chcąc czy nie, poświęcałam mu 

mnóstwo czasu. Pierwsza klasa była 

dość spokojna, ponieważ wtedy 

skupiałam się na tym, żeby to była 

dla mnie jedynie zabawa, dopiero 

później zyskałam jakieś ambicje 

odnośnie prefektowania, nauczania czy uzyskania świadectwa 

ukończenia jeszcze jakiejś szkoły. [Przytaknęła sama sobie, zakładając rude 

pasemko włosów za ucho.] Gdy tych obowiązków było więcej i więcej, ja 

poświęcałam więcej czasu na Świat Magii, jednak nie zaniedbując moich 

realnych obowiązków (chociaż było ciężko). Ja zdecydowanie próbuję 

łączyć jedno z drugim, co też dotyczy jakichkolwiek moich problemów, 

sprzeczek, również przyjaźni, więc i w tej kwestii miałam przełożenie na 

moje realne życie i zresztą nadal mam. Przede wszystkim, najbliżsi. Z 

nimi mam najcudowniejsze wspomnienia, o których będę pamiętała 

chyba już zawsze… Gdybym miała skupić się tylko na jednej rzeczy, którą 

tak najlepiej wspominam, powiedziałabym, że to drugi semestr w 

Ramesville, kiedy zostałam wybrana na Prefekt Naczelną. Już same 

otrzęsiny wywołały we mnie emocje, których nawet nie jestem w stanie 

opisać. [Mając obraz tamtego wieczoru przed oczami, uśmiech dziewczyny 
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mimowolnie się powiększył.] Wiele mi to dało, bo nauczyłam się lepiej 

organizować mój czas - tak, żeby ze wszystkim zdążyć, nikogo nie zawieść. 

Otrzymywałam ogromne wsparcie od wszystkich, a każde słowo na temat 

mojej aktywności w szkole czy jakichkolwiek w zasadzie osiągnięć 

wywoływało na mojej twarzy ogromny, ale to ogromny uśmiech i jak 

głupia po prostu szczerzyłam się do ekranu laptopa.  Jednocześnie 

przywiązywałam się coraz to bardziej i bardziej do Rames, aż w końcu 

uświadomiłam sobie, że nie chciałabym nigdy stąd odchodzić, ale 

przecież teraz szkołę kończę. 

[Odpowiedziała, jakby było to co 

najmniej oczywiste, a wtedy dla 

dziewczyny nie było. Czuła się tak błogo 

i gdyby trzeba było, zostałaby w 

Ramesville na kolejne lata, powtarzając 

nawet klasę. Grunt, że ze szkołą nie 

trzeba by się rozstawać.] 

[Uważnie wysłuchała odpowiedzi swojej 

rozmówczyni, jednocześnie konsumując 

czekoladowe ciasteczko.] 

Wspomnienia to cudowna sprawa. 

Za kilka lat można do tego wracać 

z sentymentem i uśmiechem na 

ustach. [Dokończyła ciasteczko i otrzepała dłonie z okruszków, a następnie zwróciła 

się do Zoe.] Niezaprzeczalnie możesz pochwalić się sporym stażem w 

Świecie Magii. Niejednego próbowałaś, wielu rzeczy doświadczyłaś... Czy 

masz jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z ŚM-em?  

Przede wszystkim coś, co powtarzają mi często też inni i uwaga, nie 

będzie to „to tylko Świat Magii”, bo dla mnie osobiście nie o to chodzi. 

[Odchrząknęła.] ŚM szybko zapomina i nawet jeśli wydarzyła się tutaj jakaś 

sytuacja, która mocno na Was wpłynęła – zwłaszcza gdy jesteście tu nowi, 

nie przejmujcie się tym. Warto mieć na uwadze to, że po drugiej stronie 

też jest człowiek, ale im więcej nabierzecie dystansu do pewnych spraw, 

tym zdrowsi będziecie. Wydaje mi się, że każdemu z nas kiedyś podwinęła 
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się noga, każdy z nas popełnił kiedyś jakiś błąd. Dlatego tu apel zarówno 

do osób nowych, jak i tych, które w społeczności świata magii funkcjonują 

od długiego czasu. [Zoe rozłożyła dłonie, kwitując krótko swoją wypowiedź.] 

Bądźmy ludźmi.  

Dla niektórych to „tylko”, a dla innych „aż” tyle. [Pokiwała głową, 

zastanawiając się nad kolejnym pytaniem.] Kolejnym etapem w Twoim życiu po 

ukończeniu edukacji jako uczeń był staż. Zdecydowałaś się na szkolenie z 

Zaklęć pod czujnym okiem profesor Stewart. [Spojrzała uważnie na panią 

Brouillard.] Powiedz mi, jak Ci się 

układa na tym stażu? I dlaczego 

akurat na ten się zdecydowałaś? 

Jedno słowo: cudownie. Uważam, że 

trafiłam na przewspaniałą Mentorkę, 

mam świetnego Współstażystę i nie 

wiem, czego mogłabym chcieć więcej. 

Z Zaklęciami byłam związana już 

wcześniej. [Stażystka podciągnęła nogi, 

układając w głowie swoją wypowiedź. 

Przechyliła lekko głowę, splatając ze sobą 

palce dłoni.] Jedna z moich matek, 

Alaska White, zaszczepiła we mnie 

swego rodzaju miłość do tego przedmiotu. Jestem zdania, że Zaklęcia są 

przedmiotem może i takim… schematycznym, ale przez to 

uporządkowanym. Na wszystko trzeba mieć pomysł, ale nie ma takiego 

chaosu z materiałem. Nie mówiąc już o tym, że są przecież podstawą 

magii. [Uśmiechnęła się.] Zaczynając edukację w Ramesville, zastanawiałam 

się z tych powodów właśnie, czy nie pójść na staż, a rozpoczynając klasę 

drugą, podjęłam już ostateczną decyzję, że skupię się na tym przedmiocie, 

a może uda się właśnie później realizować staż zawodowy. Podjęłam 

bardzo świadomą decyzję, przez długi czas mogłam obserwować moją 

Mentorkę i cały czas jedynie upewniać się, że „no jak się uda, to lepiej nie 

trafisz”, bo – jak ja to mówię – jest moim autorytetem pod naprawdę 

wieloma względami. [Na jej twarzy pojawił się promienny uśmiech.] Nie sposób 
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wyrazić słowami, jakie otrzymuję od Niej wsparcie, a także pomoc. 

Jedyne, na co mogłabym narzekać na stażu, to moja nieudolność, bo już 

na pierwszej lekcji stażowej popełniłam faux pas, ale chyba jakoś udało 

się z tego wybrnąć, bo wynik wizytacji był całkiem dobry! [Usta dziewczyny 

opuścił cichy chichot, a ta sięgnęła po 

szklankę z napojem. Słońce ogrzewało jej 

plecy całkiem przyjemnie, jednak od 

mówienia zaschło Zoe w gardle.] 

To prawda, trzeba mieć dużo 

szczęścia, by trafić na dobrego 

mentora, który zapali Lumos i 

oświetli nam dalszą ścieżkę. [Pokiwała 

ze zrozumieniem głową.] Masz już plany 

na to, co będziesz robić po stażu? 

To słodka tajemnica. [Zaśmiała się, 

myśląc nad tym, co właściwie powiedzieć. 

Rudowłosa nie planowała zbyt wiele, bo 

może zaszkodziłaby sobie takim wybieganiem w przyszłość.] Nie, oczywiście 

żartuję. Wiem, że będę na pewno chciała realizować się, jeśli chodzi o 

Zaklęcia. Nie mam pojęcia, jak będzie to wyglądało już po zakończeniu 

edukacji. Jak to się mówi, „wszystko wyjdzie w praniu”, ale na pewno nie 

uciekam z AMR, zwłaszcza że rozpocznie się rok wakacyjny, podczas 

którego chciałabym być aktywna w Akademii. [Uniosła kącik ust, przez co 

teraz w lewym poliku widoczny był dołeczek spowodowany uśmiechem. Pewne 

sprawy cieszyły ją tak bardzo, że nie umiała kryć zadowolenia.]  Może pójdzie na 

tyle dobrze, że będę prowadziła swój kurs. Dla tych, którzy już mają ciary 

i boją się, że będzie to coś związanego z Astronomią – nie, spokojnie. Nie 

jestem aż taka. [Zaśmiała się.] 

Myślę, że w tym momencie niektórzy odetchnęli z ulgą. [Zachichotała cicho.] 

Chociaż muszę przyznać, że Astronomia w Twoim wydaniu nie była zła. 

[Uśmiechnęła się szeroko, mile wspominając kurs weekendowy, który prowadziła 

stażystka.] Przechodząc do innej kwestii... Mija kolejny rok, gdy zajmujesz 

się plotkami w gazetce. [Spojrzała na nią.] Czemu akurat ta rubryka?  
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Przede wszystkim dlatego, że lubię dużo gadać, nie zamyka mi się nigdy 

buzia i mogą to potwierdzić osoby, które razem ze mną „ploteczkują”, i to 

nie tylko w złym sensie. [Z ust stażystki kolejny raz tego popołudnia wydobył się 

śmiech. Opowiadanie o tym, jak została plotkarą doprowadzało ją często do takiego 

stanu, toteż i tym razem nie mogła się powstrzymać. Stale żywo gestykulowała, 

próbując przywołać tę chwilę.] Ktoś kiedyś nazwał mnie „Naczelną Plotkarą 

ŚM-u” całkiem bezpodstawnie, ale sytuacja była na tyle śmieszna i 

zapadła mi w pamięci, że uznałam 

„Okej, okej. Mam gadane, czemu by 

nie spróbować!”, dlatego też 

następnego dnia wypełniłam 

zgłoszenie do redakcji. [Uśmiechnęła 

się szeroko.] O, no i całkiem ważną 

rzeczą jest to, że chciałam być bardzo 

aktywna w tamtym semestrze, 

dlatego obowiązkowo musiałam 

pisać do „Newsville”, nie 

wyobrażałam sobie tego inaczej!  

Coś, co pewnie miało być wbitą Ci 

szpilą stało się zaczątkiem niezwykłej 

przygody. Jaki to los może być 

przewrotny! [Zaśmiała się cicho, jednocześnie zamykając notatnik. To było ostatnie 

pytanie, które przewidziała na tę rozmowę. Wstała z koca i uśmiechnęła się do 

dziewczyny.] Dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę miłego dalszego 

popołudnia! [Uścisnęła ją na pożegnanie.] 

Przeogromnie dziękuję Ci za zaproszenie! [Uśmiechnęła się do redaktorki.] 

Mówiąc zupełnie szczerze, nie spodziewałam się, że zasiądę kiedyś tutaj 

albo moje nazwisko pojawi się w spisie treści „Newsville” przy rubryce 

działu wywiadów. [Zauważając, że Słońce powoli zmierza ku horyzontowi, 

natychmiast zerknęła na nadgarstek, licząc, że może dzisiaj pamiętała o założeniu 

zegarka. Nie tym razem… Musiała zadowolić się jedynie tym, że spędziła pod jabłonią 

dość sporo czasu i to we wspaniałym towarzystwie, dlatego z uśmiechem pożegnała 

kobietę, tuląc ją jeszcze na pożegnanie.] 
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Z magicznej biblioteczki 

„Trudno skrywać sekrety, którymi nie można się z nikim 

podzielić, albo wierzyć w prawdę, której inni nie chcą dostrzec.”  

Baśnie towarzyszą nam od najmłodszych 

lat. Z początku czytane do poduszki, 

później przewijają się w naszym otoczeniu 

w postaci motywów w filmach, książkach 

czy nawet reklamach. Obecnie w 

popkulturze nie dają o sobie zapomnieć, a 

ich urok przywodzi na myśl wszystkim 

dzieciństwo i wykreowane przez autorów 

tajemnicze i czarujące opowieści. 

Przychodzę do Was z pozycją, która 

rozbudzi Wasze wspomnienia, pozwoli 

zatopić się w magicznym świecie i poczuć 

ten klimat na nowo, w nieco innej 

odsłonie! 

Książka pod tytułem „Labirynt Fauna” autorstwa Cornelii Funke wprowadza nas w 

zagadkowy i mroczny baśniowy krąg pełen tajemnic. Napisana została na podstawie 

filmu o tej samej nazwie w reżyserii Guillermo del Toro, co w czytelniczym świecie 

zdarza się dość rzadko. Mimo tego autorka podołała zadaniu, a efekty jej pracy są 

niesamowite! 

