
 

 1 

 

  



 

 2 

Spis treści 
Osobistości od drugiej strony: Nathalina Maloy ... 3 

Z magicznej biblioteczki ........................................ 10 

Z czeluści internetu ............................................... 12 

Skrzacia kuchnia .................................................... 14 

Opowiadanie: Wakacyjna przygoda ...................... 15 

Ploteczkowy świat .................................................. 19 

Nieco więcej o... .................................................... 22 

Humor z murów naszej szkoły ..............................25 

Kącik (magi)zoologiczny ...................................... 28 

Zielnik znachora ................................................... 30 

Magiczna Pani radzi ............................................. 32 

Pośród ankiet ........................................................ 34 

Kącik artystyczny ................................................... 37 

Strefa rozrywki ..................................................... 48 

  



 

 3 

Osobistości od drugiej strony: Nathalina Maloy 

[Przed przyjściem gościa wieża została odpowiednio przygotowana na jego wizytę. 

Na jednej z ławek spoczywały przeróżne łakocie, a do tego były przygotowane 

napoje. Wszystko, by na pewno trafić w gusta gwiazdy spotkania. Poza tym w 

wieży pojawiły się dwa wygodne fotele, aby kobietom dobrze się rozmawiało.] 

Cecily: [Widząc, że dyrektor zjawiła się punktualnie, podniosła się z fotela i wskazała 

jej zaraz, gdzie może usiąść.] Niezmiernie się cieszę, że zgodziłaś się udzielić 

mi tego wywiadu, Nathalino. 

Nathalina: [Weszła powoli po 

schodach prowadzących na wieżę, 

gdzie już czekała pani redaktor. 

Zamknęła za sobą delikatnie drzwi, 

siadając na wolnym miejscu. 

Poprawiła szatę, po czym spojrzała na 

kobietę, uśmiechając się do niej 

szeroko.] Dzień dobry, Cecily! 

Mnie również bardzo miło, że 

mogę dzisiaj tutaj z Tobą być! 

Przed nami kilka pytań, tak że 

śmiało możesz się częstować. 

[Uśmiechnęła się ciepło do kobiety, 

siadając naprzeciwko niej. Krótko 

zerknęła na przygotowane wcześniej 

pytania, zastanawiając się, od czego zacząć.] No to pierwsze pytanie, trochę inne 

niż wszyscy zadają. Widziałam, że już kiedyś udzielałaś wywiadu i 

opowiadałaś, jak do nas trafiłaś. Nie będę go ponawiała, ale za to zapytam 

o coś podobnego! Jakie były Twoje pierwsze uczucia, gdy trafiłaś do 

Akademii? Co Ci się od razu spodobało, a co może zdziwiło? 
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[Spojrzała na stół pełen łakoci, po czym chwyciła ciastko i zaczęła je powoli jeść, 

zastanawiając się przy okazji nad odpowiedzią.] Ojej, moje pierwsze odczucia… 

[Wróciła wspomnieniami do swoich pierwszych chwil w magicznym świecie.] Na 

pewno byłam zaskoczona, że coś takiego w ogóle istnieje. Jakiś czat, na 

którym można się uczyć zaklęć albo warzyć eliksiry? [Pokręciła głową, 

śmiejąc się.] Pamiętam, że na 

początku miałam drobne 

problemy z zaklimatyzowaniem 

się, jak zapewne większość osób 

trafiających do nowego otoczenia, 

ale po pewnym czasie było w 

miarę w porządku. Poznałam 

wtedy wielu ludzi i na pewno miło 

wspominam ten okres, mimo że 

było to już jakiś czas temu. 

[Odchyliła delikatnie głowę do tyłu, 

zastanawiając się, co może jeszcze 

dodać.] Spodobała mi się 

otwartość ludzi, którzy tutaj 

wówczas byli oraz że wszyscy 

sobie pomagają. Nie jesteś w tym wszystkim sam, tylko możesz zapytać o 

pomoc. No i właśnie możliwość zawierania przyjaźni! To też jest super, że 

w takim magicznym świecie możemy poznać tak ciekawe osoby, z którymi 

może czasami nas łączyć wiele. 

[Uważnie wsłuchiwała się w słowa dyrektorki, starając się wszystko dokładnie zapisać. 

Chciała to zrobić sama, gdyż uznała, że to wpłynie na nastrój i charakter tego 

spotkania. Gdy Nathalina skończyła mówić, redaktorka zapaliła świecę, do których 

miała słabość. Jej blask otulił szybko twarze kobiet, a Cecily zaraz wróciła do dalszego 

wypytywania.] Tak, otwartość to jest coś, co widać na pierwszy rzut oka i 

sama ją bardzo dobrze zauważyłam! Kolejne pytanie jest powiązane nieco 

z pierwszym. Jak wspominasz każdy etap swojej edukacji? Który był 

Twoim ulubionym – pierwsza klasa, druga, staż, a może nauczanie? W 

końcu zaszłaś bardzo daleko, docelowo zostając dyrektorem placówki. Na 

pewno nasi czytelnicy są ciekawi, jak u Ciebie to wyglądało i mam 
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nadzieję, że dla Ciebie to nie problem, by nam troszkę o tym opowiedzieć. 

[Zaśmiała się, chcąc rozładować nieco atmosferę. Sama chwyciła za ciasteczko i 

szybko wpakowała je do buzi. Szybko zniknęło, a sama chwyciła za pióro, gotowa do 

notowania.] 

[Wsłuchała się w słowa redaktorki, po chwili odpowiadając.] Może powiem tak 

chronologicznie od początku, jak to u mnie było. Pierwsza klasa była 

dosyć ciekawym okresem w moim magicznym życiu, wtedy poznawałam 

ten świat i dopiero się wszystkiego uczyłam. [Wróciła wspomnieniami do 

momentu, kiedy była jeszcze 

„świeżaczkiem”. Chociaż według 

niej, nadal była tutaj młoda 

stażem.] W drugiej klasie 

mogłam się skupić na kilku 

wybranych rozszerzeniach, 

ponadto byłam też prefektem 

domowym. Ten czas również 

bardzo ciepło wspominam i 

pamiętam, że na 

zakończeniu roku byłam 

bardzo smutna, że jestem 

absolwentką i nie do końca 

wiedziałam, co zrobić dalej… 

[Na moment ucichła, myśląc nad 

dobrym doborem słów.] 

Ostatecznie poszłam na dwa staże, które pomyślnie zdałam. Wtedy 

właśnie zakochałam się w Wiedzy o Harrym Potterze i stwierdziłam, że 

chcę się w tym kierunku rozwijać. Zostałam więc nauczycielem tego 

przedmiotu i do dzisiaj go nauczam. Odpowiadając na pytanie, który etap 

był moim ulubionym, to uważam, że jest to okres, który nadal trwa, czyli 

nauczanie. Bardzo lubię to, że mogę się w ten sposób rozwijać, zdobywać 

nową wiedzę i dzielić się nią z innymi. No i oczywiście nauczać kolejne 

pokolenia uczniów. [Po chwili dodała.] No i też ewentualnie dokształcać 

stażystów, których również kilku miałam na przestrzeni tych lat. 
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[Z uwagą przysłuchiwała się nauczycielce, coraz szybciej zapisując każde jej słowo. 

Wetknęła kosmyk włosów za ucho i podniosła wzrok na kobietę.] Wieża nam służy, 

gdyż zahaczyłaś o temat, który chciałam poruszyć! [Uśmiechnęła się do 

kobiety, biorąc dzbanek z ulubioną herbatą i nalewając ją sobie do filiżanki, która 

ostatnio była z nią w tym pomieszczeniu nierozłączna.] Jak wszyscy wiemy, 

nauczasz przedmiotu o nazwie Wiedza o Harrym Potterze. Skąd taki 

wybór? Co urzekło Cię w tym przedmiocie, że postanowiłaś go obdarzyć 

taką pasją? 

[Wzięła do ręki filiżankę, z której upiła łyk herbaty.] Na pewno Crispin Stewart, 

który wówczas nauczał Wiedzy o HP, zaszczepił we mnie miłość do tego 

przedmiotu. Zagłębiając się w niektóre tematy oraz kwestie, doszłam do 

wniosku, że jest wiele ciekawych sytuacji, momentów, które zasługują na 

uwagę, a nie za często się o nich mówi. Tak naprawdę w świecie 

wykreowanym przez J. K. 

Rowling jest bardzo dużo 

zawiłych wątków, na które 

można spojrzeć z nieco innej 

perspektywy. [Uśmiechnęła się, 

odkładając filiżankę.] To właśnie 

lubię w tym przedmiocie, że 

mogę mówić o kwestiach, 

które teoretycznie powinniśmy 

znać, bo większość z nas 

czytała książki czy też oglądała 

filmy, ale praktycznie mogę 

inaczej opowiedzieć dane 

zagadnienie. Lubię czasami 

widzieć, że uczniowie mają 

takie „ojeju, wcześniej nie 

zwróciłam na to uwagi”. [Spróbowała powiedzieć to głosem niektórych uczniów z 

lekcji i miała nadzieję, że chociaż troszkę tak brzmiała.] No i mam duże pole do 

popisu, dużo ewentualnych ciekawych tematów do przedstawienia. 

Osobiście nie widzę siebie na innym przedmiocie niż Wiedza o Harrym 



 

 7 

Potterze. To chyba była miłość od pierwszej lekcji. [Powiedziała 

nostalgicznie.]     

