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Osobistości od drugiej strony: GABRIELLE SIMPSON 

[Za oknem padał śnieg. Raz po raz białe płatki uderzały w okno szkolnej biblioteki, 

w środku której unosił się zapach szarlotki upieczonej przez Kryształka. Na jednej z 

puf, zwykle zajmowanych przez uczniów profesor Maloy, siedział młody redaktor, 

przed którym stał kubek z parującym kakao.] 

Albus: [Ciemnowłosy redaktor, ubrany w granatowe spodnie w zieloną kratę oraz 

wygodną białą koszulę z podwiniętymi po łokcie rękawami, umościł się w kącie 

biblioteki, rozrysowując sobie na kartkach jakieś dziwne schematy. Co jakiś czas 

zerkał na drzwi pomieszczenia, jakby kogoś wyczekując. Gdy te lekko skrzypnęły i w 

progu pojawiła się znajoma twarz, 

uśmiechnął się i dźwignął na nogi, 

odkładając notatki na bok.] 

Gabrielle: [Młodziutka nauczycielka 

przemierzała korytarze Akademii, kierując 

się do biblioteki, czyli do wskazanego przez 

redaktora miejsca spotkania. Z lekkim 

uśmiechem na ustach przekraczała próg 

pomieszczenia, ponieważ dość długo już 

tutaj nie zaglądała. Odszukała wzrokiem 

czekającego już na nią Albusa i skierowała 

się w jego stronę.] 

Dobry wieczór, Gabrielle! Niezmiernie się cieszę, że dałaś mi się namówić 

na wywiad. [Uścisnął jej dłoń i wskazał żółtą pufę naprzeciw miejsca, które 

niedawno zajmował. Gdy nauczycielka Latania usiadła, opadł na swoje miejsce.] 

Polecam Twej uwadze genialną szarlotkę, którą podwędziłem 

Kryształkowi. [To mówiąc, wskazał na talerz z ciastem oraz przygotowane dla niej 

kakao. Następnie zaczął grzebać w swoich notatkach, szukając przygotowanych 

wcześniej pomocy.] 

Dobry wieczór, Albusie! Nie powiem, nie spodziewałam się, że otrzymam 

od Ciebie zaproszenie na wywiad, ale cieszę się, że tak się stało. [Usiadła 

wygodnie na żółtej pufie i pogładziła ręką swój płaszcz. Mimo że znajdowali się w 
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ciepłym pomieszczeniu, postanowiła go nie ściągać, ponieważ była troszkę małym 

zmarzluchem. Spojrzała na Albusa, a następnie przeniosła wzrok na szarlotkę, która 

wyglądała wybornie. Niewiele myśląc, sięgnęła po talerzyk, z którego zaczęła powoli 

pałaszować wypiek.] Smakuje tak, jak wygląda – przepysznie! Kryształek to 

jednak wie, co dobre. Bardzo dziękuję. 

[Uśmiechnął się, doskonale znając kryształkowy talent. Znalazłszy poszukiwaną 

kartkę, odłożył pozostałe na bok i otworzył na swych kolanach notes.] Czytelnicy by 

mi nie wybaczyli, gdybym nie zaczął od tradycji mojego działu, a 

mianowicie pytania o Twoje początki w Świecie Magii. Jak je 

wspominasz? Jak dawno temu to było i czy Akademia, ale też cała 

magiczna społeczność, bardzo się przez ten czas zmieniła? [Uniósł lekko 

kąciki ust, trzymając pióro w pogotowiu.] 

Moje ulubione pytanie. [Uśmiechnęła się na wspomnienie swoich początków w 

Świecie Magii. Niby tak niedawno, a minęło już parę ładnych lat. Jednak to właśnie 

początki wspominała najlepiej i bardzo chętnie wróciłaby do tamtych czasów.] Swoją 

przygodę w Świecie Magii rozpoczęłam 

w lipcu 2017 roku, ale do AM 

Ramesville trafiłam w lutym 2018 roku, 

więc, o ile dobrze liczę, to już prawie 4 

lata. [Westchnęła pod nosem i odłożyła 

talerzyk, chcąc tym razem skosztować kakao. 

Upiła łyk i powróciła do wspominania.] AM 

Ramesville nie było moją pierwszą 

szkołą, ale przez panującą wtedy 

atmosferę, czułam się, jakbym pojawiła 

się w ŚM-ie po raz pierwszy. Nie wiem, 

ciężko mi teraz to opisać, ponieważ… 

dużo się zmieniło od tamtego czasu. 

Pamiętam, że trafiłam wtedy do Hufflepuffu, a opiekunem tego domu był 

Crispin Stewart. Do tej pory mój ulubiony opiekun, naprawdę. I właśnie 

dzięki niemu tak bardzo polubiłam baty. [Zaśmiała się pod nosem, ponieważ 

Crispin biegający za uczniami w dormitorium z batem to było coś, czego nie da się 

zapomnieć.] Zmieniło się dużo, ale 2018 rok pamiętam jak przez palce, 
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ponieważ byłam wtedy jeszcze brzdącem, że tak powiem. Na pewno 

większość osób traktowało ŚM jako fajną przygodę i nastawieni byli na 

poznawanie nowych ludzi, integrowanie się, a przynajmniej takie miałam 

wrażenie. Teraz to punkty, rywalizacje, dramy... dużo by tu wymieniać.  

[Parsknął śmiechem – nieraz doszły go słuchy o batach Crispina. Przez moment 

zastanawiał się, jakby to było, gdyby rozpoczął swoją przygodę ze Światem Magii kilka 

lat temu. Szybko jednak odgonił napływające myśli i odchrząknął, zerkając na kolejne 

przygotowane pytanie.] Niebawem rozpocznie się drugi semestr Twojej 

kariery jako nauczycielki Latania w Ramesville. Jak udało mi się 

dowiedzieć, nie jest to twoja pierwsza przygoda z nauczaniem – kilka lat 

temu miałaś okazję wykładać u nas Wiedzę o Harrym Potterze. Jak 

odnajdujesz się w roli naszego magicznego trenera i który z przedmiotów 

bardziej przypadł ci do gustu – WoHP czy Latanie? Oba z nich znacznie 

się od siebie różnią czy może są 

powiązane? [Przygryzł lekko wargę, próbując 

przypomnieć sobie sportowe tematy na WoHP, 

jednocześnie uważnie słuchając rozmówczyni.] 

Hm… [Zastanowiła się przez moment, 

ponieważ było to dość ciężkie pytanie i nie do 

końca wiedziała, jak może na nie 

odpowiedzieć.] Wykładanie WoHP-u było 

takim moim pierwszym wkroczeniem w 

nauczanie, więc towarzyszyło mi przy 

tym podekscytowanie, ale jednocześnie 

dużo obaw. Moja przygoda z tym 

przedmiotem trwała tylko dwa lata 

szkolne, ale miło wspominam tamten czas. Myślę, że Latanie to taka moja 

„smykałka”, ponieważ jestem ogromną fanką Quidditcha. Myślę jednak, 

że przedmiot ten jest dużo trudniejszy pod względem nauczania. Osoby, 

które miały wcześniej styczność z programami typu IceQ czy Polfan 

zdecydowanie łatwiej jest nauczyć obsługi niż osoby, które po raz 

pierwszy dowiadują się, że takie coś w ogóle istnieje. [Gdy skończyła 

odpowiadać na pytanie, upiła kolejny łyk kakao.] 
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Doskonale pamiętam swoje pierwsze podrygi z Lataniem. Było ciężko. 

