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Osobistości od drugiej strony: Karoline Grey 

[W pokoju redaktorskim ponownie zagościła Hope i znowu nie była sama. Tym 

razem towarzyszyła jej znana wszystkim Karoline Grey. Dwie kobiety siedziały na 

dużych fotelach, a przed nimi znajdował się mały stoliczek z dwiema filiżankami z 

herbatą.] Witaj, Karoline! Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na tę 

rozmowę. 

Dziękuję za zaproszenie. [Nauczycielka uśmiechnęła się do redaktorki i upiła łyk 

gorącej herbaty. Założyła nogę na nogę i z uśmiechem oczekiwała pytań.] 

Widzę, że ci się spieszy, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. 

[Spojrzała z uśmiechem na kobietę, która siedziała naprzeciwko i zadała pierwsze 

pytanie.] Jesteś w Świecie Magii już od 

dłuższego czasu... Ile już właściwie 

minęło lat? Jak wspominasz swoje 

początki? 

Czy ja wiem, czy od takiego dłuższego? Może 

dla niektórych. Jestem tutaj trochę ponad dwa 

lata, a swoje początki wspominam... 

Stresująco! Tak jak duża część osób, 

zobaczyłam reklamę AMR w komentarzach na 

stronie SameQuizy. Pokazałam tę stronę mojej 

przyjaciółce, która też uwielbiała serię HP, ale 

jej to aż tak nie zaciekawiło jak mnie. 

Postanowiłam się zapisać. Miałam problemy z 

rejestracją, coś poszło nie tak i dostałam maila o dołączeniu do innej placówki, o 

której istnieniu wówczas nie wiedziałam. [Zaśmiała się na to wspomnienie i zaczęła 

mówić dalej.] Przestraszyłam się, że coś źle zrobiłam albo że zainstalowałam jakiegoś 

wirusa. Napisałam jednak do dyrekcji, która chętnie mi pomogła. Potem okazało się, 

że zapomniałam hasła i przy przywracaniu go moje imię z „Karoki” zmieniło się na 

„Karoline”. Nie chciałam robić więcej zamieszania, dlatego tak zostało do dnia 

dzisiejszego, z czego bardzo się cieszę! [Uśmiechnęła się delikatnie, a następnie upiła 

łyk smacznej herbaty. Postanowiła dopytać po wywiadzie redaktorkę o miejsce, w 

którym mogłaby ją nabyć.] Chciałam zostać Ślizgonką, aczkolwiek Tiara 
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zdecydowała przydzielić mnie do Gryffindoru. Poznałam tam cudowne osoby i z 

czasem pokochałam ten dom całym serduszkiem. Mój pierwszy rok wyglądał tak, że 

prawie się nie odzywałam, byłam taką szarą myszką. Dopiero z czasem i pomocą wielu 

osób zaczęłam się coraz bardziej rozgadywać. Wielkim wsparciem była dla mnie 

ówczesna opiekunka Domu Lwa – Sophie Mellark Poe, która nie dość, że pomagała 

mi w odnajdywaniu się w wielu sprawach, to również wysłuchiwała mojego wiecznego 

narzekania pt.: „Nie dam rady”, za co jej ogromnie dziękuję! [Wzięła do ręki kubek i 

upiła kolejny łyk. Zamyśliła się przez chwilę i ponownie spojrzała na redaktorkę. 

Była ciekawa kolejnych pytań i nie mogła doczekać się aż odpowie na wszystkie.] 

No to ciekawie się zaczęło. 

[Zaśmiała się i również napiła się swojej 

ulubionej, malinowej herbaty. Nie chcąc 

marnować więcej czasu, zadała kolejne 

pytanka.] Przez długi czas byłaś 

studentem, przez co przylgnęła do 

ciebie łatka „wiecznego ucznia”. Co 

skłoniło cię do zmiany i 

wkroczenia na ścieżkę 

profesorską? [Lekko zaciekawiona 

popatrzyła na nauczycielkę Quidditcha i 

poprawiła się na fotelu, oczekując wyczerpującej wypowiedzi.] 

[Zamyśliła się i po dłuższej chwili zaczęła swoją wypowiedź.] Zawsze zapierałam się, 

że nie nadaję się do nauczania. Wolałam uczyć się po raz setny, niż w ogóle myśleć o 

byciu stażystką czy nauczycielką. Byłam nawet namawiana na staż, właśnie z 

Quidditcha, ale w tamtym momencie nie wyobrażałam sobie takiej opcji. Od 

dłuższego czasu można też było widzieć małe zainteresowanie uczniów Gryffindorem. 

Uczniowie tego domu swój przedostatni puchar zdobyli dawno temu, więc 

postanowiłam, że nie przestanę być uczniem tego domu, dopóki ten puchar nie wróci 

w nasze ręce. Udało się to w XXXVII roku szkolnym, więc zdecydowałam zrobić sobie 

przerwę. Jak widać, nie wyszło mi to. [Zaśmiała się.] Dyrektor Stewart zaproponował 

mi posadę nauczycielki Latania, a ja, namówiona przez ostatniego nauczyciela 

Czarnej Magii, Alexandra Collotye, w końcu się zgodziłam. Ja jak to ja – stresowałam 

się ogromnie. Ciągle powtarzałam, że nie dam rady i nie nadaję się. Miałam jednak 
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ogromne wsparcie od dyrekcji, Alexa, znajomych i uczniów, bez których z pewnością 

nie skończyłabym poprzedniego roku z tak wielkim uśmiechem na twarzy. [Zaśmiała 

się cicho, przypominając sobie całe zdarzenie.] 

[Na jej ustach gościł uśmiech, zwłaszcza pod koniec odpowiedzi profesorki. Skinęła 

głową, poprawiła się na fotelu i zerknęła do notesu, w którym miała zapisane 

pytania.] Czy Quidditch zawsze był twoją wielką pasją, czy ta miłość 

pojawiła się znienacka? 

Zawsze w jakimś stopniu lubiłam 

Quidditcha – najpierw mniej, później 

coraz bardziej. Myślę, że takim 

przełomem, kiedy naprawdę ten 

przedmiot wybił się poza inne, był mój 

pierwszy mecz zorganizowany w 

Ramesville. Po raz kolejny namówił mnie 

do udziału w nim Crispin i choć nie byłam 

zbyt zadowolona po nim, to jestem 

wdzięczna, że mogłam być częścią tego 

wydarzenia. Pomimo tego nigdy nie 

spodziewałabym się, że Quidditch odegra 

taką rolę w mojej ŚM-owej karierze. 

[Poprawiła się nieznacznie na fotelu i 

spojrzała na zdjęcie z Mistrzostw w 

Quidditchu, które wisiało na ścianie za redaktorką.] Nigdy nie rozumiałam teorii. 

Była dla mnie nudna, z każdego egzaminu miałam przeciętne wyniki. Jednak teraz, 

zagłębiając się coraz bardziej w to wszystko, naprawdę pokochałam ten magiczny 

sport całym sercem. 

Też nigdy nie lubiłam teorii, była dla mnie niezrozumiała niczym czarna 

magia. [Zaśmiała się, a następnie delikatnie odchrząknęła i spojrzała na kobietę.] 

Zostając przy temacie tego wyjątkowego sportu, jak oceniasz jego rozwój 

w ŚM-ie? Uważasz, że jest na dobrym poziomie? [Przyjrzała się uważnie 

Karoline.] Czy jest coś, co byś zmieniła? 

Trudne pytanie... Nie wydaje mi się, abym była dobrą osobą, by na nie odpowiedzieć, 

bo nadal mam mało doświadczenia. Mogę jednak wypowiedzieć się na temat tego, że 
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– jak widać po liczbie zgłoszeń do udziału w meczu – ludziom brakuje tej rozrywki, 

która wykracza poza zwykłe zajęcia w ciągu roku. I tak z chęci zrobienia małego 

meczu powstała nam Liga. [Zaśmiała się.] Mnie jako nauczycielce tego sportu robi się 

ciepło na serduszku, gdy widzę takie zainteresowanie, ale jednocześnie jestem 

przerażona tym, czy wraz z profesor Assassin zdołamy wszystko dobrze zorganizować. 

[Westchnęła ciężko.] Co do nauczania… Jak mówiłam, ciężko mi to ocenić ze względu 

na mój krótki staż na tym stanowisku. Jednakże uważam, że poziom jest jak 

najbardziej dobry, aczkolwiek zawsze można coś ulepszyć, poprawić, a nawet 

wymyślić coś zupełnie nowego, by urozmaicić to, co mamy obecnie. [Uśmiechnęła się 

pogodnie do Hope.] 

No dobrze, z mojej strony to 

wszystko i jeszcze raz dziękuję, że 

się zjawiłaś. [Posłała w stronę kobiety 

serdeczny uśmiech.] Chciałabyś kogoś 

pozdrowić na koniec? 

Ojej… Pozdrawiać mogłabym bardzo 

długo, ponieważ wiele osób zajmuje 

ważne miejsce w moim serduszku, ale 

spróbuję się streścić… [Wzięła głęboki 

oddech.] Po dzisiejszym wywiadzie 

zdałam sobie sprawę z tego, jak dużo 

narzekam, dlatego z pewnością 

chciałabym pozdrowić każdą osobę, 

która chociaż raz musiała tego 

wysłuchiwać! I oczywiście mojego 

kochanego ojczulka Eliasa oraz całą 

Akademię – pamiętajcie, że kocham was 

wszystkich! Ach, i razem z Cyzią zapraszamy na mecze! [Szybko upiła ostatni łyk 

herbaty i wyszła z pokoju redaktorki.] 
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Z magicznej biblioteczki 

Czy historia lubi się powtarzać? 

Znacie to uczucie, gdy odwracacie książkę na tylną okładkę, by zapoznać się z opisem 

fabuły i mówicie do siebie: „Tak, to może być ciekawe”? Na pewno znacie. W dodatku 

odnajdujecie w opisie wspominkę o historycznej postaci, na której temat wiele 

czytaliście. No to już nic nie może pójść źle. Czyżby? Też tak miałem z książką, którą 

przyszło mi zrecenzować.  Mam do niej stosunek ambiwalentny, czyli polecam, ale 

jednocześnie niezbyt. W tym momencie pewnie macie ochotę skończyć czytanie 

zarówno książki, jak i tej recenzji, ale wstrzymajcie się jeszcze. Oto bowiem przed 

wami rysuje się fabuła książeczki pt. „Wyjść z mroku” autorstwa Anne Stuart. 

Czujecie klimat napięcia, przytłoczenia…  

Poznajemy Lizzie Stride, młodą artystkę wykonującą maski i sprzedającą je, by 

zarobić na utrzymanie. Ten pozornie monotonny tryb egzystowania zostaje przerwany 

falą morderstw w okolicy. Ofiarami tych czynów padają kobiety reprezentujące 

najstarszy zawód świata, w skrócie – prostytutki. Niby nic wielkiego, takie coś się 

zdarza. Dla naszej bohaterki jest jednak znamienne, że każda ofiara odnajdowana jest 

z… maską jej autorstwa na martwej twarzy, przez co zostaje wplątana w wir wydarzeń 

zdecydowanie nie z tej ziemi. 