Motywująca historia! Na pewno zainspirowałaś wielu uczniów, którzy 

będą czytać nasz wywiad! [Zerknęła w swój panel z pytaniami, myśląc, o co dalej 

zapytać panią dyrektor.] Jak powszechnie widzimy, wiele osób w naszej 

Akademii utożsamia się z różnymi zwierzętami. Dyrektor Wright z 

chomikiem, profesor Stewart z kanarkiem, a czy Ty masz jakieś określone 

zwierzę, z którym siebie kojarzysz? Może któreś jest Twoim ulubionym? 

[Puściła oczko w kierunku swojego gościa, mając 

już w głowie przeróżne pomysły, co może 

powiedzieć. Wolała jednak nic nie sugerować, a 

po prostu dowiedzieć się, co uważa Nathalina.] 

A to ciekawe pytanie. [Pokiwała głową, 

układając w głowie odpowiedź.] Zwierzątka są 

urocze, więc nie dziwię się, że wiele osób 

utożsamia się z nimi. Jeżeli miałabym 

wymienić zwierzę, z którym siebie 

kojarzę, to myślę, że byłby to króliczek. 

Taki malutki, przyjemny, uroczy. [Rozmarzyła się.] W realnym życiu 

chciałam mieć nawet królika jako zwierzątko domowe, ale jakoś nie 

wyszło, dlatego mam sentyment do tych uroczych stworzeń i jeżeli 

miałabym wybrać to, z którym się utożsamiam, na pewno byłoby właśnie 

to urocze zwierzątko. [Uśmiechnęła się do pani redaktor, która dzielnie notowała 

jej słowa.] 

[Cecily nie opuszczała wyobraźnia i wyobraziła sobie, jak Nathalina ma takie duże 

królicze uszy, ale zaraz odepchnęła od siebie ten widok, jedząc kolejne ciasteczko. 

„Jeszcze ją wystraszę i będę musiała urwać wywiad!” – pomyślała.] Nie mogę 

zaprzeczyć, bardzo do Ciebie pasuje. W końcu ten, kto Cię choć troszkę 

poznał i poobserwował, wie, że jesteś kochaną osobą! Dobrze, przed nami 

przedostatnie pytanie. Nadchodzą wakacje – jak planujesz je spędzić? 
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A dziękuję, kochana, za miłe 

słowa. [Wzięła do ręki ciasteczko i 

ugryzła kawałek.] Jeżeli chodzi o 

magiczne wakacje, to tak 

szczerze... Myślałam kiedyś, 

jeszcze będąc tylko 

nauczycielem, że dyrekcja ma w 

jakimś stopniu wakacje 

pomiędzy semestrami – teraz 

już wiem, jak bardzo się 

myliłam. [Westchnęła ciężko, kręcąc 

głową.] Jednak tak ogólnie w 

wakacje, to chciałabym troszkę 

odpocząć. Mam zaplanowane 

kilka wyjazdów i mam nadzieję, 

że dojdą one do skutku. Liczę też na własną spontaniczność oraz 

kreatywność — że może nagle wpadnie mi do głowy jakiś ciekawy plan 

podczas wakacji i będę mogła coś pokombinować.  Na pewno cieszę się, że 

one nadchodzą, bo każdy musi czasami odpocząć i uważam, że jest to 

bardzo ważne. [Powiedziała, zaczynając myśleć o zbliżających się wakacjach.] 

Och, to bardzo dobrze rozplanowane wakacje! Jak wszyscy wiemy, dobry 

plan to podstawa sukcesu, choć spontaniczność jest mile widziana. 

[Zapisała ostatnie słowo w swoim notesiku i spojrzała na kolejne pytanie.] W takim 

razie ostatnie pytanie, na zakończenie! Czy masz jakieś motto, którym się 

kierujesz w życiu? Może jakiś cytat, który bardzo lubisz? Być może 

zainspiruje on naszych czytelników! 

[Skończyła chrupać ciasteczko, po czym splotła dłonie.] Może to nie będzie jakieś 

motto czy wykwintny cytat, ale ja się kieruję w życiu zasadą, że lepiej 

spróbować i potem ewentualnie żałować, niż nie spróbować i żałować, że 

się czegoś nie zrobiło. Życie jest zbyt krótkie, żeby zastanawiać się i 

analizować każdą pojedynczą decyzję! Chociaż wiadomo – zależy to od 

sytuacji, ale jeżeli miałabym wam coś polecać, to po prostu wykorzystać 

każdą szansę. [Miała wrażenie, że zabrzmiała jak życiowy motywator, chociaż miała 
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nadzieję, że może kogoś faktycznie to 

zainspiruje.] Nie dowiemy się, co na 

nas czeka na ścieżce życiowej za 

rogiem, zanim tego nie 

sprawdzimy. 

Piękny i wartościowy cytat! Było 

to ostatnie pytanie, które dla 

Ciebie przygotowałam. Dziękuję 

jeszcze raz, że zgodziłaś się 

udzielić mi wywiadu! Naprawdę 

miło mi się z Tobą rozmawiało i 

mam nadzieję, że naszym 

czytelnikom się również spodoba. 

Oczywiście, jeśli masz chęć coś od 

siebie dodać, to śmiało! [Uśmiechnęła się do kobiety, zamykając kajecik i kiwnęła 

dłonią na talerz.] Ach, i poczęstuj się na zakończenie ciasteczkiem, żebyś nie 

wyszła stąd z pustymi rękami. [Odparła życzliwie, chcąc, by druga strona 

zapamiętała ten wieczór możliwie jak 

najlepiej.] 

Ja również bardzo miło spędziłam 

ten czas! Po raz kolejny dziękuję za 

zaproszenie mnie. Jeżeli mogę 

skorzystać z okazji, to życzę 

wszystkim Ramesiakom słonecznych 

wakacji. Wypoczywajcie, żeby potem 

wrócić z pełną energią na kolejny 

rok pełen wrażeń! [Uśmiechnęła się 

szczerze do Cecily. Złapała przed wyjściem 

jeszcze ciasteczko, po czym zaczęła się 

kierować do drzwi, w końcu znikając za 

nimi.]  
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Z magicznej biblioteczki 

„Gdy przychodziła burza, nad Truchlinem  błyskało się 

najmocniej. Zupełnie jakby przyciągał burzowe chmury. A 

latarka na granicy Truchlina zawsze przestawała działać. Krok 

wstecz – i znowu świeciła. Krok do przodu – mrugała i gasła.” 

Truchlin, owiana tajemnicą dzielnica 

Pragi. Miejsce, do którego większość nie 

chciałaby się zapuszczać. Podejrzani 

ludzie, gęsta atmosfera i te dziwne 

problemy z elektrycznością… Określenie 

,,czas zatrzymał się tam sto lat temu” 

wcale nie jest w tym przypadku 

naciągnięciem. Pokusiłabym się nawet o 

stwierdzenie, że interpretować je można 

dosłownie. 

Przed wielu laty, jeszcze przed 

popularyzacją elektryczności, było to 

miejsce uznawane za wspaniałą dzielnicę, 

jedną z lepszych w całej Pradze. Przyszedł 

jednak postęp, a wraz z nim linie 

elektryczne, latarnie czy tramwaje. 

Wszystko wokół popędziło do przodu, Truchlin natomiast nie ruszył się ani trochę. 

Robiące wrażenie pięknie zdobione kamienice okrył mrok, mieszkańcy zaczęli się 

stamtąd wyprowadzać, a na ich miejsce przychodzili różni inni, dziwni ludzie o 

niepewnych zamiarach. 

Historia zaczyna się w momencie, w którym Jirka próbuje dostać się do swojego 

dziadka zamieszkującego Truchlin. Gdy po przejściu plątaniną uliczek, dostaje się na 

miejsce, w mieszkaniu zderza się z niespodziewanym gościem – pewnym mężczyzną o 

imieniu Patrik. Co on robi w domu jego dziadka? Jak się po chwili okazuje, razem nad 

czymś współpracują, ale za nic nie chcą wtajemniczyć chłopca w swoje plany. Niby nic 

wielkiego, w końcu każdy może mieć jakieś tajemnice, prawda? Sprawa staje się 
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jednak bardziej podejrzana, gdy, wracając do domu 

wraz z „pomocnikiem” dziadka, ktoś zaczyna ich gonić. 

Ktoś, a w zasadzie dwójka mężczyzn. Czego od nich 

chcą? Jirka jest zdezorientowany, Patrik wydaje się 

natomiast dobrze wiedzieć, co jest na rzeczy…  

Chłopiec, a później i jego przyjaciele, których 

poznajemy nieco później, zostają uwikłani w sprawę 

ogromnej wagi, która wiążę się z dalszymi losami całej 

Pragi. Nie tak łatwo dotrzeć do odpowiedzi na niektóre 

pytania, a sam Truchlin nie pomaga w odkrywaniu 

swoich tajemnic. 

Jeżeli lubicie poczuć lekką grozę i tajemnicę, jest to pozycja, po którą warto sięgnąć. 

Ukazała się już nawet druga część, lecz jak na razie nie została przetłumaczona na 

język polski. Na dodatek trwają prace nad powstaniem filmu na podstawie pierwszej 

książki! Z tym Was pozostawiam. Niech czytelnicza moc będzie z Wami! 

 

 

  



 

 12 

Z czeluści Internetu 

„Bitwa Myśli i Instynkt Mordercy”  

Ludzki umysł to odwieczna zagadka, a 

odpowiedź na nią owiana jest wieloma 

tajemnicami. W Świecie Magii mistyka 

umysłu jest czymś pożądanym przez 

wielu, a jednocześnie bardzo 

niebezpiecznym. Legilimencja jako 

sztuka wnikania w ludzki umysł daje 

także możliwość manipulacji cudzymi wspomnieniami. Walka na polach umysłu jest 

niesamowicie trudna. Samo opanowanie oklumencji sprawia ogromne problemy, nie 

mówiąc już o pojedynku w umyśle.  

