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Magiczny Przegląd Mediów 

[Jesienny chłód powoli wpraszał się do przytulnych zakamarków Ramesville, co 

owocowało pierwszymi przeziębieniami, wędrówkami do apteki Sluga i Jiggera i 

zaopatrywaniem się w eliksiry pieprzowe. Domingo poprawił czarną marynarkę i 

dokładniej zawiązał na swej szyi elegancki szal. Cieszył się, że w Kryształowej 

Komnacie płoną świece, dzięki czemu będzie cieplej przy spożywanym obiedzie. 

Delektując się wybitną pieczenią w sosie, obserwował ożywione reakcje członków 

akademickiej społeczności. Wszyscy wskazywali palcem na nagłówki czasopism. 

Doskonale wiedział, skąd to poruszenie. Premiera „Nie czas umierać”, najnowszego 

filmu o przygodach słynnego agenta Jej Królewskiej Mości, Jamesa Bonda, odbiła 

się szerokim echem również w magicznym świecie. Młody chłopak zajrzał do 

pobliskiej gazety, popijając martini wstrząśnięte, niemieszane.] 

 

Czyżby aurorzy naprawdę cienko przędli? W „Proroku Codziennym” przeczytać 

możemy fascynującą informację. Minister Magii podjął stosowne kroki, by przy 

Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów powstała nowa komórka. 

Oficjalnie ma zająć się merytorycznym i praktycznym wspieraniem Biura Aurorów, 

kuluarowe rozmowy ujawniają jednak jej faktyczne przeznaczenie. Specjaliści od 

łapania czarnoksiężników podobno notują coraz gorsze wyniki, nowy oddział 

(nazywany roboczo ABC – Agencja Bezpieczeństwa Czarodziejów) ma więc stopniowo 

przejmować obowiązki dotychczasowych funkcjonariuszy. Czy aurorzy faktycznie 

tracą siły i ich czasy dobiegają końca? Jaką innowacyjną technologią dysponuje ABC? 

Taki precedens z pewnością ujrzy swoją kontynuację. 
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Kinomani i wielbiciele mocnych wrażeń występują oczywiście też wśród czarodziejów, 

to nie pierwszyzna. „Prorok Wieczorny” donosi jednak o ciekawej tendencji. 

Członkowie magicznej społeczności chętnie rezerwują miejsca na seanse „Nie czas 

umierać” w mugolskich kinach, zasiadając ramię w ramię z niemagicznymi osobami. 

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie powszechna skłonność wszystkich 

do podjadania przekąsek podczas filmu. Mugole zapewne zdziwią się, gdy dla 

przykładu na ich popcorn wskoczy niesforna czekoladowa żaba, która wymknie się 

mniej uważnemu czarodziejowi. Jak też wytłumaczyć niemagicznej osobie 

powiększający się język sąsiada z fotela obok po zjedzeniu gigantojęzycznego toffi? 

Amnezjatorzy zapewne już zacierają ręce do pracy. 

Płeć piękna nieodłącznie towarzyszy agentowi 007. Sformułowanie „dziewczyna 

Bonda” na stałe wpisało się w kanon filmów, wielu też prześciga się w ocenianiu, 

która z nich była tą najlepszą. Co jednak, gdyby przenieść to na realia magiczne? 

Tygodnik „Czarownica” w obszernym artykule poprowadził dywagację, która kobieta 

magicznego świata pasowałaby do Jamesa Bonda. W rankingu nie zabrakło takich 

postaci jak Hermiona Granger, Queenie Goldstein czy Astoria Greengrass. Niektóre 

spośród zaproponowanych czarodziejek wzbudziły jednak ożywione dyskusje 

niepozbawione humoru. O ile ciotka Muriel to propozycja iście komiczna, o tyle 

Dolores Umbridge jako dziewczyna Bonda to, delikatnie rzecz ujmując, ciekawe 

wyzwanie. Gusta, guściki… 

Najnowszy egzemplarz „Żonglera” został opatrzony klauzulą „Ściśle tajne”, więc nie 

czytamy, nie czytamy… 

„Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” nie wyłamuje się z coraz powszechniejszego 

trendu szpiegowskiego. Od rana do wieczora usłyszeć możemy ścieżki dźwiękowe 

kolejnych filmów z cyklu o Jamesie Bondzie. Tak, Szanowni Państwo! Z łatwością 

usłyszycie na falach eteru często odtwarzane „Skyfall” Adele czy „You Know My 

Name” Chrisa Cornella. Ogłoszono również plebiscyt na najlepszą piosenkę 

promującą filmy z cyklu. Dla głosujących jest przewidziana loteria z niebagatelnymi 

nagrodami: najnowsze modele Nimbusów, złote kociołki, bilety na koncerty 

Fatalnych Jędz… Głosujcie i wygrywajcie! 

„Potterwarta” ostrzega przed pewnym czarnoksiężnikiem z hrabstwa Surrey w Anglii. 

Zainspirowany złoczyńcami z fikcyjnej organizacji WIDMO upodobnił się do jednego 

z jej członków, Raoula Silvy, zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowania. 
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Odstawił na bok machanie różdżką i używanie eliksirów, przerzucił się za to na 

przejmowanie technologii komputerowej i skupowanie mugolskiej broni. Rodzi się 

pytanie, czy knucie planów z niemagicznej perspektywy jest w ogóle opłacalne? Czy 

strzał z karabinu może się mierzyć z zaklęciem uśmiercającym? Na te i inne pytania 

odpowie zapewne Wizengamot, gdy uda się doprowadzić czarnoksiężnika przed 

oblicze sprawiedliwości. 

 

 

Jak widać, w świecie magii panuje iście 

szpiegowska atmosfera. Z tego miejsca 

polecam premierę filmu „Nie czas umierać” 1 

października i pozostawiam wszystkich z 

życzeniami samych najlepszych wrażeń, 

najciekawszych akcji i najsmaczniejszych 

drinków. 

Specjalnie dla Was, 

Domingo Borgia 
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KILKA SŁÓW DLA PIERWSZOKLASISTY 

Cześć, tu Iz Morningstar! Oto kilka podpowiedzi, które, mam nadzieję, 

pomogą Ci szybko zasymilować się w Świecie Magii i naszej Akademii. 