Ktoś interesujący się historią wiktoriańskiej Anglii z łatwością odnajdzie analogię do 

Kuby Rozpruwacza – też mordował wyłącznie panienki lekkich obyczajów, a każda z 
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nich była potwornie oszpecona. I kiedy zagłębimy się w historię Rozpruwacza, 

odnajdziemy ewidentny dowód, że ten sam człowiek morduje w omawianej książce. 

Tym dowodem jest… wspomniana twórczyni masek. 

W 1888 roku dochodzi do pięciu szczególnie okrutnych morderstw, nie będę jednak 

zagłębiał się w szczegóły. Trzecia z ofiar Kuby Rozpruwacza nazywała się Elizabeth 

Stride. Elizabeth, Liz, Lizzie… To nie przypadek, że tak samo nazywa się główna 

bohaterka.  

Taki thriller mógłby być napisany dobrze, gdyby nie jeden szczególik... Mamy bowiem 

do czynienia ze szczególnym rodzajem harlequina – niezbyt ambitnego romansidła. 

Stride poznaje dziennikarza 

lokalnej gazety, J.R. Damiena. 

Oboje lgną do siebie, jednocześnie 

podejrzewając siebie nawzajem o 

morderstwa. Bo skąd też Damien 

wie tak dużo o szczegółach 

zbrodni? I dlaczego maski 

stworzone przez Lizzie lądują 

ostatecznie na twarzach 

pomordowanych dziewcząt? Oboje 

nie mogą sobie ufać, a jednocześnie 

są skazani tylko na swoją wzajemną 

pomoc. 

Podstawowe pytanie brzmi – czy 

mamy do czynienia z naśladowcą 

Kuby Rozpruwacza, czy może też 

z… jego reinkarnacją? Tego 

dowiemy się po lekturze powieści. 

Zaznaczam jednak, że to nie jest 

ambitna książka. Na luźne popołudnie, przy kieliszku czegoś mocniejszego, by łatwiej 

przebrnąć przez lekturę, czemu nie… 
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Opowiadanie: Niespodziewani goście 

 

W Kryształowej Komnacie wybuchła panika. Dało się słyszeć jęki i krzyki przerażenia 

pierwszaków na usłyszaną wiadomość, podniesione głosy nauczycieli i stażystów, 

którzy próbowali uspokoić panikujących uczniów oraz tupot uciekających stóp. 

Jednak Aria bardzo szybko zareagowała. 

 – Proszę o spokój! – krzyknęła tak, aby każdy ją słyszał. W sali zapanowała cisza i 

wszystkie głowy zwróciły się w jej stronę. – Mamy nadzwyczajną sytuację. Trzeba 

przeszukać cały zamek. Teraz udacie się wraz ze swoimi opiekunami we wskazane 

miejsca na terenie zamku. Najpierw wychodzą Gryfoni, potem Puchoni, następnie 

Krukoni i na końcu Ślizgoni. Wasi opiekunowie wiedzą, gdzie macie się udać. 

Zachowajcie spokój i nie panikujcie! – Po tych słowach wycofała się, a następnie 

ruszyła w stronę bocznych drzwi.  

W pomieszczeniu ponownie dało się usłyszeć krzyki, piski, tupot stóp. Cała Komnata 

powoli pustoszała. Na swoich miejscach pozostało tylko kilku stażystów i nauczycieli, 

którzy wyglądali, jakby byli pogrążeni w jakimś transie. Wtedy Anley nagle się 

ocknęła. 

 – Na co czekacie?! Ruszajcie się i pomóżcie reszcie! – krzyknęła wściekła, nie mogąc 

patrzeć na kadrę stojącą na uboczu i dyskutującą ze stażystami, nic nie robiąc. 

Jej słowa odniosły natychmiastowy efekt. Wszyscy obecni w pomieszczeniu od razu je 

opuścili i rozbiegli się we wszystkie strony. Profesorka również pośpiesznie wyszła z 

sali, ale nie poszła tam, gdzie wszyscy. Udała się w stronę gabinetu Crispina. Tym 
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razem nie bawiła się w kulturalne zachowanie, tylko od razu wyciągnęła różdżkę. 

Skierowała ją na zamek w drzwiach, które były przyozdobione kanarkowym wzorem i 

powiedziała głośno i wyraźnie: 

 – Alohomora! 

Zamek szczęknął, a drzwi stanęły otworem. Anley szybko weszła i zaczęła 

przeszukiwać gabinet. Nie znalazła prawie nic. Kilka rudych włosów, praktycznie 

pustą szafę, kilka podręczników do Historii Magii oraz parę zdjęć Isabelli, które stały 

na biurku.   

 – Coś mi tu śmierdzi i nie są to skarpetki Crispina... – mruknęła pod nosem, zerkając 

kątem oka na skarpety, które samotnie spoczywały w kącie gabinetu. – Przynajmniej 

nie tym razem… – dodała, zrywając się z miejsca i pędząc do gabinetu Lily.  

Tym razem tylko przyłożyła różdżkę do zamka, a drzwi już stały otworem. Nigdy tu 

nie była, ale wiedziała, że jest tu jakoś za pusto. Na biurku leżało kilka prac z 

Transmutacji, sakiewka z galeonami – Anley musiała użyć całej swojej siły woli, aby 

jej nie zabrać – i kilka 

podręczników. Przeszukała 

wszystkie szafy, półki i 

komody w pokoju, ale nic 

nie znalazła. Była tym 

bardzo zaniepokojona.  

Biegiem ruszyła w stronę 

gabinetu Isabelli, mijając 

przy tym grupę Puchonów, 

którzy oddalili się od 

reszty. Bardzo chciała ich upomnieć, ale miała ważniejsze rzeczy na głowie. 

Zatrzymała się przed drzwiami, aby złapać oddech, a następnie machnęła różdżką i 

gabinet Isabelli stał już przed nią otworem. W oczy rzuciło się jej jeszcze więcej zdjęć 

Crispina niż Isy w gabinecie profesora Stewarta. Anley zaśmiała się pod nosem i 

kolejny raz zaczęła sprawdzać pokój. Była już poważnie przestraszona, kiedy i to 

pomieszczenie okazało się całkowicie puste.  

 – Kazbiel, proszę, chociaż ty miej coś w gabinecie... – powiedziała cicho zdruzgotana, 

powstrzymując się od krzyku. 
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Biegła szkolnymi korytarzami niczym zawodowa sprinterka i już po chwili stała pod 

drzwiami gabinetu Kazbiela. Stwierdziła, że nocne biegi do kuchni się na coś zdały, bo 

zapewne byłaby teraz w połowie drogi, gdyby nie one. Po otworzeniu drzwi przez 

chwilę miała wrażenie, że pomyliła pokoje. Zobaczyła trawę, drzewa... no wszystko, co 

można zobaczyć na dworze! Gdyby się tak nie śpieszyła, to na pewno dokładniej by to 

wszystko zbadała. Stety albo niestety nie miała na to czasu, więc tylko pospiesznie 

przeszukała to, co chyba było szafą, a jak zobaczyła, że i tam jest pusto, od razu 

wróciła do Kryształowej Komnaty.  

Zmęczona bieganiem po szkole Anley zasiadła na swoim miejscu przy stole 

nauczycielskim i zaczęła dokładnie analizować to, co przed chwilą zobaczyła, ciągle 

czekając na powrót reszty. Pochłonięta rozmyślaniem nauczycielka, nawet nie 

zauważyła, kiedy Kryształową Komnatę wypełnili uczniowie, stażyści i nauczyciele. 

Nagle poczuła czyjąś rękę na swoim ramieniu, która skutecznie wyrwała ją z letargu. 

Szybko podniosła wzrok na osobę, która stała nad nią. Z ulgą zauważyła, że to Aria. 

 – Wszystko dobrze? – spytała niepewnie rudowłosa. 

 – Chyba nie. – Kobieta westchnęła ciężko. – Byłam w gabinetach Crispina, Lily, Isy i 

Kazbiela, ale nic nie 

znalazłam. Zostały w 

nich same meble i książki 

– powiedziała, wpatrując 

się w podłogę 

nieobecnym wzrokiem.  

Po zawsze uśmiechniętej 

twarzy Arii nie było 

śladu, bowiem kobieta 

miała minę poważniejszą 

od Crispina, gdy ktoś przedrzeźniał go „wohp”. Była niesamowicie zmartwiona tą 

sprawą, albowiem nie było to w żadnym stopniu normalne. Przecież dyrektorzy nie 

znikają tak z dnia na dzień!  

Nauczycielki eliksirów wspólnie zdecydowały, że trzeba urządzić poszukiwania 

dyrekcji. Dodatkowo po rozmowie z pozostałymi członkami kadry zdecydowali, że 
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najlepszym rozwiązaniem 

będzie zawieszenie lekcji na 

czas nieokreślony i 

zmobilizowanie drugoklasistów 

do pomocy w poszukiwaniach. 

Carter, nie zastanawiając się 

długo, weszła na podest, przy 

którym zazwyczaj stał któryś 

członek dyrekcji. 

 – Kochani, błagam. Posłuchajcie mnie przez chwilę – rzekła Aria, obserwując, jak 

wszyscy nagle cichną. – Wspólnie z resztą kadry postanowiliśmy, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie… – Nie zdążyła dokończyć, bo głośny huk, jakby po teleportacji, 

przerwał jej wypowiedź. 

Automatycznie wszystkie pary oczu skierowały się na wejście do Kryształowej 

Komnaty, w którym stały zaginione stażystki –  Olivia i Rosalie. Gdy tylko dostrzegły, 

w jakim miejscu się znalazły, od razu ruszyły biegiem w 

kierunku Arii, która patrzyła na nie oszołomiona. Zresztą 

nie tylko ona, bo wszyscy zebrani w sali byli w szoku. Po 

kilkunastu sekundach stażystki znalazły się przy byłej 

dyrektorce. Dało się zauważyć rumieńce na ich polikach, 

które spowodowane były szybkim biegiem. Spanikowane 

najpierw popatrzyły na siebie nawzajem, a następnie 

skierowały wzrok na Arię, jednocześnie mówiąc słowa, które 

przeraziły wszystkich zebranych.  

 – Dyrekcja jest w ogromnym niebezpieczeństwie... 

 

Ciąg dalszy nastąpi...  
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Skrzacia kuchnia 

Omlet bananowo-owsiany 

Składniki: 

 15 g zwykłego kakao, 

 24 g mąki owsianej, 

 1 dojrzały banan, 

 2 jajka, 

 1 łyżka oleju kokosowego, 

 garść owoców (opcjonalnie na koniec). 

Sposób przygotowania: Wszystkie składniki 

zmiksuj blenderem. Na patelnię daj łyżkę oleju 

kokosowego i podgrzej, a następnie wlej ciasto 

i smaż na małym ogniu. Po około dwóch 

minutach obróć na drugą stronę. Jeśli chcesz, 

to posyp gotowy omlet owocami. 