[Zachichotał. W sumie to do końca semestru nie zainstalował ICeQ-a, bo nie umiał go 

obsłużyć. Oszukiwał swoją nauczycielkę, lecąc na zasadzie kopiuj-wklej.] Jeżeli już 

jesteśmy przy lataniu, co Cię w nim fascynuje? Jaka jest Twoja ulubiona 

pozycja w Quidditchu? Masz swój ulubiony model miotły i drużynę z 

uniwersum, która szczególnie przypadła Ci do gustu? [Sam zastanowił się 

nad pytaniem, wracając wspomnieniami do czasów, gdy uczęszczał na lekcje 

poświęcone temu sportowi.] 

Jestem ogromną fanką sportu, stąd moje zainteresowanie Quidditchem. 

Lubię, gdy coś się dzieje, rywalizację, 

możliwość kibicowania ulubionej 

drużynie. [Biegała spojrzeniem po całym 

pomieszczeniu, chcąc ułożyć sobie w głowie 

odpowiedź na pytanie. Ukradkiem spojrzała na 

talerzyk, nabierając coraz większej ochoty na 

szarlotkę.] Jestem ścigającą, a więc bez 

dwóch zdań jest to moja ulubiona 

pozycja. Co do modeli mioteł… Mam 

wiele w swojej kolekcji, ale myślę, że 

Błyskawica. Jest ona bardzo szybka, 

bardzo dobrze przystosowana do 

szybkich lotów, więc idealnie nada się 

do gry w Quidditcha. [Uśmiechnęła się do Albusa, kończąc kolejną wypowiedź na 

zadane pytanie. Poprawiła szatę, wygładzając ją prawą ręką i upiła kolejny łyk kakao.] 

Och, ulubionej drużyny nie mam, ponieważ każda wyróżnia się czymś 

szczególnym. Gdy idę na mecz, to staram się kibicować obu drużynom, 

chyba że w jednej gra ktoś z moich znajomych. [Zaśmiała się i teraz już na 

pewno skończyła odpowiadać na pytanie.] 

[Pokiwał ze zrozumieniem głową, dopisując coś jeszcze w swoich notatkach.] 

Odejdźmy na moment od Świata Magii. [Przerzucił kartkę w notatniku i wziął 

łyk kakao, aby zwilżyć gardło.] Niedawno świętowaliśmy początek nowego 

roku, więc jest to czas postanowień. Masz swoje cele na rozpoczynający 

się rok? Czy może nie wyznajesz zasady „nowy rok, nowa ja”? [Odgarnął 
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włosy z czoła, lekko się uśmiechając. Doskonale znał to powiedzenie z autopsji. Od 

jakiegoś czasu stronił jednak od tego typu postanowień.] 

Kilka lat temu przestałam wyznawać zasadę „nowy rok, nowa ja”, 

ponieważ w moim przypadku były to tylko puste słowa. [Westchnęła i jeszcze 

bardziej wcisnęła się w żółtą pufę, korzystając z tego, jak wygodna ona była.] Z mojej 

strony to było tylko takie gadanie, a jak 

już przyszło co do czego to nic. 

Wszystko po staremu. Postanowienie 

mam tylko jedno – byle przetrwać. 

[Zaśmiała się pod nosem i upiła łyk swojego 

kakao, którego zostało już bardzo niewiele. 

Odłożyła kubek na stoliczek i spojrzała na 

Albusa.] 

Witaj w klubie! [Zachichotał, biorąc łyk 

kakao.] Karnawał już za rogiem, czeka 

nas okres balów i przebieranek. 

Najpopularniejszym karnawałem na 

świecie jest chyba ten odbywający się 

na ulicach Rio de Janeiro. Chciałabyś na nim wystąpić? Jak wyglądałaby 

Twoja karnawałowa platforma? W co byłabyś przebrana? I czy Tobie 

również ów zabawa kojarzy się z bajką „Rio”? A może atrakcyjniejszy 

wydaje Ci się sposób obchodzenia karnawału w innej kulturze? Jeśli tak, 

która szczególnie Cię pociąga? [Wyszczerzył ząbki, ponieważ był wielkim fanem 

tej bajki. Wyjątkowo obecność ptaków mu tam nie przeszkadzała.] 

Cóż, myślę, że wzięcie udziału w karnawale w Rio to marzenie większości 

osób. [Podniosła wzrok do góry, wyobraziła sobie siebie na karnawale i to, jak 

mogłaby wyglądać jej platforma.] Co do mojej platformy, to myślę, że 

postawiłabym ogromny podest, na którym tancerze odgrywaliby główną 

rolę. Sama platforma byłaby na pewno barwna i świecąca, czym 

przyciągnęłaby uwagę uczestników parady. Ja sama prawdopodobnie 

włożyłabym strój z dużą ilością piór i starała się nie zabić wśród tancerzy 

tańczących sambę. [Zaśmiała się pod nosem na samo wyobrażenie takiej sytuacji, 

ale po chwili odchrząknęła i podniosła wzrok.] Co do bajki „Rio”, to pamiętam 
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klasowe wyjście na premierę filmu do bardzo starego kina. Nie powiem, 

sama bajka bardzo mi się spodobała i to po niej tak naprawdę 

dowiedziałam się, czym jest i jak mniej więcej wygląda karnawał w 

Brazylii.  

[Wyobraził sobie swoją rozmówczynię na takowej platformie i uśmiechnął się pod 

nosem. Miała rację, mnóstwo osób chciałoby móc tam wystąpić.] Niestety, to było 

ostatnie z pytań, jakie miałem dla 

Ciebie przygotowane. [Westchnął, 

ponieważ bardzo dobrze mu się 

rozmawiało.] Na koniec masz szansę 

pozdrowić kogoś lub powiedzieć coś 

dla naszych czytelników. [Nie zamykał 

jeszcze notatnika, chcąc dokładnie 

przekazać jej słowa odbiorcom.] 

Wszystkim czytelnikom chciałabym 

życzyć dużo szczęścia i wytrwałości w 

nowym roku. Miejmy nadzieję, że 

będzie dla nas lepszy niż poprzedni! 

Przy okazji chciałabym pozdrowić 

wszystkich uczniów, nauczycieli i 

stażystów Akademii. Besoski ślę również do moich dwóch ulubionych 

Dyrektorek – Alice i Cecily! [Ostatni raz rozkoszowała się wygodną pufą i zmusiła 

ciało do powstania. Rozejrzała się ostatni raz po całym pomieszczeniu, powracając 

zaraz po tym wzrokiem do Albusa, który kończył notować wypowiedź.] 

Dołączam się do pozdrowień i przy okazji życzę wszystkim naszym 

czytelnikom udanej karnawałowej zabawy oraz radości w nowym roku. 

[Podniósł się z zajmowanego miejsca i podał jej dłoń.] Bardzo dziękuję za miłą 

rozmowę. Do zobaczenia! [Odprowadził ją wzrokiem, zadowolony ze 

zgromadzonych materiałów.] 