1. Nie bój się pytać. Nikt tu nie gryzie i każdy chętnie udzieli odpowiedzi w miarę 

swoich możliwości. 

2. Przebywaj często w swoim dormitorium i Kryształowej Komnacie. Poznasz tu wiele 

wspaniałych osób, z którymi nawiążesz przyjaźń. 

3. Jeżeli nie podobają Ci się jakieś zajęcia, nie musisz na siłę na nie uczęszczać. 

Regulamin dopuszcza dwie nieklasyfikacje w pierwszej klasie, aby otrzymać promocję 

na drugi rok. 

4. Mimo dopuszczalnych nie klasyfikacji, zachęcam przynajmniej do próby 

zapoznania się z każdym przedmiotem. Wiem, co piszę! Sama zaczynając przygodę w 

ŚM, skreśliłam od razu Wróżbiarstwo, a teraz jest to mój ulubiony przedmiot i mam 

nadzieję, że uda mi się zrobić z niego staż. 

5. Zdobywaj punkciki dla swojego domu (konkursy, udział w HR i wiele innych), są 

one ważne, by pomóc zdobyć swojemu domowi puchar! 

6. Zrealizuj listę zakupów. Jeżeli nie starczy Ci pieniążków, zapytaj się kogoś w 

dormitorium. Na pewno znajdzie się ktoś, kto zrobi Ci przelew. Za zrealizowanie całej 

listy dostaje się 300 punktów, a jak wspomniałam powyżej, punkty są bardzo cenne. 

7. Nie traktuj szkoły jak wyścigu szczurów. Owszem, oceny są ważne, ale nie 

najważniejsze. Pracuj na miarę swoich możliwości. Przerost ambicji też nie jest dobry 

– to również znam z własnego doświadczenia. 

8. Jeżeli masz jakiś kłopot – tu w Akademii czy też życiu prywatnym – i chcesz się 

nim podzielić albo chociaż wyżalić się, bo będzie Ci wtedy lepiej – pisz. Zawsze 

znajdzie się ktoś, kto z chęcią z Tobą porozmawia. 

9. Nie zatracaj się bezkrytycznie w ŚM. Prywatne życie też jest ważne. 

10. Baw się! To chyba najważniejsze. Przecież głównie o zabawę chodzi w naszej 

Akademii.  
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Z czeluści Internetu 

To oznacza wojnę… 

Ginny Weasley niewątpliwie jest silną kobietą i nie da sobie rozkazywać. Niestety jej 

bracia chyba za bardzo uwierzyli w swoje możliwości i postanowili wystraszyć Deana 

Thomasa, przez co ten zerwał z młodą Weasleyówną. Kiedy dziewczyna się o tym 

dowie, zaplanuje niezwykłą zemstę. 

Pomoże jej w tym Harry Potter, w którym od lat się podkochuje. Dziewczyna rozbudzi 

w nim skrywane głęboko uczucia, jednak i jego spróbują zastraszyć jej bracia. Kiedy 

okaże się, że on nie jest jak inni i nie 

zamierza rezygnować ze swojego 

szczęścia dla ich widzimisię, panowie 

złożą broń. Dojdą do wniosku, że to 

chyba jest odpowiedni kandydat na 

chłopaka dla ich zbyt szybko 

dorastającej siostrzyczki. 

Akcja umieszczona jest w czasach ich 

nauki w Hogwarcie, dlatego nie 

można zapomnieć o zagrożeniu w 

postaci Voldemorta, który czeka tuż 

za rogiem. Jednak osoby z bliskiego 

otoczenia chłopaka odkrywają w nim 

niesamowitą zdolność, którą po 

dłuższej analizie definiują prosto – 

Harry jest w stanie zrobić wszystko, jeśli tylko nie wie, że tego się nie da. Co to 

znaczy? Ano może teleportować się w Hogwarcie lub zatrzymać w barierach i być 

pośrodku. Potrafi być podwójnym animagiem, czyli zmieniać się w dwa zwierzęta 

kolejno po sobie. Udaje mu się również pozbawić Snape’a Mrocznego Znaku, co 

sprawia, że mężczyzna staje się… miły?! 

Bardzo ciekawym elementem tego opowiadania jest Mmail, czyli magiczny mail 

nadzorowany przez Ministerstwo Magii. Pozwala on na ekspresowe przesyłanie sobie 

wiadomości przez czarodziejów z różnych zakątków świata. Mmail jest źródłem wielu 
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komicznych sytuacji, chociażby wtedy, gdy w nazwie nadawcy Potter określa się jako 

„Zauroczony i Zmieszany”, a adresaci – Syriusz i Remus to „Jełopy, które nie 

pomagają”. 

To opowiadanie jest historycznym, 

które opisuję w Newsville, ponieważ 

po raz pierwszy Ron nie jest czarnym 

charakterem. Golden Trio nie 

rozpada się, ale zaprzyjaźnia ze 

Ślizgonami. Czy to mieszanka 

wybuchowa? A może idealne 

połączenie? Jak potoczą się losy 

Harry’ego i Ginny? W jaki sposób 

Potter porwie Glizdogona, nie 

wychodząc z własnej komnaty? I jakie 

jeszcze prawa, o których uczy profesor Levittoux uda mu się złamać?  

Z całego serca polecam tę lekturę na długie, jesienne wieczory. Gwarantuję, że na 

waszych ustach wciąż będzie malował się uśmiech. 

 

Z życzeniami udanej lektury, 
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Skrzacia kuchnia 

MAKARON Z SEREM 

Składniki: 

– 2 szklanki mleka; 

– 60 g masła; 

– szczypta pieprzu; 

– 2 szklanki startego sera; 

– 230 g makaronu kolanka; 

– pół łyżeczki soli. 

 

Sposób przygotowania: 

Zagotuj wodę w garnku i lekko ją posól. Następnie wsyp makaron i gotuj wedle czasu 

wskazanego na opakowaniu. Kiedy makaron będzie gotowy, odcedź go. Rozpuść 

masło na patelni, dodaj sól, pieprz, mąkę i mieszaj, aż cała masa będę gładka. Dolej 

mleko. Do zawartości patelni dodaj ser i mieszaj całość aż do rozpuszczenia się go. Na 

koniec wsyp na patelnię ugotowany makaron i wymieszaj go z całością. 