  

Muffinki z kawałkami czekolady 

Składniki (na ok. 12 sztuk): 

 300 g mąki pszennej, 

 100 g cukru, 

 2 łyżeczki cukru waniliowego, 

 2 jajka, 

 150 ml gazowanej wody mineralnej, 

 100 ml oleju, 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

 100 g posiekanej czekolady (dowolnej). 

Sposób przygotowania: W jednej misce 

wymieszaj mąkę, cukier, cukier waniliowy i 

proszek do pieczenia, a w drugiej misce rozrób 

trzepaczką gazowaną wodę mineralną, olej i 

jajka, a następnie połącz zawartość z obu misek 

i bełtaj do momentu połączenia się składników. 

Na końcu wmieszaj delikatnie szpatułką 

kawałki czekolady. Formę na muffinki należy 

wyłożyć papilotkami i włożyć do nich ciasto. 

Muffinki trzeba piec w piekarniku nagrzanym 

do 180°C ok. 30 minut. Po wyjęciu należy 

studzić przez parę minut przy uchylonych 

drzwiczkach piekarnika. Następnie wyciągnij 

na kratkę i pozostaw do ostygnięcia. 

Smacznego!
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Ploteczkowy świat 

[W Pokoju Życzeń było dzisiaj wyjątkowo wesoło. Cztery 

młode kobiety siedziały wygodnie na swoich fotelach, 

popijając herbatkę (z prądem) i dyskutując żywo. 

Porównywały swoje notatki, co chwilę chichocząc. Jedna 

z nich wyjęła z torebki zdjęcie Ruth Kamack i pokazała 

je reszcie. To zaowocowało nową, głośną dyskusją, 

przerywaną tylko na zjedzenie ciasteczek. Nikt nie wiedział, kim są te plotkary, ale 

jedno było pewne: ich artykuł w Newsville powali na kolana każdego!] 

 

Tak jak obiecałyśmy w poprzednim wydaniu „Newsville”, dokładnie przyjrzałyśmy się 

sprawie Kryształka. Podając się za psychologa z wieloletnim doświadczeniem, udało 

nam się z niego wyciągnąć szokującą prawdę. Okazuje się, że Kryształek to tak 

naprawdę jeden z braci, który służy Dyrekcji. Nie wiemy, jakim cudem nikt tego nie 

zauważył, ale jaki to ma związek ze 

złym samopoczuciem skrzata? 

Podejrzewamy, że brat Kryształka jest 

więziony przez Kazbiela 

Thundershouta i zmuszany do 

wypełniania obowiązków. Jedno jest 

pewne – jeśli rzeczywiście tak jest, to 

wszyscy odpowiedzialni za znęcanie 

się nad Kryształkiem zostaną 

ukarani! 

* 

Pamiętacie, jak kiedyś przyglądałyśmy się naszej nauczycielce, profesor Amethyst 

Allen, która podobno popijała krew swojego jednorożca? Okazuje się, że nie jest ona 

jedyną, która krzywdzi niewinne istoty! Ostatnio przyjrzałyśmy się uczennicy z domu 

Roweny Ravenclaw, Scarlett Drake. Wielu z was uważa ją za osobę miłą, ciepłą i 

troskliwą. My też tak myślałyśmy do czasu, aż odkryłyśmy, że są to pozory! 

Dziewczyna notorycznie i jawnie bije swoją dobrą przyjaciółkę, którą nazywa 
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„paskudą”. Czy to już nie jest podejrzane? Poza tym widziałyśmy, jak bierze od 

profesora Thundershouta małego, słodkiego niuchacza. Nie byłoby w tym nic 

dziwnego, jednakże – jak powiada nasz informator – z dormitorium zaczynały 

dochodzić dziwne dźwięki! Dodatkowo, przyglądając się jej zachowaniu na zajęciach z 

Obrony przed Czarną Magią, dostrzegłyśmy, że wysyłają sobie z profesor Allen 

potajemne znaki. Może nauczycielka jest przez nią zastraszana albo pobiera u 

nauczycielki tajemnicze nauki krzywdzenia istot? Zaczęło nas to niepokoić, wiedząc, 

że dziewczyna od niedawna opiekuje się małą foczką. Jej też zrobi to samo? Na pewno 

nie odpuścimy doszukiwania prawdy i wam ją podamy. Scarlett Drake, miej się na 

baczności!  

* 

Wśród uczniów na szkolnych korytarzach krążą plotki o nowym daniu w menu kuchni 

w Ramesville. Są to ciasteczka, do których dostęp mają tylko wybrani. Jakiś czas 

temu w Kryształowej Komnacie 

tajemniczy jegomość rozdawał darmowe 

próbki tego smakołyku, które oczywiście 

każdemu przypadły do gustu. Tylko 

czemu każdy nagle domaga się więcej? 

Uważamy, że to jakieś nielegalne 

przedsięwzięcie. Nawet nauczyciele 

oszaleli na punkcie tych ciach, a wszyscy 

wiedzą, że oni lubią się uzależniać od 

różnych rzeczy. Nikt nie zna tajnej 

receptury, bowiem próbowałyśmy 

odwzorować ten wspaniały wypiek i skoro nam nie wyszło, oznacza to jedno: 

ciasteczka są nielegalne.  

* 

Ogromny zamek Akademii skrywa naprawdę wiele tajemnic. Nas tym razem 

zainteresowała najwyższa wieża, w której na ogół odbywają się lekcje Wróżbiarstwa. 

Podczas wieczornego spaceru po błoniach dostrzegłyśmy... lecące ciała z tamtych 

okolic. Nie był to pojedynczy przypadek! Okazało się, że czarodzieje często urządzają 

sobie wspólne lekcje latania wieczorami. I znowu – aby nie zawieść naszych 

ukochanych czytelników, zaczęłyśmy węszyć. Okazało się, że odpowiedzialność za to 
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ponosi Elias Levine! Zaczęło się od 

męczących lekcji Wróżbiarstwa, a gdy tylko 

uczniowie marudzili na uciążliwe interpretacje, 

proponował skoczenie z wieży. Małe żarciki, 

nieprawdaż? Cóż... uczniowie tak tego nie 

odebrali. Skończyło się na tym, że zostanie to 

chyba codzienną, wieczorną tradycją po 

męczących lekcjach i zadaniach z 

Wróżbiarstwa. Wspólne lekcje latania nie 

brzmią jednak tak źle! 

* 

Nie możemy zostawić was bez informacji o 

uczniach z domu Salazara Slytherina! Ostatnio już wam przedstawiałyśmy dziwne 

połączenia między wychowankami ów domu, ale to nie koniec! Zapewne znacie 

Olivię Slytherin, prawda? Okazuje się, że nie jest to jedyna osoba o takim 

nazwisku! W tym roku poznaliśmy drugą osobę i jest nią Agusia Slytherin. Czy nie 

wydaje wam się to dziwne? Naszym zdaniem to na pewno nie jest zbieg okoliczności! 

Siostry, a może coś więcej... Ostatnio Olivia insynuowała nam wiele! Chcąc się 

dowiedzieć więcej, chciałyśmy porozmawiać z Arianą Grimm, jednak – ku naszemu 

zdziwieniu – była dziwnie... podenerwowana!  Nie wiemy jednak, czy to z powodu 

zadanego przez nas pytania, czy może tego, że niosła ogromne, czarne pudełko prosto 

do pokoju wspólnego Slytherinu. Czyżby cały dom coś ukrywał przed społecznością 

Ramesville? Na pewno wkrótce się dowiemy! 

* 

Pamiętajcie jak w poprzednim wydaniu wzięłyśmy pod lupę Domingo Borgia? 

Sugerowałyśmy pewne powiązania z równie ambitną koleżanką z jego domu – 

Vesper De Laurentiis. Jednak tym razem przychodzimy do was z innymi, równie 

gorącymi ploteczkami dotyczącymi prefekta naczelnego! Zauważyłyśmy, że nieco 

zbliżył się on ze swoją naczelną połówką – Cecily Elton. Drobne przekomarzanki tej 

dwójki w Kryształowej Komnacie stały się już codziennością. To o biciu patelnią, to o 

uciekaniu i zmienianiu danych... Trzeba przyznać, że są naprawdę uroczy! Oprócz 

tego często znikają razem w jego komnacie, nie mówiąc nikomu, co tam robią, po 

czym wychodzą rozpromienieni. Czyżby tak poważne stanowisko połączyło tę dwójkę? 
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* 

Kryształowa Komnata, tak samo zresztą jak i 

dormitoria, to istna kopalnia przeróżnych plotek i 

historii. W Wielkiej Sali nietrudno o jakiś skandal, 

każdego dnia można zauważyć uczniów, którzy 

wprost rozbierają się wzrokiem czy nauczycieli 

potajemnie popijających jakieś tajemnicze trunki... 

My jednak zajmiemy się pogłoskami, które dotarły 

do nas z pokoju wspólnego Krukonów. Każdy 

zapewne bardzo dobrze wie, że w tym właśnie 

dormitorium całe dnie spędza przemiła stażystka 

Moria Nerios, która – co czasem można 

zauważyć także w Kryształowej Komnacie – dzieli się z każdym swoim umiłowaniem 

do krów i przyciąga tym mnóstwo adoratorów. Skąd wzięło się to nietypowe 

zainteresowanie u panny Nerios? Spróbujemy to z niej wyciągnąć, specjalnie dla was!  

* 

Wychowankowie domu Roweny Ravenclaw wyróżniają się niesamowitą aktywnością i 

zaangażowaniem w życie szkolne, jednak naszą 

uwagę przykuł Nicolas Cane. Chłopak 

szczególnie mocno uaktywnił się w czasie 

ostatniego Tygodnia Zabaw, wygrywając 

Turniej Wiedzy Magizoologicznej. Tutaj jednak 

pojawia się pytanie – co w tym dziwnego? Otóż 

to, że Krukon bardzo często (można by 

powiedzieć, że za często) wygrywa wszelkie 

konkursy, w których bierze udział! Może 

posiada jakieś tajemnicze układy z Dyrekcją, 

które zapewniają mu podium? Na pewno się 

tego dowiemy! 
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Nieco więcej o... 

Sybilla Patricia Trelawney była czarownicą półkrwi. Na życiową drogę obrała 

karierę jasnowidzki. Mimo że sprawiała wrażenie oszustki, która nie ma żadnego 

talentu, to jednak część jej przepowiedni rzeczywiście się spełniła. Przykładowo ta z 

1993 roku, gdy powiedziała: „Proszę nigdy nie zapominać, że kiedy trzynaście osób 

zasiada do stołu, pierwsza, która wstanie, będzie pierwszą, która umrze”. Ta sama 

sytuacja powtórzyła się cztery lata później, gdy w 

Norze tyle osób zasiadło do stołu i Remus Lupin, 

który wstał jako pierwszy, zginął najpierw w 

Bitwie o Hogwart. Ponadto wypowiedziała 

wróżbę z kart, wedle której Albus Dumbledore 

miał umrzeć, jednak nikt jej nie uwierzył.  