„Bitwa Myśli” to opowiadanie, które przybliża nam sztukę władania umysłem. Jest 

zaskakujące i niesamowicie wciągające. Akcja rozpoczyna się podczas wakacji 

pomiędzy piątym a szóstym rokiem nauki Harry’ego Pottera w Hogwarcie. Ważnym 

elementem fabuły jest jednak zmiana finału „Zakonu Feniksa”. W prologu 

dowiadujemy się, że Syriusz Black przeżył upadek za zasłonę śmierci. Jak? Tę 

tajemnicę poznacie, kiedy postanowicie 

przeczytać „Bitwę Myśli”. 

W opowiadaniu występują dwie główne 

bohaterki. Pierwsza z nich, tajemnicza Evelyn 

Shirley, jest Ślizgonką, znaną również jako 

„Silver”. Była jedyną przyjaciółką Harry’ego, 

kiedy ten nie miał pojęcia o swoim magicznym 

pochodzeniu. Gdy oboje trafili do Hogwartu, 

ich kontakt trochę podupadł. Swoje relacje 

odnowili właśnie po zakończeniu piątego roku 

nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa w 

Hogwarcie i na powrót stali się najbliższymi 

przyjaciółmi.  
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Kolejną niesamowicie ważna postacią w całym opowiadaniu jest Erin Parker. Harry 

poznaje ją na jednej z imprez z Silver w mugolskim klubie. Po kilku spotkaniach 

zaczynają ze sobą chodzić. Niestety, 

wydawać by się mogło, że związek ten 

nie ma przyszłości, gdyż wakacje 

dobiegają końca i Potter niedługo 

wyruszy do Hogwartu, aby 

kontynuować naukę. Z bólem serca 

żegna się z dziewczyną, nie mówiąc jej o 

swoim magicznym pochodzeniu. 

Rozstanie jednak nie trwa długo, a 

konkretniej do momentu przydziału 

nowych uczniów na inauguracji roku 

szkolnego w Hogwarcie. Domyślacie się, 

kto taki może należeć do tego grona? 

Całe opowiadanie jest przesycone humorem. Mimo tego niezbyt przyjemnego wątku 

głównego, jakim jest tytułowa Bitwa Myśli, akcja jest tak świetnie napisana, że 

niejednokrotnie mówiłem sobie: „To już ostatni rozdział!”, a kończyłem dwie godziny 

później, usypiając z tabletem w dłoni. Ten blog jest po prostu niesamowicie dobry! 

Napisałem tyle o „Bitwie Myśli”, ale czym jest, u diaska, ten „Instynkt Mordercy”? 

Jest to drugi tom naszego opowiadania, jego bezpośrednia kontynuacja. O czym 

opowiada? Aby to wyjaśnić, musiałbym odwołać się do finału pierwszej części. Nie 

chcę tego robić, gdyż wtedy nie odczuwalibyście tego zaskoczenia, jakie i mi 

towarzyszyło podczas lektury. A zapewniam z czystym sumieniem – jest ono warte 

wszystkiego! 

Z życzeniami udanej lektury i wielkiej paczki chusteczek,  

która będzie nieoceniona w epilogu, 

Albus S. H. S. Black 
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Skrzacia kuchnia 

Naleśnik z bitą śmietaną 

Składniki: 

― 600 ml mleka; 

― 4 jajka; 

― 300 g mąki; 

― 1 łyżka cukru; 

― masło w kostce lub olej; 

― 1 łyżeczka cukru pudru; 

― śmietana 30% lub 36%;  

― nutella. 

Sposób przygotowania:  

Wymieszaj jajka z mąką, cukrem oraz 

mlekiem i odstaw na około 5-10 minut. 

Na patelni rozgrzej masło lub olej. 

Następnie weź wcześniej przygotowane 

ciasto i smaż około 25 sekund z każdej 

strony. Wymieszaj śmietanę z cukrem 

pudrem i ubij ją aż do uzyskania 

gładkiej masy. Nałóż na naleśniki 

nutellę oraz bitą śmietanę i złóż.  

  

Ciecierzycowa przekąska 

Składniki: 

― 1 puszka ciecierzycy; 

― 1 łyżka oleju lub oliwy z oliwek; 

― ulubione przyprawy, np. słodka 

papryka, curry, gałka 

muszkatołowa, suszony czosnek 

– po jednej płaskiej łyżeczce; 

― sól do smaku. 

Sposób przygotowania: 

Na patelni rozgrzej łyżkę oleju lub 

oliwy. Ciecierzycę przepłucz pod 

bieżącą wodą i dokładnie odsącz. 

Wyłóż ciecierzycę na patelnię, dodaj 

ulubione przyprawy i smaż na małym 

ogniu przez około 10 minut, 

potrząsając patelnią od czasu do czasu. 

Gdy ciecierzyca będzie już lekko 

przypieczona, przekąska jest gotowa! 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Wakacyjna przygoda 

W tym momencie roku szkolnego wszyscy potrzebowali już wakacji, nie pomijając 

przy tym stażystów, którym mózgi zaczynały parować, a palce wysiadać od ciągłego 

kreślenia piórem po planie nauczania, żeby go dopracować. Mimo że różniły ich 

stażowe przedmioty, łączyła ich za to pilna potrzeba odpoczynku. Ach, no i grupowe 

wakacje są tańsze od tych solowych. Zważywszy na stan materialny stażysty, trzeba 

oszczędzać galeony. 

Dlatego właśnie zebrali się razem i postanowili zrobić szybki weekendowy wypad nad 

wodę, żeby pozwolić swoim mózgom odpocząć. Przeszukiwali mugolski internet przez 

kilka ładnych godzin, żeby znaleźć tę idealną ofertę. W końcu trafili na jakieś 

drewniane domki na wynajem ulokowane nad ładnym jeziorkiem. Cena była 

śmiesznie niska, a chętnych brakowało... to pewnie ten czas w roku! 

Podekscytowani stażyści zabukowali domek i pobiegli do swoich komnat się pakować. 

Nie chcieli się szarpać z bagażami z użyciem magicznych środków transportu, więc 

postawili na mugolski pociąg. Kilka godzin w ścisku między spoconymi ludźmi (bo 

oczywiście nie było już miejsc 

siedzących) nie było szczytem 

marzeń, ale najważniejsze, że 

działało. 

Kiedy dotarli w odpowiednie 

miejsce, zrozumieli, dlaczego, mimo 

niskiej ceny, oferta nie cieszyła się 

popularnością... Wynajęty domek 

zupełnie nie przypominał tego na 

zdjęciu. Drzwi ledwo się zamykały, 

a okiennice wyglądały, jakby miały zaraz odpaść. Jezioro, które miało zapierać dech w 

piersiach, odpychało zapachem i glonami, które były widoczne gołym okiem. 

 – Może nie będzie tak źle! – Catie próbowała tym optymistycznym akcentem 

podnieść na duchu swoich kompanów. 

 – Tsa, a ja jestem urodzoną wróżbitką – mruknęła Shira, ale jako pierwsza zawlekła 

swoją torbę do środka. 



 

 16 

Wnętrze domku nie było ani trochę lepsze. Na zdjęciach wszystko było nowe i 

zapewne pachnące – meble, farby na ścianach, dekoracje. Rzeczywistość była jednak 

zupełnie inna. Podłoga skrzypiała pod najlżejszym krokiem, z sufitu odchodziła farba, 

drewniane meble były powykrzywiane, a część z nich nawet połamana. Gdyby tego 

było mało, wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu. Wyglądało to bardziej na jakiś 

dom z pseudohorroru. 

Shira, która jako pierwsza weszła do budynku, przeżyła wielki szok. Co jak co, ale tego 

się nie spodziewała. Do jej nosa dotarł smród, który zdążył się tutaj zadomowić. 

Brakowało tutaj tylko jakichś szczurów czy innych intruzów. Kopnęła karton, który 

leżał przy wejściu i poszła dalej. Postawiła walizkę pod jedną ze ścian i upadła na 

zakurzone łóżko. Mebel pod jej 

ciężarem ugiął się do granic 

możliwości, a skrzypienie, które 

się z niego wydobyło, było 

niemiłosiernie głośne. Do domku 

wszedł Jason z Karolem, którzy 

zatrzymali się zaraz po 

zobaczeniu wnętrza budynku. 

 – Em, to tutaj mamy spędzić 

nasze super wakacje? Już chyba 

wolałbym zostać w zamku – mruknął zirytowany stażysta Eliksirów. 

 – Na to wygląda – odpowiedziała mu Shira z łóżka. 

 – Co jest?! – wrzasnęła Zoe, która wpadła na chłopaków w progu. Nie miała jak ich 

zauważyć, gdyż szła zwrócona twarzą do Mirabel, z którą rozmawiała.  

 – Och, przestań krzyczeć, Zoe. – Karol tylko wywrócił oczami i podszedł do fotela, na 

którym usiadł. Nie był w ani trochę lepszym stanie niż łóżko, na którym siedziała 

Shira. 

 – Idziecie do środka, cofacie się czy co? – Lukrecja zapytała stażystów, którzy stali w 

przejściu i blokowali przejście jej oraz Domingo. Dało się wyczuć nerwową atmosferę 

między stażystami z powodu nietrafionego wynajmu domku. 
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 – Dobra, może zostawmy tutaj nasze rzeczy i chodźmy nad to jezioro? Na pewno nie 

jest aż tak źle... – Domingo próbował jakoś załagodzić sytuację. Nie mogą spędzić 

wakacji na wzajemnym dogryzaniu sobie. 

