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Magiczny Przegląd Mediów 

[Mąka, drożdże, cukier… Składniki na najbardziej wyszukane ciasta obecne były w 

niemalże każdym kącie zamkowej kuchni Ramesville. Ciemne dotychczas ściany 

bieliły się teraz sypkimi produktami. Skrzaty domowe w przerwach między 

wyrabianiem słodkich wypieków a gotowaniem innych posiłków urządzały sobie w 

najlepsze epickie bitwy. Za amunicję służyły im drewniane łyżki i woreczki z mąką, 

a poprzewracane stoły skutecznie spełniały rolę barykady. Skrzaty nie były jednak 

same, wśród nich przebywał bowiem młody stażysta, który zobowiązał się dopomóc 

stworzeniom w szykowaniu słodkości na zbliżające się święto. Jego kruczoczarne 

włosy odznaczały się teraz bielą, a na twarzy gościł uśmiech i ślady po bitwie. Gdy 

przerwano na chwilę działania wojenne i wrócono do pichcenia, były Ślizgon 

przeglądał nowe czasopisma, mieszając jednocześnie w dużej misce składniki na 

masę karpatkową. Dzień Matki wywołał niemałe zamieszanie nie tylko w kuchni 

Ramesville, ale przede wszystkim w samym świecie magii.] 

 

W murach Ministerstwa Magii wielka radość miesza się z dość sporym oburzeniem. 

„Prorok Codzienny” już na pierwszej stronie przytacza najnowszą decyzję Ministra 

Magii związaną z Dniem Matki. Postanowiono, iż tydzień, w którym obchodzimy 

święto rodzicielek, będzie czasem wolnym od pracy dla wszystkich kobiet żyjących w 

społeczności czarodziejów. Sowy do ministra z podziękowaniami od uradowanych 

pań krążą nieustannie, jednak nie wszyscy widzą powody do świętowania. 

Powszechny sprzeciw wobec wolnego tygodnia wyraziła większa część mężczyzn 

pracujących w Ministerstwie. Naprędce zebrany komitet zapowiedział już protesty, 
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podobno trwają też kuluarowe rozmowy o zmuszeniu ministra do dymisji. Panowie, 

znajmy miarę rzeczy i doceńmy kobiety, błagam… 

W milsze akcenty brnie z kolei „Prorok Niedzielny”, oferując nam dawkę wiadomości 

ze świata sportu. Niezwykle popularna drużyna quidditcha, Sępy z Vracy, postanowiła 

uczcić Dzień Matki na swój szczególny sposób. Podczas meczu towarzyskiego ze 

swoimi godnymi przeciwnikami, Strzałami z Appleby, przerwali na chwilę rozgrywkę, 

by wykonać widowiskowy manewr. Gracze uwolnili ze swych różdżek kolorowy dym i 

latali na miotłach do czasu, aż w powietrzu zawisł ogromny napis „Kochanym 

Mamom – wszystkiego najlepszego”. W tym momencie wynik meczu zszedł na drugi 

plan. Widownia oszalała w ferworze radości i podziwu, a Strzały pogratulowały 

Sępom pomysłu i przyłączyły się do życzeń. Pamiętajcie, że sport nie tylko dzieli, ale 

też i łączy! 

W najnowszej „Czarownicy” niemalże bez zmian. Przepisy na dania, moda, uroda… 

Na uwagę zasługuje jednak artykuł z piątej strony o pomysłach czytelników na 

magiczne spędzenie Dnia Matki. Nie zabrakło w tym miejscu tradycyjnych pomysłów 

typu maraton filmowy z serią „Dziennik Toma Riddle’a” (czyżby czarodzieje 

pozazdrościli mugolom „Dziennika Bridget Jones”?), wyjście do restauracji na 

pieczonego indyka i szklaneczkę sherry czy też zakupowy szał na ulicy Pokątnej. 

Spośród wielu koncepcji wyróżnia się jedna, niezwykle ekscentryczna. Czytelniczka 

proponuje bowiem organizację wyprawy po horkruksy śladem Harry’ego Pottera. 

Dzięki teleportacji planuje odwiedzić z mamą takie miejsca jak Hogwart, Dolina 

Godryka czy Bank Gringotta. O tym, jak planuje wejść do pilnie strzeżonych 

placówek, kobieta nie poinformowała. Nie wiadomo, czy życzyć szczęścia, czy może 

poinformować aurorów… 

W tym miejscu powinna pojawić się tradycyjna krytyka „Żonglera”, ale Kryształek 

wparował do kuchni Ramesville i dołączył do zabawy z innymi skrzatami, rzucając w 

nich egzemplarzem tego czasopisma. Przynajmniej wie, do czego „Żongler” się 

nadaje…  

Prezent dla mamy, który zamówiliście z MagiExpress okazał się totalnie nietrafiony? 

Sukienka okazała się za duża, a pamiątkowa poduszka nie jest w pożądanym kolorze? 

Z pomocą przychodzą porady redaktorów „Transmutacji Współczesnej”! Dużo uwagi 

poświęcają tematowi transfiguracji rozmiaru i barwy, przekonując, iż czytelnicy w 

przypadku nieudanych prezentów skarżą się przede wszystkim na te dwa aspekty. Tak 



 

 5 

więc śmiało powiększajcie zbyt ciasne spodnie za pomocą Engorgio, zmniejszajcie 

ciężkie i nieporęczne kapelusze dzięki Reducio, a smutną szarą laurkę pokolorujcie 

zaklęciem Ilivie chromo. I zapamiętajcie – chwyt alfa, manipulacja pojedynczego 

puknięcia! Żeby później nie było, że nie ostrzegaliśmy… 

„Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” reklamuje na okrągło! Mało muzyki, dużo okazji, 

a to wszystko specjalnie dla naszych kochanych rodzicielek. Przytaczamy poniżej 

najciekawsze promocje prosto z ulicy Pokątnej. Madame Potage, właścicielka sklepu 

„Kotły – wszystkie rozmiary” doskonale zdaje sobie sprawę, że długie wycieczki w 

góry czy do lasu budzą wilczy apetyt, a zabieranie ze sobą mosiężnego naczynia nie 

jest najwygodniejsze. Dlatego rabat 50% na składane kociołki to okazja do 

ugotowania dobrej zupy w samym centrum puszczy. Lodziarnia pana Floriana 

Fortescue poleca dla matek wraz z pociechami lody śmietankowo–truskawkowe w 

okazyjnej cenie 2 knuty, zaś Madame Primpernelle w swym sklepie do każdych 

zakupów dodaje fiolkę eliksiru upiększającego za darmo. Korzystajcie, póki się da! 

„Potterwarta” podaje wspaniałe wieści, które ucieszą przede wszystkim fanów 

ziejących ogniem stworzeń. Rubeus Hagrid, gajowy Hogwartu, poinformował 

słuchaczy, iż Norberta, samica norweskiego smoka kolczastego przebywająca obecnie 

w Rumunii, doczekała się potomstwa! Malutki synek wykluł się ledwie parę dni temu, 

lecz już zaczyna dokazywać. Podobno śladem matki podpalił nieco brodę Hagridowi, a 

później zaczął węszyć po okolicy w poszukiwaniu pożywienia. Ze sprawdzonych 

informacji wiemy, że smok otrzymał imię Norbert, tym razem bez pomyłki płci jak w 

przypadku Norberty. Świeżo upieczonej mamie oraz młodemu smoczkowi życzymy 

zdrowia! 

Doskonale wiem, że za każdym razem, gdy spojrzę na tablicę ogłoszeń Akademii 

Magii Ramesville, nie zawiodę się. Ileż tam się dzieje! Cały czas można brać udział w 

pojawiających się co chwilę konkursach przedmiotowych, codziennej zabawie Happy 

Rames czy Rubinowych Wyzwaniach. Mamy też za sobą tradycyjny Tydzień Zabaw 

Magicznych, podczas którego posypało się mnóstwo punktów oraz galeonów. 

Korzystajcie z pieniążków mądrze i nie przewalcie na głupotki! 

Czas ucieka nieubłaganie niczym ognista whisky z butelki. W związku z tym, iż połowa 

roku akademickiego już za nami, postanowiono zamknąć możliwość zapisów na 

ucznia. Ci, którzy nie zdążyli dołączyć do naszej społeczności niech się jednak nie 

martwią. Wasze zgłoszenia nie zostaną pominięte, będziecie wszakże dodani po 
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zakończeniu obecnego semestru. Póki co możecie śmiało uczestniczyć w rozmowach 

w Kryształowej Komnacie i poznawać mury naszej szkoły. Zapraszamy!  

Tegoroczny zespół prefektów po raz kolejny otwiera przed uczniami możliwość 

przedniej zabawy z dala od czujnego wzroku nauczycieli. Sobotnie wieczory to czas 

Pokoju Życzeń! Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie smakowitego 

poczęstunku oraz godziwego zarobku. Co jednak najważniejsze, wydarzenia obfitować 

będą w udaną zabawę i fantastyczną atmosferę. Rezerwujcie sobie soboty, bo z 

pewnością nie chcecie, by drzwi Pokoju Życzeń okazały się dla was zamknięte! 

Dopiero co zakończyliśmy uczęszczanie na kursy pt. „Kryptozoologia” oraz „Gwiazd 

naszych wiedza”, a tu już czekają na nas kolejne spotkania z niecodzienną wiedzą. W 

bibliotece odkryjecie, iż nadszedł „Czas kobiet”, zaś w galerii portretów otworzą się 

przed wami arkana „Artyzmu magicznego”. Niezmiennie też korzystać można z 

dobrodziejstw Klubu Pojedynków oraz kursu Smokologii. Sami widzicie, że weekendy 

w akademii pozbawione są nudy! 

 

 

Chyba czas najwyższy posprzątać kuchnię, bo 

skrzaty domowe kończą powoli wypieki, a w 

pomieszczeniu panuje, delikatnie mówiąc, 

artystyczny nieład. Żegnam się więc z 

Państwem i chwytam za miotłę. 

Specjalnie dla Was, 
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Osobistości od drugiej strony: Lilo Delune 

Alice: [Usłyszawszy pukanie w drzwi, od razu zerwała się z miejsca i zaprosiła swoją 

dzisiejszą rozmówczynię do pomieszczenia. Uścisnęła Lilo na przywitanie, po czym 

wskazała jej na fotel, sama zasiadając na drugim, stojącym po przeciwnej stronie. 

Dopiero po zajęciu miejsca spojrzała z delikatnym uśmiechem na ustach na 

dziewczynę, podsuwając w jej kierunku filiżankę z herbatą.] Dzień dobry, Lilo, 

miło Cię widzieć! Cieszę się, że znalazłaś chwilę na rozmowę ze mną.  

Lilo: [Ośmielona niespodziewanym uściskiem dziewczyna od razu się rozluźniła. W 

pomieszczeniu panowała wyjątkowo przyjazna atmosfera, dzięki czemu towarzyszące 

jej zdenerwowanie lekko odpuściło. Powoli sięgnęła po herbatę, starając się zbytnio 

jej nie rozlać, w takich momentach emocje 

brały jednak górę.] Dzień dobry, Alice! 

Mnie również bardzo miło Cię 

widzieć, nawet nie zdajesz sobie 

sprawy jak! Od razu muszę 

podziękować za zaproszenie – 

sprawiłaś mi tym ogromną 

niespodziankę i niemały zawał. 

[Odetchnęła z ulgą, widząc, że dziewczynie 

szybko poszło rozluźnienie się - w końcu w 

przyjemnej atmosferze zawsze lepiej 

rozmawiać.] Nie będę przedłużać, bo 

zapewne masz swoje inne 

obowiązki, więc przejdźmy do 

pytań! [Spojrzała w przygotowane przez 

siebie wcześniej notatki, jednocześnie łapiąc za swoje pióro. W końcu musiała być 

gotowa do zapisania każdego słowa.] Nie chciałabym przerwać tradycji 

wywiadów, zatem moje pierwsze pytanie jest oczywiste: Jak trafiłaś do 

Świata Magii i jak wyglądały Twoje początki? Jest jakieś wydarzenie z 

Twoich pierwszych dni w Akademii, które wyjątkowo mocno zapadło Ci w 

pamięć? 
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[Uśmiechnęła się pod nosem. Spodziewała się tego pytania, jednak i tak dłuższy 

moment zastanawiała się nad odpowiedzią.] Sam początek mogę wskazać nawet 

palcem. [Rozejrzała się zaciekawiona, czy nie kręci się tu jedna z osóbek, która 

również pracowała w redakcji.] Trafiłam tu przez jedną z reklam Zoe – choć 

pewnie nie ja jedyna, ma rozmach dziewczyna! [Zaśmiała się pod nosem. 