Sybilla posiadała dużą moc magiczną, o czym 

świadczy jej zdolność do rzucania niewerbalnych 

zaklęć, jednak miała też słabość do alkoholu – 

wokół niej często unosił się zapach starego 

sherry. Profesor Trelawney charakteryzowało 

przepowiadanie wszystkim śmierci, co – jak 

uszczypliwie zauważyła Minerwa McGonagall – 

było jej ulubionym sposobem powitania klasy. Prowadziła specyficzny styl życia, była 

nerwowa i histeryczna, a według niektórych pogłosek, odrzuciła zaloty pewnego 

mężczyzny tylko dlatego, że nie chciała przyjąć jego nazwiska – Hinglebottom.  

Wygląd najsłynniejszej wróżbitki w serii został przyrównany do wielkiego, 

błyszczącego owada. Była to bardzo chuda, jasnowłosa kobieta o zielonych oczach. 

Zazwyczaj widywano ją odzianą w chusty, szale i peleryny, a na jej nosie cały czas 

gościły grube okulary, które bardzo powiększały jej oczy. Ponadto 

charakterystycznym elementem jej ubioru były przeróżne błyskotki – pierścionki czy 

bransolety, a ubrania pokrywały cekiny i korale. 

Mimo że Sybilla Trelawney nie była typem naukowca, to na poczet jej dokonań można 

wpisać przynajmniej jedną książkę pt. „Na własne oczy i gdzie wzrok nie sięga”. Była 

to na tyle dobra lektura, że znajdowała się w biblioteczce w gabinecie Hermiony 

Granger-Weasley, gdy ta pełniła urząd ministra magii. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Witam was w kolejnym wydaniu naszego uroczego kącika. Co dziś? 

Stworzonko, które mieliście okazję poznać podczas wycieczki do Magii 

Zoo. Taka duża, złota krówka, bo co innego 

może wybrać Moriś? Nie przeciągając, 

poznajcie bohaterów tego wydania... 

Reem – można go spotkać w Ameryce Północnej 

oraz Azji (szczególnie na terenach Dalekiego 

Wschodu). Jest to rzadki gatunek woła o złotej 

sierści. I w sumie można rzec, że tylko to wyróżnia go 

wśród mugolskich odpowiedników. Jego charakter 

jest dość prosty – jeśli go nie zdenerwujesz, to nie 

zaatakuje, ale gdy czuje się zagrożony, próbuje 

staranować bądź nadziać ofiarę na swoje rogi. Tereny, w jakich się lubuje, to lasy, 

mokradła czy łąki, a także stepy. Lubi jeść trawy, bulwy, liście, pąki czy pędy. Jego 

wodopojem mogłaby być wielka wanna, bowiem wypija ok. 30 litrów wody dziennie. 

Jest to niezwykle silne stworzenie, a wypicie jego krwi daje czarodziejowi niesłychaną 

siłę. Reem może być przyrównany do mugolskiego odpowiednika, a mianowicie...  

Bawół afrykański – jest to duży ssak 

roślinożerny. Ten gatunek nigdy nie został 

udomowiony i najczęściej można go spotkać 

na otwartej sawannie w gęsto porośniętych 

lasach tropikalnych. Jego sierść z wiekiem 

robi się coraz ciemniejsza, aż osiąga kolor 

ciemnobrązowy, a u niektórych osobników 

wręcz czarny. Posiada masywne rogi osadzone na dużej głowie, a samice są 

dodatkowo wyposażone w wypustkę rogową. Bawół afrykański lubuje się w kąpielach 

błotnych, które chronią go przed silnym promieniowaniem słonecznym. Bywa 

agresywny tylko i wyłącznie w obawie o własne życie. Zalicza się go do „Wielkiej piątki 

Afryki” jako jedno z najbardziej niebezpiecznych stworzeń. Cielę potrafi wyżłopać 

dziennie do 5 litrów mleka, a pod opieką matki zostaje do drugiego roku życia. 
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Z notatnika młodego zielarza 

Moi drodzy, w tym wydaniu chciałbym was zapoznać z roślinami 

występującymi w wiosennych ogrodach. W czasach, gdy lepiej przyłączyć 

się do akcji #zostańwdomu, możecie mieć namiastkę wizyty w takim 

miejscu. Zapraszam! 

Wrzeszczący żonkil – to urokliwy, magiczny kwiat i 

wygląda dokładnie jak mugolski żonkil. Pomona 

Sprout hodowała je wśród innych roślin w szkolnych 

cieplarniach, jednak nie wszyscy uczniowie za nimi 

przepadali. Krzyki, jakie wydawała z siebie roślinka, 

mogli usłyszeć mugole, więc ich hodowla bywała 

ryzykowna. Tilden Toots w swoim radiowym programie Toots Shoots ‘n’ Roots 

(dotyczącym pielęgnacji czarodziejskich roślin) prezentował sposoby na radzenie 

sobie z takimi sytuacjami. Niestety, nie zachowały się żadne nagrania tej audycji i 

czarodzieje sami muszą sobie radzić. Jak? No cóż, krzyki żonkila można wytłumaczyć 

rozkapryszonym dzieckiem lub wmówić sąsiadowi omamy słuchowe...Ostatecznie 

zostaje jeszcze Obliviate, ale trzeba być ostrożnym! 

Mimoza wstydliwa – to bardzo fascynująca, acz 

delikatna i wrażliwa roślinka. Jej nazwa jest 

nieprzypadkowa, ale o tym za chwilę! Nazywana jest 

także „czułkiem wstydliwym”. Pochodzi z 

tropikalnych terenów Ameryki Południowej. W 

Europie spotyka się ją w hodowlach zapalonych 

ogrodników jako roślinkę jednoroczną. Oprócz 

uroczej nazwy, urzeka również swoim ślicznym kwiatem, który przypomina różowy 

pomponik. Wróćmy jednak do wspomnianej już wstydliwości... Ta roślina przy nawet 

najmniejszym kontakcie zamyka i składa swoje listki jakby była zawstydzona! Reaguje 

tak na dotyk, szybki wzrost lub spadek temperatury oraz impuls elektryczny. Wśród 

gatunków, które reagują na wyżej wymienione bodźce, jest najszybsza w swojej 

reakcji – zwija listki nawet w 0,08 sekundy! Dlatego pamiętajcie – jeśli kiedyś 

znajdziecie się w lesie tropikalnym i zobaczycie ją na swojej drodze, podziwiajcie ją 

raczej z dystansem, bo po co stresować tak uroczą roślinkę?  
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Humor z murów naszej szkoły 
[18:03:17] Rosalie_Nicket: Skończyłam 
arkusz z matmy szybciej niż myślałam 
[18:03:27] Rosalie_Nicket: I wyszło mi że 
jestem głupsza niż sądziłam 

[18:03:30] Rosalie_Nicket:  
[18:03:39] Alaska_White: Nie jestem 

zaskoczona  
[18:03:46] Alaska_White: Dzielisz ze mną 
mózg 

[18:03:51] Alaska_White:  

[18:04:02] Rosalie_Nicket:  
  
[18:04:36] Karoline_Grey: Wiecie jak Nat 
mi zawsze mówi? 
[18:04:59] Karoline_Grey: Że jej pół mózgu 

i moje pół mózgu to dalej pół mózgu  
[18:05:05] Rosalie_Nicket: 
XDDDDDDDDD 
[18:05:08] Bethani_Scamander: xd     
[18:05:16] Sam_Clarsson: XDDD 

________________________________ 
  
[18:32:56] AnleyWise: Popłakałam się. Ktoś 
mi napisał w praktyce: *za pomocą zaklęcia 
cemento omnis gasi płomień* 
[18:32:58] AnleyWise: Cemento     
[18:33:01] AriaCarter: CEMENTO 
[18:33:01] LukasDeVis: XDDDDDDDD 
[18:33:02] AriaCarter: hahahaha     
[18:33:10] LukasDeVis: no na pewno 
ugaszone 
[18:33:10] AlanMoonstone: CEMENTO 
XDDDD 
[18:33:14] AriaCarter: na mur beton 

ugaszone 
________________________________ 

  
[18:00:48] Crispin_Stewart: Lukas... 
[Nagrywa go dywanem.]      
[18:01:03] Rita_Prince: Masz kamerę w 
dywanie? 
[18:01:11] Cecily.Elton: Nagrywa dywanem! 
[18:01:15] Cecily.Elton: Nowa technologia! 
[18:01:16] OliviaSlytherin: XDDDDDDDDD 

[18:01:17] LukasDeVis: XDDDD 
[18:01:35] Crispin_Stewart: Niektórzy 
nagrywają kalkulatorem, inny mikrofalą a ja 
dywanem więc wielkie mi HALO! 
________________________________ 
 
[18:06:00] Crispin_Stewart: Jestem 
szczuplutki.      
[18:06:01] Moria_Nerios: W którym 
miejscu? xD 
[18:06:07] Rita_Prince: Ty i szczuplutki 
[18:06:10] Rita_Prince: chyba w wiedzy     
[18:06:15] OliviaSlytherin: przeczytałam     
[18:06:21] OliviaSlytherin: "jestem 
szczupakiem" 
[18:06:23] Rita_Prince: XDDDDDDDDDD
D 
[18:06:29] Rosalie_Schmitt: xDDDDDDD
DDDDDDDDD 
[18:06:36] Rita_Prince: Crispin Szczupak 
Stewart 
________________________________ 
 
[00:19:15] Alice_Radcliffe: Cecysia jest 
ścigaczem 
[00:19:35] Lily_Taylor: przeczytałam, że 
Cecysia jest ściągaczem 
[00:19:45] OliviaSlytherin: ściągaczem 
pewnie też 
[00:19:47] Cecily.Elton: No, rozbieram 
Domingo 
________________________________ 

 
[01:09:53] Lily_Taylor: [Przywołała z 
gabinetu Crispina zestaw małej księżniczki] 
Bierzcie i ozdabiajcie! 
[01:11:57] Cecily.Elton: Zestaw malej 
ksiezniczki XD 
[01:12:15] Cecily.Elton: Skad Crispin mial cos 
takiego? 
[01:12:35] Lily_Taylor: Zadajesz za dużo 
pytań, Ceci... XD 
[01:12:48] Alice_Radcliffe: to nie 
najdziwniejsza rzecz, jaką byś znalazła w jego 
gabinecie... [mruknęła, wlepiając ślipia w 
nowe bokserki Domingo]     
________________________________ 
  
[23:37:53] Cecily.Elton: boże, przesadzacie 
obie, skąd wy macie tyle doniczek?! 
[23:38:00] Rita_Prince: doniczek? 
[23:38:01] Cecily.Elton: Kazowi 
podwaliłyście czy co?! 
[23:38:02] Lily_Taylor: Doniczek?   
[23:38:05] OliviaSlytherin: Doniczek? 
[23:38:06] Alice_Radcliffe: bo przesadzacie 
[23:38:09] Cecily.Elton: No bo przesadzacie 
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[23:38:09] Alice_Radcliffe: czaicie? 
[23:38:11] Rita_Prince: XDDDDDDDDDD
DDDD 
[23:38:12] Alice_Radcliffe: he he he 
[23:38:15] OliviaSlytherin: XDDDDDDDD 
________________________________ 

[21:00:27] Vesper_DeLaurentiis:  
Kto ty jestes? Pijak mały.. Jaki znak twój? 
Dwa browary.. Gdzie ty mieszkasz? Pod 
ławeczką.. Czym się bronisz? Buteleczką... 

