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Wydarzenia z ŚM 

Instytut Lumos? Tak, placówka wznowiła swoją działalność po ponadrocznej 

przerwie. Dyrektorem głównym został Matt Fox a jednym z zastępców – Hikari 

(Luizjana) Tsukino. O stanowisko drugiego zastępcy walczyła Aracelia Turandot z 

Maciejem Tamronem, który nieoczekiwanie postanowił zrezygnować dając tym 

samym Aracelii szansę na wygraną w walce o fotel zastępcy. Życzymy samych 

sukcesów! 

 

W Argo Magic School 13 maja odbyło się ostatnie zadanie Turnieju Trójmagicznego 

organizowanego przez dyrekcję szkoły. Uczniowie między sobą musieli rywalizować 

w różnych zadaniach. Ostatecznie puchar zdobyła Alexandra Herondale ze 

Slytherinu! Gratulacje! 

 

15 maja odbyła się druga audycja PotterWarty! W roli djów zaprezentowali się: Jo 

Grey, Tyler Santie oraz Shado Ackerly. Wśród społeczności Świata Magii sama audycja 

cieszyła się niezwykłą popularnością. Na antenie można było pozdrowić najbliższych, 

jednak największe emocję wśród słuchaczy wywołało miłosne uczucie Aiki Date do 

Jamesa Mayera. Natomiast trzecia audycja PW odbyła się 21 maja. Słuchacze mogli 

posłuchać świetnej muzyki i przesłać innym swoje pozdrowienia, odbyło się też kilka 

wywiadów ze znanymi osobistościami Świata Magii. Jo, Shado i Tyler – robicie 

naprawdę świetną robotę i życzymy Wam sukcesów i jeszcze większej publiczności! 

Umilacie nam czas, który spędzamy na czacie! 

 

W Instytucie Magii Knighton odbyło się rozpoczęcie II roku szkolnego! W tym roku 

w dyrekcji nie zasiadła Jenny Graves, która przeszła na urlop. Aby wypełnić luki, 

zarząd zasiliły dwie osoby – Jeff Snow oraz Juliet Reeds! Życzymy im powodzenia na 

nowych stanowiskach! 
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To, że ludzie odchodzą ze Świata Magii nie jest żadną nowością. Wraz z zakończeniem 

roku w HP School grono dyrektorskie opuściła wieloletnia profesorka oraz oddana 

dyrektorka Anastazja Dayne. Na chwilę obecną w zarządzie zasiada tylko Desmond 

Dayne. Życzymy mu powodzenia w kierowaniu szkołą oraz wielu sukcesów. Szkoła 

rozpocznie kolejny rok już 22 maja! 

 

8 maja SMiC Hogwart rozpoczął kolejny rok szkolny. Nie jest to zwyczajny rok – takie 

przedmioty jak OpCM, OnMs czy Historia Magii zostały zastąpione przez inne, 

ciekawe lekcje obowiązujące podczas III Politechniki. Gratulujemy Ginny objęcia 

posady głównego dyrektora oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze! 

 

Quidditch to sport, który w Świecie Magii może pochwalić się rzeszą fanów! To jedna 

z wielu okazji, kiedy możemy powalczyć o zwycięstwo lub dać w kość naszemu 

rywalowi. Jest to sport, który wymaga zaangażowania wszystkich osób. 

W Wirtualnym Hogwarcie im. Syriusza Croucha z powodu rezygnacji dwóch 

z czterech drużyn, dyrekcja podjęła decyzję o wycofaniu Szkolnej Ligi Quidditcha. 

A szkoda! 

Wydarzenia z AMR 

 

Lato zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji 22 – 26 czerwca w naszej szkole odbywać 
się będzie tydzień zabaw zwany Summerville. Podczas tego  wydarzenia wszystkie 
zajęcia zostaną odwołane, a uczniowie będą mieli szansę wpędzenia się w wir 
ciekawych zabaw i teleturniejów! W tym  tygodniu karuzela na pewno będzie się 
kręcić! 
 