Przez moment skupiła swoje myśli i wbiła wzrok w obicie podłokietnika fotela, 

zdawała się gdzieś odlatywać myślami 

szukając odpowiedzi.] Od razu przykuło 

to moją uwagę, ponieważ nigdy 

wcześniej nie słyszałam o czymś 

podobnym. Nie ukrywam, że jest mi 

ogromnie żal, że trafiłam do tego 

świata tak późno, ale jednocześnie 

cieszę się, że w ogóle tutaj dotarłam. 

[Starała się pokrzepić siebie w myślach, co 

wywołało nawet lekki uśmiech na jej 

twarzy.] Dokładnie pamiętam 

początki, zresztą było to tak 

niedawno… można w sumie śmiało 

powiedzieć, że nadal jestem na 

samym początku. [Rozmarzyła się 

lekko, przypominając sobie wszystkie 

wydarzenia po kolei. Po głowie krążyło jej 

naprawdę wiele cudownych wspomnień.] 

Przede wszystkim zupełnie nie wiedziałam, czego mogę się tutaj 

spodziewać. Dormitoria, zajęcia na chacie, konkursy, nawet Quidditch…? 

Byłam ciekawa, jak to wszystko jest zorganizowane, cała otoczka 

wyglądała bardzo profesjonalnie. [Sięgnęła po filiżankę i spokojnie upiła łyk 

herbaty. Myślami wróciła do czasu, gdy przeglądała zawzięcie całe AMR z 

nieukrywanym podziwem.] Z początku podchodziłam do ŚM z dystansem, ale 

stwierdziłam, że dam mu szansę i spróbuję swoich sił. Nie zdziwię chyba 

nikogo, gdy powiem, że byłam pod ogromnym wrażeniem tego, co 

zastałam i jak bardzo przerosło to moje najśmielsze oczekiwania… [Na 

moment ucichła odkładając herbatę i zastanawiając się w którą stronę poprowadzić 
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swoją wypowiedź.] W międzyczasie miałam trzy tygodnie przerwy związanej 

z obowiązkami i wyjazdami, jednak w końcu postanowiłam wrócić i 

spróbować wszystko nadrobić. Zaległości było naprawdę sporo, a ja 

należę raczej do grona osób stroniących od napisania czegokolwiek, 

zdecydowanie częściej w mojej dłoni gości ołówek aniżeli pióro, więc 

każda praktyka, klimat czy opowiadanie były dla mnie sporym 

wyzwaniem i zajmowały mi wiele czasu. [Odgarnęła kosmyk włosów plątający 

się przed jej oczami, stwierdzając jednocześnie w myślach, że mimo, iż jest znacznie 

lepiej niż na początku i przychodzi jej to z większą łatwością, to niestety nadal nie jest 

orłem w tej dziedzinie.] Miałam zamiar odpuścić i wrócić na świeżo w 

nowym roku szkolnym. W tamtym momencie otrzymałam maila z 

odpowiedzią na jedną z praktyk, która bardzo mnie pokrzepiła. 

Stwierdziłam, że zacisnę pas i zdam rok, choćby i na słabych ocenach, a 

oceny okazały się być lepsze niż sądziłam. [Poprawiła się na miejscu i 

kontynuowała swoją wypowiedź.] Poza 

tym każde większe wydarzenie na 

czacie, czy to otrzęsiny, rozpoczęcie 

roku czy też jego zakończenie 

wzbudzały we mnie wiele emocji. 

Nie wspominając o momencie, gdy 

otrzymałam swój pierwszy tytuł… 

[Spojrzała na Alice, kontynuując swoje 

słowa.] Byłam pod piorunującym 

wrażeniem tego, jak wiele pracy, 

energii i poświęcenia wszyscy z 

siebie dają, żeby zbudować tak 

fantastyczne miejsce.  

[Z zaciekawieniem wysłuchała Lilo, 

zapisując jednocześnie każde jej słowo.] 

Cieszę się, że mimo krótkiej 

przerwy wróciłaś! Początki raczej nie są łatwe... W końcu sama mogłaś 

się o tym przekonać. [Wzięła głęboki oddech i odgarnęła włosy, aby po chwili 

przejść do kolejnego pytania.] Podejrzewam, że jednym z bardziej 

przełomowych wydarzeń w Twoim magicznym życiu było wybranie Cię w 
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tym roku prefekt naczelną. [Sama wróciła chwilowo myślami do tegorocznych 

otrzęsin, jednak szybko ogarnęła się i spojrzała wprost na swoją rozmówczynię.] Dla 

niektórych mogło być to małym zaskoczeniem, w końcu jeszcze rok temu 

byłaś tą cichą myszką AMR… Jak czujesz się w tej roli i jak idzie Ci 

dogadywanie się z drugą naczelną – Skylar Harvey? 

[Zaśmiała się, nie ukrywając rozbawienia.] Spodziewam się, że dla znacznej 

większości było to ogromnym zaskoczeniem… W tym dla mnie samej.  

[Nadal roześmiana wygładziła sukienkę na kolanie, przywołując na myśl tak silne 

wspomnienia.] Z początku myślałam o sprawdzeniu się w roli prefekta 

domowego, jednak szybko ten pomysł uciekł mi z głowy – uważałam, że 

jest sporo Puchonów, którzy zdecydowanie lepiej poradzą sobie z tą 

funkcją. Osoby znające ten świat lepiej niż ja – bo właśnie taką rolę w 

moich oczach pełnił prefekt. [Kontynuowała, zwracając swój wzrok na Alice.] 

Nie ukrywam, że bez dopingu Puchonów oraz opiekunów zapewne nie 

rozmawiałybyśmy teraz. Sama 

raczej nie podjęłabym tej decyzji. 

[Przywołała na myśl konkretne osoby, 

które dokładnie pamiętała. Samo 

wspomnienie wywoływało szczery 

uśmiech na jej twarzy.] Do końca 

byłam przekonana, że idę bardziej 

na „słupka”, więc możesz sobie 

wyobrazić jak ogromne było moje 

zdziwienie, gdy zobaczyłam swoje 

nazwisko przy prefektach 

naczelnych podczas otrzęsin – nie 

trafiałam w klawisze kolejne pół 

godziny. [Zaśmiała się pod nosem i 

pomyślała, że chyba czas kupić leki na 

serce albo większy zapas melisy.] Nie ukrywam, że czuję się w tej roli bardzo 

dobrze. Na początku oczywiście były wątpliwości i ogromny stres 

spowodowany obawą, czy na pewno podołam i spełnię oczekiwania wobec 

takiego stanowiska. Jednak po pierwszych zabawach spuściłam z siebie 

powietrze i naprawdę świetnie się bawiłam. [Uśmiechnęła się pod nosem, 
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przypominając sobie siebie oraz jej połówkę naczelną totalnie zestresowane i płaczące 

ze śmiechu podczas ich pierwszej zabawy.] Jeżeli chodzi o współpracę ze 

Skylar… [Zawiesiła na chwilę głos.] Mogę śmiało powiedzieć, że dopełniamy 

się na tym stanowisku idealnie. Mamy dość konkretny podział 

obowiązków, każda czuje się pewnie w czymś innym, przez co pracuje 

nam się razem naprawdę bardzo dobrze. Jedna tworzy zarys, druga 

ubiera go w słowa, potem kolejna wprowadza zmiany i tak dalej. Sky 

pracuje w dzień, ja oczywiście… w nocy. [Zrobiła dramatyczną pauzę, jak gdyby 

kogokolwiek miało to zaskoczyć.] Dzięki czemu, gdy rano Skylar siada do 

pracy, ma przed sobą materiał, którym ja zajmowałam się nocą, a ja 

siadając wieczorem mam obraz tego, co moja połówka wymyśliła w dzień. 

Praca całą dobę, można powiedzieć, ale naprawdę dobrze się to w naszym 

przypadku sprawdza. Zawsze chodzimy na kompromisy i potrafimy się 

dogadać bez problemu tak, aby każda była zadowolona i zrealizowała 

swoje własne pomysły. Jestem bardzo 

wdzięczna i szczęśliwa, że udało mi się 

trafić na tak wspaniałą współnaczelną, 

praca z nią to czysta przyjemność. 

[Rzuciła Alice uśmiech pełen szczerości.] 

Współpraca i zrozumienie wśród 

prefektów to, według mnie, klucz do 

sukcesu, tak że cieszę się, że udaje wam 

się dobrze dogadywać! [Kiwnęła lekko 

głową, zapisując jeszcze jedno słowo w 

notatniku.] Mam do Ciebie jeszcze 

ostatnie pytanie związane ze szkołą! Rok 

szkolny kończy się lada moment, więc 

tym samym jesteś coraz bliżej uzyskania tytułu absolwentki Akademii. 

Masz już jakiś plan, co chciałabyś robić po zakończeniu nauki w 

Ramesville? [W oczekiwaniu na odpowiedź, upiła łyk herbaty ze swojej filiżanki, po 

czym ponownie skupiła swój wzrok na naczelnej.] 

[Zastanowiła się dłuższą chwilę nad odpowiedzią, wpatrując się w kąt pomieszczenia.] 

Plany są, nie ukrywam. [Wróciła wzrokiem do Alice.] Marzy mi się staż z 
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konkretnego przedmiotu, jednak obawiam się, że najwcześniej zdecyduję 

się na jego realizację dopiero w styczniu. Jeżeli moje prywatne plany 

dojdą do skutku, mogę mieć problem z zaliczeniem roku jesienią, a 

chciałabym poświęcić stażowi jak najwięcej uwagi. [Błądziła palcami po 

filiżance, zbierając myśli, jakby miało to jej pomóc w skupieniu się.] Jednak bez 

wątpienia jest to cel, do którego dążę. Jedno jest pewne - nigdzie się nie 

wybieram i z przyjemnością będę starała się realizować kolejne plany. 

Brzmi ambitnie! Będę trzymać kciuki, aby udało Ci się osiągnąć swój cel. 

[Uśmiechnęła się lekko.] Powoli zbliża się Dzień Matki, więc na tym też 

chciałabym się nieco skupić. [Wzięła głęboki oddech.] Masz jakieś swoje 

tradycje związane z tym świętem? 

Albo po prostu – jak lubicie razem 

spędzać ten dzień? [Założyła nogę na 

nogę, obserwując swoją rozmówczynię.] 

[Upiła łyk herbaty po czym ostrożnie 

odstawiła filiżankę, starając sobie 

przypomnieć, jak wygląda taki dzień.] 

Ciężko powiedzieć, bym miała z 

mamą jakąś tradycję. To osoba 

zdecydowanie należąca do grona 

mam, które „nigdy niczego nie 

potrzebują” i „proszę nic nie 

szykować!”. [Zaśmiała się na 

wspomnienie tych słów, można powiedzieć, 

że wręcz usłyszała owe formułki w głowie z towarzyszącym im stanowczym głosem 

swojej mamy.] Zawsze staram się spędzić z nią jak najwięcej czasu, którego 

momentami na co dzień brakuje, jak każdemu. Koniec końców i tak 

szykuję jej drobny upominek - taki, który czuję, że sprawi jej radość. 

Ostatnio starałam się również zorganizować nam wspólny weekend 

gdzieś w Europie. Zawsze chciałam ją zabrać w miejsce, gdzie nie 

spodziewałaby się, dokąd jedziemy. Ale niestety czasy mamy, jakie mamy 

i plany te po raz kolejny jestem zmuszona odłożyć. Mimo wszystko jestem 
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przekonana, że w końcu dojdą do skutku! [Odpowiedziała stanowczo, starając 

sama siebie przekonać, że ten moment nadejdzie szybciej niż się spodziewa.] 

Myślę, że liczy się każdy, nawet najmniejszy gest i sama pamięć jest warta 

docenienia! [Zamyśliła się na kilkanaście sekund, po chwili zaglądając w notatki.] 

W uniwersum HP możemy zobaczyć wiele twarzy matczynej miłości. 

Gdybyś miała możliwość wybrać 

jedną z matek z sagi, która by Cię 

wychowywała, kto by to był? 

 [Dłuższy moment milczała, 

zastanawiając się nad odpowiedzią. 

Ponownie sięgnęła po filiżankę z 

herbatą i zamyślona upiła kolejny łyk.] 

Powiem szczerze, że nigdy nad 

tym się nie zastanawiałam i 

ciężko mi odpowiedzieć na to 

pytanie. [Westchnęła, odstawiając 

filiżankę na stolik.] Jest tak wiele 

barwnych, ciekawych, a przede 

wszystkim różnych postaci, że 

trudno byłoby mi wybrać jedną. 