Wszyscy spojrzeli po sobie i pokiwali głowami. Chyba opiekunowi Ślizgonów udało się 

wypełnić swój cel. Miał nadzieję na przynajmniej chwilowy spokój.  

Jezioro wcale nie wyglądało lepiej niż na początku. Zarośnięte glonami brzegi, mętna 

woda i muliste dno. Nawet nie dało się tam wykąpać. Zresztą kto wie, co się w nim 

jeszcze czai. Całą grupką ustalili, że spróbują się przedrzeć przez zarośla wokół 

jeziora, aby obejść je dookoła. Może znajdą jakieś lepsze miejsce i tam sobie 

wyczarują namioty czy coś takiego. Na pewno będzie to lepsze niż nocowanie w 

tamtym zniszczonym domku. Przeprawa wcale nie była taka łatwa, na jaką się 

wydawała. Stażyści odgarniali krzaki i zarośla, które przeszkadzały im w przejściu. 

 – Ziemia na horyzoncie! – krzyknął Jason, idący na przedzie tej osobliwej wycieczki. 

„Ziemią”, o której wspomniał chłopak, była niewiele czystsza plaża, która chyba 

ostatni raz gościła 

wycieczkowiczów przed 

urodzeniem Crispina. 

Wszystkim zrzedły miny.  

 – Jak już przyszliśmy, to 

równie dobrze możemy trochę 

tu posiedzieć – westchnęła 

Mirabel, rozkładając na piasku 

przywieziony koc. 

Reszta stażystów wymruczała coś bardziej lub mniej konkretnego, ale bez 

głośniejszego sprzeciwu rozlokowała się na materiale. Karol wyciągnął mugolski 

głośnik (nie do końca wiadomo, jak go zdobył), żeby puścić muzyczkę, która 

minimalnie mogłaby upiększyć spędzony tu czas. 

Ten nawet znośny czas na plaży przerwało nagłe bulgotanie jeziora. Wyglądało, jakby 

coś się w środku kotłowało. 

 – Myślicie, że coś tam umarło?! – Lukrecja aż podskoczyła, wycofując się jak najdalej 

od brzegu.  
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 – Pewnie niejedno, ale trupy nie bulgoczą – trafnie zauważyła Zoe, idąc w ślady 

stażystki Wiedzy o Harrym Potterze.  

Zaraz wszyscy zebrali się w zbitą grupkę, czekając aż cokolwiek wyłoni się spod tafli 

wody, mimo że rozsądniej byłoby uciekać.  

 – To... koń? – Shira uniosła jedną brew.  

 – Nie, to kelpia – Domingo zabrał głos po tym, jak 

demon wychylił się nieco bardziej. 

 – Co robimy? Próbujemy się z nią zmierzyć? 

Pamiętam coś z wędzidłem… – Mirabel potarła tył 

głowy. Nie była pewna, jak zachować się w takiej 

sytuacji, jednak zaproponowanie jakiegokolwiek 

planu było lepsze od zastygnięcia w milczeniu. 

 – Pogrzało cię?! – Shira przyłożyła dziewczynie dłoń 

do czoła, żeby sprawdzić, czy nie ma gorączki. – 

Zwiewamy stąd. Ja już wolę rozpadający się domek. 

Pozostała część grupy najwyraźniej zgodziła się ze 

stażystką Zielarstwa, bo zaczęli się szybciutko zbierać. 

 – Mówiłam, żeby zaprosić na wyjazd Kazbiela i Vivienne – jęczała Lukrecja, kiedy 

znów przedzierali się przez krzaki. – Oni wiedzieliby, co zrobić.  

Reszta drogi minęła im w milczeniu. Nic nie komentowali, tylko szli szybko przed 

siebie, patrząc uważnie pod nogi. 

 – Nie sądziłem, że tak się ucieszę na ponowny widok tego domku – mruknął lekko 

zdyszany Karol po tej szybkiej ewakuacji.  

Do końca tego krótkiego wyjazdu stażyści nie wyszli z miejsca swojego 

zakwaterowania dalej niż na parę kroków. Okazało się, że ktoś zabrał ze sobą 

eksplodującego durnia, a ktoś inny szachy czarodziejów. Można uznać, że jest to 

opowieść z morałem. Zadziwiająco tanie i niepopularne opcje nie zawsze są 

najlepszym rozwiązaniem. Nawet w świecie czarodziejów.  
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Ploteczkowy świat 

[Ploteczkowe siostry spotkały się ponownie, rozmyślając 

nad sprawami z ostatnich tygodni. Siedziały na błoniach 

pod dużą lipą, popijając wesoło lemoniadę grejpfrutową, 

wymieniając się spostrzeżeniami 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...] 

 

Uwadze wszystkich członków społeczności szkolnej z pewnością nie umknęły 

wymieniane ostatnio między kilkoma uczniami uśmiechy. Na początku wszyscy 

myśleli, że to „nic takiego”, no bo kto przejmowałby się okazywaną sympatią, ciągłym 

szeptaniem i przekazywaniem liścików? Małym zdziwieniem mogło być to, że ta 

entuzjastyczna Katja Thatcher, tak cicha, że niemal niezauważalna Gryfonka 

Nessa Clark, puchońska prefekt – Annabeth Snow i cichutka oraz spokojna Iz 

Morningstar nigdy nie trzymały się ze sobą. O ile wiemy, pewne wydarzenia łączą 

ludzi, a my łączymy ludzi z plotkami, toteż poszperałyśmy trochę! Ann upuściła w 

Kryształowej Komnacie karteczkę, na której zapisane było: „Spotkajmy się razem w 

wieży, tylko po północy. I nie mów nikomu!”, dlatego spokojnie 

– nie mówimy nikomu! Po prostu poszłyśmy na to tajemnicze 

zebranie, przebierając się za… a właściwie, to nie zdradzimy 

przebrania! W wieży zobaczyłyśmy wszystkie cztery uczennice 

zajadające się ciasteczkami i planujące, jak przekupić 

profesorów! Przy tablicy stała Iz, która dzielnie notowała! 

Profesor Elton chciały sprezentować nowe (swoją drogą, naprawdę piękne) filiżanki, 

dla profesor Levittoux miały pluszaczka smoka, a dla Cynthii Kamack wisiorek z 

dinozaurem! Omal nie wydałyśmy z siebie „owww”, widząc to wszystko, ale czyżby 

dziewczyny chciały nielegalnie zdobyć wyższe oceny…? Niezły sojusz!  

* 

Gdybyśmy miały dostać galeona za każdą podsłuchaną rozmowę, z pewnością już 

dawno odpoczywałybyśmy na Bora–Bora, a do redakcji Newsville artykuły 
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przynosiłaby papuga. Ale do rzeczy! Ostatnio na własne uszy słyszałyśmy potajemne 

narzekania uczniów na zbyt wysoki poziom na niektórych zajęciach. Kręcili nosami, 

że woleliby lekcje na świeżym powietrzu, najlepiej mocząc nogi w jeziorze. 

Profesorowie traktowali to z przymrużeniem oka, jednak dyrekcja... Oni to mają 

poukładane w głowach. Zorganizowali dla swoich kochanych uczniów zajęcia 

wyrównawcze, które miały poprawić ich oceny. Jak to się zakończyło? Już mówimy! 

Okazało się, że przekorni uczniowie postawili na swoim i korepetycje odbywały się na 

błoniach Akademii. A tam już był tylko chaos i totalny brak kontroli! Za to prefekci, 

którzy zajęcia te prowadzili, podobno nałogowo pili Eliksir Spokoju ukradziony z 

magazynku profesora Moonstone'a. 

* 

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a naszą uwagę zwróciła 

pewna Krukonka, której nazwisko wskazuje na prowadzenie 

podwójnego, szpiegowskiego życia. Mamy oczywiście na myśli 

Olivię Slytherin, która na co dzień pilnie i dumnie reprezentuje 

dom Roweny Ravenclaw. Jednak jaka jest jej prawdziwa natura? 

Czy panna Slytherin jest spokrewniona z założycielem domu Salazara Slytherina? 

Jeśli tak, to czemu nie przynależy do tego domu? A może jest podwójną agentką? Tyle 

pytań i żadnej odpowiedzi… Jesteśmy wręcz zdruzgotane tym faktem! Ale nie 

martwcie się, dowiemy się prawdy. Przed nami nic się nie ukryje! 

* 

Ostatnimi czasy coraz rzadziej na szkolnych korytarzach można spotkać uśmiechniętą 

Gryfonkę, Arię Carter. Byłyśmy trochę zaniepokojone jej zniknięciem, więc 

popytałyśmy to tu, to tam i okazało się, że uczennica tak załamała się wyjazdem 

swojej przyjaciółki, Karoline Grey, na wymianę do innej szkoły magii, że 

zabarykadowała się w schowku z winami profesora Stewarta. Czy i kiedy dziewczyna 

stamtąd wyjdzie? Czy uda jej się pogodzić z wyjazdem kompanki? A co najważniejsze, 

czy podzieli się winem z innymi? 