 
W naszej akademii organizowane są niedzielne zabawy nauczycieli. Przykładowe takie 
zabawy odbyły się 8 maja! Na początku uczniowie zmierzyli się z teleturniejem, który 
dotyczył przedmiotów nauczanych w Świecie Magii. Utworzono dwie drużyny – Juliet 
Reeds & Angelika Granger i Alice Billie Kyle & Nicolas Wand. Zwyciężyła druga 
drużyna. Gratulujemy wszystkim! Innym przykładem są zabawy z 22 maja, podczas 
których uczniowie rozwiązywali puzzle, rebus i wiele innych! W przyszłości możemy 
się spodziewać więcej takich eventów! 
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          1. Ile miałeś lat gdy dołączyłeś do Świata Magii? 
 

mniej niż 12 

12 - 15 

15 - 18 

18 - 21 

powyżej 21 

35 % 

18 % 10 % 

10 % 

27 % 

 2. Gdzie zamierzasz spędzić najbliższe wakacje? 

 

w domu 

nad morzem 

w górach 

za granicą 

nie mam jeszcze 
planów 

Ankiety 
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3. Czy chciałbyś brać udział w Szkolnej Lidze 
Quidditcha? 

 

Tak 
Nie 
Nie mam zdania 
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4. Czego według Twojej oceny powinno być w Rames 
więcej? 

 zabaw 

olimpiad 

konkursów 

wieczorków klimatycznych 

spotkań Klubu Pojedynków 

wydarzeń tj. Mora, Turniej 
Trójmagiczny 

10 % 

30 % 

50 % 

5 % 

5 % 

5. Jak oceniasz pracę Kadry Pedagogicznej  
w Akademii Magii Ramesville w tym roku szkolnym? 

 

Wybitny 

Powyżej 
Oczekiwań 
Zadowalający 

Nędzny 

Okropny 
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Magiczna Pani 

 

Czy to rasizm, jeżeli lubię tylko kalafior a nie lubię brokułów? 

Bo w sumie dużo się od siebie nie różnią, ale z jakiegoś niewyjaśnionego względu 

wolę "białego". 

 

Długo zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie i wcale nie dlatego, że 

poruszyłaś tutaj jakże ważny problem rasizmu, ale dlatego, że patrząc na to co lubisz 

jeść, a co nie lubisz uzmysłowiłaś mi, że ja lubię jeść dokładnie to samo co Ty, 

jednakże nigdy nie patrzyłam na to jako na fakt jawnego rasizmu... 

Ale zastanówmy się na spokojnie nad tym pytaniem.  

Czy to że preferujesz "białe" jedzenie czyni z Ciebie rasistkę? *zastanawia się* 

Według mojej oceny Ty podświadomie szukasz w sobie właśnie takich cech, które 

sugerowałyby, że jesteś rasistką, ale prawda jest totalnie inna. Zastanów się na 

spokojnie czy rzeczywiście tak nie jest. Mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłam 

i od teraz inaczej spojrzysz  na  "biały i czarny dział spożywczy". 

 

 
Czy zechciałaby być Pani świadkową na moim ślubie? 

 
Ślub to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, ale odpowiadając na 

Twoje pytanie to chciałabym żebyś wiedział, że jestem szczerze wzruszona Twoją 

prośbą i z ogromną przyjemnością zostanę Twoją świadkową, a tym samym będę 

świadkiem waszej wspaniałej miłości i mimo, iż ankieta była anonimowa i tak 

naprawdę nie wiem u kogo miałabym spełnić ten zaszczyt to zgadzam się w ciemno  
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No bo jest taki wstydliwy problem, bo mam pięknego gumochłona, ale on nie chce 

nic jeść! Ani szyneczki, ani włosów profesor Radcliffe, ani nawet bokserek profesora 

McCartneya. Czym go karmić? 