 

Smacznego! 
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Opowiadanie: Tajemnica znikających uczniów 

Wakacje to naprawdę wspaniały okres odpoczynku, chociaż nawet taką rozkoszą 

trudno wszystkich zadowolić. Jedni krzyczą, żeby były dłuższe, inni piszą petycje o ich 

skrócenie, a dyrekcja biadoli, że co to za 

urlop, jak nawet odpocząć się nie da. Można 

by też pomyśleć, że ostatnimi osobami, które 

będą pałętać się po zamku w wolnym czasie, 

będą uczniowie. Profesorowie mieli nadzieję 

nie zobaczyć ich twarzy, które przypominały 

im o zbliżającym się początku roku i 

nadchodzących obowiązkach przed 

oficjalnym rozpoczęciem. Już szczególnie 

zastanawiające było to, że w szkole pojawili 

się uczniowie tylko dwóch domów: 

Slytherinu i Ravenclawu. Biegali po różnych piętrach, unikając postojów na dłuższe 

pogawędki, kiedy chociażby dyrektor Maloy próbowała ich zatrzymać. 

Oczywiście nie były to świeżaczki w Akademii, a znane wszystkim postacie. Zauważyć 

można było chociażby Iz Morningstar, która 

spacerowała z Agusią Slytherin, żywo o czymś 

dyskutując. Innego dnia na korytarzach pojawiła się 

Maja Edevane idąca ramię w ramię z Cassidy 

Menendez. Jednak nagle na korytarzach znów 

zapanowała cisza. Ktoś mógłby powiedzieć: „W końcu 

trochę odpoczynku!”. Pojawiła się jednak inna 

zagwozdka: co się z owymi uczennicami stało? Każdy 

widział je wchodzące do zamku, kręcące się po jego 

korytarzach, ale nikt, żadna żywa dusza, żaden duch czy nawet obraz, nie widział ich 

opuszczających terenu Akademii. 

W głowach dyrektorek pojawiły się najczarniejsze scenariusze. Jedna z pań chciała się 

nawet zabierać za rozwiązywanie sprawy ewidentnego morderstwa. Panika dopadła 

prawie każdego obecnego w zamku oprócz zarządu, który siedział w ciszy i popijał 
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koktajle z palemkami. Dyrektorki postanowiły wziąć się w garść i zrobić coś z 

tajemnicą znikających uczennic. Zaczęły przesłuchiwać świadków. 

Na pierwszy ogień poszedł szkolny skrzat – Kryształek. W końcu to on spędza w tych 

murach najwięcej czasu, musiał więc coś widzieć. Po długich rozmowach i obietnicy 

odzyskania przez niego tytułu Szkolnej Maskotki udało im się zdobyć jakieś 

informacje. Kryształek widział wymienione uczennice kręcące się w okolicy kuchni. 

Ba, widział nawet jak do niej wchodzą i wynoszą z niej mnóstwo rzeczy. Jedna 

trzymała torbę mąki i cukru, druga jakieś opakowanie wyglądające jak wytłoczki do 

jajek, a reszty nie pamiętał. 

Lepsza taka informacja niż żadna. Dyrektorki podziękowały Kryształkowi za 

współpracę, odeszły szukać jakiegoś pomocnego ducha i zastanawiać się, jakim 

cudem załatwią skrzatowi tytuł w plebiscycie. 

Nie zdążyły pójść daleko, kiedy zobaczyły znajomą twarz. Taką, której nie dało się 

pomylić z żadną inną. Był to nie kto inny jak zaczynający w nadchodzącym semestrze 

staż Albus Zannichellie. Oczywiście… Z Akademii znikają uczennice, pojawia się za to 

wcale niepodejrzany profesor Czarnej Magii z roku wakacyjnego. Chyba myślał, że jak 

zmieni nazwisko, to nikt go nie pozna, ale nie tak łatwo ograć mądre dyrektorskie 

grono, które natychmiast postanowiło śledzić Albusa. 

Chłopak poruszał się sprytnie, krążył korytarzami, jakby wiedział, że ciągnie się za 

nim dyrektorski ogon, a może po prostu próbował zachować jakieś bezpieczeństwo. 

Jednak jego zachowanie tylko 

utwierdzało kobiety w 

przekonaniu, że cała ta 

sprawa jest bardziej 

śmierdząca, niż wydawało im 

się na początku. Dotarły za 

swoim nowym podejrzanym 

numer jeden aż na siódme 

piętro, gdzie ten po chwili 

zniknął, jakby się rozpłynął. Moment paniki szybko zastąpiło zrozumienie. Pokój 

Życzeń. To tam ukrył się Albus, a z nim pewnie poszukiwane uczennice. Jak to łatwo 

w tak ogromnym zamku zapomnieć, że ma się magiczny niewidoczny pokój. 
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Dyrektorki nie mogły niestety wpaść do środka niczym mugolskie FBI, bo nie miały 

pojęcia, o jakim miejscu pomyślał przyszły stażysta. Zostało im więc czekać, czekać i 

jeszcze raz czekać. Wyciągnęły nawet 

Eksplodującego Durnia, żeby zabić jakoś 

czas, aż w końcu drzwi stanęły przed nimi 

otworem. Z rosnącym podekscytowaniem 

zajrzały przez otwarte przejście i 

zobaczyły... ogromny tort z napisem 

„Dziękujemy”.  

 – Czyżbyście spodziewały się jakiegoś 

mrocznego spisku? – odezwał się z głębi Albus. 

 – I przynajmniej dwóch martwych ciał. – Uniosła lekko brew dyrektor Wright. 

 – W takim razie niespodzianka! – Zza pleców chłopaka wyskoczyły poszukiwane 

dziewczyny, całe, zdrowe i bez oznak bycia sterroryzowanymi na twarzach. 