* 

Ach, wakacje! Słoneczko już pięknie grzeje, a lekcje okropnie się dłużą... Na szczęście 

ktoś zadbał, aby było na co czekać! Jak donosi nasz kontakt w Hufflepuffie, Crispin 

Stewart w porozumieniu ze swoją pomocnicą, Cynthią Kamack, wpadł na 
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genialny pomysł. Co w tej rudej mózgownicy siedzi? Już Wam mówimy! Otóż 

zainspirowany sobą (no bo kim innym mógłby być zainspirowany Ojciec Dyrektor...) 

postanowił zabrać swoich podopiecznych na wakacyjną wycieczkę! Ale by nie było 

zbyt kolorowo, obiecał, że zwiedzą same ciekawe miejsca, np. inne szkoły magii, stare 

cmentarzyska czy pola bitew. Wszystko w duchu nauki i ciągłego rozwoju! Podobno 

Puchoni już wymyślają wymówki, aby tylko wykręcić się z tej szalonej eskapady. 

* 

Ojej, ojej! Cała Akademia wręcz trzęsie się od 

ploteczek, a przecież wiadomo, że wtedy 

jesteśmy w swoim żywiole. Koniec roku 

szkolnego zbliża się nieubłaganie, a 

profesorowie są w trakcie wystawiania ocen 

proponowanych. Wszystko byłoby pięknie i 

zapewne nie zainteresowałybyśmy się tym tematem, ale nasze źródło w Gryffindorze 

dało cynk, że niektórych nauczycieli można łatwo przekupić, aby mieć lepszą ocenę. 

Same podsłuchałyśmy rozmowę Morii Nerios z jedną z uczennic, która błagała o 

PO, oferując w zamian torbę ulubionych smakołyków Krówki Meril. Niektórzy 

niestety są nieugięci! Na własne oczy widziałyśmy, jak Kazbiel Thundershout 

pogonił zuchwałych Krukonów, strasząc ich Krzaczkiem. Uważajcie na siebie, bo pupil 

profesora, znanego także jako Dolores Umbridge z brodą, podobno uwielbia świeżą 

krew uczniów! 

* 

Nietrudno było zauważyć, że międzyszkolny konkurs na esej wygrała uczennica 

Ramesville – Sunniva Sorensen. Oczywiście gratulujemy, ale my nie o tym. Wraz z 

wygraną na konto Puchonki wpłynęła całkiem spora sumka galeonów oraz punktów, 

co nie umknęło uwadze Albusa Blacka, który walczy o pierwsze miejsce w rankingu 

uczniów. Chłopak ponoć wpadł w rozpacz, którą zaraz zastąpiła naprawdę ogromna 

determinacja. Ślizgoni donoszą, że chłopak niczym Kevin z Kevin sam w domu 

rozłożył na biurku w dormitorium ogromne pergaminy, na których zaczął planować 

zemstę. Ponoć widzieli coś związanego ze smokami, a skoro już wiemy, że pewna 

smoczyca przyjęła go jako swoje dziecko… Domyślcie się sami. Sunnivie radzimy się 

pilnować, nieznana jest godzina twojego spotkania z gniewem Albusa! Chociaż wiecie 

co? Musimy mu przyznać, że chłopak ma głowę! Umie wykorzystać znajomości. 
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Nieco więcej o... 

…najbardziej znienawidzonym dyrektorze  

Fineas Nigellus Black przyszedł na świat 

w 1847, a zmarł w 1925 roku, czyli miał 

wtedy 78 lat. Pochodził z rodu czystej krwi 

czarodziejów, którzy zwracali dużą uwagę na 

status swej krwi. W wieku 11 lat mężczyzna 

otrzymał list z Hogwartu. Podczas swojej 

nauki należał do Slytherinu, tak jak 

większość jego rodziny. 

W późniejszych latach wrócił on do 

Hogwartu, ale tym razem na stanowisko 

nauczyciela, z którego następnie awansował 

na dyrektora. Niestety, nie jest nam 

wiadome, czego uczył. Mówi się, że był 

najbardziej nielubianym dyrektorem Hogwartu. Uważał on, że młodsze osoby są 

nużące, nie mają ani grama szacunku do starszych i uważają się za osoby 

wszechwiedzące. Nie miał żadnych skrupułów, aby poniżać i używać niestosownych 

wyzwisk w kierunku uczniów. 

Znajdował się on na dwóch obrazach. Jeden z nich wisiał na Grimmauld Place 12 w 

domu Blacków, natomiast drugi w gabinecie dyrektora Hogwartu. Drugi z nich miał 

obowiązek pomagania dyrektorom Hogwartu, jednak mimo to Fineas podchodził do 

tego z niechęcią. Posiadał zdolność przemieszczania się po obrazach, co w 1995 r. 

umożliwiało kontakt Albusowi z Harrym. 

Został wychowany przez swoich rodziców, Ellę i Cygnusa Blacków, którzy od dziecka 

wmawiali mu, że osoby nieczystej krwi są gorsi od nich. Mężczyzna miał także trójkę 

rodzeństwa: dwie siostry ― Elladorę i Iolę, oraz jednego brata ― Syriusza. Relacje z 

jego rodzeństwem nie były trwałe, albowiem jego brat zmarł, gdy ten miał tylko osiem 

lat, natomiast Iola została wydziedziczona, ponieważ poślubiła mugola. Po 

ukończeniu nauki związał się z Ursulą Flint, z którą miał aż piątkę dzieci ― Fineasa, 

Belvinę, Arcturusa, Cygnusa II oraz Syriusza II. 
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Fineas nie wyróżniał się za bardzo z wyglądu 

od innych. Jego włosy, tak samo jak oczy, były 

ciemnego koloru. Miał chytry wyraz twarzy, a 

jego broda była szpiczasta. Mężczyzna miał 

sarkastyczną osobowość i był niebywale 

niecierpliwą osobą, gdy chodziło o problemy 

innych. 

Co ciekawe, jego pełne imię i nazwisko 

dosłownie przetłumaczyć można jako „czarny, czarny, czarny”, co podkreślało jego 

przynależność do Blacków. 

 

…zwolenniku surowej dyscypliny  

Armando Dippet urodził się w 

październiku 1837 roku jako czarodziej o 

nieznanym nam statusie krwi. W wieku 

11 lat otrzymał list z Hogwartu, 

ceremonia przydziału odbyła się w 1872 

roku. Jak wiemy, Armando nie trafił do 

Slytherinu. Mężczyzna zmarł 

prawdopodobnie we wrześniu 1992 

roku. 

Po zakończeniu swojej nauki w 

Hogwarcie został tam nauczycielem 

transmutacji. W późniejszym czasie 

Dippeta mianowano na dyrektora tej 

placówki, co musiało świadczyć o tym, 

że miał również wysokie wyniki na SUM-ach i OWUTEM-ach. Podczas jego kadencji 

w szkole odbywał się spektakl „Fontanna szczęśliwego losu”, który został 

przygotowany na podstawie baśni o tej samej nazwie zaczerpniętej z baśni Barda 

Beedle’a. Reżyserem został ówczesny nauczyciel Zielarstwa, Herbert Beery, a młody 

nauczyciel Dumbledore przygotował efekty specjalne. Ze względu na wydarzenia, 
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które zadziały się podczas spektaklu, Dippet nałożył definitywny zakaz odgrywania 

pantomim w Hogwarcie, który obowiązuje do dziś. 

Mniej więcej w tym samym czasie 

swoją naukę w szkole rozpoczął 

Tom Marvolo Riddle, który w 

dość szybkim czasie zdobył 

zaufanie i przywileje dyrektora 

Dippeta. Krótko po otwarciu 

Komnaty Tajemnic Armando nie 

podejrzewał, że za takim czynem 

może stać człowiek tak mu 

zaufany. Dnia 13 czerwca 1943 roku została zabita uczennica – Marta Warren. Młody 

dyrektor myślał nad zamknięciem placówki, lecz Riddle nie dopuścił do tego i 

konsekwencje zaistniałej sytuacji zrzucił na Rubeusa Hagrida. 

Młody Riddle po ukończeniu nauki wrócił do szkoły, by otrzymać posadę nauczyciela 

Obrony przed Czarną Magią, jednak Dippet stanowczo mu odmówił, ponieważ, jego 

zdaniem chłopak był za młody. Powiedział mu, że może powrócić tu za parę lat. 

Istotnie, Riddle wrócił, ale dyrektorem był wtedy Albus Dumbledore, który przejrzał 

faktyczne zamiary Toma i nie zaufał mu. 

Armando Dippet miał jasną skórę, brązowe oczy, a w 

młodości nosił gęstą brodę w tym samym kolorze. W czasie 

starości miał już tylko pojedyncze białe pasemka, stał się 

także bardzo wątły. Mężczyzna wydawał się być bardzo 

twardym i rygorystycznym dyrektorem. Za jego czasów 

woźny Apollion Pringle miał zezwolenie na stosowanie kar 

fizycznych na uczniach, którzy dopuścili się różnych przewinień. Podczas otwarcia 

Komnaty Tajemnic kierowała nim pewna naiwność i uwierzył sprawcy całych tych 

przewinień, a ze szkoły został wydalony niewinny czarodziej.  
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Humor z murów naszej szkoły 
[19:34:58] AlanMoonstone: Ja 
prawdopodobnie będę tutaj do mojej ugrzanej 
śmierci.      
[19:35:09] Vivienne: I jeden dzień dłużej!  
 [19:35:25] Crispin_Stewart: Ugrzanej? 
[19:35:26] AlanMoonstone: No ba, 
pochowacie mnie na Błoniach?     
[19:35:41] Vivienne: W lochach, Alanie. 
[19:35:50] Vivienne: Będziesz wtedy wstawał 
jako duch na zajęcia. 

[19:35:54] AlanMoonstone:   
[19:36:36] Crispin_Stewart: Tylko wtedy 
już bez wypłat. 