 

Bardzo zmartwiło mnie Twoje pytanie, ponieważ ewidentnie widać, że Twój 

gumochłon nie czuje się najlepiej. Podejrzewam, że zatruł się włosami Profesor 

Radcliffe bądź bokserkami Profesora McCartneya, ale trudno się dziwić znając ich 

awersję do higieny. Uważam, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta u Profesor 

Tsukino. Nikt lepiej jak ona nie doradzi Ci jak postępować z Twoim gumochłonkiem. 

Jestem przekonana, że Profesor Ayame doskonale zajmie się Twoim pupilkiem i tym 

samym poczuje się on znacznie lepiej. 

 

 
Dlaczego kobiety są bardziej rozrzutne? 

 

Cóż wydaje mi się, że to pytanie zadał mężczyzna pokroju Profesora McCartneya, ale 

oczywiście odpowiemy na nie zgodnie z prawdą. Jak dobrze wiecie Magiczna Pani jest 

bardzo obiektywna *uśmiecha się znacząco* i wcale nie będzie z tego względu nikogo 

faworyzować. Ale zastanówmy się nad tym pytaniem jeszcze raz  - Czy kobiety 

naprawdę są rozrzutne ? Otóż nie, po prostu to ceny wszystkiego co jest nam 

niezbędne do życia są bardzo wysokie. To wszystko przez inflację, a zazwyczaj 

rynkiem przedsiębiorczym zajmują się właśnie mężczyźni. Reasumując kobiety nie są 

rozrzutne, ale mają swoje „małe” potrzeby, ponieważ zawsze muszą wyglądać 

perfekcyjnie. 
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Czy będą organizowane spotkania Klubu Pojedynków? 

 

Niestety z przykrością muszę zawiadomić, iż w tym roku szkolnym nie odbędą się 

spotkania Klubu Pojedynków. Jest to spowodowane małą frekwencją uczniów w 

Ramesville, ale również brakiem Profesora zajmującego się właśnie owymi 

spotkaniami. Jak dobrze wiecie, wcześniej owe stanowisko zajmowała nasza Pani 

Dyrektor Alice Radcliffe, ale ze względu na jej częste i gęste romanse nie dysponuje 

już ona odpowiednią ilością wolnego czasu. Jednakże mamy nadzieję, iż w przyszłym 

roku szkolnym zajęcia Klubu Pojedynków będą odbywać się bez zastrzeżeń i że będą 

się cieszyć sporym zainteresowaniem uczniów naszej Akademii. 

 

 
Czy w tym roku, odbędzie się choć jedno spotkanie Klubu Pojedynków? 

Czy SLQ w tym roku się odbędzie?   

Czy ten rok nie miał być inny niż poprzedni,  ponieważ póki co ten rok różni się od 

poprzedniego tym, że nie ma lekcji dla I klasy? 

 

Na pierwsze pytanie Magiczna Pani już odpowiedziała wcześniej *uśmiecha się*. Jeśli 

zaś chodzi o drugie pytanie dotyczące Szkolnej Ligi Quidditcha, to niestety ze względu 

na niską frekwencję uczniów niemożliwe jest przeprowadzenie meczy między 

domami.  

Jednakże możemy się spodziewać rozgrywek w innych kategoriach tj. profesorowie 

vs. uczniowie bądź rozgrywki między niezależnymi drużynami. Tak czy inaczej na brak 

emocji nie będziemy mogli narzekać!  

O odpowiedź na ostatnie pytanie, które bezpośrednio dotyczy zmian zachodzących 

w Ramesville, postanowiliśmy poprosić naszego Dyrektora, Jaqa McCartneya. 

Jaq McCartney : Zamknięcie klasy I było dla nas trudną decyzją. Nie dopuszczałem do 

siebie myśli, że coś takiego może się stać. Nie poświęciliśmy wystarczająco czasu na 
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reklamę szkoły. Dokładnie pamiętam, jak mówiłem, że ten rok będzie inny i faktycznie 

jest inny - z powodu niskiej frekwencji podjęliśmy taką a nie inną decyzję. 