 – Wiemy, jak ciężko pracujecie przez wakacje i w trakcie roku szkolnego, więc 

postanowiłyśmy wam umilić czas. Nie żeby Albus nas zmusił… 

 – Po prostu wyraźnie to zasugerowałem. Łatwo było mi ściągnąć tę czwórkę. Chyba 

możemy życzyć smacznego i już znikać. Do zobaczenia na rozpoczęciu! 

Jak powiedział, tak też zrobili. Cała gromadka zostawiła zszokowane dyrektorki z 

pięknie wyglądającym ciastem. Miejmy nadzieję, że nie było w nim trucizny i wszyscy 

spotkamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.  
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Ploteczkowy świat 

[Jedna z Ploteczkowych Sióstr zasiadła w fotelu 

mieszczącym się w ich wspólnym pokoju i przy 

akompaniamencie jesiennej playlisty, która powstała 

poprzez zaczarowanie gramofonu, zaczęła rozmyślać nad 

wydarzeniami z ostatniego tygodnia. W dłoni miała 

ogromny kubek wypełniony po brzegi gorącą herbatą z cytryną, pomarańczą, 

goździkami oraz anyżem, toteż coraz łatwiej i szybciej szło jej zapisywanie lekko 

ubarwionych historii z murów Akademii na papierze.] 

 

Jak pewnie zauważyliście sami po sobie, wakacje od magicznej nauki dają nam trochę 

czasu wolnego. Dla niektórych to chyba za dużo i nie mając czym zająć rąk, wynajdują 

sobie naprawdę osobliwe praktyki! Mam na myśli oczywiście profesora 

Thundershouta, bo w roku szkolnym ciężko go złapać w Kryształowej Komnacie, 

zaś ostatnimi czasy codziennie mijam się z nim na ulicach! Zresztą ponoć nie tylko ja, 

bo działalność prowadzona przez członka zarządu Akademii zdaje się być 

zorganizowana na naprawdę dużą skalę. Ma przecież nawet własną miotłę z logo 

firmy! Do meritum: wraz ze swoim nieodłącznym kompanem – Krzaczkiem, 

mężczyzna założył firmę o niezwykle chwytliwej nazwie „Firma Krzaczek” i 

zajmuje się pielęgnacją roślin. Z racji tego, że nie mam fachu w ręku, nie wiem, czy 

jego cennik jest odpowiedni, ale bądźmy szczerzy: kto nie oddałby swoich roślin w 

ręce Kazbiela Thundershouta? 

* 

Jeśli mowa idzie o roślinkach i zielarzach… 

Widzieliście gdzieś ostatnio profesor Nerios? Do 

pewnego momentu martwiłam się, że kobiecie coś się 

stało. Może jest zasypana pracą albo… zmieniła swoje 

zainteresowania! Na szczęście ostatnio otrzymałam 

cudowną pocztówkę i od razu porzuciłam troski. Jak 

się okazało, nauczycielka razem z Meril postanowiły 

wykorzystać czas wolny na rozwijanie innych pasji (a 
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więc daleko od prawdy nie byłam!) i wyjechały do odległego miasteczka, żeby w ciszy 

oraz spokoju poświęcić się fotografii. Dołączę Wam rozkoszne zdjęcie Krówki, a Panią 

Profesor proszę o szybki powrót, bo już za Wami tęsknimy! 

* 

Osoby, które obserwują licznik uczniów znajdujących 

się w poszczególnych domach z pewnością często 

mają wymalowane na twarzy zdziwienie. Statystyki 

potrafią wprowadzić w osłupienie, zgadzam się z 

tym! Do Slytherinu zapisane jest ponad 50 osób – 

przynajmniej na ten moment – a pozostałe domy 

mogą tylko ubolewać. Zapewniam jednak, że żaden z 

nich nie jest gorszy, bo każdy ma w sobie coś 

cudownego. Chociaż… nie każdy dom ma u siebie 

Albusa Zannichellie i Iz Morningstar, którzy 

reklamują Ramesville (a zwłaszcza Slytherin) opowieściami o całonocnych imprezach, 

wypadach, eksperymentach i o tym, o czym wiedzieć mogą tylko Ślizgoni. Ja zaś 

chciałam zapytać – jako ta bezstronna profesorka – czy planujecie może jakąś 

imprezę z uwzględnieniem nauczycieli? 

* 

Ekscesy z przepisywaniem się do innego domu powinniśmy chyba zostawić na 

odrębny dział, bo jeszcze braknie nam na nie wydania! Niemniej jednak jest jedna 

sprawa, której po prostu nie można pominąć. Olivia 

Slytherin była już uczennicą Slytherinu, ostatnio długi 

czas również Ravenclawu, a teraz figuruje jako 

wychowanka Gryffindoru! Razem z nią Lwiątkiem jest 

także Karoline Grey, ale może wolniej. Kobieta 

zostawiła w Ravenclaw swoją żonę – Rosalie Devine. W 

Waszych głowach powinno narodzić się teraz pytanie: 

„Ale jak to? Co przyciągnęło ją do Gryfonów?”. 

Odpowiedź jest banalnie prosta! Karoline postanowiła 

zdobyć serduszko nowego Lwiątka i tym samym pociągnęła Olivię ze sobą. Czyżby 

panienka Grey chciała odzyskać tytuł Łamacza Serc swoimi nowymi romansami? 
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* 

Z pewnością gdy wspominacie zakończenie roku, na myśl oprócz słów „wolność” oraz 

„dyplomy” przychodzi Wam także lekki smutek. Ja sama bardzo przeżywałam 

odejście dwóch dyrektorek oraz przejście jednej z nich do 

Zarządu AMR, jakby miała ona wybyć co najmniej na drugi 

koniec świata! Wybyć i popijać drinki z palemkami niczym 

pozostali członkowie zarządu? Po dłuższym czasie doszłam 

do wniosku, że właśnie tak! Jak pamiętacie, Kazbiel 

Thundershout oraz Crispin Stewart stale opowiadają o 

tym, jak odpoczywają, pijąc drinki z palemkami, a nowa 

członkini zarządu – Vivienne Levittoux – zapowiedziała 

już, że ukróci im te hulanki. Czy tak się stało? Nie śmiem 

nawet w to wątpić, bo gdy przechodziłam ostatnio obok 

gabinetu władz, zobaczyłam profesorkę pakującą w 

ogromne czarne worki jakieś rzeczy. Postawmy sobie tylko 

jedno pytanie: były to czyjeś poćwiartowane zwłoki czy może właśnie te legendarne 

palemki do drinków zapychające pokój zarządu? Trzymamy rękę na pulsie!  
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Nieco więcej o... 