Baśń ta zaczyna się wyjątkowo normalnie. Można by pomyśleć, że nastąpiła swojego 

rodzaju pomyłka i okładka nie oddaje treści książki. Poznajemy Ofelię - nastolatkę, 

która wraz ze swoją matką wiedzie pełne przewrotów życie. Wszystko to dzieje się w 

połowie lat 50. XX wieku, chwilę przed zakończeniem wojny, w Hiszpanii. Realia nie 

są więc zbyt sprzyjające normalnemu dorastaniu. 

Podczas przeprowadzki do domu ojczyma życie Ofelii zmienia się jednak nie do 

poznania. Podążając za tajemniczym owadem natrafia na ślad enigmatycznego 

labiryntu. Co takiego może się w nim kryć? Ciekawość dziewczynki wygrywa, a ona 

postanawia wejść do środka. Nie jest w tym momencie jeszcze tego świadoma, ale ta 
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decyzja uwarunkuje całą jej najbliższą 

przyszłość i obróci ją do góry nogami. 

Czytelnik razem z Ofelią wkracza do 

magicznej, choć mrocznej rzeczywistości, 

w której już na starcie napotka pierwszą 

postać - fauna. Wprowadza nas w cały ten 

fantastyczny świat, który, jak się okazuje, 

nie jest taki bajkowy, jak mogłoby się wydawać. Istnieją w nim podziały, konflikty i 

kryją się istoty o różnych, niekoniecznie dobrych zamiarach. 

Ofelia dostaje jako zadanie przebycie labiryntu. Nie jest to łatwa misja, czyhają tam 

na nią najróżniejsze przeciwności losu. Zadawać może sobie wiele pytań, nie wszystko 

wydaje jej się jasne, a odkrywane co rusz kolejne karty nie pomagają. Co spotka ją 

podczas tej podróży? Co dzieje się u niej w domu? Może zamiast wplątywać się w ten 

dziwny świat powinna wrócić do matki? I jaką rolę w tym wszystkim odgrywa 

zaginiona księżniczka, o której tyle słyszy? 

Podsumowując, „Labirynt Fauna” jest pozycją, po którą zdecydowanie warto sięgnąć! 

Pogrążenie się w takim baśniowym, lekko pokręconym uniwersum pozwala na chwilę 

wyłączyć się z realnego świata. Przepełniona magią opowieść wciąga nas głębiej i 

głębiej, a angażowanie umysłu w coś innego, niż codzienne obowiązki może być 

ciekawą formą relaksu. Życzę Wam miłej lektury! 
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Z czeluści Internetu 

„Dramione. Kropla miłości znaczy 

więcej niż ocean rozumu”  

 

„Odejdźcie, udręczone dusze! Panny 

pozbawione miłości i kobiety pozbawione 

dzieci. Ten mężczyzna jest już wybrankiem 

mojego serca. Nie pozwolę go dotknąć. 

Możecie mnie zabić  

albo dobrowolnie odejść.” 

 

Najsłynniejszą i chyba najbardziej prestiżową 

nagrodą dla twórcy, który wspiął się na wyżyny 

literackiego geniuszu jest Nagroda Nobla, jakże cenna i wyjątkowa. Jednakże ostatnio 

naszła mnie taka refleksja. Po co tak właściwie powstają książki, czy inne dzieła 

literatury? Na pewno nie dla samego bycia i zbierania trofeów. Każdy autor, kiedy 

pracuje nad swoim dziełem, pragnie, żeby przypadło ono do gustu jak największej 

grupie odbiorców. Idąc tym tropem, myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeśli zaczytam 

się po uszy w utwór i będę chciał jak najszybciej dojść do jego finału, osiągnie on 

połowę swego celu. Drugą połowę natomiast, kiedy czytając epilog, będę chciał go 

wydłużyć w nieskończoność. A gdy nieubłagany koniec nadejdzie, będę pragnął więcej 

i nie uda mi się na niczym innym skupić, gdyż w głowie będę mieć tylko świat 

przedstawiony. 

„Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” 

to niesamowite opowiadanie. Historia, w którą 

czytelnik wchodzi powoli. Z biegiem rozdziałów 

akcja się napędza, wchłaniając nas całkowicie. 

Początek jest bardzo klasyczny: wojna została 

zakończona, Voldemort upadł, a magiczny świat 

stara się załatać rany powstałe po utracie 
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bliskich i zacząć żyć normalnie.  I tu, moi kochani, kończy się kanon. Hermiona 

Granger wraz z przyjaciółmi zamierza dokończyć siódmy rok w Hogwarcie. Draco 

Malfoy – arystokrata, który swoją urodą uwiódł niejedną nastolatkę, również chce 

ukończyć edukację. Co z tego wyniknie?  

Związek Rona i Hermiony kwitnie. Do czasu. W Norze bowiem pojawia się kuzynka 

Fleur, która, jak możemy się spodziewać, również ma w sobie krew wili. Pamiętacie 

irracjonalne zachowanie młodego Weasleya względem żony Billa? No właśnie. Młody 

mężczyzna obskakuje Clemense. Przyjaciółkę Pottera natomiast zaczyna powoli 

trafiać szlag. Czuje się odrzucona i wtedy na jej drodze raz po raz staje irytujący 

Ślizgon. W końcu relacja Rudego i naszej głównej bohaterki upada. Klasyk w 

Dramione, prawda? Otóż nie. Po zerwaniu z Weasleyem, Hermiona nie ląduje w 

objęciach Draco i nie żyją długo i szczęśliwie. To dopiero początek. Pojawia się Daniel, 

moim zdaniem strasznie irytująca postać. Jest 

on jednak istotny w opowiadaniu, sprowokuje 

bowiem swoim zachowaniem niezwykłe 

wydarzenia. 

Miłość, która rodzi się powoli na naszych 

oczach. Uczucie, którego prawdziwość 

uświadamia sobie ofiara. Pradawna magia, 

której pojawienie się wbije Cię we wszystko, na 

czym aktualnie zasiądziesz. Tajemnice, które 

nie pozostaną bez konsekwencji i finał, 

którego nikt się nie spodziewał. Z całego serca 

zapraszam do lektury! Szukając czegoś 

wyjątkowego na pierwsze wydanie, nie 

mógłbym wybrać innego utworu… 

 

Z życzeniami udanej lektury, 

Albus S. H. S. Black 
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Skrzacia kuchnia 

Tortilla z kurczakiem i warzywami 

Składniki: 

― pierś z kurczaka; 

― przyprawa do kurczaka, sól, pieprz; 

― ulubione warzywa, np. sałata, pomidor, ogórek; 

― ulubiony sos.  

Ciasto (placki tortilli możesz kupić w sklepie lub zrobić sam): 

― 200 g mąki pszennej tortowej; 

― 1 łyżka roztopionego masła; 

― 100 ml wrzącej wody; 

― 1/2 łyżeczki soli. 

Sposób przygotowania: 

Do miski włóż mąkę, sól i 

roztopione masło oraz wlej 

wrzątek i wymieszaj łyżką. 

Następnie wyrabiaj ciasto ręcznie 

przez kilka minut aż będzie 

zwarte i elastyczne. Miskę z 

ciastem przykryj folią i odstaw na 

około 15-20 minut. W tym czasie 

pokrój pierś z kurczaka na małe 

kawałki, przypraw solą, pieprzem 

i przyprawą do kurczaka. Odstaw mięso do lodówki na około 10 minut. Podziel ciasto 

na 6 kawałków i rozwałkuj każdy z nich na placki o średnicy około 15 cm. Pojedynczy 

placek przełóż na patelnię i opiekaj każdą stronę około 20 sekund. Powtórz to samo z 

pozostałymi plackami. Gdy już wszystkie będą gotowe, usmaż mięso aż zrobi się 

złociste. Pokrój warzywa w kostkę. Teraz możesz nałożyć warzywa, mięso i sos na 

placki i złożyć. 
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Chlebek bananowy 

Składniki: 

― 3 duże banany (najlepiej mocno dojrzałe – 

brązowe i z plamkami); 

― 1 1/2 szklanki mąki pszennej uniwersalnej; 

― 1/3 kostki masła (ok. 70 g); 

― 1/2 szklanki cukru (jeśli wolicie mniej 

słodkie ciasta, nie dodawajcie cukru, same banany 

są wystarczająco słodkie); 

― 1 duże jajko; 

― łyżeczka proszku do pieczenia; 

― szczypta soli. 

Sposób przygotowania: 

Na początku rozgnieć banany widelcem. Nie 

musisz robić tego bardzo dokładnie –kawałki bananów w cieście tylko dodadzą 

jeszcze więcej smaku. Masło roztop w mikrofalówce lub rondelku. Gdy ostygnie i 

będzie już tylko lekko ciepłe, dodaj je do bananów. Do osobnej miseczki wsyp cukier i 

wbij jajko. Roztrzep je porządnie widelcem, a jeśli chcesz – użyj miksera, wtedy ciasto 

urośnie jeszcze wyższe. Nie jest to jednak konieczne i pierwszy sposób w zupełności 

wystarczy. Mieszankę cukru z jajkiem dodaj do bananów z masłem i wymieszaj. W 

osobnej misce wymieszaj składniki suche – mąkę, proszek do pieczenia i sól. 

Następnie wymieszaj składniki mokre z suchymi. (Dla leniuszków – można też od 

razu wymieszać wszystkie składniki w jednej misce!) Foremkę (średnia keksówka) 

posmaruj odrobiną masła i posyp bułką tartą – dzięki temu ciasto nie przyklei się do 

blaszki i będzie je można łatwo wyjąć. Na wierzchu możesz ułożyć także plasterki 

bananów lub inne dodatki, np. orzechy. Ciasto wstaw do nagrzanego do 170°C 

piekarnika i piecz przez około 50-60 minut. Najlepiej po upływie 50 minut wbić w 

środek ciasta patyczek – jeśli po wyjęciu będzie suchy, to oznacza, że ciasto jest już 

gotowe (dobrze jest sprawdzić ciasto w kilku miejscach, ponieważ za pierwszym 

razem możemy akurat trafić na kawałek banana!). Po upieczeniu i ostudzeniu chlebek 

jest gotowy do zjedzenia. Idealnie pasuje do kawki i herbatki, zapewniam! 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Spotkanie w Zakazanym Lesie 

Korzystający z ciepłego i wolnego popołudnia uczniowie, stażyści i niektórzy 

nauczyciele wyszli na szkolne błonia, żeby odpocząć i zaczerpnąć słońca. Normalny 

dzień, prawda? Można by tak stwierdzić, gdyby nie para dziwnie zachowujących się 

Ślizgonów. Albus emocjonalnie gestykulował, próbując wytłumaczyć coś Agusi, która 

chyba nie do końca rozumiała jego punkt widzenia.  

 – Mówię ci, że on coś ukrywa. Jakieś przeczucie dotknęło mnie na Wróżbiarstwie i 

nie mogę się go pozbyć – rzucił agresywnym szeptem. –  Nie chcę, żebyś ze mną szła, 

tylko mnie kryła. – Przez dłuższą chwilę patrzyli 

sobie w oczy, aż w końcu Agusia skinęła szybko 

głową.  

Albus uznał to za zgodę i zanim ktokolwiek zdążył 

go zauważyć, zniknął w głębi Zakazanego Lasu. Był 

on taki, jakim go zapamiętał z lekcji OnMS-u. A 

przynajmniej jego początki, ale o tym starał się nie 

myśleć. Szedł pewnie przed siebie, wiedząc, gdzie ma się udać. Kilka razy chodził 

samemu po lesie, zwiedzając zakamarki, których nie mieli okazji poznać na lekcjach. 

Raz udało mu się trafić na stojący w środku lasu dom. To tam chciał się teraz udać.  

Tu na rozdrożu w prawo, kolejne w lewo, potem znowu lewo i lewo, prosto i dwa razy 

w prawo. Tak ostatnio tam doszedł, więc i tym razem tak podążał. Powtarzał kolejność 

zakrętów w głowie, aby na pewno się nie zgubić i odkryć tę tajemnicę.  

Mijały kolejne minuty marszu i 

kolejne, i kolejne… zakręt za 

zakrętem, rozdroże za rozdrożem. 