Również dziękuję, było bardzo miło! [Posłała Albusowi szeroki uśmiech. Nie 

byłaby sobą, gdyby nie zabrała ostatniego kawałka szarlotki w swoje ręce. Odwróciła 

się na pięcie i skierowała do wyjścia z biblioteki, rzucając jeszcze pożegnanie.] Do 

zobaczenia!  
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Skrzacia kuchnia 

Ciasteczka świąteczne 

Składniki: 

− 200 g mąki pszennej; 

− 80 g cukru pudru; 

− ½ łyżeczki proszku do pieczenia; 

− 100 g masła; 

− 1 jajko; 

− opcjonalnie ½ łyżeczki przyprawy korzennej; 

− opcjonalnie 1 łyżeczka cynamonu. 

 

Sposób przygotowania: 

Do przesianej mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia oraz opcjonalnie przyprawy 

korzennej i cynamonu dodaj zimne masło. Posiekaj całość nożem, następnie dodaj 

jajko i zagnieć. Zawiń masę w folię i włóż do lodówki na około 30 minut. Wyjmij 

ciasto z lodówki i rozwałkuj, następnie za pomocą foremek do ciastek powycinaj 

kształty. Piecz ciasteczka w temperaturze 180 stopni Celsjusza około 12 minut. Po 

upieczeniu możesz ozdobić lukrem lub polewą czekoladową. 

Smacznego! 
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Nieco więcej o... 

…tej, która rozgrzewa serca muzyką  

Celestyna Warbeck to czarownica półkrwi, która urodziła się w 1917 roku w Walii jako 

córka czarodzieja i mugolskiej aktorki, której nie powiodła się kariera. Mając 11 lat, 

trafiła do Hogwartu, gdzie Tiara Przydziału umieściła ją w Gryffindorze. Jej matka 

przelała swoje ambicje na córkę, która od 

dziecka przejawiała zdolności wokalne. Usilnie 

dążyła do tego, by w Hogwarcie organizowano 

aktywności umożliwiające rozwój artystyczny. 

Po ukończeniu edukacji została piosenkarką 

znaną z Czarodziejskiej Rozgłośni Radiowej. 

Jej koncerty przy akompaniamencie szyszymor 

cieszą się sławą, a sama wokalistka ma 

zarówno wielu zwolenników (np. Molly 

Weasley), jak i antyfanów (np. Fleur Delacour). 

Do jej najbardziej znanych piosenek można 

zaliczyć „Wyczarowałeś ze mnie serce” czy 

„Kociołek pełny gorącej miłości”. Utwór „Odbijcie te tłuczki, chłopcy i rzućcie tu tego 

kafla” stał się hymnem drużyny Zjednoczeni z Puddlemere. 

Kobieta niejednokrotnie działała charytatywnie — dochód z jednej piosenki („Odbijcie 

te tłuczki, chłopcy i rzućcie tu tego kafla”) przeznaczyła w całości na potrzeby Kliniki 

Magicznych Chorób i Urazów Szpitala św. Munga. Pewnego dnia na jej koncert 

przypadkowo trafili dwaj mugole. Jeden z nich zaśpiewał z Celestyną na scenie 

„Kociołek pełny gorącej miłości”, a później — pomimo wyczyszczenia mu pamięci 

przez Ministerstwo — w świecie mugoli powstała podobna piosenka, co spotkało się z 

niezadowoleniem wokalistki. 

Prywatnie Celestyna miała trzech mężów — pierwszym był jeden z tancerzy i to 

małżeństwo trwało zaledwie rok, drugim był menadżer i to zakończyło się po 10 

latach, a jego owocem był syn, zaś trzeci związek stworzyła z kompozytorem 

Irvingiem Warble. Jej podobizna znajdowała się na kartach z Czekoladowych Żab. 

Madame Warbeck znana była również z hodowania psidwaków. 
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Humor z murów naszej szkoły 
[19:26:03] Zinnia_Cormier: czego       

[19:26:12] LiloDelune: Chodzcie tu bo ja sie 
tam zanudze 

[19:26:13] katja_thatcher: co tak agresywnie 

[19:26:22] LiloDelune: co agresywnie?? 

[19:26:25] LiloDelune: a, Zinnia 

[19:26:29] Zinnia_Cormier: XDDDDDDDD 

[19:26:29] katja_thatcher: Zinn agresywnie 

[19:26:29] LiloDelune: a no tak, to norma 

[19:26:34] LiloDelune: JA JUZ TEGO NIE 
ZAUWAZAM 

[19:27:01] Zinnia_Cormier: lilo nie zauwaza 
mojej agresji uwu 

[19:27:03] Zinnia_Cormier: miłość 

[19:27:10] katja_thatcher: XD 

[19:27:17] LiloDelune: to już ten etap 

[19:27:24] LiloDelune: ze ja ta agresje widze 
jako milosc 

 

 
[20:18:24] prof_A_Moonstone: Druga 
klasa mi tu zapłakana, a Wy monety 
zbieracie. Wstydu nie macie. 
[20:18:40] katja_thatcher: Co się stało, że 

klasa zapłakana?  
[20:18:48] Alice_Wright: Zapłakana? :o  
[20:18:50] Alice_Wright: Co im zrobiłeś?     
[20:18:55] Albus_Zannichellie: Skończyli 
Eliksiry... 
[20:19:03] Albus_Zannichellie: Został tylko 
egzamin 
[20:19:03] Alice_Wright: Ach, że tak XD 
 

 
[20:19:24] LiloDelune: Hall, płaczesz na 
elkach? 
[20:19:30] HallonWhite: Nie.  
[20:19:33] LiloDelune: To się świetnie 
składa, bo ja dzisiaj płakałam na OnMSie 
[20:19:33] HallonWhite: Rzęsy podlewam.  
[20:19:34] katja_thatcher: Kto by nie płakał 
 

 

[20:24:15] Zinnia_Cormier:  MAM 
WAŻNE PYTANIE 
[20:24:24] Zinnia_Cormier: Płatki do 

mleka, czy mleko do płatków?  
[20:24:29] LiloDelune: PIERW MLEKO. 
[20:24:34] Zinnia_Cormier: NAJPIERW 

PŁATKI  
[20:24:35] Albus_Zannichellie: PŁATKI! 

[20:24:38] LiloDelune: MLEKO  
[20:24:39] Iz_Morningstar: NAJPIERW 
MLEKO !!!! 
[20:24:39] katja_thatcher: PŁATKI 
NAJPIERW 
[20:24:40] Ariadna_Williams: PŁATKI! 
[20:24:41] Vivienne: Najpierw płatki. 
[20:24:45] Alice_Wright: Najpierw mleko 
[20:24:45] HallonWhite: NAJPIERW 

PŁATKI.  
[20:24:49] Alice_Wright: boze 
[20:24:51] Alice_Wright: Co to za ludzie 
[20:24:54] Alice_Wright: Kim wy jesteście 
[20:24:54] LiloDelune: CZY WY CHCECIE 

MIEĆ ROZMOKNIĘTE PŁATKI???  
[20:24:55] katja_thatcher: BIBI, DOBRY 
WYBÓR 
[20:24:56] Zinnia_Cormier: TAK 
[20:24:57] Alice_Wright: jak można sypać 
najpierw płatki 
[20:24:58] Alice_Wright: XD 
[20:25:00] Ariadna_Williams: JAK TAK 
MOŻESZ ALICE 
[20:25:08] Alice_Wright: Przecież jak 
najpierw sypiecie płatki to one się takie 
rozmoknięte stają 
[20:25:08] LiloDelune: Nienormalni, nie?? 
[20:25:09] Alice_Wright: fuj 
[20:25:10] Iz_Morningstar: PŁATKI MAJĄ 