 
________________________________ 
  
[18:23:32] Elias_Levine: Wino omawiałem 
raz i to był błąd. ;/ 
[18:24:02] AriaCarter: oo na lekcję o winie 
bym przyszła 
[18:24:37] Elias_Levine: Jeśli dostanę jakąś 
dodatkową lekcję od dyrekcji, to mogę Wam 
zrobić temat o winie. 
[18:24:59] AriaCarter: możesz zrobić w 
kryształowej, chętnie przyniosę rekwizyty!! 
[18:25:11] Elias_Levine: Tylko uprzedzam. 
Wino będzie trzeba rozlać. ;/ 
[18:25:23] AriaCarter: potem byś je chyba 
zlizywał 
[18:25:30] Rita_Prince: Ja bym 

zlizywała.  
________________________________ 
  
[18:30:28] Elias_Levine: Lily... a 
spróbujmy kiedyś coś u siebie zaliczyć. XD 
[18:30:41] Elias_Levine: Ty jakąś technikę, 
a ja jakąś przemianę.      

[18:30:42] Elias_Levine:  
[18:30:53] Lily_Taylor: Mogę zaliczyć rzut 
kryształową kulą w głowę prowadzącego? 

 
________________________________ 
  
[18:33:24] Uczennica: Omg, ale podobny 
kolor mam do Lily     

[18:33:26] Uczennica:  
[18:33:30] Lily_Taylor: Uczennico.     

[18:33:31] Lily_Taylor:  
[18:33:32] ** odchodzi Uczennica 
________________________________ 
  
[19:22:30] Vesper_DeLaurentiis: 
*Rozejrzała się lekko błędnym wzrokiem* 
Milusio! 

[19:23:08] Lily_Taylor: [Przyjrzała się 
podejrzanie wyglądającej Vesper.] Dziecko, 
już coś wypiłaś...?     
[19:23:51] Vesper_DeLaurentiis: *Strzeliła 
lekko buraczka na widok mamusi* Nooo.. eee.. 
sok dyniowy ale się chyba zepsuł. 
[19:24:29] Vesper_DeLaurentiis: 
*Szypciuchno upiła jeszcze jeden łyczek i 
raźnym kroczkiem ruszyła za grupką 
ludziów.* 
________________________________ 
  
[20:32:39] LukasDeVis: [Złapał Arię pod 
pachę i taranował dalej] 
[20:33:01] AriaCarter: [Znowu ma okazję 
zwiedzać świat z punktu widzenia pachy 

Lukasa.]      
[20:33:23] AnnabethSnow: *Patrzy na 
Arisię, która zamiast okna, ma pachę na 
świat*   
________________________________ 
  
[20:44:16] AriaCarter: kiedy ty to 
napisałeś? [Zerka na Lukasa.] 
[20:44:22] LukasDeVis: dzisiaj rano

 
[20:44:30] Lily_Taylor: I to ładnie napisał! 
[20:44:35] LukasDeVis: jak smacznie 
chrapałaś 
[20:44:55] Lily_Taylor: My nie chrapiemy, 
Lukas. 
[20:45:04] Lily_Taylor: My informujemy 
otoczenie o swoim śnie.   
________________________________ 
  
[20:45:08] Cecily.Elton: Liliś, czy ja mogę 
kogoś poprosić o liczenie punktów? 
[20:45:13] Lily_Taylor: Możesz. 
[20:45:14] AriaCarter: sama se licz a nie 
[20:45:22] AriaCarter: i daj se punkty 

  
[20:45:26] Cecily.Elton: ale mi sie 
wszystkiego nie chce 
[20:45:27] Cecily.Elton: sobie nie moge 
[20:45:31] AriaCarter: cooo 
[20:45:36] AriaCarter: ja zawsze sobie 
dawałam  
________________________________ 
  
[21:44:36] Crispin_Stewart: Ubieraj się.      
[21:45:03] Crispin_Stewart: Będziesz tutaj 
rozbudzał stare profesorki! Potem się na 

pracy nie skupią.   
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[21:45:17] LukasDeVis: Stare? 
[21:45:23] LukasDeVis: ja tu widze tylko 
jednego starego profesora 
[21:45:24] Crispin_Stewart: 
Doświadczone! 
[21:45:28] Crispin_Stewart: To miałem na 

myśli.  
[21:45:37] Lily_Taylor: Czym 
doświadczone? 
[21:45:59] Crispin_Stewart: Doświadczone 
przez życiowe doświadczenie. O. 
[21:46:08] Lily_Taylor: Czyli stare? 
[21:46:22] Crispin_Stewart: Mądre jak 
stare magiczki. 
________________________________ 
  
[21:57:49] Tekuel: Lui jest tak 
naalkoholizowana, że korona boi się wejść do 
jej organizmu 
[21:58:20] Anastazja_Swift: koronawirus 
by ode mnie uciekł po 5 minutach 
stwierdzając, ze tak sie nie da żyć 
________________________________ 
 
[23:28:51] Lily_Taylor: Pamiętam, jak się 
kiedyś bawiłam z koleżanką w Dom i moja 
lalka była moim dzieckiem i nagle obok 
przejeżdżał ksiądz, zatrzymał się i zapytał, czy 

to moje dziecko  

[23:28:53] Lily_Taylor: Miałam 6 lat  
________________________________ 
  
[23:35:20] LukasDeVis: a ja to całe życie 
myślałem 
[23:35:23] LukasDeVis: że wyszedłem z 
kapusty 
________________________________ 
 
[00:01:28] Natasha_Levine: Obiecujesz się 
komuś właśnie? 
[00:01:44] OliviaSlytherin: przeczytałam 
[00:01:59] OliviaSlytherin: "Obmacujesz se 
kogoś właśnie?" 
________________________________ 
 
[00:14:49] Cecily.Elton: wczoraj wyszło, że 
mi Domingo dziecko bedzie robił      

[00:14:53] Lily_Taylor:  

[00:14:56] OliviaSlytherin:  
[00:14:57] Cecily.Elton: a Elias bedzie 
obcinał pępowine 

[00:15:01] Lily_Taylor:  
[00:15:02] Cecily.Elton: więc tutaj choć co 
wyszło 

[00:15:04] OliviaSlytherin:      

________________________________ 
  
[18:16:37] Cecily.Elton: Co ja mam dziecko 
własne rozcinać?! 
[18:16:54] AriaCarter: nie chciałabym być 
twoim dzieckiem, Cecyś  
[18:17:03] Elias_Levine: Tego nie 

powiedziałem.      
[18:17:14] Elias_Levine: Chociaż wróży się z 
błon płodowych. xD 
[18:17:16] AriaCarter: Elias ma tyle dzieci że 

się pewnie podzieli    
________________________________ 
 
[16:26:21] Lily_Taylor: Idę pograć w 

Simsy, macie być grzeczni  Arielka was 

przypilnuje  
[16:26:31] AriaCarter: to powodzenia 
[16:26:45] Lily_Taylor: Nie upijesz całej 
szkoły, co? XD 
[16:26:58] AriaCarter: Lily, całej może nie 

 
[16:27:00] Alice_Radcliffe: tylko 3/4 xD 
________________________________ 
 
[16:39:43] Anastazja_Swift: dlatego ja 
wyjeżdzam w maju z tego kraju 
[16:40:14] AlanMoonstone: babcia, 
poczekaj na to, aż się korona skończy 
[16:40:19] AlanMoonstone: bo nihuhu Cię 

nie wypuszczą      
[16:40:30] Anastazja_Swift: em     
[16:40:34] Anastazja_Swift: dlaczego niby 
nie wypuszczą? 
[16:40:55] AriaCarter: prababcia im pokaże 
paszport polsatu i ją wypuszczą 

[16:41:00] Alice_Radcliffe:  
[16:41:06] Anastazja_Swift: ja Tobie zaraz 
pokaże paszport Zakladu Pogrzebowego A.S 
Bytom 
[16:41:08] Anastazja_Swift: Carter 
________________________________ 
  
[16:48:55] Alice_Radcliffe: Teraz ładnie 
powtórzysz Ariś     
[16:49:01] Alice_Radcliffe: W 
[16:49:05] AriaCarter: W     
[16:49:07] Alice_Radcliffe: o 
[16:49:08] AriaCarter: o 
[16:49:10] Alice_Radcliffe: H 
[16:49:12] AriaCarter: H 
[16:49:14] Alice_Radcliffe: P 
[16:49:14] AriaCarter: P 

[16:49:17] Alice_Radcliffe:  
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[16:49:19] AriaCarter: wohp! 
[16:49:19] Alice_Radcliffe: pięknie 

[16:49:22] AriaCarter:  

[16:49:22] Alice_Radcliffe:  
________________________________ 
 
[16:51:03] Alice_Radcliffe: [Siada w kącie i 
chlipie] 
[16:51:28] Amelie_Carter: [podaje jej 
chusteczkę w kształcie brudnych bokserek 
Crispina] 
________________________________ 
 
 [16:52:13] Amelie_Carter: Rita to też moja 

córka  
[16:52:59] AriaCarter: mnie w kapuście 

znalazłaś  
[16:53:05] Alice_Radcliffe: o 
[16:53:08] Alice_Radcliffe: to wszystko 
tłumaczy 
________________________________ 
 
[17:01:06] Amelie_Carter: Zdradzasz mnie? 

 
[17:01:25] AriaCarter: jesteś moją mamusią 
i moją morelką! 
[17:01:26] Alice_Radcliffe: myślałam, że 

jesteś jej matką  
[17:01:33] Amelie_Carter: no i co? 
[17:01:46] Amelie_Carter: mam w jej 
przypadku wiele funkcji 

[17:01:47] Alice_Radcliffe:  

[17:01:48] Amelie_Carter:  
[17:02:00] Alice_Radcliffe: multifunctional 
[17:02:06] Alice_Radcliffe: jak robot 
kuchenny 
[17:02:27] AriaCarter: more like 
dysfunctional 
________________________________ 
 
[17:23:32] Rosalie_Schmitt: Rita 
świetnie broni. 
[17:23:38] Rosalie_Schmitt: A Alice 
jeszcze lepiej pałką macha. 

[17:23:39] Rosalie_Schmitt:  

[17:23:58] AriaCarter: a Gaba batem  
________________________________ 
 
[18:10:56] Lily_Taylor: Na HM można 
zgadywać, którą wiek i połowę ma Crispin.     