[Starała się znaleźć odpowiedź gdzieś 

w zakamarkach rozbieganych myśli, jednak bez skutku.] Wydaje mi się, że nie 

jestem w stanie wskazać jednej konkretnej osoby. Dla mnie każda matka 

jest cudowna tak długo, jak dba o swoje dziecko, chce dla niego jak 

najlepiej i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Taki zestaw to już 

naprawdę bardzo duży pakiet szczęścia dla dziecka, a niestety nie każde 

jest takim farciarzem, by tego uświadczyć. [Zerknęła na Alice, starając się 

wyczytać z jej wyrazu twarzy jakąś reakcję, wiedząc, że zapewne nie takiej odpowiedzi 

się spodziewała. Poprawiła się na miejscu jeszcze chwilę, starając się wybrać jedną 

postać, przez którą najbardziej chciałaby być wychowana, jednak nie potrafiła dojść 

do żadnego słusznego w jej opinii wyboru.] 

To prawda! Każda matka na pewno była wyjątkowa na swój sposób. 

[Spojrzała po raz ostatni w notatki, upewniając się, że wszystko zapisała, a każde 
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pytanie, które zaplanowała na dzisiejszy wywiad, zostało zadane. Dopiero wtedy 

odłożyła notes na bok.] I tym sposobem dobrnęłyśmy do końca rozmowy. 

Zanim jednak uciekniesz, chciałabyś dodać jeszcze coś od siebie lub kogoś 

pozdrowić? Teraz masz na to chwilę! 

[Dziewczyna, w głębi duszy 

uradowana, że miała okazję usiąść w 

fotelu na przeciwko Alice, zastanowiła 

się chwilę.] Na pewno chciałabym 

podziękować raz jeszcze za 

zaproszenie! [Spojrzała na Alice 

rozpromieniona.] Nigdy bym nie 

pomyślała, że będę miała 

przyjemność spotkać się i 

porozmawiać w takich 

okolicznościach. [Dodała po chwili, 

lekko podnosząc się na miejscu i 

poprawiając niesforny kołnierzyk.] 

Myślę, że chciałabym przede 

wszystkim pozdrowić z całego 

serducha całą społeczność, która tworzy to wspaniałe miejsce. Bez dwóch 

zdań są to niesamowite osoby z cudowną zajawką. [Zamyśliła się na moment, 

starając się podsumować wszystko to, co wpadło jej do głowy. Bez wątpienia 

uwielbiała ludzi z tak ciekawymi zainteresowaniami.] Aha, zapomniałabym… 

[Zawiesiła się na sekundę i wydukała lekko speszona.] Pozderki dla Katji i 

Hallon. [Szepnęła pod nosem z prędkością światła, wiedząc, że kruchonki nie 

przebaczą jej zmarnowanej okazji do pozdrowień.] Myślę, że to wszystko!  

W takim razie dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony czas! [Posłała jej 

delikatny uśmiech, schowała notatnik i odprowadziła dziewczynę do wyjścia.] 
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Z magicznej biblioteczki 

„Chciałem ci tylko udowodnić, że pozory czasami mylą i że zajmując 

pozycję, która wydaje się gorsza, nie jest się koniecznie skazanym na 

przegraną.” 

„Podpalacze książek” to trylogia autorstwa Marine Carteron, która jednocześnie bawi 

czytelnika zabawnymi dialogami i porusza ważne tematy dotyczące wartości, o 

których może w codziennym życiu zapominamy. Przyjaźń, lojalność, zdolność do 

poświęceń, braterstwo i humor to 

rzeczy, których zdecydowanie w tej 

serii nie brakuje. 

Tytuły już samą nazwą budzą 

zainteresowanie. Nieco tajemnicze i 

intrygujące oddają w pełni swoją 

treść. Carteron wprowadza nas we 

względnie zwykłą rzeczywistość rodzeństwa Marsów zamieszkujących Paryż. Z każdą 

kolejną stroną wszystko zaczyna się jednak komplikować i odchodzić od ogólnie 

pojętej normalności. 

Życie czternastoletniego Augusta i jego nieco młodszej siostry Cezaryny zmienia się w 

momencie, w którym ginie ich ojciec – kustosz Francuskiej Biblioteki Narodowej. Nic 

jasno nie wskazuje na sprawcę, okoliczności tej śmierci są dla większości zagadką, 

wiele aspektów owianych jest tajemnicą… 

Niedługo po tym przeprowadzają się do dziadków zamieszkujących posiadłość będącą 

niegdyś ostoją templariuszy. Sprawy nabierają tempa, przed dziećmi odkryte zostają 

rodzinne tajemnice. Okazuje się, że ich rodzina od wieków wplątana jest w wojnę. 

Wojnę toczącą się między tymi, którzy 

pilnują pewnej tajemnej wiedzy, a 

tymi, którzy chcą wykorzystać ją 

przeciwko ludzkości. Wszystko 

zapisane w starych księgach oraz 

ukryte w najróżniejszych miejscach jest 

w ciągłym niebezpieczeństwie i trzeba 

dołożyć wszelkich starań, by nie 



 

 16 

dostało się w niepowołane ręce. 

Zaczyna się wyścig z czasem. Podpalacze, czyli ci „źli”, nie dają za wygraną i za 

wszelką cenę chcą zdobyć to, na czym najbardziej im zależy. Na czytelnika czeka wiele 

plot twistów, wątków, intryg i kilkusetletnich spisków, które dopiero mają ujrzeć 

światło dzienne. Bohaterowie staną przed wieloma wyzwaniami, będą musieli stawić 

czoła swoim lękom, które nie zawsze będą tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. 

Wielokrotnie też pokażą jaka siła w nich drzemie i do jakich poświęceń są zdolni. Po 

drodze czeka wiele postaci, zarówno tych wartych zaufania jak i tych mających złe 

zamiary, tylko czy od razu wiadomo kto jest kim? Jaki będzie finał tej gonitwy? 

Jest to zdecydowanie seria dla osób lubiących akcję, zagadkową aurę i odkrywanie 

kolejnych tajemnic. Miłej lektury! A z okazji nadchodzącego Dnia Matki wszystkim 

mamom - zarówno ŚM-owym, jak i realnym - życzę wszystkiego, co najlepsze! 
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Z czeluści Internetu 

„Harry i Ginny. Czy ich miłość przetrwa wszystkie problemy?” 

Miłość to piękne uczucie. Jest jak skrzydła, 

które mogą unosić nas w powietrzu. Jednakże 

warto zaznaczyć jedną, bardzo istotną 

kwestię. Miłość nie zawsze jest prawdziwym 

uczuciem. Jest ona bowiem sacrum dla 

każdego, kto ją znajdzie. Spotyka nas w 

najbardziej niespodziewanym momencie i 

stajemy się jej niewolnikami na wieki. 

Prawdziwej miłości nie da się wyzbyć. Jeśli 

raz opęta nasze serce, nie opuści go nigdy. 

Choćbyśmy chcieli się jej pozbyć za wszelką 

cenę, nie da się. Wróci jak bumerang ze 

zdwojoną siłą i wciągnie nas jeszcze bardziej. 

„Czy ich miłość przetrwa wszystkie 

problemy?” jest naprawdę zniewalającym 

opowiadaniem. Niezachowanie kanonu siódmej części Harry’ego Pottera tylko dodaje 

temu opowiadaniu uroku. Miłość tytułowych bohaterów jest niezaprzeczalna. Mimo 

że osobiście nie przepadam za paringiem Hinny, od każdej reguły znajdzie się jakiś 

wyjątek. Ten blog jest wręcz wypełniony emocjami po brzegi. W jednym rozdziale 

można odczuwać radość, skakać z podekscytowania i trząść się ze zdenerwowania. 

Wyjątkowe w nim jest to, że akcja jest naprawdę dynamiczna. Mimo swojej 

obszerności, to opowiadanie posiada bardzo prężną fabułę i niesamowite zwroty akcji. 

Historia rozpoczyna się w przededniu ostatecznej bitwy z Voldemortem. Celowo nie 

użyłem tutaj zwrotu „Bitwa o Hogwart”, ponieważ walki mają miejsce na 

przedmieściach Londynu. Harry pokonuje Voldemorta, ale zostaje potraktowany 

potrójnym Cruciatusem. W stanie krytycznym ląduje na oddziale w Szpitalu św. 

Munga. Przez dwa tygodnie nieustannie czuwa przy nim Ginny, co jest bardzo 

wzruszającym elementem. Następnie odbywa się ślub Rona i Hermiony. Czy był to 

dobry pomysł? 
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Po wszystkim ma miejsce powrót do 

Hogwartu. Pan Potter otrzymuje bardzo 

niecodzienną propozycję od profesor 

McGonagall – ma być jednocześnie uczniem 

i nauczycielem Obrony przed Czarną Magią. 

Rok szkolny także nie przebiega bez 

zakłóceń. Śmierciożercy dają o sobie znać, a 

przywództwo nad nimi obejmuje Lucjusz 

Malfoy. Chce dopaść Złotego Chłopca, 

którego obwinia o śmierć ukochanego syna. 

Jaka historia kryje się za tą żądzą mordu? 

Co takiego wydarzyło się w przeszłości i jak 

to, co było kiedyś będzie współgrać z 

teraźniejszością? Czy państwo Potter będą mieli możliwość zaznania szczęścia i 

spokoju? 

Zastanawiacie się pewnie, co to ma do zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Matki. 

Harry i Ginny mają dzieci, które również zostaną uwikłane w zemstę Malfoya. Jedna 

ze scen z tego utworu do złudzenia przypomina 

sytuację w domu Potterów z 31 października 

1981 roku. Ginny, podobnie do Lily Evans, nie 

zawaha się stanąć pomiędzy swoim dzieckiem 

a śmiercią. Jak to się skończy? Dowiecie się po 

przeczytaniu, do czego gorąco zachęcam. 

 

Z życzeniami miłej lektury i wszystkiego, co 

najlepsze każdej matce, 

Albus S. H. S. Black 
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Skrzacia kuchnia 

Zielone smoothie owocowe 

Składniki: 

― kiwi; 

― banan; 

― pół awokado; 

― szklanka wody.  

Sposób przygotowania: 

Obierz awokado, pozbądź się pestki i umieść 

owoc w kielichu blendera. Obierz ze skórki kiwi 

i banana, a następnie wraz ze szklanką wody 

dodaj do blendera. Dokładnie zmiksuj. Po 

wymieszaniu przelej zawartość do szklanki i 

delektuj się smakiem. 

Pieczona owsianka czekoladowa 

z malinami 

Składniki: 

― 1 szklanka płatków owsianych 

górskich; 

― 2 jajka; 

― 1 szklanka mleka; 

― 2 łyżki ciemnego kakao; 

― 2 łyżki masła orzechowego lub nutelli; 

― 2 łyżki cukru lub jego zamiennika; 

― mrożone lub świeże maliny (wiśnie i 

truskawki też będą świetnie pasowały); 

― opcjonalnie na wierzch: posiekana 

gorzka czekolada – 1/3 tabliczki lub 

orzechy/bakalie. 

Sposób przygotowania:  

Maliny (lub inne owoce - mogą być 

rozmrożone) rozłóż na dnie naczynia 

żaroodpornego (blaszka 20x30 cm lub 

mniejsze foremki do sufletów). W misce 

wymieszaj wszystkie pozostałe składniki. 

Równomiernie rozprowadź powstałą masę na 

owocach. Na wierzch możesz dodać swoje 

ulubione dodatki, np. posiekaną czekoladę i 

orzechy. Owsiankę piecz w piekarniku 

nagrzanym do 180°C przez około 25-30 minut. 

Gotową owsiankę można pokroić jak ciasto i 

zajadać zarówno na ciepło, jak i zimno! 

 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Niespodziewany gość 

Czas pędził na łeb na szyję, a w kalendarzu nieuchronnie zbliżała się data końca roku. 

Oczywiście po drodze czekało jeszcze wiele ciekawych i pełnych emocji wydarzeń, ale 

sam fakt przekroczenia połowy magicznego semestru oddziaływał na wszystkich. 

Niektórzy w panice zabierali się za poprawianie ocen, inni postanowili usiąść w końcu 

do książek, udając, że to wcale nie jest ich pierwszy raz w szkolnej bibliotece. Ten 

dziwny nastrój dotknął również Puchonów, którzy wyjątkowo nie wiedzieli co ze sobą 

zrobić. Ich opiekunowie stawali na głowie, żeby wszystko było po dawnemu, ale nic 

nie mogli poradzić na panującą chandrę. Wydawało się, że już wszystko stracone, a 

Puchoni aż do końca roku będą smętnie, zupełnie jak nie oni, włóczyć się po 

korytarzach Akademii. Sytuację zmienił jeden wyjątkowy wieczór. 