[19:36:43] AlanMoonstone:  
[19:36:48] Crispin_Stewart: Na nic Ci się 
nie przydadzą jak będziesz duchem. :/ 
[19:36:51] Vicky_Lee: O, czyli ewentualny 
stażyk z Eliksirów mogę nieco przełożyć w 

czasie, super  
 

 
[21:54:18] _Dzuli_Selaif_: Mamy ballade o 

krzaczku  
[21:55:17] _Dzuli_Selaif_: EKHEM 
[21:55:25] Kazbiel_Thundershout: 
[Czeka.]      

[21:55:48] _Dzuli_Selaif_:  O mój 
krzaczku!  
[21:56:01] _Dzuli_Selaif_: Jakiś ty piękny i 
doskonały 
[21:56:07] Kazbiel_Thundershout: 
Krzaczku*      
[21:56:12] _Dzuli_Selaif_: Twój majestat 
podziwia całe Ramesville! 
[21:56:13] _Dzuli_Selaif_: Ciii 
[21:56:15] katja_thatcher: Nie przerywaj. 
[21:56:24] _Dzuli_Selaif_: Tyś naszą duszą, 
tyś naszym życiem... 
[21:56:36] _Dzuli_Selaif_: Prowadziś nas 
przez szczebly nauki z Kazem 
[21:57:04] _Dzuli_Selaif_: Ty jako jedyny 
utrzymujesz nas przed nie uniknioną depresją, 
kiedy piszemy te sprawdziany i kartkówki. 
[21:57:15] _Dzuli_Selaif_: Dzięki tobie nasz 
świat staję się piękniejszy! 
[21:57:27] _Dzuli_Selaif_: O słońce nasze! 
[21:57:39] _Dzuli_Selaif_: To właśnie ty 
wytrzymujesz z pewnym osobnikiem 24h 
dziennie. 
[21:57:57] _Dzuli_Selaif_: To ty 
przygotowujesz nam ściągi byśmy przetrwali 
w tych trudnych czasach! 

[21:58:05] _Dzuli_Selaif_: To właśnie ty 
jesteś naszą ostoją KOCHANY! 
[21:58:27] katja_thatcher: Jakie 

ściągi?  
[21:58:28] _Dzuli_Selaif_: Więc żyj 
kochany 
[21:58:31] _Dzuli_Selaif_: cii 
[21:58:39] Kazbiel_Thundershout: Nie 
przerywaj.      
[21:58:46] _Dzuli_Selaif_: wiecznie mały 
krzaczku 
[21:58:53] _Dzuli_Selaif_: Dla nas i 
Kazbielka 
[21:59:14] _Dzuli_Selaif_: Niech miłość 
prowadzi cię na wieki 
[21:59:18] _Dzuli_Selaif_: Amen! 
[21:59:28] Kazbiel_Thundershout: Już?     
[21:59:30] _Dzuli_Selaif_: Dziekuję 

[21:59:36] Kazbiel_Thundershout:  
 [21:59:45] Kazbiel_Thundershout: Masz 
+1 pkt do sprawdzianu z OnMS. 
[21:59:48] Kazbiel_Thundershout: I 
szlaban. 

[22:00:03] _Dzuli_Selaif_:  
 

 
[22:09:12] prof_Thundershout: No, porwij 
Krzaczka.      
[22:09:20] LiloDelune: *porywa krzaczka*     
[22:09:22] TajemniczyKrzaczek: *Niczym 
ninja zachodzi LiloDelune od tyłu i z 
zaskoczenia pozbawia huncwota 
przytomności, po czym zaciąga go w nieznane 
odmęty.* 
[22:09:23] ** odchodzi LiloDelune 
[22:09:23] > Użytkownik LiloDelune został 
wyrzucony z pokoju krysztalowa_komnata 
przez TajemniczyKrzaczek 
 

[22:07:35] Crispin_Stewart: Kurła. 
[22:07:38] Crispin_Stewart: Kiedyś to było.  
[22:07:49] Rosalie_Devine: Kiedy to były 
czasy, teraz czasów nie ma. ;/     
 [22:07:59] Crispin_Stewart: Dokładnie, nie 
ma. :/ 
[22:08:24] Rosalie_Devine: [*] dla czasów 
[22:08:57] Crispin_Stewart: No ale, 
człowiek dalej młody i piękny. 
 [22:09:02] Rosalie_Devine: 
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD 
[22:09:06] OliviaSlytherin: młody 
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[22:09:10] Rosalie_Devine: [Zakrztusiła 
się.] 
[22:09:25] Crispin_Stewart: MŁODY* 
[22:09:29] OliviaSlytherin: Crispin, w jakim 

wieku byłeś, jak dołączyłeś?  
[22:09:45] Crispin_Stewart: Kto by to 
liczył?  
[22:09:45] Rosalie_Devine: [Znowu się 
zakrztusiła.] 
[22:09:58] OliviaSlytherin: przed naszą erą 
[22:10:12] Rosalie_Devine: Zanim powstała 
Ziemia. 
[22:10:13] Crispin_Stewart: 15 lat chyba.  

[22:10:32] Crispin_Stewart:  
[22:11:23] Rosalie_Devine: Ciężkie 
obliczenia 
[22:12:08] OliviaSlytherin: wyobrażam 
sobie takiego Crispina 15. letniego siedzącego 
na gg 
[22:12:17] Rosalie_Devine: Ja nie jestem w 
stanie :/ 
[22:12:29] OliviaSlytherin: jak ta emotka z 
człowieczkiem co przed laptopem siedzi, tylko 
że ruda 

[22:12:35] Rosalie_Devine:  

[22:13:01] Cynthia_Kamack: ja?     
[22:13:29] OliviaSlytherin: tak Cynthia!  

 
 

 
 [20:44:20] Crispin_Stewart: A bym zjadł 

karpatkę.       
[20:44:26] Cynthia_Kamack: a ja 
kruchonkę 
[20:44:29] Cynthia_Kamack: znaczy co 
[20:44:31] Cynthia_Kamack: kruszonkę 

[20:44:32] Cynthia_Kamack:  
[20:44:40] Crispin_Stewart: Przeczytałem 
"Krukonkę". 

[20:44:42] Rosalie_Devine:    
 [20:44:49] Crispin_Stewart: Krukonki 

można jeść śmiało.  
[20:45:05] katja_thatcher: A potem będzie, 

że borsuki są krukonkożerne  
 

 
[20:54:41] prof_Thundershout: Wyszedłem 
z dziennika, tak się zagina ludzi. Idę na. 

 
 

 
[21:16:20] OliviaSlytherin: jedyne co chce z 
onms na tych zajęciach, to poradnik "jak nie 

wpadać w pułapki Kazbiela na 
sprawdzianach/kartkówkach" 
[21:16:38 Rosalie_Devine: Czytać uważnie 
polecenia 
[21:17:46] Alice_Wright: Myśleć 
[21:17:49] Alice_Wright: Ale to ciężkie bywa 

 
[21:17:58] OliviaSlytherin: dwie 
problematyczne czynności 
[21:19:39] Kazbiel_Thundershout: Jakie 
pułapki?      
[21:19:44] Kazbiel_Thundershout: Ja nie 
stawiam żadnych pułapek.     
[21:20:33] Rosalie_Devine: 
XDDDDDDDDDD      
[21:20:43] Rosalie_Devine: Wszyscy to 

wiemy      
[21:21:29] Alice_Wright: Oczywiście. I 
żadnych haczyków. Nic a nic!      
[21:21:31] OliviaSlytherin: ty rzucasz kłody 
pod nogi      
[21:21:35] OliviaSlytherin: beczki od razu     
[21:21:40] OliviaSlytherin: już nawet nie 
pod nogi 
[21:21:57] Rosalie_Devine: On nie rzuca pod 
nogi 
[21:22:00] Rosalie_Devine: tylko celuje w 
ciebie 
[21:22:09] Rosalie_Devine: Po co się 
ograniczać? 
[21:22:22] Kazbiel_Thundershout: Jeju, 
jakieś kłamstwa. 
[21:22:33] Kazbiel_Thundershout: [Chowa 

za siebie .] 
 

[16:31:32] Crispin_Stewart: [16:28:45] 
LiloDelune: Panie Kazbielu, kocham Pana. 
[16:31:45] LiloDelune: A JA CI UFAŁAM? 
[16:32:05] Crispin_Stewart: Ja po prostu 
dbam o to, aby dostrzegł twoje uczucia!!! 
[16:32:50] Crispin_Stewart: Już się 

zachciało romansów z profesorem!  
[16:33:11] Kazbiel_Thundershout: Żona 
nie ściana, można przesunąć. 
[16:33:18] Kazbiel_Thundershout: Czy coś. 
xD 
 [16:33:25] Crispin_Stewart: O widzisz. 

Wszystko na dobrej drodzę.   
[16:33:35] Rosalie_Devine: Widzisz jaki 
chętny 
[16:33:41] Rosalie_Devine: Nic tylko 
korzystać 
[16:33:42] Crispin_Stewart: Znam to 

powiedzenie.  Oczywiście nie praktykuję. 
[16:35:18] ZoeBrouillard: Crispin... no tak, 
zachciało się romansów z uczennicą. Znasz z 
autopsji?    
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[16:36:02] Crispin_Stewart: ZOE. 
[16:36:13] Crispin_Stewart: Isa jak została 
moją kochanką to nie była już uczennicą 
[16:36:15] Crispin_Stewart: chyba... 
[16:36:16] Crispin_Stewart: XD 

[16:36:24] Cynthia_Kamack: chyba?  
 