…czystokrwistym rodzie Malfoyów 

Ród Malfoyów to jedna z najzamożniejszych rodzin czarodziejów czystej krwi w 

Wielkiej Brytanii. Należą oni do Nienaruszalnej Dwudziestki Ósemki – grupy 

czarodziejów składających się z 28 rodów. Są oni spowinowaceni z wieloma innymi 

szlachetnymi rodami, między innymi z Blackami i Greengrassami. 

W XI wieku żołnierz armii normandzkiej, Armand Malfoy, w ramach podziękowania 

otrzymał od Wilhelma Zdobywcy, mugolskiego normandzkiego władcy, ziemię w 

hrabstwie Wiltshire na terenie Wielkiej Brytanii. Armand osiedlił się tam i 

wybudował dwór, w którym później mieszkali jego przodkowie. 

Malfoyowie utrzymywali bliskie kontakty z wyższą klasą społeczeństwa mugolskiego. 

Poszerzali swój dobytek o ziemie należące do mieszkających w sąsiedztwie niemagów, 

wymieniali je na pieniądze i kolejne dobra materialne, powoli stając się najbardziej 

wpływowym rodem czarodziejskim na Wyspach. Status Malfoyów był na tyle wysoki, 

że w XVI wieku Lucjusz Malfoy I starał się o rękę królowej Anglii, Elżbiety I. 

W 1692 roku wprowadzono Międzynarodowy Kodeks Tajności Czarodziejów, wskutek 

czego Malfoyowie zmuszeni byli uciąć kontakt z mugolskim społeczeństwem. 

Spowodowało to znaczący spadek przychodów rodziny. Ponadto zaprzeczali, aby mieli 

kiedykolwiek coś wspólnego z niemagami. Chcąc podkreślić swoją niechęć, Brutus 

Malfoy stworzył nawet pismo o charakterze antymugolskim, mające na celu 

nakłonienie czarodziejów czystej krwi do prześladowania mugoli. 

Po tych wydarzeniach Malfoyowie znaleźli źródło wpływów w niedawno powstałym 

Ministerstwie Magii. Wielu członków czystokrwistego rodu finansowało wybory 

preferowanych przez nich kandydatów na stanowisko Ministra Magii, płacili nawet za 

rzucanie uroków na opozycję. 

Herb rodu Malfoy utrzymany jest w czerni, zieleni oraz srebrze, 

co w powiązaniu z motywem węży jest nawiązaniem do Salazara 

Slytherina. Zawołaniem rodu jest łacińska maksyma Sanctimonia 

vincet semper, która oznacza „Czystość zawsze zwycięży”.  
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Humor z murów naszej szkoły 
[20:11:29] Zinnia_Cormier: Mam dość 
wakacji, chcę już rok szkolny. 

[20:11:32] Zinnia_Cormier:  
[20:11:35] Zinnia_Cormier: Odpoczęłam, 
chcę wracać. 

[20:11:41] Alice_Wright:  
[20:11:53] Alice_Wright: Jeszcze 2,5 

tygodnia!  
[20:12:11] Emily_Butchon: [Trybi.] 
Faktycznie jakieś wakacje mam xD Ale 
powracać pomału można! 
[20:12:21] LiloDelune: mozna. 
[20:12:23] LiloDelune: jestem za 
[20:12:27] LiloDelune: przyspieszmy to 
[20:12:27] LiloDelune: XD 
[20:12:30] Zinnia_Cormier: Speedrun 
[20:12:32] NarcyzaZoe_Assassin: Nie!      
[20:12:35] Zinnia_Cormier: TAK 
[20:12:35] NarcyzaZoe_Assassin: Ja chcę 
wakacje!     
[20:12:41] Zinnia_Cormier: XDDDDDDDD
DDD 
[20:12:44] 
NarcyzaZoe_Assassin: SKANDAL! 
[20:12:49] Zinnia_Cormier: Cyziu, 

spotkamy się na lekcjach  
 

 
[20:48:21] May: Iz aż zmiotło z planszy przez 

mój suchar.  
[20:49:33] Iz_Morningstar: Upadłam i 
musiałam powstać, taki był mocny     
[20:49:44] May: Tak samo jak Rzym.    
 

 
[20:22:45] Kazbiel_Thundershout: Taś, 
taś, taś, Danka, taś, taś.. [Mruczał, wysypując 
muchami ścieżkę do sypialni 

Vivienne.]  
 

 
[18:57:17] ** przychodzi Moria_Nerios... 

[18:57:26] ** przychodzi Crispin_Stewart… 

[18:57:46] Crispin_Stewart: Moria 

przyszła?  

[18:58:05] dyr_Alice_Wright: Przyszedłeś 

tutaj dla Morii, Crispin? :o [Zapisuje w swoim 

plotkarskim notesiku.] 

[18:58:21] Crispin_Stewart: Alice, cichutko. 

 
 

 

[18:58:32] prof_Thundershout: Crispin, sio 

na oficjalny nick. Mam ofc na myśli 

Relikt_Stewart, każdy ma być ze swoją 

funkcją. 

[18:59:00] Crispin_Stewart: Nie mam 

oficjalnego nicku. Profesorem aktualnie nie 

jestem, a Viv mi zabrania wejść na JM. :( 

[18:59:18] Alaska_White: JM? 

[18:59:40] Crispin_Stewart: Jego 

Magnificencja 

[18:59:46] prof_Thundershout: JM - 

Jazgot Mazgaj 

[18:59:49] prof_Thundershout: Nie słuchaj 

go. 

[18:59:59] Crispin_Stewart: Kaz, dostaniesz 

dzisiaj w tyłek. 

[19:00:29] prof_Thundershout: No ja mam 

nadzieję, Crispin. 