Siedząc na żółtej kanapie, Sunniva z 

Annabeth rozmawiały ze sobą, jak gdyby 

nigdy nic. Być może drugoklasistka 

udzielała jakichś rad co do rozszerzeń 

młodszej koleżance albo zdradzała jej 

sekret szybkiego odpowiadania na pytania. 

Nie było im jednak dane długo wymieniać 

zdania, bo w salonie dało się słyszeć dość 

głośne kwilenie. Trochę jakby dziecko ugrzęzło pod kanapą i nie mogło spod niej 

wyjść. Tyle że nikt nie przechodził przez pokój od godzin. Dziewczyny wymieniły 

skonfundowane spojrzenia. 

 — Mała szansa, że to bogin skitrał nam się pod kanapą, co nie? – prefekt domu 

gwałtownie podniosła się z siedziska, na którym to dopiero prawie że leżała. 

 — Bardzo niewielka. Zauważyłybyśmy to wcześniej... A na pewno profesor Stewart 

albo profesor Kamack. – Sunniva również wolała podnieść się z wygodnej kanapy. Nie 

zamierzała na niej siadać, dopóki nie dowiedzą się, co wydawało takie dziwne dźwięki. 

 — Co robicie? – nowa postać, wchodząca do pomieszczenia, prawie przyprawiła 

Puchonki o zawał. – Ojej, w czymś przeszkadzam? – Lilo, bo to właśnie ona pojawiła 

się w pokoju wspólnym, przechyliła lekko głowę nie wiedząc, czy powinna się wycofać, 

iść dalej, a może zostać tam, gdzie stała. 
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Dziewczyny już się miały zabrać do tłumaczenia, kiedy wszystkie znów usłyszały 

wyraźnie tajemniczy odgłos. 

 — Nie ma co, trzeba podnieść tę kanapę. Co może pójść nie tak? – po chwili milczenia 

zasugerowała Sunniva. 

 — Może wyskoczyć na nas jakieś tajemnicze magiczne monstrum i zjeść nam mózgi? 

– oponowała Lilo, której nie do końca podobał się ten pomysł. 

 — To wtedy zrzucimy na niego kanapę z powrotem – zakończyła dyskusję Annabeth. 

Tak też zrobiły. Wspólnymi siłami, wspomagając się zaklęciem lewitacji, uniosły 

mebel na tyle, by zerknąć pod niego. Takiego widoku się jednak nie spodziewały… 

 — To... borsuk? – Lilo zmrużyła oczy, by lepiej zobaczyć stworzenie. 

 — Najwyraźniej Pani Borsuk. Są też małe borsuczki. – Prefekt domu musiała 

powstrzymywać ciche „owww”, które cisnęło jej się na usta na ten widok. W końcu 

borsucza mama potrzebowała pomocy. Szybciutko 

odstawiły kanapę nieco z boku, żeby nie przygnieść 

swoich niespodziewanych gości. 

Można powiedzieć, że misja zakończyła się 

sukcesem. W końcu odkryły źródło tajemniczych 

dźwięków. Pojawił się jednak nowy problem – co 

zrobić z borsukami? Nie miały serca zostawić ich samych na zewnątrz, na pastwę losu. 

Szczególnie ze świadomością, jakie stworzenia żyją choćby w Zakazanym Lesie. 

Kiedy czuły, że znalazły się w potrzasku bez dobrego wyjścia, do salonu zawitali 

opiekunowie, którzy zastygli w szoku, widząc swoje podopieczne z borsuczą mamą. 

Spojrzeli po sobie i chyba doszło między nimi do wymiany pomysłów (być może 

profesorowie Historii Magii potrafią tak między sobą, to nie jest jeszcze zbadana 

umiejętność.) Można było odczuć, że powietrze zagęściło się. Może faktycznie Cynthia 

i Crispin potrafili komunikować się bez słów? 

Jednak żadnej z trzech obecnych w pomieszczeniu Puchonek nie było dane 

zastanawiać się nad tym dłużej, ponieważ Crispin odszedł od swojej współopiekunki, z 

którą stał w drzwiach i podszedł bliżej podopiecznych. 

 — Nie wiecie, co z nim zrobić, prawda? 
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 — Noo, tak trochę utknęłyśmy w martwym punkcie – odpowiedziała trochę 

zakłopotana Annabeth. 

 — Skoro już zadomowiła się u nas borsucza rodzinka, to może pozwolimy jej 

mieszkać u nas dalej? Zrobilibyśmy im jakiś kącik w pokoju wspólnym, a i mogłyby 

wychodzić na spacerki po błoniach. Kiedy już dorosną, to pewnie sobie pójdą, ale na 

razie możemy się nimi zaopiekować, prawda? 

 — Tak! To wspaniały pomysł! - zdecydowały jednocześnie trzy Puchonki. 

Uczennice razem z opiekunami zabrały się do pracy. Poznosili trochę nieużywanych 

koców i poduszek oraz kilka innych rzeczy, dzięki którym mogliby przygotować jak 

najlepsze miejsce dla borsuczków. Po godzinie starań udało im się skończyć. Miejsce 

prezentowało się obiecująco, oby tylko borsucza rodzina chciałaby tam zamieszkać. 

Cynthia podeszła do stworzeń i 

ostrożnie przetransportowała je do ich 

nowego, tymczasowego miejsca 

zamieszkania. Gdy profesorka już je 

przeniosła i pozwoliła im zbadać 

legowisko, wszyscy obecni im się 

przyglądali. Głównie to borsucza mama zaglądała we wszystkie zakamarki, a maluchy 

tylko się jej przyglądały. W pewnym momencie pani borsuk nagle się zatrzymała. 

Puchonki i opiekunowie zamarli z przerażenia. Może coś źle zrobili? Jednak po chwili 

dało się usłyszeć szczęśliwe popiskiwanie ze strony borsuków. Spodobało im się! 

Przez kilka następnych dni Puchoni codziennie obserwowali, jak maluchy rosły coraz 

większe i większe. Wydawało się, że to już pora, aby stworzonka udały się na zewnątrz 

i tam dalej żyły. Puchoni zabrali borsuki na skraj Zakazanego Lasu i tam je zostawili, 

aby rozpoczęły swoje nowe życie. 

Jednak one nie chciały odejść. Patrzyły na Puchonów, jakby chciały dalej z nimi 

zostać. Uczniowie odeszli od nich kawałek, a one ruszyły za nimi. Czy to jakiś spisek? 

Jednak co mieli zrobić, zabrali je z powrotem do dormitorium. 

Tam stworzenia jakby odzyskały swoje nastawienie. Wesoło zaczęły popiskiwać, a w 

dormitorium od tego czasu panowała wesoła atmosfera i nikt już nie pamiętał o tych 

wszystkich negatywnych emocjach po tygodniu zabaw. 
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Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się ponownie, pracując nad 

kolejnym artykułem. Miały wiele do przedyskutowania, 

dlatego trzy młode czarownice kolejny wieczór spędziły 

przy kominku, trzymając w dłoniach kubki z ciepłą 

herbatką i co chwilę wybuchając głośnym śmiechem. Swój 

czas zajęły opowiadaniem różnych, czasem nie do końca prawdziwych, historii oraz 

wyjaśnianiem zawiłych kwestii, zapisując co jakiś czas ubarwioną opowieść na 

pergaminie...] 

 

Za oknem robi się coraz cieplej, słońce przygrzewa, więc każdy czym prędzej spieszy, 

by wyjść na świeże powietrze. O tym samym pomyślała profesor Cecily Elton, która 

wraz z grupą drugorocznych uczniów zorganizowała ognisko na błoniach w ramach 

zajęć. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu ile mogą siedzieć 

zamknięci w wieży, jednak błonia po ich wizycie nie wyglądały już 

tak samo. Trawa była powypalana, a ulubione kwiaty dyrektor 

Maloy zdeptane... Czy to był celowy akt wandalizmu? Dlaczego 

nauczycielka tak zniszczyła zieleń okołoszkolną? Czy poniesie za 

to konsekwencje? Ploteczkowe Siostry będą trzymać rękę na 

pulsie! 

* 

Ostatnio, spacerując niewinnie korytarzem, byłyśmy świadkami całkiem 

podejrzanego zdarzenia. Pokój Życzeń co roku funkcjonuje jako miejsce spotkań 

uczniów, jednak przed jego wejściem spotkałyśmy Alice Wright i Vesper De 

Laurentiis, które na pewno coś kombinowały. Schowane za posągiem 

obserwowałyśmy, jak wymieniają podekscytowane szepty, a następnie znikają za 

drzwiami do magicznego pomieszczenia. Czy to oznacza, że dwie dyrektorki planują 

przejąć kontrolę nad Ramesville? Mamy podejrzenie, że kobiety pragną zasiąść w 

zarządzie szkoły, jednak to tylko domysły... Ale na miejscu Crispina i Kazbiela byśmy 

uważały, bo zdeterminowane czarownice to najgorsze czarownice! 

* 
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Doszły nas słuchy, że jeden z nauczycieli w naszej szkole 

faworyzuje uczniów i włącza ich do grona Ulubieńców. 

Początkowo to była ściśle tajna informacja, jednak 

wiadomo, że przed nami nic się nie ukryje, dlatego szybko 

dociekłyśmy, o kogo chodzi. To, czego się dowiedziałyśmy, 

totalnie nas zaskoczyło! Otóż profesor Alan Moonstone 

upatruje sobie wśród uczniów wspomnianych ulubieńców i 

te osoby mogą liczyć na szczególne względy oraz profity. Z nieoficjalnych źródeł 

dowiedziałyśmy się, że tacy szczęśliwcy są ulgowo traktowani podczas praktyk czy 

przy wysyłaniu prac domowych. Czy w naszej Akademii tworzy się odpowiednik 

Klubu Ślimaka? Co zrobi dyrekcja z faktem takiej jawnej niesprawiedliwości? O 

wszystkim będziemy was informować! 

* 

W swoich listach często piszecie na temat pewnego Ślizgona, który skradł wasze serca, 

dlatego nieco poszperałyśmy w swoich aktach i ku naszemu zdziwieniu – nic nie 

znalazłyśmy! Koniecznie musiałyśmy wybrać się w teren. Nadarzyła się ku temu 

okazja podczas Smokologii z profesor Vivienne Levittoux, która namiętnie 

tłumaczyła swoim podopiecznym coś niezwykle ciekawego. Albus Black, bo to o nim 

mowa, zamiast słuchać cierpliwie i notować, postanowił „zaprzyjaźnić się” ze 

smoczycą, którą tymczasowo opiekuje się nasza dyrektorka. Nikt nie zwracał na to 

uwagi, dopóki Ślizgon nie zaczął niebezpiecznie zbliżać się do stworzenia, które 

najwyraźniej nic sobie z tego nie robiło. Było o krok od katastrofy, nikt nie zdążyłby 

zareagować... Jednak stało się coś 

zupełnie innego! Okazało się, że 

smoczyca poczuła silny instynkt 

macierzyński i przyjęła Albusa jako 

swoje dziecko. Teraz nie odstępują się 

na krok! 

* 

Po odejściu Arii Carter w lochach zrobiło się bardzo cicho i spokojnie. Nikt już nie 

popija tam wina, nie robi hucznych imprez... Na szczęście na ratunek przybyły dwie 

panienki, które całkiem niedawno dostały bardzo ładne, błyszczące odznaki. Lilo 

Delune i Skylar Harvey postanowiły przygotować specjalny prezent dla swoich 
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kolegów i koleżanek! Mamy nadzieję, że nie będą miały nam za złe, że jako pierwsze 

wywęszyłyśmy okazję do ploteczek i śledziłyśmy je do lochów! Co tam się działo? Już 

wam mówimy! Zapomniana piwniczka ożyła, w dodatku w najlepszy możliwy sposób! 

Lilo i Skylar urządziły sobie tam pracownię, gdzie wspólnymi siłami zaczęły pędzić 

bimber. Podobno mają plan obdarować wszystkich swoimi wyrobami na Dzień 

Dziecka, więc nie możemy się doczekać! 