Wyciągnęliśmy wnioski z tej sytuacji i będziemy uczyć się na błędach. 

Co do zmian w obecnym roku: w każdą niedziele organizowane są zabawy, które są 

idealną okazją na zdobycie punktów, odbywają się regularne losowania GaleonLotka, 

niedawno miał też miejsce teleturniej 'Awantura o punkty'. Mamy coraz to więcej 

pomysłów na to, aby nieco uatrakcyjnić niedzielne zabawy. W tym roku szkolnym, ze 

względu na zbliżające się lato, odbędzie się Summerville - tydzień zabaw, w czasie 

których lekcje będą odwołane. Podobne wydarzenia odbywać się będą w zależności 

od pory roku - wiosna - Springville, lato - Summerville, jesień - Autumnville, zima -

Winterville. Mam nadzieję, że wraz z planowanymi zmianami, nowościami i większym 

zapałem do pracy następny rok będzie bardziej udany niż obecny. 
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Wywiad 

 

W tym numerze możecie przeczytać wywiad z szanowanym profesorem i byłym 

dyrektorem Akademii - Przemkiem Krzemem Fravellem. Miłej lektury! 

 

Redaktor 
Przemek Krzem Fravell 
 

Witam szanownego profesora! *Lekko sie skłoniła i posłała profesorowi uśmiech 
pełen zadowolenia* Może Pan usiądzie? *Palcem wskazała na fotel stojący tuż obok 
kominka* 
 
Dzień dobry. *Uśmiechnął się nieznacznie.* Bardzo chętnie. *Usadowił się wygodnie.*  
 
Może chce Pan poczęstować sie ciastkiem? *Wskazuje na talerzyk po brzegi 
wypełniony smacznymi ciastkami.* A może do tego herbaty? *Wskazała na stary 
imbryk, w którym znajdowała sie herbata owocowa.* 
 
O, dziękuję bardzo. *Częstuje się ciasteczkiem.* Wyglądają całkiem nieźle, ciekawe, 
jak smakują. *Ugryzł kawałek.* Mhmm, pyszne. *Przymknął oczy.* 
 
No to może zacznijmy od pierwszego pytania. Kiedy i jak zaczęła sie Pana przygoda 
w świecie magii? 
 
To było bardzo dawno temu, pierwszy raz do świata magii trafiłem w roku 2006, 
całkiem przypadkiem do szkoły magii Hogwart Net. Zapisałem się tam, zostałem 
uczniem przydzielonym do Ravenclawu, chociaż musiałem przerwać tam naukę na 
jakiś czas, później wróciłem, aby dokończyć naukę.  
 
A czy eliksiry były pierwszym przedmiotem, którego zaczął Pan nauczać? Może były 
albo są inne dziedziny magii, w których się Pan specjalizuje? 
 
Tak, eliksirów uczę od samego początku do chwili obecnej. Po ukończeniu Hogwart 
Net była wolna posada, postanowiłem się zgłosić. Jako uczeń nie byłem orłem z tego 
przedmiotu. Poza eliksirami zajmowałem się dawniej zielarstwem.      
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A czy nauczał Pan może w innych szkołach poza Ramesville?     
 
W związku z tym, że już długo jestem nauczycielem eliksirów pracowałem w wielu 
szkołach, proszę nie prosić mnie o ich wymienianie. *Puścił oczko.* 
 
No dobrze *Uśmiechnęła się.* Ostatnio zrobiłam sobie małą wycieczkę po Izbie 
Pamięci. Przypadkowo dostrzegłam Pana imię i nazwisko na liście byłych dyrektorów 
Ramesville. Jak wspomina Pan ten czas? 
 
*Zaśmiał się.* Em, raczej dobrze, miałem świetnych współpracowników, Cat 
i Crispina. Jednak wtedy moje życie prywatne było lekko napięte, dlatego musiałem 
opuścić mury szkoły i zrezygnować z posady vice dyrektora.  
 