CHRUPAĆ  
[20:25:11] Skylar_Harvey: Najpierw 
PŁATKI 
[20:25:13] HallonWhite:  Ale czy ty 
wsypiesz płatki do mleka, czy mleko wlejesz do 
płatków — płatki i tak rozmiękną, jeśli będziesz 
się ślimaczyć z jedzeniem  
[20:25:16] Zinnia_Cormier: CHRUPIĄ JAK 

SIĘ JE SZYBKO      
[20:25:22] LiloDelune: ALE SZYBKO TO 
NIEZDROWO 
[20:25:25] Zinnia_Cormier: TRZEBA JEŚĆ 
SZYBKO 
[20:25:26] Ariadna_Williams: 
DOKŁADNIE TAK JAK ZINNIA MÓWI 
[20:25:28] Iz_Morningstar: NIE MOŻNA 
JEŚĆ SZYBKO 
[20:25:32] Zinnia_Cormier: MOŻNA 
[20:25:33] LiloDelune: NIE BO 
DOSTANIESZ KOLKI 
[20:25:36] Zinnia_Cormier: NIE MAM 
KOLKI 
[20:25:40] LiloDelune: ALE MOŻESZ 
[20:25:41] Alice_Wright: Ale skąd ten 
krzyk.. 
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[20:25:42] LiloDelune: I GORZEJ TRAWISZ 
[20:25:44] Zinnia_Cormier: 
XDDDDDDDDDDDDDD 
[20:25:46] HallonWhite: TO I TAK CI 
ROZMOKNĄ, JAK BĘDZIESZ JEŚĆ WOLNO, 
LILO. 
[20:25:49] Zinnia_Cormier: TRAWIĘ 
BARDZO DOBRZE 
[20:25:51] Ariadna_Williams: 
EMOCJONUJĄCE ROZMOWY TO SĄ ALICE 
[20:25:51] Alice_Wright: Uwielbiam takie 
pytania gdzie są dwa obozy i potem się ludzie 
kłócą 
 

 
[20:25:57] Alice_Wright: Sernik z 

rodzynkami czy bez?  
[20:25:59] Zinnia_Cormier: BEZ 
[20:25:59] katja_thatcher: BEZ 
[20:26:00] Ariadna_Williams: BEZ 
[20:26:01] Iz_Morningstar: BEZ 
[20:26:01] HallonWhite: BEZ 
[20:26:02] Alice_Wright: [Czeka na kolejną 
dramę.] 
[20:26:03] Alice_Wright: O 
[20:26:04] Alice_Wright: Nie ma dramy 
[20:26:04] Zinnia_Cormier: O JAK 
JEDNOGŁOŚNIE 
[20:26:08] LiloDelune: BEZ. 
 

[20:50:25] Zinnia_Cormier: hej krysztalku 
[20:50:34] _Krysztalek_: Hej, Zinnio 
[20:50:41] Zinnia_Cormier: ZWRÓCIŁ NA 
MNIE UWAGĘ 
[20:50:42] Zinnia_Cormier: O BOŻE 
 

 
[18:10:14] Crispin_Stewart: To, że jestem 

stary to nawet tego nie podważam.  
[18:10:49] Kazbiel_Thundershout: Mogłeś 
nie wagarować w podstawówce. 
[18:11:02] Crispin_Stewart: Wagarowałem 
dopiero w gimnazjum. 
[18:11:13] Crispin_Stewart: A ile zajęć 
opuściłem w 1 liceum? Ojej.  
[18:11:38] Kazbiel_Thundershout: No to 
późno miałeś naukę czytania w tym twoim 
Żarówku Mniejszym. 
 

[20:20:50] Vivienne: Jaka jest komenda na 
emotkę tej słaniającej się ze zmęczenia 
dziewczynki? 
[20:20:52] Vivienne: <umieranie>     

[20:20:58] HallonWhite:  ? 
[20:21:01] Vivienne: Nieee 
[20:21:07] Vivienne: Taka mała, skrzywiona 
mina 

[20:21:12] Crispin_Stewart: Blondynka? 
[20:21:15] Vivienne: Tak 
[20:21:17] Crispin_Stewart: Co opada na 
stół?     
[20:21:19] Vivienne: Tak 
[20:21:20] Crispin_Stewart: To nie wiem. 
[20:21:22] Vivienne: XD 
 

 

[18:17:51] Isabella_Stewart: Małżu mój 

 
[18:18:01] Ariadna_Williams: Małżu  
[18:18:20] Albus_Zannichellie: Dobrze, że 

nie flądro  
[18:18:35] Ariadna_Williams: Crispin jest 
małżem, ciekawe... 
[18:19:32] Emily_Butchon: Ariś, nie 

małżem, a małżą. Taką do zjedzenia  
[18:20:16] Emily_Butchon: Co prawda małż 
nie jadam, ale zawsze przygotować potrawę 
można xD 
[18:20:46] Isabella_Stewart: Ładniej to 
brzmi, niż miałabym go nazwać moją 
paróweczką :P 
 

 
[19:01:39] Crispin_Stewart: A może zrobię 
sobie JE_Crispin_Stewart? 
[19:01:40] prof_Levittoux: Nie. 
[19:01:43] Zinnia_Cormier: jego 
ekscelencja? 
[19:01:49] prof_Levittoux: Nie jesteś 
papieżem, kochany. 
[19:01:55] Crispin_Stewart: Myślałem 
właśnie o Eminencji.      
[19:02:01] Crispin_Stewart: Mogę zostać 
papieżem ŚM-u. 
[19:02:07] prof_Levittoux: Możesz sobie 
zrobić pan_Crispin_Stewart. 
[19:02:24] Crispin_Stewart: Na pana trzeba 
mieć wygląd i pieniądze. :/ 

 

[20:27:13] prof_Thundershout: Crispin 
mówi do Isabelli: "Dziękuję za wczoraj, było 
naprawdę fantastycznie.", a ona na to: 
"Przecież się nie widzieliśmy.", na co Crispin: 

"No właśnie."  

[20:29:20] prof_Thundershout: Zarząd 
mnie zabije.. 
[20:30:01] prof_Thundershout: Rozmawia 
Crispin z Vivienne: "Od sześciu lat codziennie 
rano wybieram się pobiegać.", na co Viv: 
"Chciałabym mieć Twoją kondycję.", a 
Crispin: "No nie wiem, codziennie rano tylko 
się wybieram..." 
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Zielnik WIEDŹMY 

Zimowy ogród 

Zima nie kojarzy się nam z ukwieconym ogrodem. Mimo to, w czasie, kiedy większość 

roślin jest uśpionych pod białym puchem, niektóre właśnie teraz rozpoczynają swoją 

wegetację. Zaskoczy Was pewnie fakt, że niektóre kwitną zimą. A o jakich roślinach 

mówię? 

Gdy myślimy o pierwszych kwiatach ogrodowych, zwykle są to rośliny cebulowe 

kwitnące wczesną wiosną (przebiśniegi, krokusy, narcyzy itd.). Jednakże już kilka 

miesięcy przed nimi, jeszcze wśród śniegowych krajobrazów kwitną najróżniejsze 

gatunki krzewów i bylin. 