* 

Bez wątpienia wszyscy pamiętają zabawy Prefektów Naczelnych i zaginięcie 

Kryształka, który chyba dość mocno się wycwanił… Może w obawie, może w odwecie, 

kto go tam wie! Najważniejsze jest jednak to, że od dłuższego czasu kręci się w 

towarzystwie niewinnej, spokojnej Ariadny Williams. Krukonka zawsze po wejściu 

do Wielkiej Sali pędzi do skrzata, szepcze mu coś na uszko i ucieka do pozostałych 

uczniów, co budzi w nas pewne wątpliwości. Po ostatnio zakończonym kursie 

związanym z Astronomią, prowadząca „przyłapała” parę na włamaniu się na wieżę! I 

to wcale nie po to, aby zaliczyć kurs… Skończyło się tylko na ogromnym zdziwieniu z 

obu stron, a Ariadna i Kryształek uciekli w stronę Wielkiej Sali i tak słuch znów po 

nich zaginął… Czy Skrzat ma romans z Uczennicą? Jaki łączy ich sekret? O czym 

rozmawiają o tak późnych porach i dlaczego się z tym kryją? Tego się dowiemy, ale na 

waszym miejscu, pilnowalibyśmy się.  

* 

Niedawno miało miejsce otwarcie Pokoju Życzeń. 

O ile wszyscy jesteśmy chyba przyzwyczajeni do 

nauczycieli, czyhających na możliwość zajrzenia 

do uczniów, którzy spędzają tam każdą chwilę, 

tak niektóre wykręty są… niesamowite! Prefekci 

donieśli nam, że profesor Cynthia Kamack 

dopiero się zabawiła! Historyczka niczym grecka 

wojowniczka przygotowała coś podobnego do konia trojańskiego. Nie jest tajemnicą 

to, że Marian jest bardzo towarzyski, toteż ucieszył się na widok… dinozaura, który 

przesiaduje jako maskotka w Pokoju Życzeń. Czy wybór przebrania był zamierzony? 

Czy kobieta staje się dinozaurem jak Crispin? 
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Nieco więcej o... 

…kobiecie gotowej do poświęceń  

Alicja Longbottom przyszła na świat około 1960 roku w Wielkiej Brytanii jako 

czarownica czystej krwi. Uczęszczała do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, 

gdzie najprawdopodobniej została przydzielona do Gryffindoru. Po ukończeniu 

edukacji kobieta poślubiła mężczyznę, którego poznała podczas nauki — Franka 

Longbottoma. W wieku około 20 lat Alicja urodziła swojego pierwszego i jedynego 

syna — Neville’a. 

Kobieta pracowała razem ze swoim mężem w Ministerstwie Magii jako aurorka. 

Przypuszczalnie miała znakomite wyniki na OWUTEM-ach, w końcu nie przyjmują na 

stanowisko aurora byle kogo. W tym czasie śmierciożercy z Lordem Voldemortem na 

czele siali coraz większe spustoszenie, więc z tego właśnie powodu Longbottomowie 

postanowili nie zwlekać i wstąpić do Zakonu Feniksa dla dobra swojej rodziny. 

Sprzeciwiła się Czarnemu Panu trzykrotnie, ale 

niestety jedynie dwa razy udało jej się to z 

powodzeniem. Za trzecim razem została 

porwana wraz z mężem przez zwolenników 

Voldemorta, którzy chcieli wyciągnąć od nich 

informacje o zniknięciu Czarnego Pana. 

Kobieta nie ustąpiła i nie pisnęła ani słowa, 

prawdopodobnie dlatego, że nie było jej nic 

wiadomo o aktualnym miejscu przebywania 

Lorda Voldemorta.  

Z tego powodu Alicja była torturowana klątwą 

Cruciatus przez Bellatriks, Rabastana i Rudolfa Lestrange’ów oraz Barty’ego Croucha 

Juniora. Tortury w takiej ilości doprowadziły ją do szaleństwa, utraty zmysłów i 

zniszczenia większej części mózgu. Dodatkowo nie potrafiła już normalnie 

funkcjonować, a nawet rozpoznać własnego syna. Resztę swojego życia spędziła ze 

swoim mężem w Szpitalu Świętego Munga pod stałą opieką uzdrowicieli. 
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Kobieta była bardzo podobna do swojego syna. Miała okrągły kształt twarzy i krótkie 

blond włosy. Jednakże z upływem czasu jej twarz stała się blada i wychudzona, a 

włosy połamane i siwe, co najprawdopodobniej było efektem tortur. Z charakteru była 

wesołą kobietą o miłym usposobieniu. Cechowała ją rozwaga, lojalność oraz wielka 

odwaga. 

…samotnym zielarzu i jego roślinach  

Neville Longbottom urodził się 30 lipca 

1980 roku. W wieku 11 lat otrzymał list z 

Hogwartu, gdzie został przydzielony do 

Gryffindoru. W przeszłości był dość 

niezdarnym uczniem o mocnym zacięciu 

botaniczno-zielarskim. Po ukończeniu 

edukacji został mężem Hanny Abbott oraz 

nauczycielem Zielarstwa w Hogwarcie. 

Podczas nauki był małym, pyzatym 

chłopcem, lecz z wiekiem coraz bardziej 

rósł, a jego twarz zmężniała. Niestety 

pomimo tego wciąż pozostał obiektem kpin 

ze strony Dracona Malfoya, jak i 

poniektórych uczniów z Domu Węża. 

Gryfon musiał wychowywać się pod czujnym okiem babci Augusty. Warto jednak 

wiedzieć, że mogło być inaczej. Harry mógł mieć pełną rodzinę, a Neville mógł ją 

stracić przez samego Lorda Voldemorta, ponieważ przepowiednia Sybilli Trelawney 

odnosiła się do obu chłopców. 

Jego rodzina przez wiele lat myślała, że chłopak jest charłakiem, ponieważ nie 

wykazywał zdolności magicznych. Pierwsze zdolności magiczne zauważone przez 

bliskich ukazały się dopiero w wieku ośmiu lat. Gdy stryjek wyrzucił chłopca przez 

okno, ten odbił się od ziemi jak piłka. Jego wujek odetchnął z ulgą, gdy ten otrzymał 

list, albowiem sądził, że Neville był bardzo mało magiczny. 
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W pociągu do Hogwartu młody Longbottom 

poznał Hermionę Granger, a w późniejszym 

czasie także Harry’ego i Rona. Podczas 

przydziału do domu Neville poprosił Tiarę, aby ta 

przydzieliła go do Hufflepuffu, ponieważ chłopak 

uważał, że nie jest na tyle odważny, aby być w 

innym domu. Mimo to Tiara postąpiła po 

swojemu i przydzieliła go do domu Godryka 

Gryffindora. 

Chłopak miał wiele różnych przygód z Golden 

Trio, na przykład wyprawę do lasu z Rubeusem 

Hagridem. Na piątym roku młodzieniec dołączył 

do Gwardii Dumbledore’a, aby poprawić swoje słabe zdolności magiczne. Neville brał 

udział w akcji tego ugrupowania w Ministerstwie Magii. Na końcu tylko Neville był w 

stanie walczyć razem z Harrym u boku, podczas gdy reszta doznała ciężkich obrażeń i 

nie była w stanie nic zrobić. O rodzicach 

Neville’a Harry i jego przyjaciele dowiedzieli 

się, gdy odwiedzili Szpital św. Munga. Spotkali 

tam Gryfona i poznali jego rodziców. 

Podczas, gdy jego przyjaciele szukali 

horkruksów, Neville wrócił na siódmy rok 

nauki do szkoły. Postanowił jednak nie 

próżnować i reaktywował Gwardię 

Dumbledore’a skierowaną przeciw nowemu 

dyrektorowi ― Severusowi Snape'owi. Przez 

ten okres Gryfoni byli zmuszeni zamieszkać w 

Pokoju Życzeń. Jak dobrze wiemy, Neville 

wykazał się wielką odwagą, zabijając 

przedostatniego horkruksa – Nagini. To 

niesamowite, jak bardzo chłopak się wykazał, 

pomimo tych wszystkich przeżyć. 
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Humor z murów naszej szkoły 

[20:58:59] katja_thatcher:   

[20:59:28] HallonWhite:   
[20:59:31] Vicky_Lee gania Gryfonów z 

batem.      
[20:59:45] Rosalie_Devine: Biedni Gryfoni 
[20:59:46] HallonWhite: Ta emotka jest tak 
sławna, że napisali o tym w gazetce, co jest 
moim największym osiągnięciem XDDDD 
[21:02:28] ZoeBrouillard: Ale już wiesz po co 

pytałam o emotkę  
[21:03:07] HallonWhite: Zoe, ja myślałam, że 
ty po prostu planujesz HR z twórcami emotek 
na Polfanie XDDD  
[21:03:17] HallonWhite: A TY PLOTECZKI 
WYCIĄGAŁAŚ 
________________________________ 

[19:05:26] Crispin_Stewart: [Prowadzący 
ubrany w odświętną krwistą szatę uśmiechnął 
się do zgromadzonych uczniów, stażytów i 
nauczycieli, a następnie podszedł do 
mównicy.] Witam Was bardzo serdecznie w 
pierwszym dniu Tygodnia Zabaw! Mam 
nadzieję, że jesteście gotowi na potężną dawkę 
emocji! 
[19:05:45] katja_thatcher: Co to za nowa 

szata?  
[19:06:07] Vivienne: Pewnie kanarkowa za 
bardzo uwydatniała brzuszek... 
[19:06:31] Crispin_Stewart: [Spojrzał na 
dyrektorkę.] Vivienne, gabinet redakcji nie 
powinien stać pusty. :/ 

________________________________ 

[20:37:23] Rosalie_Devine: Aby dołączyć do 

butnu wpisz !.note Alice_Wright  bez 
kropki 
[20:37:44] katja_thatcher: !note 

Alice_Wright  bez kropki!  
[20:37:45] _Krysztalek_: Dostarcze tę 
informację do Alice_Wright 

[20:38:00] Rosalie_Devine:  
[20:38:07] Rosalie_Devine: BEZ TEGO BEZ 
KROPKI 
[20:38:10] katja_thatcher: XDDD 
[20:38:12] LiloDelune: XDDDDDDDDDDDD 
[20:38:12] Rosalie_Devine: XDDDDDDDD 

________________________________ 

[00:27:43] Rosalie_Devine: Chodził on z 
patykiem. Od jednej osoby do drugiej. 
Każdej kazał machnąć, a niektóre z tych 
osób zabierał na bok i one w tajemniczy 
sposób znikały. Ludzie nie wiedzieli o 
co chodzi. W końcu ten młody rudy rydz 
podszedł do Isy. Kazał jej machnąć, a 
jak poczuła, że nagle wiatr się zrywa, 
chłopak zabrał ją na bok. Posadził na 
miotłe i powiedział, aby się trzymała. 
[00:29:32] LiloDelune: KAZAŁ JEJ 
MACHNĄĆ NIE MOGĘ XD 
[00:29:48] LiloDelune: "trzymaj siię 
maleńka" 
[00:29:55] LiloDelune: "to będzie ostra 
jazda" 

________________________________ 

[19:34:09] ZoeBrouillard: Żądamy 
równouprawień dla stażystów i nauczycieli . 
[19:34:12] Alice_Wright: 0 
[19:34:15] Alice_Wright: STOP! 
[19:34:17] Crispin_Stewart: Żadnych praw. 

 

[19:34:20] Rosalie_Devine:  
[19:34:28] ZoeBrouillard: Zbuntujemy się. 

  
[19:35:01] Alice_Wright: [Na głowie 
Crispin_Stewart pojawiła się Czekoladowa 
Żaba.] 
[19:35:41] Alice_Wright: Crispin 
zgnieciony, można kontynuować! 
[19:35:46] Rossa_Evans: taak 
[19:35:52] LiloDelune: cel osiągnięty 
[19:35:54] Crispin_Stewart: Alice się 
zemściła. :/ 
[19:36:36] ZoeBrouillard: Crispin 
zgnieciony, stażyści i nauczyciele znów mają 

swoje prawa!  

________________________________ 

[21:29:16] Vivienne: Crispin, daj znać, jak się 

zaszczepisz - pobiorę apkę.  
[21:29:26] Crispin_Stewart: I będziesz mną 

sterować?  
[21:29:33] Crispin_Stewart: I co będziesz 
chciała bym zrobił? :/ 
[21:30:09] Vivienne: Zatańczył kankana i 
zaśpiewał "Tyle słońca w całym mieście" 
przed PAD. 

[21:30:17] Crispin_Stewart:  
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[21:30:21] Vivienne:      
[21:30:27] Alice_Wright: Chciałabym to 

zobaczyć...  