A co może Pan powiedzieć o obecnym zarządzie? Może chciałby Pan ponownie 
zasiąść na stołku dyrektora?  
 
Jestem przekonany, że dla Alice i Jaqa szkoła jest najważniejsza. Jednak nie tylko od 
nich zależy jak Ramesville funkcjonuje, dlatego warto wspierać ich działania 
i pracować razem na rzecz Ramesville. Sam nie wiem, jeśli zostałbym poproszony, 
zastanowiłbym się kilka razy.  
 
A teraz może zmieniając temat. Co sądzi Pan o obecnym ŚM? Jak bardzo się ono różni 
 od tego, kiedy Pan do niego trafił? 
 
Dawniej nie panowało takie rozluźnienie, nauczyciele bardzo poważnie traktowali 
swoją pracę, uczniowie starali się zdobywać wiedzę. To były pozytywne aspekty. 
Natomiast szkoły były bardziej odizolowane od siebie, nie było takiej współpracy 
między placówkami, jaką obserwujemy dziś.      
 
Czyli podobały sie Panu tamte czasy? 
 
Raczej tak, ale Świat Magii należy traktować jako zabawę i dobre spędzenie czasu, 
dlatego sądzę, że teraz jest to wyraźniejsze ze względu na liczne konkursy, olimpiady 
i inne formy realizowania się, które są przewidziane dla każdego członka społeczności.  
 
Może na koniec chciałby Pan kogoś pozdrowić?     
 
Hmm, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich czytelników gazetki. *Uśmiechnął 
się delikatnie.*   
 
Dziękuje bardzo za czas, który Pan mi poświęcił. Było naprawdę miło!  *Uśmiecha się 
do Profesora.*  
 
Ja również bardzo dziękuję.  
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Humor z Wielkiej Sali 

 

Czy mamy w Akademii ninję?! 
 
[18:42:47] Ayame_Tsukino: Kocham jak każdy myśli że nie patrzę 
[18:42:54] Ayame_Tsukino: To jest urok siedzenia po cichu. 

[18:43:11] Ayame_Tsukino: A logi dalej są  
 

Opieka nad Magicznymi Stworzeniami według Moniki: 
 
[23:20:00] Monika: "1.  Erkling to stworzenie podobne do słonia " 
 
[23:23:23] Monika: "Erklingi są lubiane przez dzieci, ponieważ chichoczą, które śmieje się 
złośliwie. " 
 

Spalili Ayame na stosie?!?! 
 
[15:48:21] Ayame_Tsukino: BOSHE 
[15:48:24] Ayame_Tsukino: JARAM SIE JAK SHIREEN 
 

Ramesville poleca się na przyszłość! 
 
[16:47:24] Mircia: Wchodzę na stronę odwołać zajęcia, dowiaduję się iż zajęć nie ma.  
 
 

Oj, niedobrze, niedobrze, dyrektorze! Chyba będzie popraweczka! 
 
[23:05:11] Arianne_Clair: Powodzenia! 
[23:05:12] LuizjanaTsukino: Powodzenia! 
[23:05:31] Jaq_McCartney: Dzieki xD 
[23:05:35] ** wychodzi Jaq_McCartney... 
[23:05:39] LuizjanaTsukino: no i nie zda     
[23:05:41] LuizjanaTsukino: bo podziękowal 

[23:05:42] LuizjanaTsukino:  
 

Jak kto woli, panie Wand! Nie wnikamy w fetysze. 
 
[14:43:39] Nicolas_Wand: bez przesady 
[14:43:48] Nicolas_Wand: wole liczyć objętość spermy trolla 
[14:43:50] Nicolas_Wand: w próżni 
[14:43:55] Nicolas_Wand: niż coś takiego robić ;^; 
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Jak dobrze, że było tak późno! Niektórzy mogliby się poczuć zgorszeni! 
 