[19:00:41] prof_Thundershout: I proszę nie 

zapominać, że w tej szkole jest dwóch JM-ów.     

[19:00:56] Alaska_White: Bo mu napuchnie 

i się nie zmieści w przejściu 

[19:01:06] Crispin_Stewart: Właśnie, Kaz 

też jest JM. 

[19:01:22] Crispin_Stewart: Będzie 

napuchnięty. Na błoniach się zmieści.  

[19:01:35] prof_Thundershout: W sumie 

wracam już do lasu, nie? Tam jest dużo 

miejsca. 

[19:01:52] Crispin_Stewart: Gorzej, jak 

utkniesz pomiędzy drzewami. 

 

 

[19:52:53] dyr_Nathalina_Maloy: Tytuł 

Konstelacji Roku zdobywają… 

[19:53:17] dyr_Nathalina_Maloy:  

Kazbiel Thundershout & Krzaczek  

[19:53:32] prof_Thundershout: Znowu?     

[19:53:48] dyr_Alice_Wright: Teraz 

dostaniesz trzy razy (?) z rzędu niczym 

Isa i Crispin. 
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[19:53:56] prof_Thundershout: Biedna Isa 

i Crispin, proszę znów na nich głosować! 

[19:54:06] prof_Thundershout: Chociaż ja 

wiem, że jesteśmy lepszą parą. 

[19:54:09] dyr_Nathalina_Maloy: [Czeka z 

dyplomem.] 

[19:54:17] prof_Thundershout: A. 

[Podchodzi na szybko.] 

[19:54:36] Crispin_Stewart: Będę musiał 

przyciąć tę konkurencję w postaci Krzaczka.:/ 

[19:54:42] Crispin_Stewart: [Szykuje 

sekator.]      

[19:54:53] prof_Thundershout: Crispin, 

żebym ja ci czegoś nie musiał przyciąć. :) 

[19:55:00] Crispin_Stewart:  

 

 

 [20:00:08] dyr_Alice_Wright: 

Najlepszym Prefektem według was 

zostaje… 

[20:00:27] dyr_Alice_Wright: Matko, 

znowu jej dyplom daję, nuda... 

[20:00:28] dyr_Alice_Wright:  

Rosalie Devine  

 

 

[20:04:22] dyr_Nathalina_Maloy: 

Pracusiem Roku w tym semestrze zostają...     

[20:04:48] dyr_Nathalina_Maloy:  

Alice Wright & Albus Black  

[20:04:49] dyr_Alice_Wright: [Uniosła 

zaskoczona brwi.] Ojeju, w ogóle się nie 

spodziewałam. I oczywiście nie 

podglądnęłam ci przez ramię, że będę tu 

ja. Bardzo dziękuję! [Wyciągnęła 

podekscytowana dłonie w kierunku 

dyrektorki, aby dostać swój super dyplom.] 

[20:04:53] dyr_Nathalina_Maloy:  

[20:04:57] MajaEdevane: xDDDD 

[20:05:19] Ariadna_Williams: Alis i pracuś 

 
[20:05:24] Ros_: No właśnie 

[20:05:25] dyr_Nathalina_Maloy: 

oszukane 

[20:05:26] dyr_Alice_Wright: ... 

[20:05:28] Ros_: Ona to leń naczelny 

[20:05:38] Ros_: Ja nie wiem kto na nią 

głosuje 

 

 

[20:10:14] dyr_Alice_Wright: Szkolnym 

Śmieszkiem zostaje... 

[20:10:28] dyr_Alice_Wright:  

Kazbiel Thunderhout  

[20:10:37] prof_Thundershout: Uciekło ci 

S, Alice. 

[20:10:44] dyr_Alice_Wright: Cicho. 

[20:10:44] prof_Thundershout: I w ogóle: 

 
 

 

[20:12:11] prof_Thundershout: Lekarz pyta 

Kazbiela: "Czy ktoś w pana rodzinie cierpiał 

na zaburzenia psychiczne?", a Kazbiel na to: 

"Nikt nie cierpiał, wszyscy dobrze się 

bawiliśmy" :D 

[20:12:13] prof_Thundershout:  

 

 

[20:12:54] prof_Thundershout: To 

spróbujmy suchar.. [Odchrząknął.] Im później 

się zakochasz, tym większą masz szansę na 

dozgonną miłość.  

 

 

[20:13:38] prof_Thundershout: SMS 

Crispina do Isabelli: "Kochanie, zostanę z 

chłopakami na jeszcze jedną parówkę. Jeśli za 

pół godziny nie wrócę, przeczytaj SMS-a 

ponownie." 

[20:13:41] prof_Thundershout:  

[20:13:42] Iz_Morningstar: genialne  

[20:13:45] dyr_Nathalina_Maloy: 

XDDDDD 

[20:13:46] Nessa.Clark:  

 

[20:13:50] prof_Thundershout:  

[20:13:51] Zinnia_Cormier: [Dławi się 

ciastem.] 

[20:13:52] Skylar_Harvey: XDDDDDD 

[20:13:56] Karoline_Grey:  
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[20:13:57] Crispin_Stewart: Kaz, dostaniesz 

po zakończeniu w czambo.  

[20:14:02] prof_Thundershout:  

 

 

[20:19:06] dyr_Alice_Wright: Takie też 

zmiany zachodzą w składzie władz 

Akademii. [Wzięła do ręki jeden z 

nielicznych dyplomów, które jeszcze 

pozostały.] Z dniem dzisiejszym dyrektor 

Vivienne Levittoux przestaje pełnić 

funkcję dyrektora Akademii. 

[20:19:28] dyr_Alice_Wright: [Widząc 

lekkie zamieszanie, dodała szybko.] Jednak 

kobieta nie odchodzi całkiem ze szkoły. 

Dołączy ona do Zarządu Akademii, w 

którym nadal będzie pomagać Dyrekcji 

oraz członkom społeczności. 

[20:19:50] prof_Thundershout: Będzie się z 

nami śmiać z Dyrekcji. 

[20:19:50] Crispin_Stewart: Pewnie będzie 

chciała się dorwać do naszego mohito.  

[20:19:59] dyr_Alice_Wright: Żeby 

Dyrekcja nie śmiała się z Was, Kazbiel. 