________________________________ 

[19:08:32] HallonWhite: !kolor6699FF 
[19:08:33] HallonWhite: . 
[19:08:39] HallonWhite: nieważne 

[19:08:44] Rosalie_Devine:  
[19:08:46] Vivienne: Hallon XD     
[19:08:49] katja_thatcher: Hall XDDD 
[19:08:52] HallonWhite: NO CO XDDD      
[19:08:52] LiloDelune: XDDDDD 
[19:09:01] HallonWhite: zakręcona jestem 

dzisiaj jak błoto w betoniarce  
________________________________ 

[19:17:40] Alice_Wright: 6. Pewien 
hipokampus opuścił basen Morza 
Śródziemnego. Czysto hipotetycznie, czy 
większe szanse na spotkanie go będzie miał 
Balder z Bergen w Norwegii czy Filipe z 
wyspy Fuerteventura (jednej z Wysp 
Kanaryjskich)? 
[19:17:44] Crispin_Stewart: O Panie. 

[19:17:45] Vivienne:  
[19:17:46] ZoeBrouillard: #CO 
[19:17:47] OliviaSlytherin: Filipe 
[19:17:48] Nathalina_Maloy: XDDD 
[19:17:49] JuliaaWatson: ym 

[19:17:49] Vivienne: Kazbiel  
[19:17:49] LiloDelune: XD 
[19:17:49] MajaGranger: :ooo 
[19:18:52] Alice_Wright: Filipe! Jako 
pierwsza odpowiedziała 
OliviaSlytherin, jako druga Allie.Peace. 
[19:18:54] prof_Thundershout: Miało być 
Felipe.     
[19:18:58] prof_Thundershout: Źle 
przepisałaś. 

________________________________ 

[23:17:40] OliviaSlytherin: rosalie robisz 
sobie tosty? 
[23:17:43] Rosalie_Devine: Nie 
[23:17:50] OliviaSlytherin: twoj humor jest 
tak suchy ze byś je pewnie spaliła 

________________________________ 

[21:27:57] Albus.S.H.S.Black: !note 
Crispin_Stewart Sprawiedliwość to moje, 

czekaj liczę, piąte imię  

 
[21:29:43] prof_Thundershout: Słabo. 
[21:29:47] prof_Thundershout: 
Potrzebujesz 5 imion?     
[21:29:55] prof_Thundershout: Ja mam 
jedno, w którym zawiera się wszystko. 

________________________________ 

[22:06:49] prof_Thundershout: Nudna ta 
walka Albusa i Sunnivy. 
[22:06:56] prof_Thundershout: Za mało do 
kreślenia.     

[22:07:04] Albus.S.H.S.Black:  
[22:07:08] prof_Thundershout: Już 
miałem mu dać W, ale.. 
[22:07:13] Rosalie_Devine: Oho 
[22:07:18] Ariadna_Williams: Oho 
[22:07:22] Albus.S.H.S.Black: ALE?     
[22:07:42] prof_Thundershout: "Odskoczył 
na bok, robiąc po zderzeniu z ziemią szybki 
fikołek. Dostrzegł, jak biały promień śwista 
centumetry od Krzaczka i trafia w ścianę." 
Odsłonił Krzaczka, narażając go na 
niebezpieczeństwo. 
[22:07:46] prof_Thundershout: No sorry, 
ale.. 
[22:07:55] Ariadna_Williams: :O 
[22:07:56] Rosalie_Devine: :OOOOOO 
[22:07:59] prof_Thundershout: 
Ewidentnie wszyscy widzą, że nie mogę dać za 
to W. 

________________________________ 

[20:28:19] Kazbiel_Thundershout: Jeśli na 
dniach zniknie Zoe, to na pewno nie szukajcie 
jej w lesie. 
[20:28:41] ZoeBrouillard: Jeju, ale zobacz... 
jest identyczny. 
[20:29:00] Kazbiel_Thundershout: Ale ja 
już nie mówię o temacie.     
[20:29:03] katja_thatcher: [Pójdzie szukać 
Zoe w lesie.] 

[20:29:07] Kazbiel_Thundershout:  
[20:29:11] ZoeBrouillard: Jeju???? 
[20:29:16] ZoeBrouillard: Co zrobiłam... 
[20:29:30] Domingo_Borgia: Pustawo się 

zrobi na stażu...      
[20:29:30] Kazbiel_Thundershout: Nie no, 
pierwszy w kolejce jest i tak Charles. 
[20:29:40] katja_thatcher: Co Charles 

zrobił?  
[20:29:52] Vicky_Lee: Obstawiam coś z 

kursami  
[20:29:53] Kazbiel_Thundershout: 
Widziałem "humor" w gazetce. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Co to znaczy matką być? 

Czy to znaczy dla dzieci żyć? 

Magiczne stworzenia też tak mają, 

że od swych dzieci czasami uciekają. 

Opiekuńczością niektóre się wyróżniają, 

liczne boje o gniazda swe wygrywają. 

Odwagi im nie brakuje! 

Ach, zaraz się młode wykluje! 

Jak wygląda świat matek wśród magicznych 

stworzeń? Czy mają ciężko? Czy te matki też marudzą i chcą odpocząć od swych 

dzieci? Odpowiedzi na te pytania wydają się dość oczywiste, ale przyjrzyjmy się temu 

bliżej. Przytoczę kilka przykładów mateczek pośród magicznych stworzeń, w końcu 26 

maja to też ich święto. Należy się im! 

Zaczniemy sobie od podstaw, czyli matek karmiących. Tak jak i w mugolskim świecie, 

tak i w magicznym matki dzielą się na te karmiące i te, które pozostawiają maleństwa 

na pastwę losu. Matkami karmiącymi swoje potomstwo 

mleczkiem są na przykład pufki, kuguchary, wozaki (te 

to dopiero muszą przeklinać, gdy młode coś zbroją), 

jednorożce czy też skrzydlate konie. Maluchy nie 

opuszczają matczynego leża dopóty, dopóki nie będą 

potrafiły przyjmować stałych pokarmów. Choć i większe 

podrostki potrafią jeszcze ssać mleko matki… 

Jakie powiązania mają ze sobą wampusy, gryfy czy 

żmijoptaki? Samice tych gatunków, jak zapewne i 

innych, są nad wyraz opiekuńcze. Starają się nie 

odstępować na krok swoich młodych. W przypadku wampusów matki zabezpieczają 

się w żywność, padlinę na dłuższy okres, by nie musieć opuszczać młodych, które są 

narażone na niebezpieczeństwa, choć mówi się, że jakiekolwiek stworzenie 



 

 32 

wyczuwające zapach wampusa raczej zrezygnuje z podbojów. No, też bym nie chciała 

ryzykować. Gryfy zachowują się tak samo – nie pozwolą nikomu obcemu zbliżyć się 

do swoich leży, nigdy nie zostawiają jaj w czasie zagrożenia, zapewne byłyby w stanie 

oddać własne życie, byleby jaja/młode przetrwały. Żmijoptaki? Samice potrafią 

zwiększyć swoje rozmiary, chcąc odstraszyć kłusowników, którzy nie polują na młode, 

a na skorupki jaj, z których maluchy się wykluwają – tu przypomnijmy, że jaja są z 

czystego srebra. 

O rekordzistkach w liczebności jaj nie będę mówić, gdyż to było w jednym z 

poprzednich wydań. Przytoczę sobie jednak chociażby rozmówki szpiczaków. Jak to 

możemy wyczytać w podręczniku profesora Thundershouta, prawdopodobne jest to, 

że młode szpiczaki komunikują się ze swoją matką. Robią to za pomocą wysokich i 

świergotliwych dźwięków. Ciekawe, czy są słyszalne dla naszych uszu… 

Co z różnorodnością gatunkową? Przeca nie wszystkie młode „powstają” z jednego 

gatunku, prawda to czy nie? Już Wam odpowiadam. Oczywiście, że prawda! Warto tu 

przytoczyć legendę o powstaniu takich stworzeń, 

jakimi są przyczajacze! Pewnego razu pewien mało 

szlachetny jegomość postanowił przetransportować 

demimozy, z których chciał produkować peleryny 

niewidki. Traf chciał, że uciekła wtedy jedna z samic 

i schowała się gdzieś pod pokładem statku, którym 

płynęli. Raczej nikt nie był świadomy tego, że mają 

też pasażera na gapę, którym był ghul. On również 

kitrał się w kątach, gdzie mało kto zaglądał. W ten 

sposób para się poznała i z tej miłości powstały 

przyczajacze. Taką matką być to dopiero wyczyn. 

Tytuł Matki Roku zdobywa…. *werble* Rubeus 

Hagrid! Tak, dobrze czytacie. Przecież to on stworzył „cudowne dziecko”, jakim jest 

sklątka tylnowybuchowa. Brawa dla niego! Jakim szaleńcem trzeba być, by krzyżować 

mantykorę z ognistym krabem? W sumie lepiej nie wnikać w to, co kryło się wtedy w 

jego głowie. Przecież gdyby nie on, to uczniowie nie mieliby czego się bać na zajęciach 

u profesora Thundershouta… 

Tak jest, kochani, po przytoczeniu tychże paru stworzeń jestem w stanie stwierdzić, że 

warto kochać swoje mamuśki, mimo tego, jakie są. 
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Zielnik znachora 

Mama… Nasz bohater. Musimy pamiętać, że mamę ma się tylko jedną i 

należy o nią dbać, tak jak ona dba o nas. Wiadomo, bywa czasami ciężko, 

ale możemy pomóc naszej rodzicielce. Jak to się wiąże z ziołami? Ano… 

Jest kilka fajnych roślinek, które dla mamy będą jak znalazł! Pozwólcie, 

że wam je przedstawię. 

Krwawnik pospolity 

Napary z krwawnika pospolitego pomagają w 

regulacji cyklu menstruacyjnego i łagodzeniu 

dolegliwości związanych z miesiączką. Z 

kolei stosowany zewnętrznie działa 

przeciwzapalnie i ściągająco, łagodzi 

zapalenia skóry i błon śluzowych oraz 

przyspiesza gojenie ran i oparzeń. Jednakże 

nas przede wszystkim interesuje aspekt miesiączki – ludzka rzecz, a potrafi zadać tyle 

bólu! Warto sprawić mamie taki prezent w postaci naparu z owej roślinki, co by 

złagodzić jej ból.  

» Jak wykonać napar? Jedną łyżkę ziela krwawnika zalać szklanką wrzątku. Po 20 

minutach przecedzić. Pić dwa razy dziennie po pół szklanki. 

Melisa lekarska 

Wasza mama ma was dość? Boli ją często 

przez was głowa? Jeśli na któreś z pytań 

padła odpowiedź twierdząca, to ta roślina jest 

dla twojej rodzicielki idealna! Jak ukoić 

zszargane nerwy? Melisa lekarska posiada 

mnóstwo właściwości leczniczych, naprawdę! 

Liście tej rośliny są stosowane przede 

wszystkim na sen i uspokojenie, jednakże to nie wszystko! Oprócz tego melisa może 

się przydać, jeśli ktoś ma trudności z trawieniem czy bolesne miesiączki. Melisa 

również może być przydatna do poprawy pamięci czy koncentracji. Pomaga również 

przy mdłościach w ciąży. Jak widzicie, spektrum jej działania jest szerokie!  
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» Jak wykonać herbatkę z melisy? Liście melisy opłukać i poszarpać na małe 

kawałki. Zalać wrzącą wodą. Zaparzać pod przykryciem 15 minut. Przecedzić. Dodać 

miód i wymieszać. Pić od razu. 

Lawenda wąskolistna 

Twoja mama na pewno jest zmęczona po całym dniu 

pracy, to nie ulega wątpliwościom. Po swojej pracy czeka 

ją pewnie szereg obowiązków do wykonania w domu, bo 

nikt inny nie chce sprzątać, prać itd. Ach, te nasze mamy… 

Chcesz jej jakoś wynagrodzić zmarnowany czas i godziny 

ciągłej pracy? Lawenda, lawenda i jeszcze raz lawenda! 

Przede wszystkim posiada właściwości relaksujące, 

pomaga w przypadku nerwicy czy stresu. Lawenda działa kojąco na układ trawienny, 

szczególnie skurcze, kolki, nudności, niestrawności. Lawenda wykazuje działanie 

bakteriobójcze oraz odkażające. Jak możesz nią pomóc mamie? Olejek do kąpieli!  

» Jak wykonać olejek do kąpieli? Włożyć do słoika świeże kwiaty lawendy lub 

szklankę suszonych kwiatów. Podgrzać olej migdałowy i wlać do słoika z lawendą. 

Położyć słoik w zacienionym miejscu na co najmniej miesiąc. Odcedzić kwiaty, przelać 

olej do ciemnej butelki i voilá! 