 
[18:59:15] Crispin_Stewart: Kazbielu, jak 
Ty ładnie wyglądasz.      
[18:59:24] Kazbiel_Thundershout: 

     
[18:59:32] Crispin_Stewart: Tak jakoś 
młodziej.    
[18:59:42] Kazbiel_Thundershout: Chyba 
starzej właśnie, jak ty.      
[18:59:44] Kazbiel_Thundershout: Znaczy 
co?     

[18:59:57] Kazbiel_Thundershout:  
[19:00:09] Kazbiel_Thundershout: Ej, ale 
w sumie.. 
[19:00:46] Kazbiel_Thundershout: Nie 
powiem, ładnemu we wszystkim ładnie. 
[19:00:59] Crispin_Stewart: Nie schlebiaj 
sobie tak. XD     
[19:01:25] Kazbiel_Thundershout: ???      
[19:01:30] Kazbiel_Thundershout: Coś mi 
sugerujesz?     

[19:02:16] Crispin_Stewart: Nic.    
[19:02:30] Crispin_Stewart: Rety, miałem 

coś zrobić i nie pamiętam już coś.      
[19:02:52] prof_Devine: Starość, pamięć już 
nie ta :/ 
 

 
[22:10:49] prof_Nerios: Jakieś hipopotamy i 

pancerniki mnie podglądają w dzienniku 
   
[22:12:28] prof_Nerios: Och nie, teraz 
kangur doszedł    
[22:13:41] Kazbiel_Thundershout: Ktoś 
jest szopem, zazdrość mocno.      
[22:13:49] Kazbiel_Thundershout: 
[Kradnie szopa i ucieka.]       
[22:14:03] prof_Nerios: Dobra, tero to całe 

zoo      
[22:15:56] Alice_Wright: Co to za kolor, 
Kaz? O.O    
[22:16:07] Kazbiel_Thundershout: 
Scrispinowałem się. 
[22:16:11] OliviaSlytherin: ładny w sumie 
[22:16:19] Alice_Wright: Nom, pasuje ci 
[22:16:19] OliviaSlytherin: wyglądasz jak 
brązowy ryż 
[22:16:22] Alice_Wright: XDDD 
[22:17:33] prof_Nerios: Nie no pietruszka z 
burakiem... 

[22:18:37] Kazbiel_Thundershout: 
Ładnemu we wszystkim ładnie, nieprawdaż? 
[22:18:52] Alice_Wright: Oczywiście 
[22:18:58] Kazbiel_Thundershout: Na 
szczęście to powiedzenie nie ma ze mną nic 
wspólnego, ale może i znośnie w tym, 

faktycznie.  
 

 
[21:29:53] OliviaSlytherin: zhakuj peceta 
Kazbiela, dostań się do dokumentu olimpiady i 
zmień sobie na wszystkie poprawne 
odpowiedzi      
[21:30:04] LiloDelune: właśnie myślałam nad 
tym 
[21:30:05] OliviaSlytherin: zrób jedną 
pomyłkę w sumie, żeby się nie zorientował     
[21:30:52] Kazbiel_Thundershout: Super 
plan, Kazbiel na pewno się nie skapnie. 
 

 
[19:18:06] Sunniva_Sorensen: no i po 
poprawce już po pierwszym pytaniu, hehe    
[19:18:37] Crispin_Stewart: To znaczy 
poprawka na pytanie, a nie na grę. 
Może źle się wyraziłem. Spokojnie, nie 
jestem aż taki zły! 
[19:18:46] Kazbiel_Thundershout: Jak 
Kazbiel.      
[19:18:52] Crispin_Stewart: Ty to 

powiedziałeś.  
 

 
[19:30:57] Crispin_Stewart: 12. Kto w 
czasach swojej edukacji stworzył Trolla 
Mariana, znanego bota z Pokoju 
Życzeń? 
[19:31:14] Crispin_Stewart: Isa mówiła, 
że może być trudne. 
[19:31:26] katja_thatcher: Isa w nas nie 

wierzy  
[19:31:37] Kazbiel_Thundershout: Nie to co 
ja, Katja.      
[19:31:47] Kazbiel_Thundershout: Ja 
zawsze wierzę, że coś umiecie.     
[19:31:55] katja_thatcher: Nadzieja matką 
[19:31:58] katja_thatcher: to znaczy co 
 

 
[20:39:35] prof_DeLaurentiis: 7. Zaklęcie 

znikania  
[20:40:02] Kazbiel_Thundershout: Egzami
n u Kazbiela chyba też, ale tam znika wiedza. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

W wodnej otchłani 

coś się porusza, coś nasz wzrok mami. 

Bezpieczeństwa swego trzeba szukać,  

Choć niektórzy będą się w czoło pukać.  

Przecież mityczne stworzenia nie istnieją,  

Dużo osób historie o nich legendą owieją. 

Lecz nie daj się zwieść magicznemu 

ukrywaniu, 

Bo to stworzenie Klauzulę 73 ma w 

poważaniu… 

 

Kelpia – brytyjsko–irlandzki demon wodny, często mylony z hipokampusem. Różnią 

się jednak od siebie dość wieloma cechami. Chociażby tym, że kelpia jest stworzeniem 

zmiennokształtnym. Owszem, może wyglądać jak hybryda konia z rybą (tak jak 

hipokampus), ale potrafi również przybrać inne postacie, np. może być małą żabką 

czy wielkim wężem morskim. 

Dlatego też nie warto bawić się w przypisywanie wielkości czy wagi temu demonowi, 

bowiem nie jesteśmy w stanie tego określić. 

Przeważnie stworzenia te, gdy czują się 

zagrożone, przybierają najmniejszą możliwą 

postać, a gdy są głodne i ruszają na 

polowanie, zmieniają się w jedną z 

większych postaci. Jedna kelpia od drugiej 

będzie się nieco różnić wyglądem, nie są w 

stanie przekształcić się w dwa jednakowe 

stworzenia. Jesteśmy jednak w stanie 

wytypować, która jest największym 
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osobnikiem, a która najmniejszym. Dodatkowo jeśli wytypuje sobie np. postać 

stworzenia lądowego, to utrudni jej trochę funkcjonowanie, bowiem nie będzie 

przystosowane do podwodnego życia. Ach, i oczywiste jest to, że nie są w stanie 

przemienić się w dane stworzenie kropka w kropkę. Czymś tam zawsze będą się różnić 

– czy to grzywą, jeśli przybierze postać konia, czy to odcieniem futra, jeśli będzie 

wydrą. 

Kelpie są drapieżnikami. Zwabiają ofiary do siebie, pokazują się im, omamiają wręcz, 

a ciekawscy, jakby zaczarowani, nie patrzą, dokąd podążają. Wtem demony łapią 

takiego nieszczęśnika i zaciągają na dno zbiornika wodnego, by w spokoju 

skonsumować to, co zdobyły. Zapewne po jakimś czasie resztki wypływają na 

powierzchnię, co nie 

należy do przyjemnych 

widoków. 

Znacie Międzynarodowy 

Kodeks Tajności 

Czarodziejów? Chodzi o 

to, że Międzynarodowa 

Konfederacja Czarodziejów zapewnia ochronę całej magicznej społeczności przed 

mugolami, ukrywając ich świat. W 1750 roku dopisano tam Klauzulę 73, która głosi, iż 

każda instytucja czarodziejska jest odpowiedzialna za ukrywanie, opiekowanie się i 

kontrolowanie wszystkich magicznych stworzeń, istot czy też duchów mieszkających 

w najbliższej okolicy.  

A co robią kelpie? Totalnie uprzykrzają życie nadzorującym, ponieważ, wabiąc swoje 

ofiary, pokazują się mugolom. Władze muszą płacić surowe grzywny za 

niedopilnowanie stworzeń i wymknięcie się sytuacji spod kontroli. Jedną z 

najbardziej znanych kelpi, które tak broją, jest „Potwór z Loch Ness”. Tak! Dobrze 

czytacie! Ten wąż morski to tak naprawdę kelpia, a ta postać, którą przybiera, 

pokazując się niemagicznym, jest najwidoczniej jej ulubioną. Może w ten sposób 

najłatwiej jej zwabić swoje ofiary? Któż to wie… Wiemy tyle, że Szkocja płaci dość 

sporo za jej wybryki…  
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Zielnik znachora 

Agawa amerykańska  

Roślina ta pochodzi z południowo-wschodniego oraz północnego Meksyku. Ponadto 

agawa amerykańska występuje w formie zdziczałej oraz uprawnej na terenach o 

cieplejszym klimacie, czyli w Afryce, Australii, Nowej Zelandii, Makaronezji i w 

Europie nad Morzem Śródziemnym. Sama roślina może być uprawiana w doniczkach 

w klimacie umiarkowanym. 

Agawa amerykańska jest 

największym przedstawicielem 

swojego rodzaju. Jej bezłodygowe 

liście tworzą majestatyczną, 

ogromną rozetę. Co ciekawe, 

roślina posiada swoją łodygę, 

jednakże jest bardzo krótka, a 

oprócz tego niesłychanie mięsista. 

Żeby Was jeszcze bardziej zaskoczyć… W czasie kwitnienia łodyga agawy 

amerykańskiej wydłuża się, potrafiąc wynieść kwiatostan na wysokość od 10 do 14 

metrów, co jest naprawdę zaskakujące. Jak już wcześniej było wspomniane, liście tej 

rośliny tworzą wielką rozetę. Ta część budowy agawy amerykańskiej jest bardzo 

sztywna i włóknista, a końce liści posiadają ostre „końcówki”. Sama roślina jest 

sukulentem, co oznacza, że gromadzi wodę i inne substancje odżywcze. Te znajdują 

się właśnie w liściach pokrytych woskowym nalotem, dzięki któremu zyskują 

niebieskawą lub szarozieloną barwę. Liście osiągają od 1 do 2,3 m, szerokość 12-30 

cm i grubość do 8 cm. U młodych osobników filotaksja pnie się ku górze, na stojąco. 