W końcu przyszedł moment na 

ostatnią zmianę kierunku. Albus, 

uradowany, że to jest tutaj, 

przyspieszył kroku iiiii…  

Jakie musiało być rozczarowanie 

chłopaka, gdy zobaczył więcej 

drzew. Nie było tu żadnego domu. Najmniejszego śladu, że kiedykolwiek stał tu jakiś 
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budynek. Nie dający za wygraną Ślizgon zaczął przeszukiwać okolicę. To musiało być 

to miejsce. Przecież nie mógł się pomylić. Cały czas powtarzał kolejność zakrętów!  

Albus spędził dobre kilkanaście minut, aby znaleźć budynek, jednak nie było tam nic. 

Zdesperowany zaczął od nowa przeliczać zakręty. Wszystko mu się zgadzało, chyba że 

coś źle zapamiętał.  

Nie miał już nic do stracenia. Cofnął się po swoich śladach, aby wrócić do punktu 

wyjścia. Wtedy zacznie od nowa i musi mu się udać.  

Jak postanowił, tak też zrobił. Jednak i tym razem Albusowi nie wyszło. Zamiast trafić 

do znanych mu terenów lasu, znalazł się w całkiem innym miejscu. Wyglądało, jakby 

las zmieniał się za każdym razem, ale czy to możliwe?  

Ślizgon przestał tym razem liczyć zakręty, ponieważ i tak nie miał z tego żadnych 

korzyści. Po prostu szedł przed siebie. Dobrze, że wcześniej powiedział Agusi, aby go 

kryła, bo inaczej kiepsko mogłaby się zakończyć jego ciekawa wycieczka.  

Jego spacer mijał w ciszy zakłócanej jedynie przez pojedyncze ćwierkania ptaków i 

szum drzew wywołany pojawiającym się 

chwilowym wiatrem. Jednak po jakimś 

czasie usłyszał coś, co nie przypominało ani 

ptaków, ani drzew. Jakby rozmowa. Czy 

znalazł to, czego szukał? 

Skupił się na dźwięku dochodzącym do jego 

uszu. Powoli ruszył w stronę jego źródła. 

Krok za krokiem był coraz bliżej. Albus czuł 

rosnącą ekscytację tym, co miał zaraz 

zobaczyć. Kazbiela z Krzaczkiem i ich 

tajemnicę. 

Zakradł się do jednego z drzew i ostrożnie 

się zza niego wychylił. Tam stał ktoś całkiem 

inny niż Kazbiel z Krzaczkiem. W dodatku 

tych ktosiów było znacznie więcej. Stało tam 

stado centaurów. Chyba trafił na jakieś spotkanie. Nie zapowiadało się dobrze.  
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Uczeń postanowił się wycofać. Powolutku, krok za krokiem i wtedy TRZASK. Sucha 

gałązka pod naciskiem pękła i tym samym zwróciła uwagę kilku stworzeń, które od 

razu spojrzały w jego stronę.  

Albusa zaczęła dopadać panika, ale jeszcze miał szansę to przetrwać. Wystarczyło 

jeszcze kilka kroków i będzie poza ich zasięgiem wzroku – za gęstymi krzakami. Pech 

chciał, że wtedy z pobliskiego drzewa odleciała grupa ptaków, która tym razem 

wywołała większe zainteresowanie wśród centaurów.  

Jeden z nich poszedł sprawdzić, co spowodowało te dźwięki. Wysoki, dobrze 

zbudowany centaur o brązowych włosach zbliżał się do chłopaka. Można było mieć 

wrażenie, że widział go od samego początku, jednak nie dał tego po sobie poznać. 

Niezbyt głośno powiedział: 

 – Nie powinno cię tu być.  

 – Eee... Przepraszam, Panie 

Centaurze, ale zgubiłem się w 

lesie. Szukałem pewnego 

miejsca i trafiłem tutaj. To nie 

tak miało być – odparł trochę 

zakłopotany Albus.  

 – Przypadkiem mówisz? No 

dobrze… – Oczy stworzenia w 

tym momencie patrzyły w jeden 

punkt, jakby odległy nie wiadomo jak daleko. –  To bardzo ciekawe. W każdym razie 

powinieneś stąd czym prędzej się wynosić. To miejsce nie jest dobre dla takiej osoby 

jak ty.  

 – D-d-dobrze – wyjąkał, udając, że się przestraszył. Może dzięki temu inaczej na 

niego spojrzą? 

W każdym razie posłuchał się rady centaura i zawrócił. Mógł iść prosto albo próbować 

kombinować z zakrętami. Postawił na spacer prosto przed siebie. Jak tak teraz sobie 

pomyślał, mógł zapytać centaurów, którędy do zamku. Teraz było raczej na to za 

późno.  
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Trochę zmęczony tymi wydarzeniami szedł dalej przed siebie, rozmyślając nad 

słowami „dla osoby takiej jak ty”. Co to mogło znaczyć? Jest jakiś wyjątkowy czy coś w 

tym stylu, a może wręcz przeciwnie i w ogóle się nie nadaje? Tego prawdopodobnie 

się już nie dowie i będzie musiał żyć z myślą, że jest coraz więcej spraw 

nierozwiązanych.  

Tym razem minęło kilka godzin, zanim Albus dotarł do zamku. Słońce już chowało się 

za horyzontem. Ślizgon wślizgnął się do zamku i prędko udał się do pokoju wspólnego 

Slytherinu. Wszedł do pomieszczenia. Jak dobrze było znowu zobaczyć te ściany. 

Zdecydowanie lepiej niż tylko pnie i liście. Zaraz zagadała go Agusia i odciągnęła na 

bok. 

 – I jak? Udało ci się? 

 – Em, no właśnie nie do końca poszło wszystko po mojej myśli… — Albus 

opowiedział koleżance wszystko, co go spotkało. 

 Tymczasem w Zakazanym 

Lesie... 

Kazbiel, jak to często robił, siedział przy oknie w 

domku w Zakazanym Lesie i obserwował tutejszą 

faunę i florę, którą znał już całkiem dobrze. Po 

pewnym czasie dojrzał osobę. Był to Albus, który 

przeszedł tak blisko niego, ale jak inni, nie był w 

stanie go zauważyć. Profesor uśmiechnął się 

zadowolony pod nosem i spojrzał na swojego 

kompana. 

 – I znowu się nam udało, Krzaczku... 

  



 

 23 

Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się po dłuższej przerwie w 

nieco innym składzie, a nad brakiem kilku z nich mocno 

ubolewały. Trzy młode czarownice siedziały przy 

kominku, trzymając w dłoniach kubki z ciepłą herbatką i 

co chwilę wybuchając głośnym śmiechem. Cały wieczór 

spędziły na opowiadaniu różnych, czasem nie do końca prawdziwych historii, 

zapisując co jakiś czas ubarwioną opowieść na pergaminie...] 

 

Ploteczkowe Siostry zachowują stałą czujność, dzięki czemu dotarłyśmy do kolejnej 

intrygującej sprawy. Wydawałoby się, że historyk magii ma niewiele wspólnego ze 

sportem, a jednak Cynthia Kamack jest coraz częstszym gościem na szkolnym 

stadionie. Czyżby schowek był za ciasny dla dwóch profesorów i kobieta musi uciekać 

na świeże powietrze, by odetchnąć? A może pomiędzy nią a profesorem Crispinem 

Stewartem doszło do kłótni? Istnieje jeszcze przypuszczenie, że nauczycielce 

zamarzyło się jakieś ekscytujące przeżycie po 

przestudiowaniu opasłych tomiszczy ksiąg o magii i po 

zmroku ćwiczy lot na miotle, by pozbawić posady profesor 

Rosalie Devine... Czy któraś z tych opcji jest prawdą? Jaki 

jest powód tak częstych wizyt nauczycielki na szkolnym 

stadionie? Możecie być pewni, że dojdziemy prawdy! 

* 

Trójkąty miłosne są już passé! Po korytarzach chodzą ploteczki, że rozterki sercowe 

pewnego Stażysty są rodem z wenezuelskich telenowel. Kogo wybierze? Koleżankę ze 

stażu? A może... drugą redaktor naczelną, z którą dzieli stołek? O, wiemy! Pewnie 

swoją mentorkę! I w taki sposób powstał nam najnowszy miłosny czworokąt, którego 

główną częścią jest Domingo Borgia. Jesteśmy prawie pewne, że to kwestia genów. 

Czyżby były Ślizgon pragnął odebrać tytuł Łamacza Serc własnej siostrze? Uwaga: 

naszym świętym obowiązkiem jest informować o najważniejszych wydarzeniach w 

Ramesville (nawet jeśli nie są prawdziwe), dlatego spełniamy go, umywając ręce! 

* 
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Zwykle jest tak, że im bliżej weekendu, tym częściej na twarzach ludzi gości uśmiech. 

W końcu zbliża się upragnione wolne! Jednak w przypadku pierwszoklasistów jest 

odwrotnie – chodzą przygnębieni, przestraszeni i wzdrygają się na choćby 

najmniejszy hałas. Zaniepokoiło to nas, dlatego też postanowiłyśmy podpytać 

uczniów i uzyskałyśmy odpowiedź. Podobno wszystkiemu jest winna nasza szkolna 

Dolores Umbridge w spódnicy – profesor Kazbiel 

Thundershout. Według czarodziejów nauczyciel zastrasza 

uczniów przy pomocy swojego wiernego kompana, 

Tajemniczego Krzaczka. Gdy ktoś jest niegrzeczny, zostaje 

wysłany za karę do Krzaczka, który przez te wszystkie lata 

rozrósł się i teraz skrywa w sobie... no właśnie, nie wiadomo co. 

Nawet uczniowie nie chcą o tym mówić, ale po powrocie stamtąd są odmienieni i 

zachowują się zupełnie inaczej. O co w tym wszystkim chodzi? Jaką karę dla 

niegrzecznych uczniów mają profesor Thundershout i jego Krzaczek? Może sprawą 

powinna zainteresować się dyrekcja albo magipolicja?  

* 

Co zrobić, gdy na emeryturze dopada nuda? Na to 

pytanie odpowiedź zna już kilka bardziej 

doświadczonych życiem (żeby nie powiedzieć 

„starszych”) profesorek. Karoline Grey oraz Aria 

Carter znane są raczej z tego, że do darowanego 

kielicha nie zaglądają, tylko od razu piją. Obie jednak 

przebrały się za uczennice i dumnie reprezentują dom 

Godryka Gryffindora, jakby nic się nie stało! Podobno 

niektórzy dali się nabrać! I to na tyle, że inna profesor, a nawet dyrektor, Isabella 

Stewart rozważa dołączenie do tego zacnego grona przebierańców. Czy emerytura 

jest taka nudna? Jeśli tak, to Ploteczkowe Siostry nigdy nie chcą dorosnąć!  

* 

Z pewnością wielu z Was słyszało ostatnio o Wieczorze Bajeczek Babci Ros, a i część 

kojarzy nasze ostatnie domniemania odnośnie tajemniczych spotkań profesor Morii 

Nerios. Teraz sobie to wszystko podsumujmy. Zielarka jest jednocześnie opiekunką 

domu Roweny Ravenclaw, a opiekunką pomocniczą jest właśnie Rosalie Devine – 

wcześniej wspomniana Babcia Ros. Ostatnio spędziła cały wieczór (a nawet i noc) z 



 

 25 

uczennicami naszej szkoły oraz dyrektorkami, doprowadzając je do płaczu… ze 

śmiechu. Podobno część uczniów nie mogła spać w nocy przez te dziwne krzyki, 

śmiechy i rzekome „historie”. Mamy wrażenie, że 

tajemniczy proszek, o którym była mowa w poprzednim 

wydaniu, mógł trafić teraz do uczniów innych domów, a 

nawet i do dyrekcji. Myślicie, że ktoś coś z tym zrobi? My na 

pewno! Wiemy już, o co chodzi. Tajemniczym proszkiem 

jest sproszkowany róg kozłaga, który pozwala nie spać przez 

siedem dni i nocy. Teraz ta aktywność uczniów jest 

wyjaśniona. Oni po prostu nie muszą spać i wariują! 

* 

Ostatnio byłyśmy świadkiem ciekawej sytuacji. Przez ledwo uchylone drzwi od sali 

Numerologii zobaczyłyśmy Karola Whiteowla, który zachowywał się podejrzanie. 

Kierowane instynktem oczywiście musiałyśmy zobaczyć, co się dzieje i nie uwierzycie! 