Pokrzywa zwyczajna 

Tak, ta parząca, niewdzięczna roślina. Kto by 

pomyślał, że może przydać się mamie? Pokrzywa to 

roślina, która wzmacnia organizm, a do tego dobrze 

wpływa na płytkę paznokcia oraz włosy! Włosy, 

właśnie. To, co kobieta kocha najbardziej – w tym 

nasza mama. Niech zadba o siebie domowym 

specyfikiem, w końcu takie są najlepsze.  

» Jak wykonać płukankę z pokrzywy? Do jej sporządzenia potrzeba kilku 

ususzonych łodyg tego zioła. Następnie trzeba zalać cztery gałązki pokrzywy litrem 

wrzątku i zaparzyć. Po kwadransie zakryć naczynie z naparem. Zanim wypłucze się 

włosy naparem z pokrzywy, należy ostudzić ciecz. Co najważniejsze, nie płukać 

włosów, niech same wyschną! 
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Mitologiczny kącik 

Thot  

Tak, dobrze czytacie! Thot, a nie Thor (chociaż nam też się to myli, więc rozumiemy!), 

jest egipskim opiekunem Księżyca i Horusa oraz pisarzem indywidualistą. W życiu 

codziennym Egipcjan obecny był w 

praktycznie każdej sferze dotyczącej zajęć 

kreatywnych i takich, które wymagały 

manualnych zdolności. Trzeba jednak 

pamiętać, że oprócz bycia pisarzem był on 

także niedoścignionym lekarzem – można by 

rzec, że to luźne skojarzenie z greckim 

Asklepiosem. Idealny przykład na to, że 

aktywność prawej półkuli nie wyklucza 

działania lewej. Zajmował się leczeniem 

groźnych ran zadawanych w pojedynkach 

bogów, strzegł też ludzi oraz swych 

pobratymców przed truciznami, ponieważ 

odwracał ich działanie. Chętnie sięgał 

również do „studni” z magią, która 

niezmiernie go pasjonowała, a każde swoje zaklęcie zapisywał w „Księdze Thota”, 

której każdy faraon czy kapłan naprawdę pragnął (swoją drogą, bardzo ciekawy tytuł 

jak na zbiór zaklęć – chociaż nie musiał zapisywać na marginesie autora). Thot 

chętnie komponował także muzykę, więc w tym aspekcie dogadałby się z naszą 

ukochaną kocicą Bastet (co sądzicie o zespole muzycznym „Bastet i jej (th)kotki”?), 

parał się sztuką, a w wolnych chwilach zajmował się geometrią i astronomią. 

Dwie ostatnie dyscypliny doprowadził do takiej doskonałości, że wdzięczni Egipcjanie 

przypisywali mu władzę nad czasem, nazywając go wielkim Rachmistrzem Lat i 

Panem Rachunków. Urzędnicy skrzętnie modlili się do niego, zanim przystępowali do 

liczenia plonów bądź rozliczania podatków. Znalazł on również czas na rozpisanie 

kalendarza i ustalenie dni wolnych. W krwawej historii rodziny Ozyrysa pełnił rolę 

mediatora i orędownika pokojowego rozwiązania konfliktu. Dzięki swojej 

roztropności i sprytowi był wysoko ceniony przez władcę bogów – słonecznego Re. 
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Można powiedzieć, że było mu za mało zadań, gdyż na Sądzie Ozyrysa był 

sekretarzem i spisywał wyroki Anubisa.  

Thot znalazł także czas na małżeństwo. Ożenił się on z Maat, czyli egipskim 

wcieleniem prawdy. Pomagała mu ona w trakcie pełnienia obowiązków na sądzie 

Ozyrysa. Thot nie był jednak wierny swojej żonie, gdyż miał on kochankę – Seszat – 

która była uznawana za boginię pisarzy, bibliotek i nauki. Można powiedzieć, że 

połączyła ich wspólna pasja. Nie jest natomiast nic wiadome o jego dzieciach. 

Najprawdopodobniej żadna z kobiet nie 

obdarzyła go potomkiem albo każda z nich 

była na tyle zapracowana, że nie znalazła na 

to czasu, kto wie! Thot również spełniał rolę 

„stróżującego psa”, ponieważ dostał w 

„nagrodę” za swoje prace... kolejną robotę! 

Było nią pilnowanie oka Horusa. Zamieniał 

się wtedy w psa, choć również uwielbiał 

formę ibisa, którego głowa widnieje do 

dzisiaj na wielu hieroglifach i rysunkach 

przedstawiających tego boga. Podobno 

również stworzył tajemniczą i spowitą 

sekretem „Księgę Umarłych”, która była 

swoistym zbiorem praw, między innymi tych 

o ochronie zwierząt! Tak, tak, dobrze 

słyszycie: Thot skazywał tych ludzi, którzy w 

jakikolwiek sposób krzywdzili owe 

stworzenia. 

Patrząc na jego dobre serce oraz uczynność, 

można śmiało ukazać jego matczyną postawę wobec innych ludzi, którzy czcili go ze 

szczególnym szacunkiem w Delcie Nilu. Od praktycznie samych początków był 

postrzegany jako ten, który wraz ze swym kumplem, bogiem Ra, zarządza dniem i 

nocą, a także samym trybem roku dzięki fazom Księżyca. 
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Rea 

Matka od wielu wieków ma pewien 

„schemat”, ponieważ zazwyczaj kojarzona jest 

z kimś, kto, mając pod opieką swoje ukochane 

dziecko, robi wszystko, by je chronić 

najbardziej jak potrafi. Matka to opoka, 

wsparcie i turbosilniczek, który robi wiele 

rzeczy naraz, nie zważając na to, jak się czuje, 

bądź... czy będzie musiała podjąć trudną 

decyzję, by uratować życie swojego dziecka! W 

tym przypadku mowa tutaj o greckiej Rei, 

która jest idealnym przykładem takiej 

postawy. Właśnie jej zawdzięczamy przyszłe 

pokolenia bogów i herosów wypływające 

wprost od Zeusa (pomijając jego harce i 

romanse oraz kangurze skoki w bok), a to 

dlatego, iż była zdolna, by oddać swoje ukochane dziecko w opiekę komuś innemu, 

gdy tylko jej mężulek poczuł głód, spoglądając na swych potomków. Bogini płodności 

i opiekunka dzieci od chwili narodzin swojej najstarszej córki – Demeter – była 

niestety świadkiem, jak każde kolejne znika w żołądku jej męża, które było swoistym 

więzieniem. A cuchnęło tam zapewne jak w najgorszych ściekach znajdujących się w 

szkolnych lochach, więc możecie sobie śmiało wyobrazić te luksusowe, boskie 

warunki do rozwoju małych brzdąców. Każde kolejne: Hades, Hera, Hestia oraz 

Posejdon było pożerane, jednak gdy tylko narodził się przyszły gromowładny władca, 

nasza bohaterka powiedziała: „NIE” i zawinąwszy w pieluszki kamień, podmieniła 

swój dziecięcy skarb, by choć jedno z potomstwa mogło przeżyć, dorosnąć i obalić 

rządy tyrana Kronosa. Tutaj jednak pojawia się rozbieżność, ponieważ nasza boska 

matka według najróżniejszych wersji mitów oddała Zeusa w równie odmienne dłonie, 

choć łączone w jedno dzięki górze Idzie na Krecie, gdzie drogi się rozwidlają. 

Wyobraźmy sobie trzy ścieżki... 

Według jednej z nich Zeus trafił pod opiekę kozy Amaltei, a dodatkowo zatrudniono 

grupkę żołnierzy i pomniejszych bóstw, często związanych ściśle z naturą, by poprzez 

swoje próby śpiewu i przeraźliwe hałasy (większe niż na koncertach rockowych, 
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definitywnie), zagłuszały płacz niemowlęcia. Dzięki mleku 

od kozy i najróżniejszym darom Zeus mógł wyrosnąć na 

koksa większego niż sam Pudzian. 

Kolejne rozwidlenie wskazuje nam na podobną historię, 

tylko że niańką Gromowładnego była nimfa Adamanteia, 

która, karmiąc go kozim mlekiem, ukrywała go w taki 

sposób, by mógł on znaleźć się między niebem, ziemią oraz 

wodą, ponieważ Kronos, bawiąc się w pożerającego 

pacmana, podróżował raz po ziemi, kolejnego dnia w 

okolicach morza, a następnie frunął do nieba. Adamanteia 

wraz z Reą znalazły idealny złoty środek, ot co! 

Ostatnia z bardziej znanych wersji powiada, że Rea jednak 

zachowała dziecko przy sobie i wychowała je u siebie.  

Mimo wszystko, patrząc na te wszystkie powyższe aspekty, 

można wywnioskować, że matka zawsze, ale to zawsze, 

była obecna w życiu Zeusa. Może nie bezpośrednio i 

najbliżej jak się dało, ale robiła wszystko, by chronić syna, mimo że gdyby Kronos się 

o tym fakcie dowiedział, zapewne skończyłaby z dziećmi w żołądku. 

Dzięki takiemu podejściu była naprawdę szanowaną postacią we wszelakich mitach 

greckich, co można zauważyć chociażby w prawdopodobnych słowach Homera, który 

uważał, iż jest ona przykładem uniwersalnej matki bogów, wraz z frygijską boginią 

Kybele, z którą była utożsamiana. Jej symbole, czyli łabędź i księżyc, również są 

znaczące. Gdyby poszperać i zastanowić się, jak mogły łączyć się z naszą bohaterką, 

zapewne można by było tutaj wyodrębnić wierność (łabędzie łączą się w pary na całe 

życie – ona była gotowa połączyć się ze swoimi dziećmi kosztem własnego szczęścia) 

oraz życie w cieniu swego męża. Była takim księżycem, który niepozornie wyglądając, 

pokazywał drogę Zeusowi do swej dorosłości, a także późniejszego kresu 

tytanomachii, która zakończyła się śmiercią Kronosa z rąk właśnie jego. 

Pozdrawiamy serdecznie, 



 

 39 

Magiczna Pani radzi 

Pytania od uczniów 

Moja przyjaciółka obraziła się na mnie z 

powodu spotkania z chłopakiem. Teraz się 

do mnie nie odzywa. Zaznaczę jeszcze, że 

często tak histeryzowała, po czym wracała i przepraszała, a ja 

jej zawsze wybaczałam. Co mam teraz zrobić? Wybaczyć jej na 

powrót czy zerwać z nią kontakt na zawsze? Pomocy! :(  

Dajcie sobie czas. Przemyśl na spokojnie, ile znaczy dla Ciebie ta przyjaźń. Jak czułaś 

się w trakcie jej trwania, a jak czujesz się teraz. Kto pierwszy wyciągał dłoń na zgodę... 

Jeśli już teraz obawiasz się, że podobna sytuacja może się kiedyś powtórzyć, to lepiej 

poczekać na rozwój wydarzeń.    

 

Magiczna Pani, czy masz jakąś poradę dla zagubionych osób, 

które nie mogą odnaleźć się we własnych uczuciach i emocjach? 

Jak to ustabilizować?  

Zacznij pisać pamiętnik. Dzięki temu ułatwisz sobie samodzielne rozumienie 

własnych emocji. Zapisuj każde swoje przeżycie i emocje, jakie wtedy ci towarzyszyły. 

Przypominając sobie pewne wydarzenia uspokoisz swoje myśli i połączysz się ze 

swoimi uczuciami. Następnie spróbuj nazwać przeżyte emocje i sklasyfikować je do 

pozytywnych i negatywnych. Swoje obserwacje zapisuj w tabeli i w razie 

jakichkolwiek niepewności, często do niej zaglądaj.   
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Prezent na Dzień Matki 

Mama, mamusia, mateczka – z 

okazji jej święta obdaruj ją 

wyjątkowym prezentem prosto z 

serca. Podziękuj za ogrom jej 

pracy, troski, czułości i 

uśmiechu, za wszystko, czym 

obdarza Cię każdego dnia. 

Wystarczy chociażby 

najskromniejszy prezent, a wywołasz uśmiech na jej twarzy! 

 

Kubek z nadrukiem 

Jeśli Twoja mama nie wyobraża sobie poranka 

bez kubka swojej ulubionej herbaty albo kawy, 

postaw na kubek z jej imieniem, życzeniami bądź 

ciekawym motywem. Taki prezent sprawi, że każdy łyk ulubionego napoju przywoła 

najpiękniejsze wspomnienia. 