[18:10:58] Lily_Taylor:  
[18:11:15] OliviaSlytherin: A którą połowę 
ma Crispin? 
[18:11:23] AriaCarter: 0,5 ma Crispin 
[18:11:26] AriaCarter: 0,5 mam ja 
[18:11:29] AriaCarter: razem mamy litra 
________________________________ 
 
[18:28:27] Rosemary_Torener: Czy nóż się 
myje Aria 
[18:28:36] AriaCarter: płynem do mycia 
naczyń a czym     
[18:28:36] Rosemary_Torener: ale przed 
użyciem, a nie po 
[18:28:40] Rosemary_Torener: w 
eliksirach 
[18:29:27] AriaCarter: to napisz że jesteś 
bogata i masz dużo noży 
[18:29:31] ColumbianaMortinus: OOO 
[18:29:31] Rosemary_Torener: XDD 
[18:30:50] AriaCarter: albo napisz że 
dezynfekujesz alkoholem bo w lochach zawsze 
się znajdzie hehehe 
[18:31:01] ColumbianaMortinus: 
XDDDDD 
________________________________ 
 
[13:43:44] Tekuel: "ruch jednostajny po 
okręgu. Po czym się odbywa?" a koleżanka: 
"No po prostej" 
________________________________ 
 
[13:50:32] AriaCarter: ej chłopaki bo padło 
pytanko czy umiecie we francuski 
[13:50:47] Tekuel: Petytuleżą to popielniczka 

[13:50:49] Tekuel:      
[13:51:05] LukasDeVis: XD 
[14:00:07] Rafael: napisz do szkoły Bąbatą 
________________________________ 
 
[18:15:37] Alice_Wright: W plotkach był 
alkohol, teraz w humorze... 
[18:15:53] Lily_Taylor: Niedługo to będzie 
Alkoville. 
[18:16:00] LukasDeVis: omg tak 
[18:16:03] LukasDeVis: zróbmy taki 
dodatek 

[18:16:06] Karoline_Grey:  
[18:16:10] LukasDeVis: jak wyskie obcasy X 
D 
[18:16:17] LukasDeVis: dostęp po podaniu 
daty urodzenia 
[18:16:23] Bethani_Scamander: 
XDDDDDD 
________________________________ 
 
[19:19:32] _Newt_Scamander_: 3. Jakim 
stworzeniem był Puszek? 
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[19:19:35] Rosalie_Schmitt: Małym 
[19:19:35] AriaCarter: słodkim 
[19:19:36] Wynonna_Perez: małym 
[19:19:37] AnnabethSnow: Puszystym! 
[19:19:37] Cecily.Elton: Małym. 
________________________________ 
 
[19:27:06] _Newt_Scamander_: 7. Jakie 
korzyści dawało wypicie krwi 
jednorożca? 
[19:27:20] Sam_Clarsson: nieśmiertelność 
oraz wieczne potępienie! 
[19:28:35] Agusia_Slytherin: Dawało życie 
i nieśmiertelność i potempienie 
[19:28:45] AriaCarter: potemco? 
[19:28:55] Nicolas_Cane: potem się 
popłakaliśmy ze śmiechu 
________________________________ 
 
[19:45:22] Leya.Secret.: boże ale trzeba 
mieć w życiu źle jak ma się na nazwisko Kikut 
[19:45:29] Leya.Secret.: biedaczek     
[19:45:30] LukasDeVis: krótkie życie 
[19:45:30] Nicolas_Cane: e tam są gorsze 
[19:45:32] Wynonna_Perez: no 
[19:45:37] Wynonna_Perez: np. taki Cane 

[19:45:38] Wynonna_Perez:   
________________________________ 
 
[19:51:31] _Newt_Scamander_: 20. Ile 
żyją skrzaty domowe? 
[19:51:35] Karol_Whiteowl: długo 
[19:51:35] Isabella_Stewart: długo 
[19:51:35] Rosalie_Schmitt: DŁugo     
[19:51:36] Cecily.Elton: Długo     
[19:51:37] AriaCarter: do końca życia     
[19:51:37] Lilliana_Malfoy: Długo 
[19:51:38] Rosalie_Schmitt: 1000lat 
[19:51:39] Sam_Clarsson: do śmierci 
________________________________ 
 
[20:14:31] Lily_Taylor: Będziecie grzeczni? 

 
[20:14:34] Leya.Secret.: nie 
[20:14:35] Scarlett_Drake: nie 
[20:14:35] AnnabethSnow: Nie 
[20:14:37] AnnabethSnow: xD 
________________________________ 
 
[20:57:07] Isabella_Stewart: Czemu chcesz 
wchodzić w Kryształka? 
[20:57:20] Crispin_Stewart: Urozmaicam 
sobie życie. 
________________________________ 
 
[21:15:32] Amethyst_Allen: Najciemniej 
pod latarnią 
[21:15:38] Amethyst_Allen: Nauczycielka 
OpCM 
[21:15:42] Amethyst_Allen: A terrorystka 

________________________________ 
 
[22:15:37] Rosalia_Schmitt: ej moge jajko i 
ryż ugotować w jednym garnku?     
[22:15:57] AriaCarter: możesz 
[22:15:59] AriaCarter: ale po co?      
[22:16:11] Lily_Taylor: Eeee 
[22:16:15] Lily_Taylor: Ale naraz?     
[22:16:32] Rosalia_Schmitt: No naraz 
[22:16:33] LukasDeVis: fuj 
[22:16:35] Karol_Whiteowl: no można 
[22:16:36] Rosalia_Schmitt: Bo nie mam 
czasu 
[22:16:41] Lily_Taylor: Masz poziomowany 
garnek? 
[22:16:45] Rosalia_Schmitt: nie 
[22:16:49] Lily_Taylor: To nie możesz. 
[22:16:49] Rosalia_Schmitt: jest taki 
garnek? 
[22:16:50] Lily_Taylor: XD 
________________________________ 
 
[23:10:02] Elias_Levine: Zrobiłem in aria 
dwie córki. 

[23:10:04] Elias_Levine:  
[23:10:12] AriaCarter: COOOOOOOOO 
[23:10:35] Alice_Wright: Zrobiłeś w Arii 
dwie córki? 
[23:10:35] Elias_Levine: No tak. Karo i 
Natashę. 
[23:10:46] Elias_Levine: Na to wychodzi... 
;/ 
[23:10:49] Crispin_Stewart: W mojej córce 
robiłeś córki? :/ 
[23:10:51] Lily_Taylor: Zrobiłeś Arii dwie 
córki? 
[23:11:01] Elias_Levine: W Arii* 
[23:11:03] Elias_Levine: Nie Arii. 
[23:11:05] Bethani_Scamander: Xdddd 
[23:11:07] Elias_Levine: XD 
[23:11:09] Lily_Taylor: W Arii to Arii. 
[23:11:11] AriaCarter: TO CHYBA GORZEJ 
[23:11:14] Karol_Whiteowl: to zmienia 
postać rzeczy 
[23:11:15] Alice_Wright: To i tak nie brzmi 
zbyt dobrze… 
________________________________ 
 
[23:15:59] Lily_Taylor: I prawo Crispina: 
[23:16:06] Lily_Taylor: "Można zmieniać 
uczniów w ziemniaki" 
________________________________ 
 
[23:16:22] Crispin_Stewart: [Wygładza 
swoją kanarkową szatę, pewnie chwyta 
różdżkę między kciukiem a innymi palcami. 
Dłoń zgina w łokciu.] 
[23:17:09] AnnabethSnow: Przełom w 
transmutacji! 
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[23:17:12] Crispin_Stewart: [Lekko puka 
swoją różdżką w krukona.] 
[23:17:20] AriaCarter: usuń w 
[23:17:31] Crispin_Stewart: [Usuwa "w".] 
[23:17:37] Karol_Whiteowl: JEZU 
CRISPIN 
[23:17:45] Crispin_Stewart: JESTEM 

BOGIEM  
________________________________ 
 
[23:18:49] Alice_Wright: Polskie nicki na 
polskim czacie!!! 
[23:18:57] AriaCarter: 
Aaron_ŁysyWygryw  
[23:18:58] Karol_Whiteowl: 
Alice_Rzemieślnik 
[23:19:05] Alice_Wright: Alicja_Wprawo 
[23:19:09] Alice_Wright: Karol_BialaSowa 
[23:19:35] Lily_Taylor: Ania_Snieg 
[23:19:39] AriaCarter: 
Kasia_JaskiniaNnaczynie 
[23:19:51] Lily_Taylor: Liliana_Tramwaj  
[23:20:31] Rosalie_Nicket: 
Oliwia_Ślizgawica 
[23:20:50] AriaCarter: AriaAutoer     
[23:21:02] Rosalie_Nicket: 
Aria_Wagoniker 
[23:21:34] Nicolas_Cane: a ja będę 
Mikołajem Trzciną. 
[23:22:00] Alice_Wright: Rozalia_Szminka 
[23:22:10] AriaCarter: Rita_Książę 
[23:22:12] Karol_Whiteowl: Karolina 
Szary 
[23:22:54] Lily_Taylor: Rafał_Wedel 
[23:22:56] AnnabethSnow: Narcyza Zosia 
Morderca 
[23:24:10] Alice_Wright: _Krzysiu_ 
[23:24:41] AlanMoonstone: 
Alan_Kamieńksiężycowy 
________________________________ 
 
[00:03:37] AriaCarter: Karol ustaw sobie 
jakieś ładniejsze profilowe 
[00:03:41] LukasDeVis: tak 
[00:03:52] LukasDeVis: ładnych masz 
rodziców 
[00:03:55] LukasDeVis: weź nie bądź 
brzydki 

[00:03:56] AriaCarter:  
[00:06:08] Lily_Taylor: Jejku, ale presja 
[00:06:14] Lily_Taylor: "bądź ładny, bo 
masz ładnych rodziców" 

[00:06:15] Lily_Taylor:  
[00:06:16] LukasDeVis: XD 
[00:06:21] LukasDeVis: znaczy matkę masz 
piękną 

[00:06:32] Lily_Taylor: Uroda matki 
wykracza poza jakąkolwiek skalę 
[00:06:37] AriaCarter: tylko nie bądź rudy 
jak Crispin 
________________________________ 
 
[11:05:07] AriaCarter: komuś kolor? 
[Przejmuje obowiązki Kryształka.] 
[11:05:22] LukasDeVis: ja poproszę #7e57c2 

 
[11:06:45] AriaCarter: Lukas, fajny ten kod, 
taki nie za skomplikowany  

[11:06:49] LukasDeVis:  
[11:07:00] LukasDeVis: musiałem go 
zapisać w notesie 
[11:07:04] LukasDeVis: bo w życiu bym nie 
zapamiętał 
[11:07:05] LukasDeVis: XD 
________________________________ 
 
[17:49:54] Rosalia_Schmitt: HALO 
[17:49:56] Rosalia_Schmitt: JA JESTEM      
[17:50:00] Rosalia_Schmitt: R O S A L I A 
[17:50:04] Rosalia_Schmitt: A NIE 

[17:50:06] Rosalie_Schmitt:  
[17:50:10] Rosalia_Schmitt: R O S A L I E  
 
________________________________ 
 
[18:35:09] Lin_Garcia: niech mnie ktos 
zabije xD 
[18:35:14] OliviaSlytherin: ok 
[18:35:15] Lily_Taylor: [Zabija Lin.]     
[18:35:17] OliviaSlytherin: [Zabija Lin.]     
[18:35:19] Lin_Garcia: dziekuje 
[18:35:20] AriaCarter: NIE WOLNO 
ZABIJAĆ 
[18:35:21] Elias_Levine: :o 
[18:35:23] AriaCarter: W KRYSZTAŁOWEJ 
[18:35:25] Moria_Nerios: <dobija Lin> 
[18:35:26] OliviaSlytherin: Prosiła przecież 
[18:35:28] AriaCarter: co wy robicie :( 

[18:35:30] OliviaSlytherin:  

[18:35:33] Lily_Taylor:  
[18:35:50] AriaCarter: [Podaje Lin truciznę 
w pięknym kielichu.] Proszę kochanieńka, nie 
przejmuj się tymi brutalami!      