[20:20:07] prof_Thundershout: Nie fikaj. 

[20:20:08] dyr_Alice_Wright: Żarcik, już 

to robi. :v 

[20:20:15] Crispin_Stewart: Bezczebelna. 

[20:20:30] prof_Thundershout: Żadnego 

modżajto dla niej. 

[20:20:33] prof_Thundershout: Już emotki 

mi kradnie. 
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KREATYWNY WARSZTAT 

Diamond Painting 

Szał na haft diamentowy, znany również pod nazwą 

„mozaika diamentowa” i  „diamond painting”, 

rozpoczął się już jakiś czas temu. Warto o nim 

wspomnieć, gdyż jest to świetna forma zabicia czasu 

podczas długich, jesiennych wieczorów. Może nawet 

znajdzie się ktoś, kto nie słyszał jeszcze o tej 

technice rękodzielniczej – tym bardziej zapraszam 

do lektury! 

Dziedzina ta polega na wyklejeniu kanwy drobnymi akrylowymi diamencikami 

zgodnie z oznaczeniem na nadruku. W efekcie otrzymujemy ciekawy, połyskujący 

obraz. Jest to czasochłonne zajęcie, które wymaga 

od nas cierpliwości i odrobiny determinacji. 

Do wykonania takiego cuda potrzebny nam będzie 

jedynie zestaw do diamond paintingu, w skład 

którego wchodzi płótno z nadrukiem i warstwą 

samoprzylepną, akrylowe diamenciki, tacka do 

sortowania diamencików, pen (przy pomocy 

którego wyklejamy) oraz kostka z woskiem. 

Cały haft wykonujemy na płótnie (kanwie), na 

którym nadrukowany jest obraz pokryty 

samoprzylepną warstwą. Dzięki niej nie musimy 

bawić się z klejem podczas pracy. Sama warstwa jest o tyle dobrze wykonana, że nie 

musimy się przejmować tym, czy zaschnie, jeżeli nie wykonamy obrazu za jednym 

zamachem. Ba, z odmętów mojej szuflady wygrzebię bez problemu płótno, które 

zaczęłam grubo ponad rok temu i nigdy nie skończyłam, a dalej nie ma najmniejszego 

problemu z wyklejaniem. 
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Na płótnie umieszczona jest tabelka z numerem 

diamencików oraz jego odpowiednikiem na 

nadruku. Dla przykładu kolor diamencików o 

numerze 2356 na nadruku oznaczony jest jako 

litera, znak lub cyfra, co znacznie ułatwia 

wyklejanie. 

Na początku pracy musimy nabić nieco wosku do 

pena. Dzięki temu będziemy w stanie zbierać 

diamenciki. W tym celu przyciskamy stalową 

końcówkę pena do wosku, który zbierze się w 

zagłębieniu. Gdy kryształki przestaną trzymać się 

pena to znak, że nadszedł moment, by wymienić wosk w końcówce. 

Kolejnym krokiem jest wysypanie diamencików na 

odpowiednią tackę z zagłębieniami. Jest ona o tyle 

sprytna, że gdy lekko nią potrząśniemy, diamenciki 

ustawią się odpowiednią stroną do góry, dzięki 

czemu nie musimy ich ręcznie przestawiać. Jest 

ponadto bardzo przydatna, gdy posiadamy pena do 

zbierania np. trzech diamencików na raz. 

Na początku polecam wybrać mały obraz – 15 x 15 

cm w zupełności wystarczy. Nawet taki zajmie nam 

sporo czasu, a warto sprawdzić, czy ta technika nam 

odpowiada, zanim sprawimy sobie większe płótno. 

Wierzcie lub nie, ale nawet takie maleństwo potrafi zająć kilka ładnych godzin. 

Jeżeli brak nam cierpliwości, wyklejanie potrafi stać się nieco frustrujące. Mnie jej 

zdecydowanie brak, jednak na dłuższą metę działa podobnie do medytacji – uspokaja 

i oczyszcza głowę z niepotrzebnych myśli. 

Diamond painting stał się już na tyle popularny, że bez najmniejszego problemu uda 

nam się go kupić niemal wszędzie: Aliexpress, Allegro, sklepy stacjonarne (np. Tedi 

czy Action). Wzorów jest tyle, ile dusza może zapragnąć – od przesytu i tandety przez 

piękne obrazy aż po minimalistyczne kanwy. Warto rozejrzeć się w asortymencie, 

jestem przekonana, że znajdziecie wzór idealny dla siebie!  
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Mitologiczny kącik 

Morrigan 

Morrigan, znana też jako Morrigu, Morrighan, Morrígna lub Mór-ríoghain, to 

celtycka bogini magii, płodności, podziemi, wojny, zniszczenia i koni. Występuje pod 

postacią kruka lub wrony i pojawia się wszędzie tam, gdzie panuje wojna. W mitologii 

celtyckiej jest czczona jako jedna z plemienia bogiń Danu. Pojawia się również pod 

postaciami trzech innych bogiń wojny: Badb, Macha lub Nemain. 

Niektóre źródła wskazują, że Morrigan włada czarną magią i czarami wiedźm. Razi 

nimi wroga, wzbudzając w nim przerażenie i „szczując” magicznym ogniem. Także jej 

śmiech wywołuje u przeciwnika uczucie grozy. Mówi się, że jest wybitną jasnowidzką, 

a swych kochanków często dominuje, używając podstępu i siły. Prawdopodobnie jest 

bardzo kapryśna, a przed 

walką można ją ujrzeć 

podczas obmywania ciała 

żołnierzy, których 

przeznaczeniem jest w niej 

zginąć. 

Niezwykle interesującym 

mitem, w którym 

występuje Morrigan, jest 

ten opowiadający o jej 

burzliwej miłości do Cu 

Chulainna. Bogini 

wspierała go w walce z królową Connachty – Medb. Ukazała mu się pod postacią 

urodziwej dziewczyny, jednak Cu odrzucił jej zaloty. Rozzłoszczona, stanęła z nim do 

walki pod trzema postaciami. Najpierw jako węgorz spętała mu nogi, utrudniając 

walkę. Gdy została raniona, przemieniła się w wilka, jednak mężczyzna wyłupał jej 

oko. Trzecią postacią była bezroga czerwona krowa, której finalnie Cu przetrącił nogę. 