Zanim do nich przejdę, wspomnę, że te rośliny ogrodowe rozkwitają nagle, niemalże z 

dnia na dzień! Ich kwiaty, choć często niepozorne, są jednak dobrze widoczne – 

pojawiają się bowiem na tle białego śniegu, co trudno przegapić, jeśli dobrze się 

rozejrzymy, schowamy smartfony i wybierzemy się na zimowe spacery. Niektóre z 

nich dodatkowo pięknie pachną, co tylko potęguje bodźce, jakich możemy doznać, 

spacerując po ogrodzie zimą. 

 

Ciemiernik (Helleborus) 

Jedna z jego odmian — ciemiernik biały (H. niger) — znana jest jako „Róża Bożego 

Narodzenia” głównie dlatego, że jej pierwsze 

kwiaty mogą pojawiać się jeszcze przed tym 

świętem. Zatem śmiało można o nim powiedzieć, 

że jest zimowym kwiatem. Ciemierniki lubią 

stanowiska półcieniste do cienistych i osłonięte 

od wiatru. Są bardzo odporne na niskie 

temperatury i wyjątkowo długowieczne. 

Występują w różnych kolorach: od białego 

poprzez różowy, ciemnoczerwony aż do bardzo 

ciemnobordowego. 
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Wrzosiec (Erica) 

Wrzosiec, nie wrzos! Radzę nie mylić, bo to 

zupełnie inna roślina. To rodzaj małych, 

gęstych krzewinek (od 15 do 40 cm 

wysokości) o zimozielonych liściach, 

należących do roślin wrzosowatych. W 

sprzyjających warunkach pogodowych 

wrzośce zakwitają już w grudniu, często 

jeszcze pod śniegiem. Jeśli chcecie je 

wyhodować w swoich ogródkach, warto, 

byście wiedzieli, że wymagają stanowisk 

słonecznych lub półcienistych oraz gleb 

lekko kwaśnych (pH do około 6), próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych. Podczas 

surowych zim mogą przemarzać lub wysychać, dlatego warto dobrze je okryć przed 

mrozem. 

 

Zimokwiat wczesny 

(Chimonanthus praecox) 

Dzwonkowate kwiaty zimokwiatu mają ok. 

3 cm średnicy i pojawiają się już w lutym. 

Zewnętrzne płatki są jasnożółte, a 

wewnętrzne – purpurowe. Dodatkowym 

walorem tych kwiatów jest przyjemny i 

intensywny zapach, wyczuwany nawet z 

dużej odległości. Chińskie pochodzenie 

rośliny może sprawić, że w ostre zimy może 

przemarzać. Najlepiej zabezpieczyć go 

słomianym chochołem. Zimokwiat wczesny 

mylony jest z forsycją, co jest ironiczne. Wystarczy zapamiętać, że ten kwiat kwitnie 

wcześniej od forsycji i wy już tego błędu nie popełnicie. 
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Oczar pośredni (Hamamelis x 

intermedia) 

Oczar pośredni to przedziwna nazwa. Sam 

gatunek też nie jest zwyczajny, ponieważ 

powstał ze skrzyżowania oczaru omszonego 

(H. mollis) i oczaru japońskiego (H. 

japonica). Kwitnie od stycznia (a nawet od 

grudnia w niektórych miejscach) aż do 

marca. Kwiaty oczaru wyglądają niczym 

frędzelki, najczęściej są żółte, czasem 

pomarańczowe lub lekko czerwone. 

Dodatkową ozdobą krzewu są pięknie liście przebarwiające się podczas jesieni na 

pomarańczowo i czerwono. 

 

Kalina wonna (Viburnum 

farreri) 

Dla tych, co czasami mylą literki — 

WONNA, nie wodna! Tak tylko 

przypominam, dla utrwalenia. Gdy 

zimy są łagodne, kwiaty kaliny 

wonnej mogą pojawić się w styczniu 

lub na początku lutego, zaś gdy są 

bardziej mroźne – krzew zakwita w 

marcu. Zatem to kwiat późnozimowy 

lub przedwiosenny. Pączki kwiatowe 

mają różowe zabarwienie. Z czasem, 

gdy się rozwijają, stają się prawie 

białe i pięknie pachną, jak wskazuje na to nazwa rośliny. Kalina jest dość odporna na 

mrozy, a jesienią jej liście malowniczo przebarwiają się na kolor czerwono-brązowy, 

co nadaje roślinie niezwykłego uroku. Warto mieć ją w swoim ogródku. 



 

 16 

 

Jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum)  

Ten krzew spotykany jest w 

naszych ogrodach niestety bardzo 

rzadko. Szkoda, bo jest bardzo 

dekoracyjną rośliną. Możliwe, że 

widzieliście go w parkach 

botanicznych, gdzie postanowiono 

odnowić wiele zapomnianych 

gatunków krzewów. Pierwsze 

kwiaty ukazują się już w końcu 

października, a kwitnienie trwa 

stopniowo aż do końca kwietnia, z 

przerwami w czasie mrozów. 

Czasem przy bardzo silnym mrozie 

kwiaty mogą opadać, ale bez obaw 

– jak puszczą mrozy, zakwitają 

kolejne. Intensywnie żółte kwiaty jaśminu nagokwiatowego wyrastają pojedynczo na 

cienkich i bezlistnych pędach. Z uwagi na bardzo wiotkie pędy krzew ten często 

prowadzony jest jak pnącze – przy kratce ogrodowej. Pędy same nie przytwierdzają 

się do podpór, dlatego też należy je przywiązywać lub przeplatać. Uwaga! Nie mylić 

proszę jaśminu nagokwiatowego z dereniem jadalnym! Oba krzewy mają żółte kwiaty, 

ale ten drugi rozwija swoje najwcześniej w marcu. Dodatkowo kwiaty te mają jedynie 

po cztery płatki. Gałązki dereniu przystrajają często stoły na Wielkanoc.  
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Magiczne testy 

Choroby, eliksiry, zioła, wypadki przedmiotowe… Trzeba znać się na 

naprawdę wielu rzeczach, by móc ratować innym czarodziejom życie. 

Rozwiąż ten test i sprawdź, czy nadajesz się na magomedyka! Tylko nie 

zapomnij policzyć zdobytych punktów, by poznać odpowiedź! 

  

1. Czy brzydzisz się krwi? 

a. Jak mogę się brzydzić, skoro… znaczy 

nieważne. (3) 

b. A gdzie tam, normalna ciecz. (2) 

c. Tak, jest obrzydliwa! (1) 

2. Czy jesteś dobrx z zaklęć? 

a. Tak, na koniec roku dostałxm 

Wybitny! (3) 

b. Nie jestem szczególnie dobrx, ale też 

nie tragicznx. (2) 

c. Zaklęcia to zdecydowanie nie moja 

bajka... (1) 

3. Czy lubisz udzielać porad 

zdrowotnych? 

a. Nie, zostawiam to lekarzom. (3) 

b. Pewnie! Wystarczy poszukać w 

Internecie i już mam odpowiedź na 

dolegliwość. (2) 

c. Kiedyś faktycznie komuś doradziłxm. 