[18:36:09] OliviaSlytherin:      
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Magiczny przegląd mediów 

Po raz kolejny Magiczny Przegląd Mediów otwiera się przed wami, 

dostarczając najświeższych informacji. Zapraszam do lektury, a z 

pewnością nie przegapicie niczego, co w Świecie Magii piszczy.  

 

Tradycyjnie zaczniemy sobie od „Proroka Codziennego”. Lucjusz Malfoy, były 

śmierciożerca, dla niektórych wpływowa persona, dla innych – persona non grata. 

Dziennik donosi, iż wspomniany arystokrata zamierza zostać… aurorem! Kiedy 

dziennikarze poprosili Biuro Aurorów o skomentowanie tej pogłoski, wyrzucono ich 

za drzwi, sugerując pismakom, że są upojeni środkami odurzającymi. Czyżby taka 

nerwowa atmosfera wśród „magicznych policjantów” potwierdzała plotki o 

przyjmowanie byłych czarnoksiężników w szeregi „jasnej strony mocy”? Rodzi się też 

pytanie, czy profesor Amethyst Allen, nasza specjalistka od Obrony przed Czarną 

Magią oraz prowadząca Kurs Aurorski, udziela Malfoyowi korepetycji w posługiwaniu 

się białą magią? Czekamy na komentarz... 

Uwaga, uwaga! „Prorok Wieczorny” ostrzega! Z Magicznego Zoo uciekła groźna 

bestia. Chimera terroryzuje podobno okolice Durmstrangu. Znając temperament 

tamtejszych uczniów, bestia może zostać szybko ujarzmiona. Może powinniśmy 

poprosić naszego magizoologa, profesora Thundershouta, by dopomógł naszym 

znajomym? Miejmy nadzieję, że po tej prośbie dyrektor nie ucieknie z Kryształowej 

Komnaty... 

Tygodnik „Czarownica” dla naszych cudownych Pań również wylądował w mych 

rękach. Szczególnie polecam artykuł o magicznych sposobach pozbycia się kurzych 



 

 28 

łapek. W imieniu mężczyzn – współczuję wam. Kurze łapki? To ja już wolę swoje 

dłonie niż żeby mi miały wyrosnąć zamiast nich kurze łapki… 

Tradycyjnie też pomijamy „Żonglera”, heheheheheheh... 

W najnowszych „Horyzontach Zaklęć” można znaleźć ciekawy artykuł o nie do końca 

legalnym używaniu zaklęcia Tarantallegra przez coraz sprytniejsze grupy tancerzy 

szkockich. Podobno dzięki takim zabiegom wygrywają oni z miesiąca na miesiąc 

międzynarodowe konkursy tańca. Czeka ich jednak nie lada wyzwanie, gdy przyjdzie 

im zmierzyć się w konkurencji z Włochami. Wszakże popisowy taniec mieszkańców 

Italii nazywa się... tarantella. Z pewnością będziemy śledzić fascynujący pojedynek 

Tarantallegry z tarantellą. 

„Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” z samego rana zaciekawiła słuchaczy swoją stałą 

audycją radiową „Toots, Shoots ‘n’ Roots” na temat hodowli Mimbulus mimbletonii. 

Prowadzący zapomniał jednak napomknąć o ciekawej przypadłości tej roślinki, a 

mianowicie o wytwarzaniu odorosoku. Ten mechanizm obronny wywoła pewnie 

lawinę brudu w domu niejednego czarodzieja, chyba że rozgłośnia sprostuje podaną 

informację. 

Redaktorzy „Potterwarty” w dzisiejszych połączeniach od słuchaczy wdali się w 

dyskusję na temat czystości krwi z jednym z odbiorców. W kulminacyjnym momencie 

rozmowy, gdy prowadzący byli już niemalże zapędzeni w kozi róg, słuchacz okazał się 

być zwolennikiem Sami-Wiecie-Kogo, gdyż w tle jego wypowiedzi wyraźnie słyszalne 

były… piosenki w stylu „Ja kocham Voldiego, nie szukam już innego”. Niesmak 

pozostaje aż do teraz… 

Długo też przyglądałem się naszej uczelnianej tablicy ogłoszeń. I tak: 5. edycja 

„Plebiscytu McGonagall” cieszyła się niesłychanym powodzeniem, a radość sięgnęła 

apogeum, gdy ramesvillowa kadra nauczycielska pławiła się w zdobytych 

wyróżnieniach. Gratulujemy zarówno im, jak i wszystkim uczestnikom! 

Wspaniały bal z okazji 16. rocznicy AMR przyciągnął uwagę wielu obecnych, jak i 

byłych członków tejże społeczności. Były wiwaty, toasty i dyplomy „dinozaurów”. 

Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci, co udowadnia, że Ramesville to przede 

wszystkim dobra zabawa! 
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Powoli szykujemy się do rozgrywek Quidditcha. Drużyny zostały już wytypowane, a z 

tego, co słyszałem prowadzone są już pierwsze treningi. Trzymamy kciuki za 

wszystkich. Chwała zwycięzcom, chwała zwyciężonym! Na pierwszy mecz zapraszamy 

już 25 kwietnia, następne – 2 i 9 maja! 

Wielkanoc obfitowała u nas w kilka ciekawych wydarzeń. Do wyboru była szeroka 

gama konkursów, a także Tydzień Zabaw, podczas którego zamiast lekcji można było 

wziąć udział w interesujących wydarzeniach typu klimatyczne wycieczki, Familiada w 

wydaniu magicznym czy konkurs wiedzy magizoologicznej. Zakładamy, że wszyscy 

zebrani bawili się świetnie, co można sądzić po świetnym humorze zgromadzonych. 

 

Kończąc dzisiejszy Magiczny Przegląd 

Mediów, pozwalam sobie życzyć wam dużo 

zdrowia i przyjemnej lektury niniejszego 

wydania „Newsville”.  

Specjalnie dla was, 
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Pośród ankiet 

 

 

 

10% 

26% 

13% 

51% 

Który kwiat jest najładniejszy? 

Ciemiernik

Wrzeszczący Żonkil

Dyptam

Asfodelus

26% 

29% 

26% 

19% 

Co jest najlepsze do zrobienia psikusa? 

Lipna Różdżka

Detonator pozorujący

Złośliwy Teleskop
Weasleyów

Narowiste Świstohuki
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81% 

19% 

Czy brałeś/-aś udział w wydarzeniu 
„Wielkanoc w AMR”? 

Tak

Nie

39% 

32% 

19% 

10% 

Skąd są najładniejsze widoki? 

szkolnych błoni

zakazanego lasu

stadionu

cieplarni i ich okolic
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42% 

13% 

3% 

13% 

26% 

3% 

Co chciałeś/-aś dostać od Zajączka? 

Ściągi na OnMS i
Zielarstwo

Najnowszą Błyskawicę

Buziaka od Harry'ego
Pottera

Przypominajkę

Całoroczny zapas
cytrynowych dropsów

Autograf Gilderoya
Lockharta

3% 

29% 

7% 

6% 
6% 

26% 

23% 

Którego wydarzenia z Tygodnia Zabaw 
wyczekiwałeś/-aś najbardziej? 

Szalone Pomysły Założycieli

Familiville

Skok w niebiosa

Zabawy Prefektów
Naczelnych

Turniej Wiedzy
Magizoologicznej

Wyścig po skarb

Potterville
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Magiczna Pani radzi 

Pytania od uczniów 

Co zrobić z mnóstwem wolnego czasu?  

W czasie pandemii siedzisz w domu i często się nudzisz? 

Zacznij rozwijać swoje pasje albo je znajdź. Istnieje wiele 

polskich i zagranicznych blogów czy kanałów na 

YouTube, na których można czasem znaleźć bardzo 

ciekawe rzeczy np. origami z papieru. Może uda wam się złożyć nawet Wieżę Eiffla! 

Jeśli tak, to koniecznie pochwalcie się pracami! 

Jak nie pozwolić innym wejść sobie na głowę? 

Bądź asertywna! Naucz się słowa „nie” oraz wyrażania własnych potrzeb. To, że masz 

inne zdanie na jakiś temat lub nie zgadzasz się na coś, wcale nie oznacza, że jesteś 

„złą” dziewczynką. Przeciwnie! Zdobędziesz dzięki temu większy szacunek innych 

osób, które będą się liczyć z twoim zdaniem, a przede wszystkim zrozumieją, że znasz 

poczucie własnej wartości.     

Jak przetrwać pylenie roślin? 

Zaczęło się – wszechobecne kichanie, kasłanie i łzawienie oczu. Jak sobie 

pomóc, zanim zasięgniesz rady 

alergologa? 

Aby uniknąć przykrych objawów, należy 

przede wszystkim ograniczyć ekspozycję 

na alergen. 

 Kiedy pylą „zakazane” drzewa i 

trawy, zamykaj okna i unikaj spacerów 

po parku, lesie czy łące. 

 Po przyjściu do domu najlepiej weź prysznic, a przynajmniej umyj odkryte 

części ciała. 
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 Zainwestuj w oczyszczacz powietrza – taki sam, który zimą ratuje nas przed 

smogiem, bowiem wiosną i latem oczyszcza powietrze z kurzu i alergenów. 

 Nie przynoś do domu kwiatów polnych i traw oraz np. gałązek brzozy. 

 Nie zostawiaj ubrania noszonego 

poza domem na noc w pokoju, w 

którym śpisz. 

 Masz w domu psa? Często go 

kąp, bo on też przynosi na sierści 

mnóstwo pyłków. 

 Wybieraj się na spacer po 

deszczu – przez 30-50 minut. Wtedy to powietrze jest wolne od pyłków. 

Dieta alergika: 

 Dodawaj do potraw czosnek i cebulę. Znajduje się w nich naturalna 

kwercetyna, która działa podobnie jak w lekach antyhistaminowych. 

 Spożywaj codziennie łyżkę octu jabłkowego i 

łyżkę miodu zmieszaną z ciepłą wodą. Ocet blokuje 

działanie histaminy. 

 Sięgaj po naturalne probiotyki, np. jogurty. 

 Pij ciepłe herbatki, jedz zupy – ciepłe płyny 

rozbijają zatory w drogach oddechowych. 

Uważaj, co jesz! 