Sekret został odkryty. Karty zostały rzucone. A nie, kości zostały rzucone! Karol, 

oglądając się cały czas na boki, liczył wibracje, używając mugolskiego kalkulatora. Czy 

to możliwe, żeby stażysta, który uczy się, jak zostać numerologiem nie potrafi liczyć? 

Na szczęście nas nie zauważył, dlatego, Karolu, twój sekret jest z nami bezpieczny!  

* 

Jesteśmy już jakiś czas po Otrzęsinach, dość mocno wyczekiwanym przez 

wszystkich wydarzeniu. My – Ploteczkowe Siostry – jesteśmy 

zachwycone wszystkimi wyborami i rzecz jasna mocno trzymamy kciuki 

za prefektów. Prefekt naczelna, Lilo Delune, w zeszłym semestrze 

otrzymała tytuł „Szarej myszki”, a tu się okazuje, że ona wcale taka cicha 

nie jest! Część Puchonów skarży się na organizowane codziennie w dormitorium… 

imprezy. I to z Lilo w roli głównej! Podobno bawią się tam przednio, ale czujemy się 

urażone, że nie otrzymałyśmy na te wszystkie domówki zaproszenia. Z tego, co udało 

nam się zauważyć, dodają mocno kreatywności, bo zwykle następnego dnia uczniowie 

domu Hufflepuff są nie dość, że radośni, to mają mnóstwo nowych rzeczy do 

zaprezentowania – przykładem może być przeurocza emotka stworzona przez 

Hallon White <hejborsuk> czy publikowane przez opiekuna domu rysunki. 

Cokolwiek tam się dzieje, też byśmy chciały spróbować. Jakoś się dogadamy, nikt się 

nie zorientuje, że weszłyśmy do Waszego pokoju wspólnego.   
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Nieco więcej o... 

...kobiecie będącej głową i sercem 

rodziny 

Narcyza Malfoy (zd. Black) urodziła się w 

połowie lat 50. XX wieku jako czarownica 

czystej krwi. Była najmłodszą ze swoich dwóch 

sióstr, Andromedy oraz Bellatriks. Pochodziła z 

jednego ze szlachetnych rodów czarodziejów, 

którzy przykładali dużą wagę do czystości krwi. 

Właśnie z tego powodu dorastała w poczuciu 

uprzedzenia do mugoli. Dziewczyna swoją 

naukę w Hogwarcie rozpoczęła w 1966 roku, a 

zakończyła ją siedem lat później. Podczas nauki 

należała do Slytherinu.  

Po ukończeniu szkoły kobieta poślubiła Lucjusza Malfoya, którego poznała w 

Hogwarcie. Zamieszkała razem z nim w dworze położonym w hrabstwie Wiltshire. 

Niedługo potem dwór ten stał się siedzibą Lorda Voldemorta. Kobieta po ślubie, w 

1980 roku, doczekała się jedynego syna, Dracona, któremu – zgodnie z tradycją 

Blacków – dała imię wywodzące się od gwiazdozbioru.  

Pomimo tego, że najbliższa rodzina Narcyzy miała Mroczny Znak na lewym 

przedramieniu świadczący o przynależności do śmierciożerców, ona pozostała 

nieugięta i nie stała się oficjalną zwolenniczką Czarnego Pana, a jedynie go wspierała.  

Podczas bitwy o Hogwart w trosce o swojego potomka zdradziła Voldemorta i 

skłamała mu prosto w oczy, mówiąc, że Harry Potter nie żyje. Kobieta żywiła nadzieję, 

że upadek Czarnego Pana pomoże zjednoczyć jej rodzinę z powrotem w całość. Po 

zakończeniu bitwy została wraz z Lucjuszem i Draco uniewinniona, co pozwoliło jej 

wrócić do dawnego życia w dworze Malfoyów.  

Z wyglądu Narcyza charakteryzowała się długimi blond włosami, błękitnymi oczami 

oraz wysoką sylwetką. Swoją urodę najprawdopodobniej odziedziczyła po swojej 

matce, Druelli Black. Natomiast z charakteru kobieta mogła wydawać się chłodna, 
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cyniczna oraz nieprzyjemna dla nieznajomych. Niemniej jednak miała ona swój czuły 

punkt, którym była rodzina, a w szczególności syn – jej oczko w głowie. Dla 

najbliższych była kochająca, bardzo się troszczyła, a także pałała wobec nich 

lojalnością. Pomimo wiedzy, że to, co robi jej mąż, jest złe, to zawsze starała się 

stawać w jego obronie. Robiła wszystko, co mogła, aby obronić swoją rodzinę. 

...mężczyźnie wychowanym wśród 

czystej obsesji 

Lucjusz Malfoy urodził się we wrześniu 1953 

roku. Był jedynym synem Abraxasa Malfoya, a 

także ojcem Dracona. W 1965 roku pojawił się na 

peronie 9 i ¾, gdzie po raz pierwszy pojechał do 

Hogwartu. Został przydzielony do Slytherinu, jak 

znaczna większość członków jego rodziny. Na V 

roku swojej nauki został prefektem swego domu, a 

ponadto należał do Klubu Ślimaka.  

Po ukończeniu nauki został śmierciożercą, bo 

wierzył, że jako czarodziej czystej krwi jest lepszy od 

innych. Jednakże nie miał on z innymi śmierciożercami głębszych relacji ani nie był 

aż tak zaangażowany w służbę Czarnemu Panu jak większość z nich. Po 

rozstrzygnięciu I Wojny Czarodziejów, która skończyła się upadkiem Voldemorta, 

został schwytany przez Ministerstwo. Mężczyzna udawał, że służył pod zaklęciem 

Imperius, dzięki czemu go ułaskawiono. Jakiś czas później podjął pracę w 

Ministerstwie jako Szef Rady Nadzorczej. 

Posiadał pod salonem w swojej rezydencji skrytkę, w której trzymał wszystkie nabyte 

czarnomagiczne przedmioty, jednak gdy Artur Weasley zażądał rewizji w domach 

czarodziejów, którzy podejrzani byli o współpracę z Voldemortem, szybko pozbył się 

tych rzeczy… Chociaż, według Borgina, nie wszystkich, bowiem Lucjusz zabrał pewien 

tajemniczy dziennik i podrzucił go małej Ginny w księgarni Esy i Floresy. 

Po odrodzeniu Czarnego Pana brał udział w akcji wykradnięcia przepowiedni z 

Ministerstwa. Mężczyzna uniknął walki w bitwie o Hogwart, dzięki czemu nie trafił do 

Azkabanu. Jego majątek w późniejszym czasie został oszacowany przez Magazyn 

Forbes na 1,6 biliona dolarów.   
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Humor z murów naszej szkoły 
[21:10:16] Crispin_Stewart: Wypłata dla 
uczniów wynosi... Nie pamiętam ile, bo w 
sumie jako dyrektor za to nie 

odpowiadałem.  Dopytam małżonki. 
[21:10:20] Catie_Catlover: Już listy do 

dyrekcji pisaliśmy! Wzięli galce!  
[21:10:26] Sunniva_Sorensen: 50 za tyg 
chyba 
[21:10:28] Sunniva_Sorensen: czy nie 
[21:10:28] LiloDelune: ogołocić puchona, 

podniesc ceny i wymagac listy  
[21:10:33] katja_thatcher: Ciężkie czasy 

nastały  
[21:10:43] Cynthia_Kamack: Zaraz jakieś 
powstanie się tutaj uformuje. 
[21:10:53] LiloDelune: GWARDIA GALEONA 

[21:10:55] Catie_Catlover:  
[21:10:55] Gretha_Barber: chcemy 
podwyżek! 

[21:10:57] Jessica_Winters:  

[21:10:58] AnnabethSnow:  

[21:11:00] LiloDelune:  GWARDIA 
GALEONA 
[21:11:00] Sunniva_Sorensen: zamiast 
buntów goblinów to będzie się na HM omawiać 

[21:11:00] Alexandra_Winters:  
[21:11:01] katja_thatcher: GWARDIA 

GALEONA  
[21:11:05] Catie_Catlover: Podwyżek, ale 
wypłat, nie cen! 
________________________________ 

[20:27:46] Rosalia_Rossard: [Idzie skoczyć 
z wieży.]     
[20:27:48] Alice_Wright: Jeju, Ros 

[20:27:51] Alice_Wright: Nie skacz!      
[20:28:15] Vivienne: Z wieży skakali 
uczniowie Eliasa...     
[20:28:35] Rosalia_Rossard: Przeżyłam 
[20:28:37] Rosalia_Rossard: niestety     
[20:28:52] prof_Nerios: Teraz czasy się 
zmieniły... 
[20:28:56] prof_Nerios: Z wieży skaczą 
nauczyciele     
[20:28:59] Alice_Wright: Teraz nie ma 
czasów... 
[20:29:13] Crispin_Stewart: Skakanie z 
wieży?  

[20:29:24] Crispin_Stewart: Jestem zbyt 
leniwy aby się na nią wdrapać... XD     
[20:29:31] prof_Nerios: Crispin xDDDD 
[20:29:34] Alice_Wright: Crispin XD     
[20:29:42] Vivienne: Crispin, rudzi są 
nieśmiertelni. 

________________________________ 

[20:49:01] Natasha_Levine: kocham tę 
ścianę powitań Crispin 
[20:49:17] MiryBlack: Też 
[20:49:20] MiryBlack: cudowna jest 
[20:50:11] Vivienne: Crispin, ja Cię proszę... 
[20:50:14] Vivienne: Nie wychodź z KK.     

[20:50:15] Vivienne:  
[20:50:35] Rosalie_Devine: XDDD 
[20:50:41] Crispin_Stewart: Wybacz, 
musiałem wyciąć loga.     
[20:50:46] Crispin_Stewart: Nie chcesz 

mnie mu?  
[20:50:48] Crispin_Stewart: I dobra. 

[20:50:50] Crispin_Stewart:  
[20:51:00] prof_Nerios: Mu? 

[20:51:05] prof_Nerios:  
[20:51:26] Karoline_Grey: Crispin się w 
krówkę zamienia?     
[20:51:41] Vivienne: Nie, Crispin jest 
dinozaurem. 
[20:51:52] Crispin_Stewart: Sama jesteś 
dinozaurem. :/      
[20:51:56] Cynthia_Kamack: Zawsze może 
być krowozaurem. 

________________________________ 

[20:38:20] Cecily.Elton:  6. Nathalina 

Maloy  
[20:38:22] Crispin_Stewart: wohp 
[20:38:31] Cynthia_Kamack: A sam pisze 

wohp.  
[20:38:38] Crispin_Stewart: Cynthia, cicho. 

 
[20:38:45] Nathalina_Maloy: Żałosne, 
Crispin 
[20:38:53] Vivienne: Crispin, wstydź się. 
[20:38:55] Crispin_Stewart: Wychłostam 
się za karę w schowku. 
________________________________ 

[20:38:06] ** odchodzi ~krysztal2021 
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[20:38:13] Vivienne: Kryształ2021?  

[20:38:21] Vicky_Lee: nowszy model  
[20:38:22] Nathalina_Maloy: :o 

[20:38:24] prof_Nerios:      
[20:38:24] Vivienne: Co to za inny model 
Kryształka?     
[20:38:25] Mirabel_Howerland: XDDD 
[20:38:26] Agusia_Slytherin: :0 
[20:38:27] Violet.Laila.Lennon: :0 
[20:38:27] katja_thatcher: Nowy rok, nowy 
Kryształek? <blush 
[20:38:29] Rosalie_Devine: Podróba z Chin 

________________________________ 

[20:41:35] AlanMoonstone: Eliksir nr 86, 
czyli moje największe badawcze 

osiągnięcie  
[20:41:37] AlanMoonstone: (bo jedyne) 
[20:41:48] Sunniva_Sorensen: takie 

osiągnięcie, że nie słyszałam nic  

________________________________ 

[18:55:03] Karoline_Grey: *Patrzy na 
zebranych* 
[18:55:12] AlanMoonstone: [Paczy na 
Karoś.] 
[18:55:34] Karoline_Grey: *Widzi większość 
kadry*     
[18:55:42] Karoline_Grey: A co to za 

zbiorowisko?  
[18:55:51] AlanMoonstone: Nielegalne 
zgromadzenie     
[18:55:54] AlanMoonstone: Czarnomagiczne 
rytuału 
[18:55:56] AlanMoonstone: Te sprawy 
[18:56:04] Karoline_Grey: Też chce! 