Świeć nad jego duszą. (1) 

4. Umiesz warzyć eliksiry? 

a. Oczywiście, jestem w tym świetnx! (3) 

b. Niektóre mi wychodzą, ale te 

trudniejsze są ponad moje siły. (2) 

c. Umiem. Ale nie gwarantuję, że nie 

wyjdzie z tego trucizna… (1) 

5. Znasz się na Zielarstwie? 

a. Pewnie! Na każdą dolegliwość potrafię 

wymienić odpowiednie zioło! (3) 

b. Nie za bardzo. Wiem tyle, że melisa 

uspokaja. (2) 

c. Nie umiem nawet odróżnić stokrotki 

od dyptamu. (1) 

6. Czy umiesz rozmawiać z ludźmi? 

a. Oczywiście. Każdego przekonam, żeby 

mnie posłuchał. (3) 

b. Czy ja wiem? Czasem komuś coś 

wyperswaduję… (2) 

c. Że ja? Nie. Nikt mnie nigdy jeszcze nie 

posłuchał… (1) 

7. Czy masz dobrą pamięć? 

a. Pamiętam wszystko, czego się nauczę. 

(3) 

b. Tylko do rzeczy, które mnie interesują. 

(2) 

c. A o czym to jest test? (1) 

8. Co byś poleciłx komuś na ból głowy? 

a. Może miętę? Nie dość, że pyszna, to 

skuteczna! (3) 

b. Drzemkę. (2) 

c. Lekarza? (1) 

9. Czy łatwo się zarażasz, gdy w pobliżu 

jest ktoś chory? 

a. Nie. Mam odporność ze stali. (3) 

b. Zależy od choroby. (2) 

c. Niestety tak. Choroby lgną do mnie jak 

hipogryf do fretki. (1) 

10. Czy w ogóle interesuje cię ten zawód? 

a. Oczywiście! To mój wymarzony zawód! 

(3) 

b. Jest mi obojętny. Zawsze może znaleźć 

się coś innego. (2) 

c. Ja i praca z ludźmi? Nie, dzięki. (1)  
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Odpowiedzi: 

Jeśli zdobyłxś… 

1-10 punktów 

Niestety, nie nadajesz się! Nie dogadałxbyś się z nerwowym 

klientem, twój pracodawca miałby dość ciągłego narzekania, a ty 

również czułxbyś się źle, wykonując te wszystkie zabiegi i badając ludzi. 

Inna sprawa, że nawet nie odróżniałxbyś smoczej ospy od 

groszopryszczki! 

 

11-20 punktów 

Nie jest źle. Wystarczy trochę pracy i samozaparcia w nauce, by 

dorównać mistrzowi Magomedycyny. Łap za książki, bo czas 

ucieka! Może przy okazji poćwicz cierpliwość, bo ta będzie 

potrzebna przy tych wszystkich pacjentach… 

 

21-30 punktów 

Jesteś idealnx do tej pracy! Znasz się na swoim fachu, 

wykonasz wszelkie obowiązki sumiennie, bez mrugnięcia 

okiem czy narzekania, a poza tym dasz radę dogadać się z 

każdym upartym człowiekiem, któremu nie będzie podobać 

się twoje zdanie. Na co jeszcze czekasz? Idź postarać się o 

pracę w Szpitalu Świętego Munga! 

Pozdrawiamy serdecznie, 
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KREATYWNY WARSZTAT 

Zimowy okres w pełni. Za oknem panuje mróz i jedyne, na co zapewne większość z 

nas ma ochotę, to zakopanie się pod kocem w 

towarzystwie Netflixa lub pochłonięcie kolejnej 

książki. Podczas tego okresu ciepły i przytulny 

klimat, jaki jesteśmy w stanie stworzyć w swoich 

czterech ścianach, jest w stanie wynagrodzić nam 

nieznośny widok za oknem. Co więcej, gdy mamy 

możliwość własnoręcznie go stworzyć, staje się on 

jeszcze bardziej magiczny i niepowtarzalny. 

Zakładajcie fartuchy, ponieważ tym razem w 

warsztacie upapramy się trochę woskiem. Pokażę 

wam, jak zrobić swoją własną, sojową świecę! 

Jestem przekonana, że przyniesie Wam to 

ogromną satysfakcję i spotęguje niesamowity 

klimat panujący w waszej przestrzeni. 

Dlaczego akurat sojowa? 

Świeca sojowa przede wszystkim pali się dłużej niż ta 

tradycyjna (parafinowa). Wosk sojowy nie pachnie, 

co pomaga nam przy tworzeniu własnych kompozycji, 

ale przede wszystkim nie wywoła u nas po dłuższym 

czasie bólu głowy – wytwarza naprawdę znikome 

ilości dwutlenku węgla i produkuje nawet 90% mniej 

sadzy niż parafina. Nie wydziela benzenu i toluenu, 

które są substancjami rakotwórczymi. Dzięki temu 

wosk jest bezpieczny również dla alergików, 

astmatyków czy dzieci. Wybierając wosk sojowy 

zamiast parafiny dbamy nie tylko o siebie, ale także o 

środowisko – nie dość, że spalanie wosku nie 

zanieczyszcza powietrza, to jest on również w pełni 

biodegradowalny. 
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Okej, lecimy dalej! 

Wykonanie własnej świecy nie wymaga wprawy i nie jest skomplikowanym zadaniem 

– wręcz przeciwnie, jest to bardzo przyjemna i relaksująca forma rękodzieła. Etapy 

tworzenia świecy są bardzo proste: zaczynamy od zamocowania knota np. w szklanym 

słoiku, następnie zalaniu go roztopionym woskiem – wielkiej filozofii tutaj nie mamy. 

Na wstępie jednak podkreślę, by podczas wykonywania świec zachować szczególną 

ostrożność, ponieważ mimo że wosk sojowy stapia się w niższej temperaturze niż 

parafinowy, to nadal można się nieźle poparzyć – pracujemy tutaj również z 

wrzątkiem. 

Materiały 

Do wykonania takiej świecy potrzebny nam 

będzie: wosk sojowy, miska, garnek z wrzątkiem, 

olejek eteryczny (lub więcej, możesz bawić się 

kompozycjami), knot drewniany lub bawełniany, 

szklany słoik lub inne naczynie (może być nawet 

szklanka, ważne by można było wlać do niej 

gorący wosk) oraz coś, czym można przytrzymać 

knot, np. pałeczki do sushi czy kredki. 

Topimy wosk 

Ilość wosku, który będzie nam potrzebny do wykonania jednej świecy, możemy 

obliczyć na dwa sposoby. Pierwsza metoda to dwukrotne nabranie pełnego naczynia 

woskowych płatków (naczynia, które ma być naszą świecą). Druga metoda jest 

bardziej precyzyjna i pozwoli nam dokładniej 

odmierzyć wosk – należy przeliczyć pojemność 

naszego słoika razy 0,77. Analogicznie – jeżeli 

posiadamy naczynie 100 ml, potrzebne nam 

będzie 77g wosku, 200 ml – 154g wosku i tak 

dalej. Odmierzony wosk rozpuszczamy w 

kąpieli wodnej, czyli zanurzamy miskę we 

wrzącej wodzie (powinna wystawać ponad 

poziom wody), a następnie wsypujemy do niej wosk. Można go również stopić 

bezpośrednio w garnku. Podczas tego etapu przyda nam się odrobina cierpliwości. 
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Czas na zapach 

Na początek polecam wybrać jeden olejek eteryczny. W 

zabawę kompozycjami możemy się pobawić, jak 

będziemy mieli już większą wprawę. Warto również 

zdecydować się na gotowe zapachy przeznaczone do 

świec. Jeżeli chodzi o ilość olejku, jaką powinniśmy 

użyć, tworząc naszą świecę  –należy wkropić około 6-

10% pojemności naszego naczynia. Wosk w momencie 

dodawania zapachu powinien być przestudzony, lecz 

nadal płynny, a całość dokładnie wymieszana. 