Nie dość, że rośliny utrudniają alergikom życie, to jeszcze niektóre produkty w 

połączeniu z uczuleniem zaostrzają objawy; to tzw. alergia krzyżowa. W takich 

sytuacjach, po zjedzeniu krzyżujących się alergenów, pojawiają się jeszcze dodatkowe 

objawy w postaci niestrawności czy pokrzywki. Jeśli masz alergię krzyżową, unikaj 

surowych owoców i warzyw. Lubisz jabłka? Lepiej 

je upiecz. 

 Alergia na: brzozę, olchę, leszczynę – 

unikaj: jabłka, gruszki, orzechy, banany, 

kiwi, brzoskwinie, marchew, seler, 

pomidory, czereśnia, papryka, curry, 



 

 35 

pieprz, rośliny strączkowe, ziarna sezamu. 

 Alergia na: bylicę, ambrozję – unikaj: 

rumianek, papryka, marchew, czosnek, seler, 

słonecznik, koperek. Przyprawy takie jak pieprz, 

curry, cynamon, kolendra, kminek, koper włoski. 

 Alergia na: pyłki traw – unikaj: owoce 

pestkowe, jabłka, orzechy, kiwi, melony, seler, 

pomidory, buraki, marchew, rośliny strączkowe, 

ziemniaki, zboża (pszenica, jęczmień, owies, 

żyto, ryż, kukurydza). 

Pamiętaj! 

 Największe stężenie pyłków traw występuje 

między 5:00 a 8:00 oraz 17:00 a 19:00. 

 Pylenie jest mniejsze w dni bezwietrzne i 

deszczowe. 

 Wieczór to dobra pora na spacer. 

 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, na które chcesz 

poznać odpowiedź, koniecznie do mnie napisz 

(świstoklik do formularza).  

Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 

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

BARAN | 21.03 - 19.04 

Weź głęboki wdech. Czujesz? To powiew świeżości! Czeka na 

ciebie nowy cel do zdobycia. Masz wątpliwości? To nic, wraz z 

nim pojawi się w twoim życiu osoba, która pomoże go 

osiągnąć. Uważaj jednak na kłótnie i dramy – trzymaj się 

swojego „ja” i deklarowania uczuć. Nie daj sobie wmówić, że 

śmierdzące skarpetki pachną wanilią. W końcu szczerość jest najcenniejsza! 

Byk | 20.04 - 20.05 

Zaglądałeś w ostatnim czasie do skrytki w banku i nie 

zadowolił cię stan konta? Nic dziwnego, pieniądze rozpłynęły 

się szybciej niż się na nim pojawiły. Remont łazienki odłóż na 

kolejne miesiące. W sferze uczuć też nie będzie lekko. Może 

przytrafić się rozstanie, friendzone, a nawet nie do końca 

szczere wyznanie. Zalecane są częste medytacje, aby znaleźć złoty środek w tym 

emocjonalnym rollercoasterze. 

Bliźnięta | 21.05 - 20.06 

To dobry czas, aby zabrać się za coś nowego, co rozwinie twoje 

umiejętności. Zawsze marzyłeś o innej pozycji w Quidditchu, 

kursie szydełkowania lub o otwarciu bimbrowni? Do dzieła! 

Single, szykujcie się na poznanie kogoś atrakcyjnego, 

związkowcy – na coś unikalnego, co umocni wasz związek. 
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Rak | 21.06 - 22.07 

Twoje otoczenie rozluźni się jak Crispin w otoczeniu seniorów 

ŚM-u. Sam chętniej będziesz przebywał w swoim 

towarzystwie, a twoi przyjaciele zdystansują się. Nic 

straconego! To świetna okazja do tego, aby zrealizować swoje 

marzenia lub nadgonić zaległości w postaci prac domowych 

czy konkursów. Boisz się, że w twoim związku zawieje nudą? 

Spokojnie. Romantyczna randka na szczycie Wieży Astronomicznej powinna w pełni 

załatwić sprawę. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

Wstanie wczesnym rankiem to dla ciebie wyzwanie? Zdziwisz 

się, gdy los sprawi ci większe. Pomysły w twojej głowie 

zakwitną niczym petunie na dziedzińcu. Podziel się swoim 

dobrym nastrojem z ludźmi, których kochasz! To 

zdecydowanie nie jest czas na głębokie rozmyślania – idź 

drogą, którą wskaże ci twoje serce. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Czekasz na zaskakujące wydarzenie, które niewątpliwie 

odmieni twoje życie? Szkoda czasu! Tej wiosny to ty jesteś 

panem swojego losu. Jak sobie zasiejesz, tak ci wyrośnie – jak 

to mawiają wszyscy wielcy Zielarze. Okaż jednak odrobinę 

cierpliwości i pokory... Aby wszystko poszło po twojej myśli, 

potrzeba dużo czasu. 
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Waga | 23.09 - 22.10 

Nowa pora roku, nowy ty! Czas na zmiany! Może skusisz się 

na nowy kolor szaty albo zakupy na Ulicy Pokątnej? Wolisz 

fikuśną fryzurę czy może nadszedł ten moment, że w końcu 

zmienisz buty z zimowych na letnie? Wybór należy wyłącznie 

do ciebie! To niezaprzeczalnie najlepszy czas na zmiany! Być 

może uda ci się olśnić swoim blaskiem wszystkich uczniów, 

stażystów i nauczycieli znajdujących się w pobliżu? 

Skorpion | 23.10 - 21.11 

Dopadła cię chwilowa depresja i nie wiesz, co ze sobą zrobić? 

Nie przejmuj się. Nie tylko ty masz problemy z emocjami 

podczas wiosennego przesilenia. Zapijanie smutków winami 

Arii nie jest dobre! Zdecydowanie zaleca się wyjście do ludzi 

lub – jeśli ich nie lubisz – do zwierząt. Z pewnością słodkie 

pufki i kuguchary rozgrzeją twoje serce, tylko uważaj na profesora Thundershouta 

kryjącego się w Krzaczkach! 

Strzelec | 22.11 - 21.12 

Twoje humorki mogą wpakować cię w kłopoty. Szlaban czy 

karny esej z Wróżbiarstwa nie będą ci jednak straszne. Ktoś 

bliski twojemu sercu z chęcią pomoże ci wypolerować miotły 

ze schowka czy znaleźć odpowiednie symbole i je 

zinterpretować. Znajdziesz swoją oazę spokoju, która pomoże 

ci ustabilizować emocje. Może wyjście z dormitorium to jednak dobry pomysł? 
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Koziorożec | 22.12 - 19.01 

Każdego ranka wydaje ci się, że robisz to samo? Spanko, 

śniadanko, zajęcia i znów spanko? Nic dziwnego. Wpadłeś w 

błędne koło rutyny. Jak się z tego wyrwać? Niestety nie 

wiemy. Najlepiej otworzyć się na propozycje kogoś bliskiego z 

twojego otoczenia. Czyjeś kreatywne podejście do życia może 

okazać się zbawienne – myłeś kiedyś zęby w rytm Macareny? Nie? To może najwyższy 

czas zacząć! 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Obudzą się w tobie pomocne instynkty. Pomoc skrzatom w 

kuchni, uczniom w znalezieniu drogi na zajęcia czy 

poukładanie wszystkich książek w bibliotece w kolejności 

alfabetycznej będą dla ciebie prostymi zadaniami! Nie daj się 

jednak wykorzystywać. Niemniej twoja pomocna dłoń 

zostanie doceniona, a ludzie, którym pomogłeś, z chęcią wynagrodzą twoje 

poświęcenie. 

Ryby | 19.02 - 20.03 

Pączkowanie to dla ciebie temat przewodni tego okresu. Waga 

wskaże nieco więcej kilogramów, kwiaty posadzone przez 

ciebie w cieplarni zakwitną, a wygraną na loterii okaże się 

karton donutów! Nieznane ci będą smutek i żal – radość, 

która zakwitła w twoim sercu, będzie emanować na innych. 

Nie umknie to komuś, kto od dawna ci się przygląda! Twoja aura zadziała na niego 

lub na nią lepiej niż Accio! 
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Kącik artystyczny 

Prace z Rubinowego Wyzwania #3 - Jajko wielkanocne 

 

Autor: Agusia Slytherin ze Slytherinu 

 

Autor: Alice Wright 
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Autor: Ariana Grimm ze Slytherinu 

 

Autor: Columbiana Mortinus z Hufflepuffu 
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Autor: Diana Muff z Hufflepuffu 

 

Autor: Domingo Borgia ze Slytherinu 
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Autor: Kate Cavendish z Hufflepuffu 

 

Autor: Leya Secret z Ravenclawu 
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Autor: Lukas DeVis z Hufflepuffu 

 

Autor: Mika Nexus z Ravenclawu 
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Autor: Nathalina Maloy 

 

Autor: Olivia Slytherin 
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Autor: Nicola Le Strange ze Slytherinu 
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Autor: Rosalie Schmitt 

 

Autor: Ruth Kamack z Hufflepuffu 
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Autor: Samanta Clarsson-Carter z Ravenclawu 

 

Autor: Scarlett Drake z Ravenclawu 
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Autor: Vesper De Laurentiis ze Slytherinu 

 

 

Autor: Zofia Evans z Gryffindoru 
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Wasza twórczość 

Świat Magii  

W Świecie Magii każdy się bawi, 

Jedni wspaniale, drudzy dojrzale. 

Niektórzy tworzą rodziny, inni robią śmieszne miny. 

Cóż ja na to poradzę, że z wami sobie lepiej radzę. 

Uśmiech wywołać to coś wspaniałego, 

Wspólnie możemy wymyślić coś twórczego. 

Przychodząc do Akademii naszej, 

Niech nie zniknie na uwadze waszej. 

Bawić się mamy na całego! 

I nie robić sobie nic przykrego! 

Zawiść i zazdrość to złe odczucia. 

Dobre tylko do atmosfery psucia. 

Dlatego też zapamiętaj sobie! 

Że uśmiechu i zabawy życzę tobie! 

Autor: Moria Nerios 

  

Autor: Samanta Clarsson-Carter z Ravenclawu 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 8 maja o 

północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Waszym pierwszym zadaniem będzie uzupełnienie luk 

w liście zakupów, którą Kryształek musi zrealizować w 

sklepach na Ulicy Pokątnej. Za każde poprawnie 

uzupełnione puste miejsce można otrzymać 2 

punkty/galeony, co w rezultacie daje 20 

punktów/galeonów. 

1. [...] adidasy 5. [...] wzmacniający 

2. Powstanie i [...] [...] magii 6. Szaty [...] światło 

3. [...] zanurzenie 7. [...] cynowy 

4. Wybitne [...] w [...] 8. [...] zmieniający kolor 

Konkurs nr 2 

Druga zabawa polega na wypisaniu imion rodziców 

podanych niżej postaci. Za dobrze podane dane można 

otrzymać 2 punkty/galeony, a łącznie do uzyskania jest 

20 punktów/galeonów. 

1. Aberforth Dumbledore 6. Remus Lupin 

2. Scorpius Malfoy 7. Izolda Sayre 

3. Marta Steward II 8. Molly Weasley II 

4. Ginewra Potter 9. Josette Gage 

5. Cyrille Lestrange II 10. Minerwa McGonagall 
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