[18:56:09] Karoline_Grey: Lubię CM!  
[18:56:45] Vesper_DeLaurentiis: a tak 
serio to wyżeramy Cryspinowi sałatkę 

jarzynową bo mu ze świąt zostało  
[18:57:10] Kazbiel_Thundershout: Vesper, 
nikt w to nie uwierzy. 
[18:57:14] Kazbiel_Thundershout: Crispino
wi nigdy nie zostaje. 
________________________________ 

[19:34:52] Mai_Sakura_Morgan: Kiedy ja 

miałam 11 lat, oj wtedy się działo  
[19:36:01] Mai_Sakura_Morgan: a 

teraz?  biegam ale za 

dzieciakami  

[19:36:08] Vivienne: Swoimi? 
[19:36:17] Mai_Sakura_Morgan: Nie! 
[19:36:48] Mai_Sakura_Morgan: Choziaż 
czasami zastanawiam się, czy w moim 

wieku to już nie pora  
[19:37:05] Vivienne: Mówisz, jakbyś miała 
38 i tykał Ci zegar. XD 
[19:38:27] Mai_Sakura_Morgan: Odejmij 

11  

[19:39:06] Crispin_Stewart:  
[19:39:22] Vivienne: Crispin, za trudna 
matma? 
[19:40:11] Mai_Sakura_Morgan: Hahaha
hah 
[19:40:14] Crispin_Stewart: Już bym coś 
powiedział na temat tych dzieci, no ale! XD 
[19:40:26] Mai_Sakura_Morgan: Dajesz 
[19:40:54] Mai_Sakura_Morgan: Pisz co 

Ci przychodzi na myśl  
[19:41:03] Vivienne: Crispin jest młodszy i 
ma drużynę piłkarską z pełnym kompletem 

rezerwowych.  

________________________________ 

[19:20:55] Mai_Sakura_Morgan: Crispin, 
ile już uczysz? 
[19:21:00] Crispin_Stewart: Za dużo. 
[19:21:52] Albus.S.H.S.Black: Jakie za 
dużo?! Ty jeszcze nas wszystkich przeżyjesz, a 
w Schowku bedziesz przetrzymywać nasze 

relikwie  

[19:22:03] Crispin_Stewart: No już.  
[19:23:38] Mai_Sakura_Morgan: To ile 

Crispin ma na karku?  
[19:23:46] Mirabel_Howerland: lepiej nie 
pytać 
[19:23:50] Karol_Whiteowl: A to ile żyje 
to tego najstarsi górale nie wiedzą XD 
[19:24:31] Vivienne: Jak ktoś cudnie ostatnio 
powiedział, chyba Vesperka, Crispin był 
jaskiniowcem od pierwszego zaklęcia.  
[19:24:51] Crispin_Stewart: VESPER tak 
powiedziała?! 
[19:24:59] Karol_Whiteowl: Crispin był 
jedynym człowiekiem przed Marylą 
Rodowicz. Periodt. 
[19:25:00] Vivienne: Mhm, Twoja wnuczka. 

     
[19:25:07] Vivienne: Marylą i Elżbietą* 
[19:25:13] Karol_Whiteowl: O, tak jeszcze 
Elka 
[19:25:14] Karol_Whiteowl: Xd 
[19:25:18] Crispin_Stewart: Moje 
psiapsiółki. 
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[19:25:32] Karol_Whiteowl: Po prostu 
Crispin grał z dinozaurami w rosyjską 
ruletkę i wygrał, dlatego wyginęły. 

________________________________ 

[20:31:09] Crispin_Stewart: Podam Wam 
daną osobę z serii "Harry Potter", a Wy 
będziecie musieli podać imię i nazwisko matki 
tej postaci. Pierwsza osoba, która poprawnie 
odpowie otrzyma 4 punkty, a cała reszta po 3. 
Czy to jest jasne? 
[20:31:38] prof_Nerios: No wiesz co... Całe 
szczęście, że to nie osoby z ŚMu xD 
[20:31:55] MajaGranger: Nie podsuwaj 
pomysłów 

________________________________ 

[20:42:13] MajaGranger: Fridwulfa 
[20:42:16] Karol_Whiteowl: co to za imię, 
brzmi jakby ktoś zgonował do porcelany 
na imprezie. 

________________________________ 

[19:50:12] CharlesBrouillard: prosze o 
sikpauzę 
[19:50:27] Moria_Nerios: Charles idź w 
krzaczki <Spojrzała na ucznia.> 
[19:50:42] NarcyzaZoe_Assassin: Tylko nie 
w krzaczki Kazbiela 
[19:50:57] AlanMoonstone: Cyzia, czego 
Dolores nie zobaczy, to jej nie zaboli 
[19:51:09] katja_thatcher: Krzaczek 
naskarży pewnie... 
[19:51:15] Rosalie_Devine: Biedne 
krzaczki... 
[19:51:17] CharlesBrouillard: moge isc w 
masce... 
[19:51:20] Moria_Nerios: Biedny Krzaczek 
[19:54:22] CharlesBrouillard: [Podlał 
naturalną wodą krzaczka i wrócił szybciutko.] 

________________________________ 

[19:47:40] Wiklinowy_koszyk: [CHARLES
BROUILLARD, podchodzisz do trzeciego 
kosza, w którym znajdują się kolorowe 
buteleczki. Dokładnie przeszukujesz wnętrze, 
po czym wyciągasz z niej butelkę z 
kompostem agrestowym do której była 
przyczepiona karteczka: +5 punktów.] 
[19:53:23] Moria_Nerios: Przepraszam 
bardzo, bo tu mi się uczniowie skarżą. Czemu 
każecie pić kompost? Kompotu niebyło? 
<Zamyśliła się na chwilę.> 
[19:53:56] Kwiatowa_Nathalina: ojej, chyba 

literówka się wkradła w bocie, Moria 
     
[19:53:59] katja_thatcher: Selekcję uczniów 
przeprowadzają! 

[19:54:08] Kwiatowa_Nathalina: Oczywiści

e chodziło nam o kompot  
[19:54:13] Rosalie_Devine: Biedni 
uczniowie... Aby musieli kompost pić 
[19:54:21] katja_thatcher: TO DLATEGO 
MÓJ NAPÓJ TAK ŹLE SMAKOWAŁ 
[19:54:25] AlanMoonstone: Już myślałem, 
że uczniowie piją kompost 

nieironicznie      
[19:54:59] Kwiatowa_Nathalina: Dobrze, 
już cichutko:( Po prostu wypiliście 

kompot  
[19:55:00] Vesper_DeLaurentiis: Oj tam, oj 

tam. Trzeba testować nowe smaki!  
________________________________ 

[20:38:50] ~Borgin: No no, jednak troszkę 
historii liznęliście. [Mężczyzna rozejrzał 
się po pomieszczeniu, po czym ponownie 
podszedł do stołu nauczycielskiego. 
Nachylił się do profesor Stewart i nie 
odrywając wzroku od rudego staruszka 
w kanarkowej szacie na środku sali, 
wskazał na niego ręką.] A ten dziadek, 
tam o, to czego uczy? Czy to tylko żywy 
model z Historii Magii? 

[20:39:18] prof_Crispin_Stewart:  
[20:39:37] prof_Crispin_Stewart: -1000 
punktów dla Slytherinu.      
[20:39:53] prof_Thundershout: +2000 
punktów dla Slytherinu. 
________________________________ 

[20:44:03] Vivienne: Ktoś skazbielowany 

czerpie przyjemność z dręczenia innych.  
[20:44:41] katja_thatcher: Uwielbiam to, że 
Kazbiel stał się wyznacznikiem terroru XDD 
________________________________ 

[20:43:26] OliviaSlytherin: Zoe, kiedy 
zmieniłaś nazwisko 
[20:43:28] ** odchodzi ZoeBrouillard 
[20:44:09] OliviaSlytherin: ahah 
[20:44:11] OliviaSlytherin: nara zoe 
[20:44:20] OliviaSlytherin: !note 
zoebrouillard nara ci 
[20:44:21] _Krysztalek_: Dostarcze tę 
informację do zoebrouillard 
[20:44:35] OliviaSlytherin: !note 
zoebrouillard mam nadzieje, że twoja 
poduszka jest ciepła z obu stron 
[20:44:35] _Krysztalek_: Dostarcze tę 
informację do zoebrouillard 
________________________________ 

[20:31:17] Vesper_DeLaurentiis: Chcecie, 
by było prosto czy łatwo?     
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[20:31:56] HallonWhite: Kazbiel: trudno czy 
niemożliwie? Vesper: prosto czy łatwo? 
________________________________ 

[00:17:20] Isabella_Stewart: Kopciuszek 
miał zgubiony pantofelek, Crispin będzie miał 

zgubioną szczękę  
[00:17:36] Isabella_Stewart: Taka ŚMowa 
wersja Kopciuszka, Crispuszek 

________________________________ 

[20:23:27] ** 
odchodzi _Akromantula_Danusia_ 
[20:23:28] prof_Thundershout: [Patrzy na 
akromantulę.] !akłamenti [Zmywa ją do 
gabinetu dyrektor Levittoux.] 
[20:23:33] prof_Thundershout: Nie 
dziękujcie.     
[20:23:49] Alice_Wright: Nie jestem pewna 
czy Vivienne będzie zadowolona...     
[20:23:50] Rosalie_Devine: XDDDDDDDD
DDDDD 
[20:23:56] Rosalie_Devine: Na pewno 

nie.      
[20:24:02] prof_Thundershout: Ja jestem 

pewny, że nie będzie.  
________________________________ 

[20:35:24] Rosalie_Devine: 4. Cho Chang 
[20:35:34] Alice_Wright: 20.14.1979     
[20:35:56] KassGrimshaw: Dali nowy znak 

zodiaku i jeszcze nowe dwa miesiące?     

________________________________ 

[19:16:04] Vivienne: Ja poszłam kiedyś na 
staż, bo prowadziła go osoba, z którą bylam w 

związku  To jest dopiero bez sensu.     
 
[19:16:19] prof_Thundershout: No ciekawe, 
kogo masz na myśli.     
[19:16:22] prof_Thundershout: Pewnie 
OpCM. 
[19:16:33] Vivienne: Kazbiel, jesteśmy w 

związku?  
[19:16:34] Alice_Wright: Viv była w związku 

z Kazem?  
[19:16:36] ZoeBrouillard: :O 
[19:16:37] Alice_Wright: Albo jest?? 
[19:16:39] prof_Thundershout: 
Radzieckim. 

[19:16:44] Vivienne:  

[19:16:48] prof_Thundershout:  
[19:17:03] Vivienne: Ty naprawdę chciałbyś 
ich zabić naszymi nazwiskami w parze. 
[19:17:21] prof_Thundershout: Płakaliby 
na każdym HR z nami jako przykładem. 

________________________________ 

[20:39:27] Cecily.Elton:  7. Vesper 

DeLaurentiis  
[20:39:56] Vesper_DeLaurentiis: jesuu... 

miałam laga  
[20:40:05] Vivienne: Vesp, nie wiedziałaś, 

czego uczysz?  
[20:40:06] AlanMoonstone: Vespi 
XDDDDD  
[20:40:19] Vesper_DeLaurentiis: No.. 

zapomniało mi się  

________________________________ 

[18:04:19] ** przychodzi slonecznaona... 
[18:06:25] Polly_Pipes: *Czeka aż 

deszczowyon wejdzie na czat*      
[18:07:01] Polly_Pipes: może mają dziecko 
[18:07:04] Polly_Pipes: tęczoweOno 

[18:07:06] Polly_Pipes:  

________________________________ 

[20:36:23] Moria_Nerios: 8. Z tą złą 
wersją mnie kojarzą, lecz niektórzy 
mnie na parapecie pokażą. Przecież nie 
zrobię Ci nic złego, ja nie wciągnę w 
ciemną otchłań tego. 
[20:36:30] AnnabethSnow: diabelskie sidła? 
[20:37:02] Lin_Garcia: Diabelskich sideł 

raczej nie dasz na parapet, a może  

[20:37:08] AnnabethSnow:  
[20:37:10] AnnabethSnow: W sumie 
[20:37:12] Sunniva_Sorensen: w św. 
Mungu jakiemuś biedaczkowi dali     
[20:37:17] Sunniva_Sorensen: a że była to 
jego ostatnia roślinka w życiu 
[20:37:19] Sunniva_Sorensen: to cóż 
________________________________ 

[19:59:31] Crispin_Stewart: 10. Rdzeń w 
różdżce. [6 odpowiedzi] 
[20:02:07] Vesper_DeLaurentiis: włos z 

głowy Crispina 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Dziś poczujesz morską bryzę, 

spokojnie, ja Cię nie ugryzę. 