Knot 

Knot należy przymocować do dna naszego naczynia. Aby dobrze to zrobić, musimy 

wlać kilka kropli roztopionego wosku na dno, a następnie umieścić na środku nasz 

knot. Knoty mogą być bawełniane lub drewniane – oba sprawdzą się idealnie. Trzeba 

również pamiętać, aby knot był dłuższy niż wysokość naszego naczynia. 

Zalewanie woskiem 

Wosk w momencie przelewania do słoiczka powinien mieć temperaturę 55˚. Nie 

każdy jednak posiada w domu odpowiedni termometr, 

ale i dla takich jest nadzieja – odpowiedni moment 

rozpoznamy po tym, że nasz wosk zrobi się mętny. 

Wówczas ostrożnie przelewamy wosk do naczynia, 

pilnując, by knot utrzymywał się cały czas w pionie. 

Gdy zalejemy już naszą świecę, musimy upewnić się, 

że przez kolejne godziny knot pozostanie na swoim 

miejscu. W tym celu potrzebne jest nam coś, co 

przytrzyma tego wariata (tyczy się to głównie 

bawełnianych). Taki knot można np. umieścić między 

dwoma kredkami, wsunąć pomiędzy patyczki sushi 

czy użyć spinacza do prania. Po kilkunastu godzinach 

knot należy dociąć. Nasza świeca jest gotowa! Teraz 

tylko wystarczy ozdobić ją według uznania.  
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

Klasa I 

Klinika Magicznych Chorób i Urazów Szpitala Świętego Munga to jednostka 

lecznicza znajdująca się w Londynie. Szpital został założony w XVII wieku przez pana 

Mungo Bonhama. Herbem szpitala jest różdżka skrzyżowana z kością. Budynek jest 

niewidoczny dla osób nieposiadających magicznych zdolności. Przechodzący obok 

szpitala mugole widzą tylko zwykły dom handlowy Purge & Dowse Ltd, który jest w 

wiecznym remoncie. Aby wejść do kliniki, pacjenci muszą podejść do szyby 

wystawowej domu handlowego i podać stojącemu na wystawie manekinowi swoje 

nazwisko oraz powód wizyty. Kiedy manekin zaakceptuje cel wizyty, kiwnie głową. 

Następnie trzeba przejść przez szybę, za którą znajduje się recepcja. 

W szpitalu pracują uzdrowiciele oraz stażyści. Na każdym szpitalnym oddziale 

codziennie wisi tabliczka z informacją, kto obecnie ma dyżur oraz który stażysta jest 

obecnie na oddziale. Uzdrowiciele są ubrani w żółto-zielone szaty z herbem szpitala. 

Uzdrowicielem może zostać osoba, która zaliczy OWUTEM-y z pięciu przedmiotów na 

ocenę minimum Powyżej Oczekiwań: Eliksiry, Zielarstwo, OpCM, Zaklęcia, 

Transmutacja.  

Klinika składa się z kilku poziomów, na których są umieszczone różne oddziały: 

• parter: wypadki przedmiotowe – trafiają tam osoby, które uczestniczyły w 

wypadku (np. eksplozja kociołków, samoporażenia różdżkami, wypadki 

miotlarskie); 

• I piętro: urazy magizoologiczne – można spotkać tu pacjentów, którzy 

mieli spotkanie z rośliną albo zwierzakiem, ale nie skończyło się ono dobrze; 

• II piętro: zakażenia magiczne – można tu spotkać osoby zakażone (np. 

smoczą ospą) albo chore na epidemiczne znikanie; 

• III piętro: zatrucia eliksiralne i roślinne – trafiają tu osoby z 

wysypkami, wymiotami bądź dotknięte niekontrolowanym chichotem; 

• IV piętro: urazy pozaklęciowe – leczy się tam uroki nieusuwalne, klątwy, 

niewłaściwe zastosowanie zaklęć itd. 

• V piętro: sklep i herbaciarnia dla odwiedzających. 
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Klasa II 

Horkruks to przedmiot, w którym ukryta jest cząstka duszy czarodzieja. Aby go 

stworzyć, należy zabić człowieka i przenieść część swojej duszy do jakiegoś 

przedmiotu. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy horkruksem była żywa istota, np. 

wąż Nagini. Dopóki ktoś nie zniszczy horkruksa, można stwierdzić, że ktoś pozostaje 

nieśmiertelny. Za wynalazcę horkruksów uważa się Herpona Podłego. 

Czarny Pan stworzył ich aż siedem: 

1. Dziennik Toma Riddle’a – by go stworzyć, Voldemort zabił Martę Warren. 

Horkruksa zniszczył Harry Potter podczas wyprawy do Komnaty Tajemnic, 

dokonał tego kłem bazyliszka. 

2. Pierścień Marvolo Gaunta – aby go stworzyć, Tom zabił swojego ojca. Pierścień 

został zniszczony przez Albusa Dumbledore, który użył do tego miecza 

Godryka Gryffindora (nasiąkniętego jadem bazyliszka). 

3. Medalion Salazara Slytherina – aby go stworzyć, Czarny Pan zabił mugolskiego 

włóczęgę. Medalion został zniszczony przez Rona Weasleya przy pomocy 

miecza Godryka Gryffindora. 

4. Czarka Helgi Hufflepuff – aby stworzyć horkruks, Voldemort zabił Chefsibę 

Smith, ówczesną właścicielkę czarki. Zniszczona została kłem bazyliszka w 

Komnacie Tajemnic przez Hermionę Granger. 

5. Diadem Roweny Ravenclaw – by go stworzyć, Tom zabił albańskiego 

mugolskiego rolnika. Horkruks został zniszczony przez zaklęcie Szatańskiej 

Pożogi rzucone przez Vincenta Crabbe’a w Pokoju Życzeń. 

6. Wąż Nagini – aby go stworzyć, Voldemort zabił Bertę Jorkins. Został 

zniszczony poprzez ścięcie mieczem Gryffindora przez Neville’a Longbottoma. 

7. Harry Potter – został stworzony po tym, gdy zaklęcie, które miało zabić 

chłopca, odbiło się w kierunku Czarnego Pana. Gdy do tego doszło, jego dusza 

została rozerwana i wszczepiła się w jedyną żywą istotę, jaką wówczas znalazła 

– Harry’ego. Cząstka Voldemorta, która istniała w Harrym, została zniszczona 

przez samego Toma, który rzucił na niego zaklęcie Avada Kedavra w 

Zakazanym Lesie.  
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Horoskopy 

 

Baran | 21.03 - 20.04 

Styczeń będzie dla Baranów początkiem zmian, których osoby spod 

tego znaku same zapragną. Pod wpływem Marsa Barany otrzymają 

zastrzyk energii, dzięki której bez większych problemów zrealizują 

stare i nowe plany. Będą skupiały się przy tym głównie na sobie, 

więc reprezentanci tego znaku będący w związkach mogą spotkać 

się z drobnymi problemami. Kłopoty mogą pojawić się również w pracy, ale jeśli Barany 

dostrzegą starania innych, wszystko powinno skończyć się dobrze. 