[23:50:30] Monika: PIERWSZY RAZ KTOS MI POWIEDZIAŁ 
[23:50:32] Monika: ZE MAM WYPLUC 
[23:50:41] LuizjanaTsukino: nie patrze do AMR 30 minut    
[23:50:43] LuizjanaTsukino: zaglądam 
[23:50:45] LuizjanaTsukino: 1sze co widzę to 
[23:50:48] LuizjanaTsukino: "Jaq każe mi wypluwać" 
 

A tak oto były profesor i dyrektor naraża się pani dyrektor.  
 
[20:17:10] MarcinSnape: Monika, jeszcze raz będziesz udawała tego jełopa Radcliffa to ci 
do tyłka nakopie ! 
 

Dla wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości: 
 
[20:19:53] Alice_Radcliffe: nie jestem niedorozwinięta tylko jestem niedorozwiniętym 
kucykiem     
[20:19:55] Alice_Radcliffe: a to różnica :v 
 

Wand balansujący na granicy : 
 

[15:37:05] Nicolas_Wand: jak ja mam wyprac sznurówki  
[15:37:23] Alice_Radcliffe: Nico, w pralce? 
[15:37:25] Alice_Radcliffe: :v 
[15:37:31] Nicolas_Wand: ;_;      
[15:37:40] Nicolas_Wand: przecież nie wrzucę dwóch sznurówek i nie włączę prania, idiotko 

 
 

Ciekawe doświadczenia miał chyba ten pan: 
 
[13:43:30] ~5g: czesc dziewczyny 
[13:43:53] ~5g: zamulanko czy robota?     
[13:44:45] Alice_Radcliffe: robota :/ 
[13:45:11] ~5g: w kopalni uranu? 
 

A Alicji zrobiło się smutno ;_; : 
 
[13:54:23] Amelie_Carter: wiesz jakie ja miałam dzisiaj koszmary w nocy ... ;/ 
[13:58:49] Monika: Alicja ci sie sniła? XD 

[13:59:06] Amelie_Carter: Nie XD śniło mi się na początku że jestem w ciąży  a 
potem że Mirka chciała mi zrobić dzisiaj 3 lekcje z Wróżbiarstwa XD 
[14:00:01] Amelie_Carter: To nawet gorsze niż jakby Alicja mi się śniła XD 
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Kłótnie dyrekcji na porządku dziennym: 
 
[16:09:05] Jaq_McCartney: wpierdzielanie ciasta po nocach wyklucza bycie fit loszko 
[16:09:26] Alice_Radcliffe: RZYGANIE SOBIE DO ŁÓŻKA WYKLUCZA BYCIE FIT 
LOSZKO 
 

May, czy to już nie aby obsesja? xD 
 
[13:49:49] Jaq_McCartney: momento 
[13:51:04] May: Momente. 
[13:51:33] Jaq_McCartney: May, nie wolałem Ciebie XD     
[13:51:41] May: >.> 
 

Ooo, Alanowi coś się udało! Brawa! 
 
[16:18:42] Angelika_Granger: Piosenka Francji mnie przeraża :(   
[16:19:00] AlanMoonstone: Opisuje bombowe życie Paryżan? 
 
 
 

No cóż... Nie oceniamy! 
 
[20:25:23] Nicolas_Wand: Monia 
[20:25:30] Monika: szo     
[20:25:34] Nicolas_Wand: zawsze mnie zastanawia czemu na tym zdjęciu kręcisz się jakbyś 
miała      
[20:25:36] Nicolas_Wand: wiatrak w pupce 

[20:26:17] Nicolas_Wand: <- po co się tak obracasz? :[ 
[20:26:20] Nicolas_Wand: :[ 
 

Dla zdrowia Marcina chyba lepiej, żeby nie miał on nowej dziewczyny w trakcie: 
 
[23:07:04] William: Jakoś od skończenia szkoły mam więcej chęci do spotkań z francuskim 
niż w jej trakcie. :C 
[23:09:01] MarcinSnape: Will - co fo francuskiego mam podobnie :V 
[23:09:23] MarcinSnape: W trakcie związku z byłą jakoś nie specjalnie, ale jak się tylko 
rozstaliśmy to od razu więcej chęci :v 
 

Otóż to, Evilu! That's the point. 
 