Choć nie wiem, jak to bywa z tymi 

stworzeniami, 

które zaraz zaprezentuję przed Wami. 

Nadal twierdzę, że wredna jest ta ryba, 

lecz człowieka nie zaatakuje... chyba. 

 

Jeżanka – może znana, może nie, przez żeglarzy na pewno nielubiana. Spotkamy ją 

w Oceanie Atlantyckim, gdzieś w okolicach wschodniej Ameryki Środkowej i na 

południowych wybrzeżach Morza Sargassowego. Ciekawe jest to stworzenie, bowiem 

tu rodzi się legenda, oczywiście poniekąd ją przytoczę, cobyście mieli jakiś zarys. 

Jak wspomniałam, jeżanka nie jest cudem Matki Natury. W sumie po części jest, 

bowiem jest to ryba przekształcona z innego gatunku, a to wszystko dzięki 

zastosowaniu zaawansowanej magii. Ktoś, kto się do tego przyczynił (takie są moje 

gdybania) musiał mieć niezłe wtyki w Czarnej Magii, bowiem te „dobre” zaklęcia nie 

byłyby w stanie tego dokonać.  

To było jakoś na początku XIX wieku... Żeglarze-czarodzieje kontra mugolscy rybacy. 

Cóż to była za ustawka! Nie no, bez żartów, po prostu się nie dogadali, ci drudzy 

nieźle zaszli za skórę czarodziejom. A 

wiecie, jak to się mówi: „zemsta jest 

słodka”, czy jakoś tak. Postanowili więc 

zaszkodzić rybakom, w sumie sobie pewnie 

też poniekąd, chyba że stosowali jakieś 

zaklęcia chroniące…  

Czarodzieje użyli takich zaklęć, że z 

jednego gatunku ryb powstały agresywne i 
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naszprycowane kolcami jeżanki. Po wpłynięciu do sieci przecinały je swoim 

uzbrojeniem, więc nie dość, że sieci były do wyrzucenia, to jeszcze wszystko, co w nich 

było uciekło i tyle z tego mieli. 

Dlatego pisałam, że to wredne jest. Kolce to w rzeczywistości przekształcone łuski, 

ryba ta posiada też ostre zębiska, dzięki którym może żywić się mięsem – ryby, 

skorupiaki. Czy są takie niedobre cały czas? Raczej nie, najgorzej jest w czasie głodu i 

polowania. Wtedy nie ma zmiłuj, nie radzę się pojawiać na jej drodze, bowiem są to 

stworzenia stadne, więc atakują ilościowo. Byłyby w stanie nieźle nas podziurawić, 

jednak przeważnie nie atakują ludzi. 

Czy widać u nich różnicę między samcem a 

samicą? Niestety nie dostrzeżono tego. I tu, i 

tu mogą osiągnąć do 60 cm wielkości. 

Kolorystycznie wpadają w ciemne odcienie 

brązu i fioletu. Samice, składając ikrę, płyną 

tam, gdzie rośnie najwięcej brunatnic (takie 

glony). I tu drugi przykład, że są wredne, bo 

zostawiają swe maleństwa na pastwę losu. 

W sumie to się nie dziwię, bowiem mało 

które drapieżniki wpływają na płytkie rejony 

Morza Sargassowego... 

Jak już tyle było o ich kolcach, to jeszcze 

wspomnę, że są one wykorzystywane do 

eliksirów, a jednym z przykładów jest napój 

leczący czyraki. I to by było tyle ode mnie. 

Zapamiętajcie jedno: NIE WARTO ZADZIERAĆ Z CZARODZIEJAMI! Nigdy nie 

wiesz, co może Cię spotkać… 
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Zielnik znachora: roślina ze statusem boga? 

 

„Pod jemiołą to nie grzech, całować może nawet trzech” – 

mówiło pewne przysłowie…  

Za jedną z najpotężniejszych, a zarazem bezpiecznych roślin uważano jemiołę. Sama 

w sobie była uznawana za roślinę niezwykle wyjątkową. Jako jednej z nielicznych 

oddawano boską cześć, a nawet składano jej ofiary. Przez dłuższy czas jemioła była 

uważana w Europie za lek na epilepsję, szczególnie gdy rosła na dębach. W Japonii 

zaś wierzono, że ów roślina jest lekiem na bezpłodność kobiet.  

Uważana za pośrednika między ziemią a niebem. Jako jedyna nie rosła w ziemi, a na 

drzewach i nie potrzebowała korzeni, przez co odcięła się od doczesności tego świata. 

Wierzono, że jest czysta, nieskalana przez żaden grzech i stanowiła idealny łącznik ze 

światem istot nadprzyrodzonych.  

Co ciekawe, jemioły nie wolno było ścinać żelazem. Celtyccy druidzi używali do tego 

złotych sierpów, zaś jemioła, która spadła na ziemię, była uznawana za zły omen, gdyż 

w kontakcie z podłożem traciła swoją czystość i zostawała skalana grzechem. Druidzi 

ściętą jemiołę pakowali do białych tkanin. Następnie w ofierze składano dwa białe 

byki. Właśnie w ten sposób leczono wcześniej wspomnianą epilepsję oraz 

bezpłodność. Wierzono tak, gdyż uważano, że miąższ z jej owoców, o lepkiej i białawej 

substancji, przypominał męskie nasienie. 

W krajach afrykańskich jemioła chroniła przed czarami. W Skandynawii uważano, że 

chroni ona domostwa przed trollami. To właśnie z tą rośliną wiąże się pewna 
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nordycka opowiastka. Frigg — matka Baldura, nakazała wszystkim rzeczom na niebie 

i na ziemi przysiąc, że nie zranią jej syna. Ale, ale… Bogini zapomniała o jemiole, co 

wykorzystał Loki i przy pomocy strzały z jemioły zabił Baldura. 

Jemioła posiada przede wszystkim właściwości moczopędne i uspokajające. Zwiększa 

częstotliwość skurczów serca, rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi. 

W zasadzie składniki jemioły zależą od drzewa, na którym rośnie. Owy przedstawiciel 

flory jest tak naprawdę półpasożytem, gdyż żeruje na innych roślinach (drzewach). 

Dzięki haustoriom, czyli specjalnym przyssawkom, zagnieżdża się w swoim żywicielu i 

pobiera z niego wodę oraz sole mineralne.   

Ale uwaga… Jemiołą można się bardzo łatwo zatruć. Jak każda roślina lecznicza, 

jemioła również może być trująca. Wszystko zależy od dawki. Najbardziej trujące są 

owoce, których lepiej nie zbierać i się nimi nie bawić. To właśnie w nich zawarte są 

nasiona tejże rośliny. Jagody jemioły są pożywieniem ptaków, które rozmnażają 

roślinę, rozprzestrzeniając ją. Zjedzenie owoców przez człowieka może się skończyć 

następująco: wymioty, nudności, bóle brzucha oraz biegunka. 

Nalewka z jemioły 

Składniki: 40 g ziela jemioły, 5 g liści ruty, 5 g liści melisy, 1 litr czerwonego wytrawnego 

wina gronowego, 50 g spirytusu 

 

Sposób przygotowania: Do słoja włożyć 40 g ziela jemioły, 5 g liści ruty i 5 g liści melisy. 

Zalać 1 l czerwonego wytrawnego wina gronowego zmieszanego z 50 g spirytusu. Słój 

szczelnie zamknąć i zostawić na dwa tygodnie w ciepłym miejscu. Po tym czasie nalewkę 

przefiltrować, rozlać do butelek i szczelnie zamknąć. 

 

Działanie: Nalewka wskazana jest w leczeniu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i obfitych 

krwawień menstruacyjnych. Działa zwalniająco na pracę serca. Wpływa korzystnie na 

przemianę materii. 

 

Dawkowanie: Pić trzy razy dziennie po trzydzieści kropli na łyżkę przegotowanej wody. 
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Mitologiczny kącik 

Witamy was w (mamy nadzieję) niezapomnianej przygodzie związanej z 

wierzeniami zakorzenionymi w najróżniejszych kulturach! Nasz cykl 

rozpoczniemy od bóstw, które odcisnęły bardzo silne piętno na 

dzisiejszym pojmowaniu miłości, uczuć oraz pewnych aspektach życia 

cielesnego. Kończąc ten krótki wstęp, pamiętajcie proszę o złotej 

zasadzie: miłość ma przeróżne oblicza, zatem w żaden sposób nie można 

jej kategoryzować, ponieważ każdy pojmuje ją inaczej – nasi przodkowie 

również to robili. Życzymy udanych mitologicznych łowów! 

Sif 

Twarda nordycka skorupa w środku i piękno na zewnątrz. Toż to piękna, złotowłosa 

dama z północy, niezastąpiona żona Thora - Sif, która, no cóż... Może nie ma o niej 

mowy w ogromnym szeregu mitów z tego okresu, gdy była czczona, jednakże nasza 

bogini płodności, miłości oraz zbóż – grzesząca również urodą – ma swoją niezwykle 

przygnębiającą historię, która zakończyła się dosyć bogatym happy endem. 

Pewnie kojarzycie Lokiego? Nie, nie, nie chodzi o postać z filmów Marvela, choć 

sądzimy, że ich charaktery się znacząco pokrywają. Otóż jegomość ten znany był ze 

skłonności do oszustw oraz psot, 

którym patronował. Jego żarty były 

dosyć kontrowersyjne w Asgardzie oraz 

wszystkich dziewięciu światach, 

szczególnie, gdy bóg się upił na jednej 

ze swoich imprez. Alkohol raz jest 

boskim przyjacielem, a raz nie – 

mitologiczne postacie również mogą 

mieć kaca! W tym przypadku sprawił, 

że Loki nożyczkami obciął lśniące złote 

włosy Sif. Cóż to był za gniew! Jej mąż, 

trzaskający piorunami ze swoich oczu 

(oczywiście metaforycznie, ponieważ w tymże momencie, UWAGA!, nie uzyskał 

jeszcze swego gromowładnego młota), Thor, bardzo, ale to bardzo się zdenerwował. 
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Gdybyście mieli porównać buraka, pomidora oraz jego boską, okalaną rudością twarz, 

zapewne byłaby ona bardziej czerwona od tych warzyw. Rzucił się na swego 

przybranego brata z pięściami oraz rozkazał mu, by ten natychmiast stworzył dla łysej 

piękności nową czuprynę. Figo fago i ruszył za góry i za lasy, trafiając wprost do 

warsztatu skrzat... znaczy się karłów żyjących w jednym ze światów, czyli Nidavellirze! 

Nie były to jednak typowe karły, ponieważ ich talentem było wytwarzanie 

przeróżnych, skomplikowanych i niezwykłych w użytku przedmiotów. Brokkoraz Eitri 

– bo tak też się nazywali – zostali poproszeni o stworzenie błyszczących, długich i 

żywych włosów dla naszej bohaterki. Sądzicie jednak, że na tym się skończyło? Otóż 

nie! Poprzez zakład, wraz z uzyskaniem włosów dla Sif, świat bogów otrzymał kilka 

ciekawych przedmiotów takich jak Draupnir, czyli 

pierścień (bądź bransoleta, ponieważ tłumaczenia i 

źródła różnie podają jego tożsamość), z którego co 

dziewiątą noc tworzyło się aż osiem pierścieni. Jako 

ciekawostkę można podać, że Odyn uhonorował nim 

pogrzeb boga piękna oraz mądrości Baldura, oddając 

go na stos pogrzebowy, przez co później trafił on do 

świata umarłych, czyli Helheimu. Karły stworzyły też 

Mjollnir, znany jako młot gromowładnego Thora 

(właśnie w tym momencie go uzyskał). Oczywiście owych rzeczy było zdecydowanie 

więcej, dlatego koniecznie zachęcamy do zapoznania się z tym tematem. Można by 

rzec, że na utracie włosów Sif bogowie zrobili niezły deal! 