 

Byk | 21.04 - 21.05 

W styczniu na pierwszy plan wysuną się intelekt oraz zdolności 

komunikacyjne Byków. Ich znajomi będą wyjątkowo dobrze czuć 

się w towarzystwie reprezentantów tego znaku. Będą cieszyć się ze 

wspólnych spotkań, na których Byki będą nieświadomie 

przekazywać innym swoją energię. Styczeń przyniesie im również 

kreatywność oraz nowe motywacje. Pozostanie z nimi pewien upór, który trudno będzie 

zwalczyć. 

 

Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Prognoza mówi, że w styczniu Bliźnięta poświęcą wiele czasu na 

zastanowienie się nad swoimi znajomościami. Osoby spod tego 

znaku dostrzegą, które relacje im nie służą i postanowią je 

przerwać. Przyjdą również nowe cele, które na początku mogą być 

trudne do realizacji. Bliźniętom będzie wydawać się, że jest ich zbyt 

dużo. W takich momentach najlepiej będzie postawić na cierpliwość. Bliźnięta powinny też 

pamiętać, aby trzymać się swojego i nie odpuszczać. 
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Rak | 22.06 - 22.07 

Styczeń będzie dla Raków dość ciekawym miesiącem. Z jednej 

strony osoby spod tego znaku spotkają się z wieloma stresowymi 

momentami, które będą zaprzątać ich głowy. Prawdopodobnie nie 

uda im się zrealizować kilku planów, co przyniesie jeszcze większą 

presję. Będzie to też jednak czas samorozwoju. Raki zaczną 

spoglądać na niektóre sprawy pod innym kątem, często za sprawą innych, nowo poznanych 

ludzi. Będzie w ich życiu pewien powiew świeżości, który pozostanie z nimi na długo. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

W styczniu Lwy powinny skupić się na sobie i żyć swoim życiem. 

Część osób spod tego znaku może nie zgadzać się z noworocznymi 

ideami, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Będzie to dla nich dość 

owocny czas, zwłaszcza w sferze zawodowej i edukacyjnej. Na 

wierzch wyjdzie jednak ich wybuchowa osobowość, która może 

przeszkadzać najbliższemu otoczeniu Lwów. 

 

Panna | 23.08 - 22.09 

Horoskop mówi, że w styczniu Panny mogą mieć pewien problem z 

osiągnięciem pożądanej przez siebie harmonii. Szczególnie 

odczuwalne będzie to w strefie partnerskiej, z reguły wina będzie 

leżeć wtedy po stronie Panien. W styczniu osoby spod tego znaku 

mogą doświadczyć też nagłego spadku energii, często towarzyszyć 

będzie im melancholia oraz samotność. Inne osoby dostrzegą to i pomogą Pannom poczuć się 

lepiej. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

W styczniu, pod wpływem Księżyca, Wagom będzie towarzyszyć 

przede wszystkim wiele emocji. I to bardzo zmiennych. Osoby spod 

tego znaku będą chodzić przez to zmęczone, a może i 

zdezorientowane. Wagi będą miały problem z panowaniem nad 

swoimi emocjami, choć nie będzie to całkowicie niemożliwe. 

Styczeń nie będzie najlepszym momentem na podejmowanie ważniejszych decyzji, dlatego 

Wagi powinny odłożyć takie plany na później. 

 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Styczeń będzie dla Skorpionów niezwykle pozytywnym miesiącem. 

Dzięki temu osoby spod tego znaku wejdą w nowy rok z bojowym 

nastrojem. Nie będzie brakować im wysokiej pewności siebie. Mogą 

odczuwać jednak zmęczenie, które nastąpi po pewnym ważnym 

wyborze, z którym przyjdzie im się zmierzyć. Decyzja będzie miała 

znaczący wpływ na życie Skorpionów. Odczuwać będą też wewnętrzną harmonię, która nie 

powinna ich opuścić. 

 

Strzelec | 23.11 - 21.12 

W styczniu do życia Strzelców mogą wrócić różne wydarzenia lub 

osoby z przeszłości, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Osoby 

spod tego znaku powinny pamiętać wtedy o opanowaniu i 

utrzymaniu swoich emocji w ryzach. Może okazać się to jednak 

trudne, ponieważ przez Strzelce często będzie przemawiać 

nieuzasadniona złość. Doprowadzi to do lekkiej dekoncentracji umysłu. Jednak spokojnie – 

jeśli Strzelce będą pamiętać o chwilach wyciszenia, wszystko powinno się ułożyć. 
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Koziorożec | 22.12 - 20.01 

Jak zwykle, w styczniu Koziorożce powinny pamiętać, że praca nie 

powinna zastępować im domu. Osoby spod tego znaku 

najprawdopodobniej nie odczują zbyt wielu zmian, które 

przychodzą wraz z nowym rokiem. Będą sztywno trzymać się swojej 

listy rzeczy do zrobienia i bez problemów wywiążą się z większości 

zadań. Na wierzch wyjdą również ich pozytywne aspekty, dzięki którym Koziorożce będą 

mogły zacząć planować wiele rzeczy ze sporym wyprzedzeniem. 

 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Wodniki będą działać pod wpływem Saturna, który doda im 

motywacji do pracy. Osoby spod tego znaku zodiaku będą niezwykle 

zdeterminowane do tego, aby uwinąć się ze wszystkim na czas. Nie 

będzie to dla nich duże wyzwanie, ponieważ razem ze styczniem 

przyjdzie do nich nowa, ogromna energia. W wielu sytuacjach będą kierować się logiką. Wiele 

osób wyczuje też od nich pewien chłód. Będzie to jednak spowodowane podchodzeniem do 

wszystkiego z pewnym dystansem. 

 

Ryby | 19.02 - 20.03 

Styczeń będzie dla Ryb pozytywnym miesiącem. Energia będzie nie 

tylko wypełniać osoby spod tego znaku, ale i z nich emanować. 

Ryby powinny pamiętać o wierzeniu w siebie i we własne zdolności. 

Nowe pomysły mogą okazać się całkiem dobre, dlatego strach przed 

zaprezentowaniem ich innym będzie całkowicie bezpodstawny. 

Ryby z natury są dość kreatywnymi osobami, ale w tym miesiącu będzie to szczególnie 

widoczne. Warto będzie więc ten fakt wykorzystać. 
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Kącik artystyczny 

 

Autor: Gall Anonim 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 28 stycznia 

o północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

 

Konkurs nr 1 

Waszym pierwszym zadaniem jest uzupełnienie liter 

w wybrakowanych nazwach magicznych 

stworzeń. Za każdy poprawny przykład możecie 

otrzymać 2 punkty/galeony. 

 

1. _M_E_CI_T_LA 

2. F_N_K_ 

3. _L_M_K_ 

4. _H_R_O_E_ 

5. G_U_L 

6. _N_ER_U_ 

7. W_Z_K 

8. _M_CZ_G_I_ 

9. E_K_I_G 

10. P_K_U_GI_ 

 

Konkurs nr 2 

Drugie zadanie dotyczy konkursu Wiedza o 

Ramesville. Waszym zadaniem jest podanie imienia 

i nazwiska osoby, która zwyciężyła w danej edycji 

konkursu oraz ile punktów zgromadziła. Za każdy 

poprawny przykład można otrzymać 4 punkty/galeony. 

• Pierwsza edycja 

• Siódma edycja 

• Ósma edycja 

• Szesnasta edycja 

• Czternasta edycja 
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