 

Kosz SPA 

Stwórz najlepszy kosz prezentowy pełen smakołyków, z 

którymi będzie mogła odpoczywać w wannie. Od nowej 

książki po czekoladki, puszysty ręcznik i wesołe bąbelki do kąpieli – zapewnij jej kosz 

pełen relaksu. 

 

Bukiet słodyczy  

Twoja mama uwielbia słodycze? Przygotuj więc dla niej bukiet 

ulubionych łakoci. Oto najsłodszy prezent na Dzień Matki! 
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Fotoksiążka 

Taki prezent pozwoli zachować wspomnienia i na sto 

procent spodoba się każdej Mamie. Z pewnością 

docenią własnoręcznie przygotowany upominek. To 

właśnie takie prezenty, dawane bezpośrednio od serca, są niezwykłym podarunkiem. 

 

Szkatułka na biżuterię  

Podaruj swojej ukochanej mamie doskonały upominek, dzięki 

któremu uporządkuje swoją biżuterię, a ty podziękujesz jej za 

bezgraniczną miłość i opiekę. 

 

Śniadanie do łóżka 

Niezależnie od tego czy świetnie gotujesz, czy dopiero się 

uczysz, własnoręcznie przygotowany posiłek specjalnie 

dla mamy będzie najcudowniejszym prezentem płynącym prosto z serca. 

 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie , to koniecznie do 

mnie napisz (świstoklik do formularza).  

Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 
  

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

Uniwersum potterowskie 

▪ Istnieje teoria mówiąca, że Irma Pince jest tak naprawdę ukrywającą się Eileen 

Prince (matką Severusa Snape’a). Wskazuje na to jej zakrzywiony, długi nos, 

czarne włosy, charakter przypominający ten Snape’a oraz to, że jej imię i 

nazwisko jest anagramem do „I am Prince”. 

▪ J. K. Rowling, uśmiercając Remusa Lupina oraz Nimfadorę Tonks, chciała 

przypomnieć o dzieciach osieroconych przez wojnę. 

▪ Alan Rickman, odtwórca roli Severusa Snape’a, spisywał swoje przemyślenia w 

pamiętnikach. Pozostawił po sobie aż 27 tomów. Zgodnie z jego życzeniem, 

zostaną one dopuszczone do sprzedaży jesienią 2022 roku. 

▪ W piątej części przygód Harry’ego Pottera możemy zobaczyć gabinet Dolores 

Umbridge. Jego ściany zdobią zdjęcia kotów. Zrobiono je na specjalnej sesji, na 

którą przywieziono 40 kotów ze schroniska. Wszystkie zwierzaki znalazły nowy 

dom i żaden nie powrócił już do schroniska. 

▪ Aby posługiwać się magią, nie trzeba korzystać z różdżki. Sztuka posługiwania 

się magią bez niej jest bardziej wyrafinowana i wymaga więcej umiejętności i 

talentu. J. K. Rowling przyznaje, że zaledwie 1 na 10 000 najlepszych 

czarodziejów posiada takie zdolności. 

 

Akademia Magii Ramesville 

▪ Na stronie Akademii Magii Ramesville możemy odnaleźć Drzewko Życzeń. 

Znajduje się ono w Izbie Pamięci. Zostało utworzone z okazji 15. urodzin 

Akademii i można tam odnaleźć życzenia z tej okazji. 

▪ W XLI roku szkolnym aż trzy domy pokonały szkolny rekord punktów. Były to 

Ravenclaw (106161), Slytherin (92592) oraz Gryffindor (90923). Jedynie 

Puchonom nie udało się pokonać rekordu, gdyż zdobyli oni 76826 punktów. 
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Pośród ankiet 

Na pytania odpowiedziało 38 respondentów. 
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Horoskopy 

Baran | 21.03 - 20.04 

Czerwiec może być dla Baranów dość męczącym miesiącem. 

Osoby spod tego znaku mogą wydawać się nieco drażliwe. 

Spowodowane będzie to chęcią jak najszybszego udania się na 

wakacje. Praca będzie im się przez to dłużyć, w efekcie czego 

Barany mogą być w niej mniej efektywne. Nie opuści ich jednak kreatywność oraz 

szeroka wyobraźnia, która będzie doskonale widoczna. Dobrym pomysłem będzie 

więc wykorzystanie tego stanu.  

Byk | 21.04 - 21.05 

Byki również nie mogą doczekać się chwili odpoczynku. 

Dlatego już na początku czerwca powinny zacząć planować, 

jak spędzą swój czas wolny. Powinny przy tym pamiętać, aby 

choć część wakacji spędzić na zwykłym relaksie, który 

naprawdę im się przyda. Osoby spod tego znaku będą czuły także dziwny pociąg do 

wszelkiego rodzaju nowości. Poznają dzięki temu zupełnie świeżą część siebie, która 

będzie rozwijać się w zadziwiającym tempie. 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Horoskop przewiduje, że czerwiec może przynieść ze sobą 

pewnego rodzaju niepokój. Będzie on spowodowany 

bezpośrednimi decyzjami Bliźniąt, które będą dotyczyć 

ważnych płaszczyzn życia. Możliwe, że część osób spod tego 

znaku znajdzie się przez to w całkiem nowej, niezrozumiałej sytuacji. Pierwsze dni 

mogą być wtedy trudne, ale przy odrobinie wysiłku i wiary w siebie, wszystko 

powinno się ułożyć. 
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Rak | 22.06 - 22.07 

W czerwcu widoczny będzie wpływ Wenus, choć nie dostrzegą 

go głównie Raki, a osoby z ich otoczenia. Ludzie będą 

wydawali się nimi bardziej zainteresowani. Drugie połówki 

osób spod tego znaku będą w tym czasie w naprawdę dobrych 

rękach. Raki jednak nie powinny brać się w czerwcu za 

większe przedsięwzięcia. Będą w tym czasie podatne na wpływ innych osób, co 

niektórzy mogliby wykorzystać w niezbyt przyjazny sposób. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

W czerwcu Lwy będą pochłonięte czerpaniem nowej wiedzy. 

Nie będzie to jednak “sucha teoria”, a różnego rodzaju 

umiejętności. Postawią przy tym na bycie samoukami, 

ponieważ wszelkich informacji będą poszukiwać w 

poradnikach czy na forach internetowych. Szczególnie interesujące dla nich będą 

umiejętności, które odnoszą się do ludzkiego umysłu, a także te, które rozwiną ich 

osobowość. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Prognoza mówi, że Panny powinny przygotować się na dużą 

dawkę emocji i wcale nie będzie to związane z tym, że nagle 

będzie ich więcej. Będą po prostu intensywniejsze niż zwykle, 

przez co okres ten będzie się kojarzył z przysłowiowym 

„rollercoasterem”. Po pewnym czasie wszystko powinno się unormować. Mimo 

wszystko dobrze będzie wykorzystać ten miesiąc na wyrzucenie z siebie wszystkiego. 

Świetnym pomysłem będzie także dążenie do osiągnięcia pewnej równowagi. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

Nerwowość. To chyba najlepsze słowo, które opisuje czerwiec. 

Wagi będą miały z nią problem, co przełoży się na jakość ich 

działań. Problemem będzie tu głównie czas, a raczej jego brak. 

Osoby spod tego znaku nie będą wiedziały, jak najlepiej nim 

zarządzać. Możliwe również, że przyjdzie pora na zmierzenie się z tak długo 

odwlekanymi sprawami, co przyniesie dodatkowy stres i uczucie niepokoju. 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Dla nikogo nie jest nowością fakt, że Skorpiony są bardzo 

emocjonalnymi osobami. W czerwcu emocje te jednak będą 

przekładać się na dosłownie wszystko. Skorpionom trudno 

będzie słuchać zdrowego rozsądku. Może to przełożyć się na 

kłopoty w miejscu pracy. W takim przypadku dobrym pomysłem będzie spędzenie 

czasu na aktywnościach, które pomogą Skorpionom oczyścić umysł. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

Czerwiec będzie naprawdę dobrym czasem na porządki - te w 

domu, jak i w umyśle. Wolny czas Strzelce powinny poświęcić 

właśnie na to. Najlepsze będą do tego samotne wieczory. 

Warto będzie wykorzystać je również na chwilę relaksu. Jeśli 

z kolei osoby spod tego znaku będą czuły “przyrost” emocji, wspaniałym pomysłem 

będzie aktywność fizyczna. Nie chodzi tu nawet o wypady na siłownię, a zwykłe 

ćwiczenia rano i wieczorem. Strzelce powinny zauważyć ich pozytywne efekty już po 

naprawdę krótkim czasie. 
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Koziorożec | 22.12 - 20.01 

Prognoza mówi, że w czerwcu Koziorożce będą wyjątkowo 

towarzyskimi osobami. Z chęcią będą widywać się ze swoimi 

znajomymi, również tymi, z którymi dawno nie miały 

kontaktu. Od ostatnich spotkań minęło wiele czasu, podczas 

którego Koziorożce rozwinęły sporo nowych umiejętności. Podziała to na pewność 

siebie i osoby spod tego znaku chętnie będą chwalić się swoim życiem. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Czerwiec będzie dość zakręconym czasem, ale w bardzo 

pozytywnym sensie. Wodniki będą poszukiwać nowych 

doznań i jak największej ilości rozrywki. Na jaw wyjdzie tu ich 

spontaniczność. Nie będą obchodzić ich żadne plany, co 

będzie mogło spotkać się z dezaprobatą ze stroną części znajomych. Wodniki będą 

jednak szczęśliwe jak nigdy i ciągle będą udawać się na kolejne przygody. Przez ten 

czas nauczą się wielu nowych rzeczy i nabędą życiowego doświadczenia. 

Ryby | 19.02 - 20.03 

W czerwcu ważny będzie dla Ryb kontakt z bliskimi. 

Większość swojego czasu będą poświęcać właśnie im. Będą to 

nie tylko pojedyncze wyjścia na miasto, ale i dłuższe 

wycieczki. Dzięki temu umocni się wiele relacji, a Ryby 

poczują się naprawdę szczęśliwe. W czerwcu osoby spod tego znaku będą także dość 

zamyślone, przez co trudno będzie im się skupić. Problemem będzie tu głównie 

przyswajanie wiedzy. Wszelkie większe działania lepiej więc przełożyć. 
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Kącik artystyczny 

 

Autor: Maja Granger z Ravenclawu 

 

Autor: Vicky Lee z Gryffindoru 
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Rubinowe wyzwanie - matczyne oblicze 

 

Autor: Agusia Slytherin ze Slytherinu 

 

Autor: Albus Black ze Slytherinu 
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Autor: Allie Peace z Ravenclawu 

 

 

Autor: Angel Fiszer z Ravenclawu 
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Autor: Ariadna Williams z Ravenclawu 

 

Autor: Caitlin Garcia z Hufflepuffu 
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Autor: Catie Catlover 

 

Autor: Cecily Elton 
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Autor: Cynthia Kamack 

 

Autor: Emily Butchon-Lopez z Hufflepuffu 
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Autor: Grace Martin z Hufflepuffu 

 

Autor: Hallon White z Ravenclawu 
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Autor: Iz Morningstar ze Slytherinu 

 

Autor: Katja Thatcher z Hufflepuffu 
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Autor: Lilo Delune z Hufflepuffu 

 

Autor: Maja Granger z Ravenclawu 
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Autor: Moria Nerios 

 

Autor: Olivia Slytherin z Ravenclawu 
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Autor: Rosalie Devine 

 

Autor: Skylar Harvey z Ravenclawu 
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Autor: Sunniva Sorensen z Hufflepuffu 

 

Autor: Vicky Lee z Gryffindoru 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 4 czerwca 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Na podstawie daty urodzenia zidentyfikuj matkę z HP, 

której ona dotyczy. Za każdy przykład można zgarnąć na 

swoje konto 2 punkty/galeony. 

 

1) 11.08.1981 r. 6) 1955 r. 

2) 30.10.1949 r. 7) 19.09.1979 r. 

3) 13.02.1981 r. 8) 1851 r. 

4) 30.01.1960 r. 9) ok. 1930 r. 

5) 1925 r. 10) IX/X w. 

 

Konkurs nr 2 

Waszym zadaniem jest zmierzyć się z dyrekcyjnymi 

akrostychami. Ta zabawa polega na rozwijaniu 

podanych słów w zdania, np. MAK – Moria Atakuje 

Kazbiela. Odpowiedzi powinny dotyczyć profesorek i 

uczennic Akademii. Za jeden przykład można dostać 4 

punkty/galeony. 

1) Alice Wright 

2) Isabella Stewart 

3) Nathalina Maloy 

4) Vesper De Laurentiis 

5) Vivienne Levittoux 
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