Sif, jak można wywnioskować, mimo swojej „nieśmiałości” w nordyckich podaniach i 

opowieściach, miała bardzo duży wpływ na późniejsze losy świata i reszty jej 

pobratymców. 

Bastet 

Egipska bogini przedstawiana z głową kota, która (o 

dziwo!) nie zasłynęła dzięki okrutnym walkom tak jak 

inne boginie egipskie. Kto by pomyślał, że do 

wyróżnienia się jako bogini potrzebne są po prostu 

delikatność (szczególnie wobec mężczyzn, czujcie się 

zaszczyceni!), ratunek boga słońca Ra przed 



 

 38 

złowrogim Wężem Chaosu – Apofisem (dzięki czemu mamy czerwonawy zachód i 

wschód słońca) oraz... koty?  

Tak, kochani, dobrze czytacie, to właśnie dzięki towarzystwu tych dumnych i pełnych 

miłości wszelakiej stworzeń Bastet stała się tak znaczącą jednostką w tej kulturze. 

Warto zaznaczyć, że dzięki niej koty zaczęły znajdować swój dom w Egipcie, ponieważ 

były utożsamiane właśnie z nią, a także powstało prawo, które zakazywało zabijania 

kotów (psst, jako ciekawostkę można dodać, że koty, tak jak i ludzie, były poddawane 

mumifikacji – więc można by rzec, że były stawiane na piedestale, prawie jak 

faraonowie i kapłani!). Co groziło za dokonanie takiej zbrodni? No cóż, taka osoba 

dostawała bilet w jedną stronę na tamten świat. Powstał także zwyczaj, iż po śmierci 

kociego pupila właściciel zlecał jego 

kremację oraz zgolenie brwi. Można wręcz 

powiedzieć, że wyprzedzali teraźniejszą 

modę.  

Wróćmy jednak do naszej bohaterki... 

Wspomniałyśmy o lwich cechach, które 

odziedziczył po niej syn. Jednak skąd one 

się wzięły? Otóż zanim przedstawiano 

naszą boginię z głową kota, na początku 

była ona przedstawiana z głową lwa. Skąd 

się jednak ona wzięła, hm? Otóż pochodzi 

to z mitu o Oku Re, które zstąpiło na 

ziemię, by ukarać nieposłusznych ludzi, 

siejąc przy tym popłoch i śmierć. Czy tylko nam się z czymś to kojarzy? Wracając, mit 

ten ewoluował i rola potężnej nemezis Re przypadła Sachmet, która swoją drogą była 

uważana za siostrę bliźniaczkę Bastet. Według niektórych podań została ona 

oddzielona od siostry po skróceniu szaleńczych mordów na ludziach. Sachmet 

pozostała tą dziką oraz nieokrzesaną (przeciwieństwem swej siostry), Bastet zaś 

zwróciła się w stronę macierzyństwa i przyjemności (w różnym rozumowaniu tego 

słowa). Idealnym przykładem tej różnorodności między nimi był fakt, iż nasza 

bohaterka głównie czczona była na wschodzie Egiptu (szczególnie w Delcie Nilu, gdzie 

znajdował się ośrodek zwany Bubastis), zaś jej siostra na północy.  
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Kult Bastet trwał od 350 r. p.n.e. do 390 r. p.n.e. i został zakończony dekretem 

cesarskim, który zabraniał czci kociej bogini. Nie przeszkodziło to jednak jej małym 

podopiecznym rozprzestrzenić się 

na cały świat i bohatersko 

wkroczyć na europejskie salony. 

[Wcale nie wyobraziły sobie kota 

w pelerynce bohatera 

wchodzącego na dwóch łapach 

do salonu.]  

Miłość do radości, cielesności oraz 

kotów to jednak nie wszystko. Bastet pałała również ogromnym uczuciem do 

wszelakiej muzyki, przede wszystkim jej pląsom nie było końca (może to ona 

zapoczątkowała makarenę, kto wie!). Jej szczególnym atrybutem była pewna 

niewielka grzechotka, z którą zapewne wyglądała jak 

małe kociątko. Owym instrumentem było sistrum, 

które zapewne kojarzycie z Rzymem oraz Grecją, 

jednakże jedyne, co ma z nimi wspólnego, to 

bezwstydne przejęcie, phi! Był on również związany z 

kultem egipskiej opiekunki rodzin – Izydy – jednakże 

na stałe przyjęło się, że ten uderzany instrument wraz z 

krzyżem życia – Ankh – tworzyły coś na wzór jej 

„własności”: życie oraz władza, jak pięknie to brzmi! 

Wnioski płynące z tej postaci: czcijmy koty, brońmy tego, co słuszne i pamiętajmy o 

szczęściu!  

Pozdrawiamy serdecznie, 
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Szczególnie istotną informacją dla początkujących zielarzy jest z pewnością podział 

roślin ze względu na ich działanie. Możemy wyróżnić rośliny: 

LECZNICZE – te rośliny znajdują zastosowanie w medycynie i 

ziołolecznictwie. Idealnie nadają się do tworzenia substancji 

leczniczych z części rośliny takich jak łodygi, liście, korzenie, a 

czasem kwiaty lub owoce. Należy pamiętać, że każda roślina lecznicza przy 

zastosowaniu większej dawki może stać się rośliną trującą! Przykłady: nagietek 

lekarski, babka lancetowata, dzika róża. 

TRUJĄCE – są to rośliny, które, jak sama nazwa wskazuje, 

zawierają w sobie substancje trujące. Są niebezpieczne dla ludzi i 

zwierząt, ponieważ mogą doprowadzić do choroby, a w niektórych 

przypadkach – do śmierci. Przykłady: konwalia, wilcza jagoda. 

ODTRUWAJĄCE – rośliny o podobnym działaniu do leczniczych, dlatego ich 

zastosowanie można odnaleźć w magomedycynie i eliksirach. Ich zadaniem jest 

pozbycie się toksyn z organizmu i zniwelowanie działania trucizny. Jakie są to rośliny 

– to zależy od tego, czym struło się wcześniej. 

REGENERUJĄCE – są to rośliny z grupy leczniczych, ale 

posiadają dodatkowe właściwości. Mogą na przykład polepszyć 

koncentrację, zwiększyć siłę fizyczną lub złagodzić stres. Często 

podawane są w celu wzmocnienia organizmu, zatem idealnie nadają się w celu 

rekonwalescencji po chorobie. Przykłady: mniszek lekarski, drzewo Wiggen. 

PRZYPRAWY – rośliny, których części lub całość można stosować 

jako przyprawę w stanie świeżym, wysuszonym lub po obróbce 

mechanicznej. Ze względu na ich smak i aromat idealnie nadają się 

jako dodatek do potraw. Przykłady: czosnek, pieprz, papryka. 

OZDOBNE – rośliny o dużej atrakcyjności ze względu na ich dekoracyjność. Takie 

rośliny słyną z pięknych kwiatów lub ozdobnych liści. Często stanowią dekorację 

domu czy też ogrodu. Przykłady: frezja, tulipan, fikus. 
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Magiczna Pani radzi 

Pytania od uczniów 

Moja przyjaciółka strasznie się zmieniła. Jeszcze 

parę tygodni temu byłem gotów skoczyć za nią w 

ogień, kochałem jak siostrę, ale teraz jej nie 

poznaję. Myślałem już nawet, czy by jej nie zostawić, bo nie umiem tak 

dalej. Ale nie potrafię. Zawsze, kiedy staram się jej wytłumaczyć, że nie 

mam już na to siły, mówi, że okej, okej, ale dalej jest to samo. Co robić?!  

Zadaj sobie pytanie: „Ile przyjaciółka znaczy dla Ciebie?”, „Jak czułeś się kiedyś w jej 

towarzystwie, a jak czujesz się teraz?”, „Czy jest coś, co mogłeś powiedzieć, a ona źle 

to zinterpretowała?”, „Jak często się spotykacie i kto pierwszy organizuje spotkanie?”. 

Jeśli Wasze relacje teraźniejsze znacznie odbiegają od tych wcześniejszych i teraz 

obawiasz się każdego spotkania z nią, to myślę, że najlepiej będzie dalej obserwować 

bieg wydarzeń i patrzeć, jak to się rozwinie. Natomiast jeśli czujesz w głębi serca, że 

Wasza przyjaźń wisi na włosku, spróbuj z nią porozmawiać o swoich obawach. Zwróć 

uwagę na jej reakcję podczas rozmowy: jeśli będzie obojętna, to znasz już odpowiedź.  

Może pewnego dnia uświadomi sobie, że miała prawdziwego przyjaciela. 

Moja przyjaźń się rozpadła. Wiem, że jest lockdown i w realu może być 

inaczej, ale padło zbyt wiele ciężkich i raniących słów. Nie wyobrażam 

sobie, żeby znów w to wejść, ale jakaś część mnie mówi, żeby się nie 

poddawać. Nie chcę tego. Jest mi teraz chyba dobrze. Co robić?  

Daj sobie czas. Najgorsze decyzje podejmuje się pod wpływem emocji. Poczekaj, ciesz 

się chwilą, a pewnego dnia, gdy spotkasz tę osobę na ulicy, zagadaj do niej. Bądź sobą! 

Od razu wyczujesz, czy jest jeszcze szansa. Kto wie, może przyjaźń znów rozkwitnie? 

Jak usunąć się z ŚM-u? Jestem tu już dwa lata, jest super… jednak 

chciałabym zająć się bardziej życiem realnym. Boję się odejść ze względu 

na znajomych i dlatego, że ŚM  w jakimś sensie mnie uzależnił. Myślałam 

nad usunięciem konta na fb , ale nie potrafię się przełamać.  
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Skupienie się na życiu realnym musi wiązać się z całkowitym odcięciem od ŚM-u. 

Poinformuj znajomych na fb, że skupiasz się teraz na osobistych sprawach, więc 

możesz być nieaktywna przez dłuuugi czas. Pozostaw po sobie jednak jakiś ślad! 

Pozwól znajomym przypominać sobie Ciebie z postów i ze wspólnych rozmów. Może 

pewnego dnia postanowisz odświeżyć stare znajomości i wrócisz? Choćby na chwilkę? 

Sposoby na nudę w domu 

Niezależnie od tego, czy szukasz rzeczy do 

zrobienia w domu samemu, czy ze swoimi 

znajomymi, zawsze jest coś zabawnego lub 

produktywnego, co moglibyście robić. Biorąc pod 

uwagę dzisiejsze wydarzenia, mówi się nam, 

żebyśmy częściej siedzieli zamknięci w czterech 

ścianach. Tak, uczucie lęku lub strachu jest 

naturalne. Ale otrzymaliśmy dar czasu – czas 

spędzony z najbliższymi. Czas więc na odpoczynek! 

 

Zorganizuj seans filmowy  

Wybierz swój ulubiony gatunek filmowy i zaplanuj wieczór 

na oglądanie filmów od początku do końca. Pomysły na 

tematyczne wieczory filmowe obejmują filmy Disneya, Gwiezdne Wojny, filmy o 

Harrym Potterze, Władcy Pierścieni, filmy Marvela, komedie romantyczne, horrory i 

tak dalej. Nie zapomnij o ulubionych przekąskach! 

Pograj w gry planszowe 

Do wyboru jest wiele gier planszowych. Możesz 

przekształcić je w turniej lub sprawdzić, w ile gier zagrasz 

w ciągu dnia. Możliwości są nieskończone! Jeśli 

natomiast znudziły ci się klasyczne planszówki, spróbuj 

stworzyć własną! Brak pomysłu? W takim razie mam dla ciebie grę Harry Potter 

Monopoly, którą możesz pobrać tutaj. Martwi cię w niej obcy język? Spróbuj 

samemu przetłumaczyć karty albo… ustal własne zasady! 

https://www.mugglenet.com/2015/04/diy-feature-harry-potter-monopoly/


 

 43 

Ułóż puzzle 

Czy wiesz, że układanie puzzli pomaga poprawić pamięć 

krótkotrwałą? To także świetny sposób na rozładowanie stresu po 

długim dniu. Jest to jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić sam w domu. 

Prowadź dziennik 

Kiedy ostatnio prowadziłeś dziennik? Miesiąc temu? Trzy lata temu? 

A może nigdy? Czas więc chwycić za długopis i zrobić dla siebie coś 

miłego. Istnieje wiele sposobów zapisywania refleksji nad swoim życiem. 