U starszych osobników liście układają się w kształt litery S.  

Agawa amerykańska jest hapaksantem, czyli rośliną, która zakwita tylko jeden raz 

przez cały okres swojego życia. Po zakwitnięciu roślina umiera. Z samego środka 

rozety podczas kwitnienia wyrasta pęd zwieńczony kwiatostanem. Na kwiatostan 

składają się tysiące żółtawych, 6-krotnych, rurkowatych i pachnących kwiatów. Same 

kwiaty osiągają 10 centymetrów długości. Po przekwitnięciu rośliny z jej torebek 
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wysypują się nasiona, a sama agawa amerykańska umiera. Owocami tejże rośliny są 

wspomniane torebki z nasionami. 

Surowcem leczniczym w przypadku agawy amerykańskiej są liście oraz sok. Zawierają 

one witaminy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, składniki naturalne czy saponiny 

sterydowe. Liście agawy amerykańskiej zawierają dużo cukrów, gum roślinnych, 

związków goryczowych, enzymów i innych związków, które mają działanie 

przeciwbólowe. W związku z tym używana jest jako środek łagodzący bóle, a także na 

przeziębienia czy przy zatruciach pokarmowych. Najczęściej używana jest w postaci 

nalewki łagodzącej bóle reumatyczne i na bóle spowodowane stanem zapalnym 

korzonków nerwowych. Nalewka łagodzi wszelkie niedogodności kręgosłupa, mięśni 

nóg, barków i ramion. Stosowana jest też na objawy przeziębienia. Doustnie jest 

używana jako środek łagodnie przeczyszczający. 

Agawa amerykańska to również roślina włóknodajna. Otrzymywane z niej powrozy i 

sieci są bardzo mocne. Włókna służą również do wyrobu worków i mat, a resztki 

roślinne wykorzystywane są do produkcji papieru. Kwiatostan zawiera dużo cukrów i 

witamin. Meksykanie wytwarzają z niego alkohol zwany pulque, który jest ich 

napojem narodowym. 

 

Nalewka z agawy amerykańskiej 

Sposób przygotowania: 

Zbierz zdrowe liście agawy amerykańskiej. Umyj je dokładnie i oczyść z kolców. Następnie 

utrzyj liście na tarce o dużych oczkach. Powstałą miazgę ułóż luźno w słoju i zalej spirytusem. 

 

Działanie: 

Nalewka wskazana jest przy zatruciach i jako środek przeczyszczający. W innych 

przypadkach jest stosowana do nacierania. 

 

Dawkowanie: 

Pić kilkanaście kropli na cukier lub wodę. Nalewka jest gotowa zaraz po przygotowaniu, 

można jej używać przez dwa lata. 
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Magiczna Pani radzi 

Jak radzić sobie ze stresem? 

W ekstremalnych sytuacjach stres może być 

pozytywny. Uaktywnia adrenalinę i kortyzol, które 

mobilizują organizm do większej aktywności. Jeśli 

jednak stres towarzyszy Ci w codziennym życiu, 

zamienia się w stres negatywny, tzw. dystres. Taki 

rodzaj stresu osłabia organizm, wpływa negatywnie 

na psychikę oraz przyczynia się do wystąpienia 

przytłaczających emocji: niepokoju, smutku, lęku. Jak zatem radzić sobie 

ze stresem? 

 

 

Ćwicz jogę 

Jest to świetny sposób na odstresowanie się i poprawę zdrowia 

psychicznego. Już po jednej sesji poczujesz się bardziej skoncentrowany, 

mniej zmęczony, a Twoje mięśnie będą mniej napięte.  

 

 

 

Znajdź hobby 

Własne hobby, którego nie możesz się doczekać po długim dniu w 

szkole, to jeden z najlepszych sposobów na pozbycie się stresu. 

Kluczem jest znalezienie czegoś, co lubisz robić regularnie, np. 

robienie na drutach, granie na instrumencie, pieczenie, zbieranie znaczków, 

podlewanie roślin. Najważniejsze jest to, aby Twoje hobby było czymś przyjemnym, a 

nie przykrym obowiązkiem. 
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Ćwicz regularnie 

Znajdź czas na dopasowanie ćwiczeń do swojej codziennej 

rutyny. Już po 30 minutach intensywnego treningu wzrasta 

poziom endorfiny, czyli hormonu szczęścia. Dzięki temu 

będziesz czuć się świetnie przez cały dzień. 

 

 

Przytul się!  

Jest to najtańszy i najprostszy sposób na rozładowanie napięcia. 

Wszelki stres najlepiej jest odreagować wtuleniem się w bliską 

osobę bądź swojego zwierzaka. To właśnie wtedy stres mija jak 

ręką odjął, gdyż czujemy się bezpiecznie, błogo i przyjemnie. 

Zaleca się ten zabieg stosować codziennie! 

 

 

Odpręż się przy ulubionej książce/muzyce  

Świetnym sposobem na oderwanie się od kłopotów jest zagłębienie 

się w dobrą książkę, a nawet film lub program telewizyjny. Dzięki 

temu odwrócisz swoją uwagę od wszelkich zmartwień, które 

nagromadziły się w ciągu dnia. Następnym razem, gdy poczujesz się 

niespokojny, zwiń się w kłębek przy dobrej książce lub filmie i obserwuj, jak Twoje 

zmartwienia znikają. 

 

 

 

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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Pośród ankiet 

 

 

 

38%

33%

29%

Czy wierzysz w to, że masz swoje szczęśliwe 
liczby?

Myślę, że tak.

Nie wydaje mi się.

Nigdy się nad tym nie
zastanawiałem.

47,60%

0%

52,40%

Jesteś bardziej intro- czy ekstrawertyczny?

Introwertyczny

Ekstrawertyczny

Coś pomiędzy -
ambiwertyczny
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5%

38%

29%

19%

10%

Z którą z podanych grup przyjaciół najchętniej 
spędziłbyś wakacje?

Golden Trio (Harry, Ron,
Hermiona)

Huncwoci (Syriusz, Remus,
James, Peter)

Silver Trio (Neville, Luna,
Ginny)

Bliźniacy Weasley i Lee
Jordan

Żaden z nich/ktoś inny

28,60%

23,80%

47,60%

Cieszysz się z nadchodzącego zakończenia 
XLII roku szkolnego?

Bardzo! Wyczekuję wakacji
od dawna.

Zupełnie nie. Będę tęsknić
za obowiązkami związanymi
z Ramesville.

Czy ja wiem… Z jednej 
strony się cieszę, z drugiej 
nie.
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15,80%

84,20%

Co preferujesz - Turniej Pojedynków czy Ligę 
Quidditcha?

Turniej Pojedynków

Ligę Quidditcha

9,50%

23,80%

9,50%

28,60%

0%

4,80%

23,80%

Krwawy
Baron

Szara Dama Gruby
Mnich

Prawie
Bezgłowy

Nick

Profesor
Cuthbert

Binns

Jęcząca
Marta

Inny/żaden
z podanych

Który z podanych poniżej duchów z uniwersum 
HP jest twoim ulubionym?
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Kącik artystyczny 

 

Autor: Ariadna Williams z Ravenclawu 

 

Rubinowe Wyzwanie - oblicze dziecka 

 
Autor: Iz Morningstar ze Slytherinu 
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Autor: Agusia Slytherin ze Slytherinu 
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Autor: Angel Fiszer z Ravenclawu 

 
Autor: Albus Black ze Slytherinu 

 



 

 40 

 

 

Autor: Ariadna Williams z Ravenclawu 

 

 
 

Autor: Caitlin Garcia z Hufflepuffu 
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Autor: Catie Catlover 
 

 
 

Autor: Cynthia Kamack 



 

 42 

 

 
 

Autor: Emily Butchon-Lopez z Hufflepuffu 
 

 
 

Autor: Grace Martin z Hufflepuffu 
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Autor: Hallon White z Ravenclawu 

 
 

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

 
 

Autor: Maja Granger z Ravenclawu 
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Autor: Olivia Slytherin z Ravenclawu 
 

 
 

Autor: Rosalie Devine 
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Autor: Skylar Harvey z Ravenclawu 
 

 
 

Autor: Sunniva Sorensen z Hufflepuffu 
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Autor: Vicky Lee z Gryffindoru 
 

 
 

Autor: Zoe Brouillard 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 11 czerwca 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Z pomieszanych liter musicie ułożyć słowo, a mianowicie 

stworzenie występujące w uniwersum HP. Za 

każdy przykład możecie otrzymać po 2 punkty/galeony. 

 

1. ŻCEOROCHBU 

2. MIMDEOZ 

3. ZCNIKGOMOS 

4. TMNORZRIEK 

5. KANIZZC 

6. TYRAKOANM 

7. CMUHA TKSOKAZRYDŁAIS 

8. TAKGROMOP 

9. NSIKEF 

10. ZUPACABRKA 

 

Konkurs nr 2 

Zbliża się koniec roku, więc tym razem pogrzebiemy 

trochę w starych świadectwach. W linku znajdziecie pięć 

świadectw. Waszym zadaniem jest napisanie, do kogo 

należały i kto był tej osoby opiekunem bądź 

opiekunami. Za każdy przykład możecie zgarnąć 4 

punkty/galeony. 

 

[Kliknij, by zobaczyć świadectwa.]  
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