[18:19:34] RosemarieHathaway: Nie widziałeś 
[18:19:38] RosemarieHathaway: mojej świnki morskiej     

[18:19:43] RosemarieHathaway: a raczej jej wagi  
[18:19:54] EvilRaven: podobno zwierzaki upodabniają się do właścicieli 
[18:19:56] EvilRaven: ;> 
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I tym optymistycznym akcentem zakończymy przegląd cytatów z Wielkiej Sali: 
 

[13:30:37] May: Wsadzę Wam gumochłony do nosa. 

 

Plotki 

Wczoraj odnaleziony został tajemniczy dokument, który po dokładniejszych 

oględzinach okazał się wnioskiem o adopcję! Wspomniana adopcja rzekomo dotyczy 

dobrze nam znanego oraz uwielbianego Elfa Rames! Najdziwniejszym jest jednak to, 

że jako potencjalni rodzicie podpisali się Alice Radcliffe oraz Przemek Fravell. 

Ostatnio w dormitorium Gryffindoru został poruszony drażliwy dla większości temat 

kompleksów. Według naszych informatorów dziewczyny dyskutowały o tym, jakoby 

Karolina Moranis nie była zadowolona ze swojego wzrostu. Gryfonka do zdjęć 

z rówieśnikami podobno pozuje stojąc na kilku podręcznikach, aby sprawiać wrażenie 

wyższej! 

Ann Sempervirens ma cichego wielbiciela? Tego rodzaju plotki krążą po szkole, odkąd 

nasza nauczycielka Eliksirów otrzymała kosz wypełniony po brzegi czekoladowymi 

żabami oraz kilkoma butelkami ognistej whisky.  Bardziej urokliwa od samego 

podarunku była tylko dołączona do niego karteczka, na której odręcznie zapisano: 

„Dla najcudowniejszej Pani profesor…” 

Ściągi 

ZZaakkllęęcciiaa  cczzaarrnnoommaaggiicczznnee  ((pprrzzyykkłłaaddoowwee))::  

aa))  BBuuffffoo  ––  nniisszzcczzyy  rróóżżddżżkkęę,,  

bb))  BBeerrnniiccoovviioouuss  ––  zzaakkllęęcciiee  wwyywwoołłuujjąąccee  śścciiaannęę  ooggnniiaa  

cc))  RRaakkhhyyllaa  ––  zzaakkllęęcciiee,,  kkttóórree  ppoozzbbaawwiiaa  oossoobbęę  dduusszzyy,,  

dd))  EElliimmiinniioo  ––  ccaałłkkoowwiittaa  ttrraannssmmuuttaaccjjaa  oodd  kkttóórreejj  nniiee  mmaa  ooddwwrroottuu  

ee))  SSeerrvveenneeddeess  ––  zzaakkllęęcciiee,,  kkttóórree  łłaammiiee  wwsszzyyssttkkiiee  kkoośśccii  

ff))  PPaarraallyyssiiss  ––  ppaarraalliiżżuujjee  ooffiiaarree  
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ZZaakkllęęcciiaa  pprraaddaawwnnee  ((pprrzzyykkłłaaddoowwee))::  

aa))  BBllooooddbblloonnss  ––  zzaakkllęęcciiee  ppoolleeggaajjąąccee  nnaa  ooddddaanniiuu  wwłłaassnneeggoo  żżyycciiaa  zzaa  iinnnneeggoo  cczzłłoonnkkaa  

nnaasszzeejj  rrooddzziinnyy..  

bb))  MMyytthhaall  ––  mmoożżee  ooddbbiićć  kklląąttwwee  MMoorrttaaddddiinn..  UUżżyywwaannee  ddoo  oobbrroonnyy  sszzkkóółł  oorraazz  iinnnnyycchh  

wwaażżnnyycchh  bbuuddyynnkkóóww..  