Ćwicz jogę 

Wszyscy wiemy, że regularne ćwiczenia są dobre dla ciała i umysłu. 

Jej zalety są ogromne! Pomaga m.in. utrzymać poprawną postawę 

(szczególnie podczas długiej pracy przy komputerze bądź książkach), 

rozluźnia napięte mięśnie i nie powoduje ich bólu, pomaga zachować koncentrację 

przez cały dzień, zwalcza depresję i lęk, a co najlepsze, jest idealna dla leniuszków, 

którzy nie lubią wymagających ćwiczeń! 

Przeczytaj książkę 

Co tu dużo mówić? Wystarczy ciepły kocyk, gorące kakao z piankami lub 

herbatka oraz dobra książka. 

Zrelaksuj się 

Domowe SPA to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na ukojenie 

zmysłów i zadbanie o swoje ciało. Jeśli nie masz pomysłu na wieczór, zorganizuj małą 

świątynię urody w łazience, wykorzystując rady opisane tutaj. 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie , to koniecznie do mnie 

napisz (świstoklik do formularza). Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 

http://www.ramesville.pl/uploads/files/Newsville/XLVIII.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
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Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

▪ W filmie sowy naprawdę roznosiły pocztę. Ekipa produkcyjna poddała je 6-

miesięcznemu treningowi, w którym nauczyły się roznosić listy. 

▪ J. K. Rowling planowała uśmiercić Artura Weasleya w 5 części, lecz nie mogła 

się na to zdobyć. Zamiast tego śmierć poniósł później Remus Lupin. 

▪ Istnieje teoria zakładająca, że świat czarodziejów istnieje naprawdę, a Harry 

Potter to postać historyczna. Książki z serii są jak biografia Harry’ego napisana 

przez Ritę Skeeter pod pseudonimem J. K. Rowling. Tylko mugole biorą to za 

powieść fantasy. 

▪ Harry i Ron nigdy nie ukończyli Hogwartu, tylko Hermiona po Bitwie o 

Hogwart wróciła do szkoły i zdała Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne.  

▪ Kiedy Dumbledore przyszedł do chatki Hagrida razem z Ministrem Magii, 

wiedział, że Harry i Ron ukrywali się pod peleryną niewidką, ponieważ trzymał 

on różdżkę w kieszeni i niewerbalnie użył zaklęcia Homenum Revelio, by 

sprawdzić, czy ktoś jeszcze znajduje się w tym domu. 

 

Akademia Magii Ramesville 

▪ Od V roku szkolnego Slytherin wygrał puchar domów 12 razy, Hufflepuff 8, 

Ravenclaw 9, a Gryffindor jedynie 4 razy. 

▪ Weekendowe kursy zostały wprowadzone podczas XXXII roku szkolnego, czyli 

dokładnie 10 semestrów temu. 

▪ Pracowników szkoły (oprócz nauczycieli) było 47. Wykonywali 12 różnych 

zawodów: bibliotekarz, inkwizytor, lekarz, opiekun wycieczek klimatycznych, 

opiekun zabaw, pedagog, pielęgniarka, redaktor „Newsville”, psychiatra, 

specjalista ds. quizów magicznych, szkolny grafik oraz pozostali pracownicy. 
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Pośród ankiet 

Na pytania odpowiedziało 38 respondentów. 
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Smokologia

Nie chodzę na żaden z nich
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Horoskopy 

Baran | 21.03 - 20.04 

Choć w maju energia osób spod tego znaku będzie naprawdę 

wysoka, Baranom trudno będzie wykonywać swoje obowiązki. 

Wiele rzeczy będzie Barany rozpraszać, przez co te nie będą 

miały motywacji do pracy. Zamiast tego będą wolały skupić 

się na sobie i swoim czasie wolnym. Nie powinno się więc w tym czasie zmuszać ich 

do działania. Najlepszym wyjściem będzie przeczekanie, aż motywacja nadejdzie 

sama. 

Byk | 21.04 - 21.05 

Energia tego miesiąca może pomóc Bykom w znacznym 

poprawieniu swoich wyników. Ich starania będą widoczne, i 

to w wielu aspektach życia. Nie zabraknie im także zapału, 

który pomoże w zgromadzeniu nowych funduszy. Ważne jest 

też, aby trzymać się w tym czasie z rodziną, która jest najważniejsza. Nie warto sięgać 

w przeszłość i rozdrapywać starych ran. Lepiej skupić się na tym, co jest tu i teraz. 

 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Horoskop przewiduje, że maj będzie dobrym momentem na 

poprawę swoich relacji z bliskimi. Wszystkie spory zostaną 

zażegnane, a jeśli żadne się nie pojawiły, to kontakty 

dodatkowo się wzmocnią. Bliźnięta będą wyjątkowo otwarte i 

nie będą bały się okazywać emocji czy uczuć. Chętnie spędzą ze swoimi znajomymi 

wolny czas, a także powiedzą, co je trapi. 
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Rak | 22.06 - 22.07 

Maj będzie dla Raków czasem, podczas którego trudno będzie 

skupić im się na jednej rzeczy. Energia będzie ich rozpierać, 

przez co chętnie zabiorą się za kilka rzeczy w tym samym 

czasie. Trudno będzie im się określić, która z nich jest 

najciekawsza, ponieważ wszystkie będą miały w sobie coś 

specjalnego. Rakom jednak uda się pogodzić ze sobą większość obowiązków i w tej 

kwestii miesiąc zakończą raczej spokojnie. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

Choć maj będzie dla Lwów spokojny pod względem 

emocjonalnym, to jednak zdarzy się coś, co zmieni wiele 

rzeczy. Sytuacja ta będzie najprawdopodobniej dotyczyć 

najbliższego otoczenia osób spod tego znaku. Lwy będą 

musiały także zaangażować się w sprawy rodzinne, których będzie naprawdę sporo. 

Wolny czas warto będzie poświęcić na spotkania z przyjaciółmi, a także zwykłe 

cieszenie się z życia. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Gwiazdy mówią, że miesiąc ten będzie dobrym momentem na 

rozpoczęcie lub kontynuowanie swojej aktywności fizycznej. 

Pannom nie zabraknie siły i zapału, dzięki czemu dobrze 

odnajdą się w wielu sportach. Osoby spod tego znaku, które 

pewne dyscypliny uprawiają regularnie, mogą liczyć za to na małe sukcesy. Maj jest 

też dobrym czasem na zadbanie nie tylko o własne ciało, ale i umysł. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

Miesiąc ten nadejdzie z napływem inspiracji, która pomoże im 

w odkrywaniu świeżych pomysłów, które dość szybko zostaną 

wcielone w życie. Będzie to także dobry moment na 

zrealizowanie planów, które od dłuższego czasu kiełkowały w 

głowach Wag. Wszystko to przyjdzie im z nadzwyczajną 

łatwością, której inni będą osobom spod tego znaku zazdrościli. Ich starania zostaną 

docenione i nagrodzone. 

 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Maj będzie dobrym momentem na wypoczynek oraz chwilę 

relaksu. Jeśli Skorpiony od dłuższego czasu zastanawiały się 

nad krótkimi wakacjami, to powinny udać się na nie właśnie 

teraz. Widoczny będzie też wpływ Wenus. Za sprawą tej 

planety wiele samotnych Skorpionów będzie z chęcią przebywać w towarzystwie, 

gdzie uda im się poznać nowe, ciekawe osoby. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

Prognoza przewiduje, że Strzelce będą w tym miesiącu bardzo 

zachłanne. Mocno wzrosną także ich oczekiwania wobec 

innych. Zwłaszcza osoby spod tego znaku trwające w 

związkach będą zabiegać o jak największą ilość uwagi, którą 

nie zawsze uda im się zdobyć. Maj będzie też dobrym czasem na zastanowienie się 

nad swoim zachowaniem. Może warto wyeliminować niektóre zachowania lub chociaż 

częściowo je ograniczyć? 
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Koziorożec | 22.12 - 20.01 

Za sprawą wpływu Marsa Koziorożce nie będą miały 

większego problemu z organizacją, dzięki czemu będą chciały 

prędko zrealizować większość ze swoich celów. Sama 

organizacja przełoży się także na życie osobiste osób spod tego 

znaku. Brak porządku będzie stanowczo przeszkadzał im w pracy i „trzeźwym” 

myśleniu. Będzie to dotyczyć zarówno porządku dosłownego, jak i dotyczącego 

bardziej bałaganu myśli. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Horoskop mówi, że maj może przynieść drobne kłopoty w 

związkach niektórych Wodników. Będzie się to wiązać z 

sentymentem i myślami, które często będą powracać do 

innych osób. W takim przypadku warto będzie przemyśleć to, 

czy aktualna relacja na pewno ma sens. W maju Wodniki będą także podatne na 

niektóre choroby, dlatego dobrym pomysłem będzie skupienie się na swoim zdrowiu.  

 

Ryby | 19.02 - 20.03 

Maj będzie dla Ryb innym miesiącem pod względem 

kontaktów międzyludzkich. Większość przedstawicieli tego 

znaku będzie chętnie wychodzić do ludzi i spędzać z nimi czas. 

Z radością przyjmą zaproszenia na kolejne imprezy, na 

których staną się prawdziwymi duszami towarzystwa. Będzie to także dobry moment 

na podjęcie kilku wyzwań i spróbowania nowych rzeczy. 
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Kącik artystyczny 

 

Autor: Emilie Smith z Gryffindoru 

 

Autor: Emilie Bones z Gryffindoru 
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* * * 

mówię. 

mówisz. 

słuchasz. 

nie słucham. 

mam nadzieję. 

a ja straciłem. 

rozumiem. 

a ja już nie rozumiem. 

czego? 

a co mam rozumieć? 

mnie masz rozumieć. 

więc nie rozumiem. 

a gdybyśmy rozumieli razem? 

co ty do mnie mówisz? 

co ty do mnie mówisz? 

powiedz słowo. 

mówię słowo. 

nic nie słyszę. 

a chcesz słyszeć? 

nie rozumiem. 

i ja powiem „żegnaj”. 

ale czemu? 

bo nie słuchasz. 

przecież słucham. 

puste słowa. 

Autor: Gall Anonim 
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Autor: Vicky Lee z Gryffindoru 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 21 maja  

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Waszym zadaniem będzie rozszyfrowanie sklepu z 

Ulicy Pokątnej lub Hogsmeade. Za jeden przykład 

możecie dostać 2 punkty/galeony. 

1. T_ilfitt _ Ta_ _i_g 

2. Ma_ic_ _a M_na_ _ria 

3. Ap_ek_ Sl_ _a i _ _gg_ra 

4. _io_owe K_ _lest_o  

5. A_ty_ _ły piś_iennic_e S_ri_b_lus_ 

6. K_ _ęga_n_a E_y i _lo_esy 

7. Sk_e_ S_riv_nshaf_a 

8. Cza_o_ _iej_kie _aso_y W_se_c_e 

9. Mar_o_y   sp_ _ęt d_   q_idd_tc_ 

10. S_l_p Zo _ _a 

 

Konkurs nr 2 

Wasze zadanie polega na rozwiązaniu rebusów. Za 

każdym z nich kryje się przedmiot wykładany w tym 

roku szkolnym w AMR. Poza odgadnięciem prosimy 

dopisać nauczyciela oraz stażystę/stażystów, jeśli 

takowego/takowych profesor ma pod swoją pieczą. Za 

jeden przykład można dostać 4 punkty/galeony. 

[Kliknij, by zobaczyć rebusy.]  

REDAKcja NACZELNA 

Vivienne Levittoux 

Domingo Borgia 

 

PROJEKT OKŁADKI 

Crispin Stewart 
 

KOREKTA 

Domingo Borgia 
 

REDAKTORZY 

Agusia Slytherin 

Albus Black 

Annabeth Snow 

Aria Carter 

Audrey Rosewood 

Charles Brouillard 

Cynthia Kamack 

Domingo Borgia 

Dona Ashe 

Isabella Brouillard 

Jessica Winters 

Lilith Morningstar 

Lukrecja Weasley 

Mirabel Howerland 

Moria Nerios 

Olivia Slytherin 

Rosalie Devine 

Skylar Harvey 

Tracy Granger 

Vesper De Laurentiis 

Vicky Lee 

Violet Laila Lennon 

Vivienne Levittoux 

Zoe Anderson 

 

SOWA REDAKCJI 

red.newsville@gmail.com 

 

https://justpaste.it/809za