Na sam koniec ukazała mu się jako jednooka starucha, prowadząca utykającą 

czerwoną krowę o trzech wymionach. Bogini uzdrowiła go. Morrigan jeszcze raz 

próbowała uratować Cu, uszkadzając mu koło od wozu. Wybierał się on bowiem w 
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zgubną dla siebie podróż. Pojawiła się jako Badb – 

praczka, piorąc jego zakrwawione ubrania. Po raz 

ostatni widziano ją pod postacią kruka, kiedy Cu 

konał. 

Etymologia imienia Morrigan po raz kolejny 

udowadnia, że w mitologii nic nie dzieje się przez 

przypadek, a wszystko jest dokładnie 

przemyślanym zabiegiem. Pierwsza część jej 

imienia najprawdopodobniej pochodzi z języka 

staroangielskiego - mór, czyli „wielki”, marph, 

które jest bardzo zbliżone fonetycznie – „umarły” 

lub moriaiocht, czyli „śmiertelność”. Drugi człon 

imienia, czyli rigan znaczy po irlandzku „królowa”. Jej imię oznacza więc Wielką 

Królową lub Królową Umarłych. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Co robić po ukończeniu szkoły?  

Pewnie wielu z was zastanawia się, jak będzie wyglądać wasza przyszłość. Co będziecie 

robić po ukończeniu szkoły lub studiów? Jaką będziecie mieć pracę? Ile będziecie 

zarabiać? Takie same rozterki miał również każdy uczeń Hogwartu, dlatego też 

przychodzę do was z opisem kilku możliwych do wykonywania zawodów w Świecie 

Magii. 

Auror – jeden z bardziej popularnych zawodów (czyżby to wpływ samego Harry’ego 

Pottera?). Auror to tak jakby odpowiednik mugolskiego policjanta. Ugania się za 

zbirami, pilnuje porządku i wsadza do Azkabanu śmierciożerców. Aurorzy po raz 

pierwszy zostali powołani w XVII wieku przez Eldritcha Diggory’ego, ówczesnego 

brytyjskiego Ministra Magii. Aby zostać aurorem, należy ukończyć szkołę magii oraz 

zdać OWUTEM-y na ocenę Powyżej Oczekiwań lub Wybitny z Eliksirów, Obrony 

przed Czarną Magią, Transmutacji, Zielarstwa i Zaklęć. Po testach odbywa się 

specjalne trzyletnie szkolenie, na którym kandydaci uczą się zaawansowanej magii 

obronnej, maskowania, a także sztuki śledzenia. 

Profesor – członek czarodziejskiej społeczności specjalizujący się w edukacji i nauce. 

Są to po prostu nauczyciele wykładający swoje przedmioty w magicznych szkołach. 

Osoby te powinny posiadać dużą wiedzę i umiejętności z dziedziny, którą zamierzają 

uczyć oraz posiadać wysokie wyniki z SUM-ów i OWUTEM-ów. Zanim zostanie się 

pełnoprawnym nauczycielem, potrzebne są trzy lata doświadczenia życiowego. 

Profesorowie mają uprawnienia do przyznawania i zabierania punktów oraz karania 

uczniom szlabanami, nie mają jednak prawa używania na studentach siły fizycznej 

bądź magii. 

Wytwórca różdżek – czarodziej zajmujący się tworzeniem i sprzedawaniem 

różdżek. Jest to bardzo szanowany zawód w świecie magii. Najstarsze sklepy, w 

których można było kupić różdżki, zostały założone w 382 roku p.n.e., a niektórzy z 

najwcześniejszych wytwórców byli druidami. Wiele lat temu czarodzieje sami 

przynosili wytwórcom rdzenie lub mieli konkretne wymagania, zazwyczaj używano 

tradycyjnych lub popularnych materiałów. Współcześni wytwórcy sami zdobywają 

rdzenie do różdżek.  



 

 25 

Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

▪ Bellatriks Lestrange w latach szkolnych mogła być szkolną koleżanką Rity 

Skeeter, ponieważ obie urodziły się w tym samym roku – 1951. 

▪ Za każdym razem, gdy Fred i George się rozdzielali, jednemu z nich 

przytrafiało się coś złego. 

▪ Przed wydaniem części „Harry Potter i Czara Ognia” Rowling oznajmiła, że 

zginie jeden z głównych bohaterów. Kiedy ta informacja obiegła świat, 

bukmacherzy zaczęli przyjmować zakłady, kto to będzie. 

 

Akademia Magii Ramesville 

▪ Rosalia Rossard pełniła funkcję prefekta w Akademii Magii Ramesville aż sześć 

razy. 

▪ W semestrze czerwiec-sierpień 2019 swoje świadectwa odebrało aż 52 uczniów. 

▪ Tytuł Postrach Roku został wprowadzony w roku szkolnym marzec-maj 2020. 

W każdej edycji Kryształowych Tytułów zdobył go Kazbiel Thundershout.  
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 15 października 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Na podstawie wymyślonych przezwisk musicie 

wywnioskować, o jakiej postaci z uniwersum HP 

mówią. Za jedną odpowiedź możecie dostać 4 pkt/gal. 

 

1. Herma Ginger 

2. Smok Maloy 

3. Smarkeus Wycierus Snape 

4. Newsville Długidół 

5. Tort Voldek 

 

Konkurs nr 2 

Waszym zadaniem jest rozwiązanie anagramów 

powstałych z imion i nazwisk profesorów, którzy 

będą nauczać was w najbliższym roku szkolnym. Za jedną 

odpowiedź możecie dostać 2 pkt/gal. 

1. Zynacra Oez Ssssaina 

2. Lana Sonemtoon 

3. Ahcnyti Mckaka 

4. Laiec Thwirg 

5. Ezo Ronseadn 

6. Ipncirs Terwsat 

7. Sonaj Trneofrs 

8. Ecciyl Tolen 

9. Ivnnveie Xuotlviet 

10. Zkbaeil Ouhtduernsht 
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