cc))  MMoorrttaaddddiinn  ––  zzaakkllęęcciiee  uuśśmmiieerrccaajjąąccee,,  mmooccnniieejjsszzee  oodd  AAvvaaddaa  KKeeddaavvrraa  

dd))  NNiiggttyyccrryytt  ––  zzaakkllęęcciiee  ddzziięękkii  kkttóórreemmuu  mmoożżnnaa  bbyyłłoo  pprrzzeetteelleeppoorrttoowwaaćć  pprrzzeeddmmiioott  

zz  ddrruuggiieeggoo  kkoońńccaa  śśwwiiaattaa..  

Opowiadanie   

 

W tym wydaniu Newsville zaczynamy pierwsze opowiadanie z bloga Zuzamenki. 

Dajcie znać, czy Wam się podoba - wtedy opowiadania tej blogerki będą 

kontynuowane bądź zmienione na coś innego. 

 

„Potrójny pogrzeb” 

Był piękny dzień. Słońce oświetlało okolicę, a chłodny wiaterek dawał orzeźwienie. 

Minęły 2 tygodnie od pamiętnej walki Harry'ego z Voldemortem. "Prorok Codzienny" 

aż huczał o tym co się stało, jednak nikt w Norze nie miał ochoty tego czytać. 

Wszyscy stali teraz nad trzema grobami. Było już po pogrzebie, ale nikt nie miał 

zamiaru wracać do domu. Harry spojrzał na pierwszy nagrobek. 

FRED WEASLEY 

Przypomniał sobie te dobre czasy. Fred zawsze lubił żartować, zawsze był taki 

optymistyczny. Umarł z uśmiechem na ustach. 

Spojrzał dalej: 

NIMFADORA LUPIN 

Na ostatnim nagrobku widniał napis: 

REMUS LUPIN 

http://harry-potter-dalsze-losy-opowiadania.blogspot.com/
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Harry poczuł nagły przypływ smutku. Ich syn, Teddy, tak jak on nie będzie miał 

rodziców. Był zły na siebie - czuł się odpowiedzialny za ich śmierć. On został Ojcem 

Chrzestnym tego dziecka. I on przysiągł sobie, że będzie najlepszym Ojcem 

Chrzestnym na świecie. Ale wiedział, że nie zastąpi mu rodziców. Póki co Teddy 

znajduje się u matki Nimfadory. 

Nie był pewny, czy chce zabierać tej kobiecie to dziecko. Przecież umarł jej mąż 

i córka. Nie ma nikogo. Na razie jednak ustalili, że Teddy będzie u babci. Harry nie 

wiedział, gdzie teraz zamieszka, co będzie robił. Dlatego póki co nie może zająć się 

dzieckiem. 

Harry ocknął się z namysłu. Rozejrzał się po ludziach. Pani Weasley stała wtulona 

w Artura Weasleya. Chyba płakała - Harry zauważył to po jej drganiu. Dalej stali 

Charlie i George. Miny mieli nietęgie. Fleur złapała Billa za rękę. Ten patrzył się tępo 

przed siebie. Hermiona oparła głowę o ramię Rona. Oczy miała napuchnięte. Ron miał 

kamienną twarz. 

I ostatnia osoba - Ginny. Gdy Harry na nią spojrzał poczuł nagły przypływ ciepła. Fala 

gorąca oblała go od głowy, aż po same stopy, a w brzuchu poczuł motylki. Tak było już 

od jakiegoś czasu, za każdym razem gdy na nią patrzył. A pierwszy raz poczuł to 

oglądając jej imię na Mapie Huncwotów. Nie widział o co chodzi - potem zdał sobie 

sprawę, że chyba ją kocha. 

Oczywiście wcześniej też żywił do niej uczucia - ale to nie była miłość. Bardziej 

zauroczenie. Myślał, że jak to się skończy będą razem. Chciał z nią porozmawiać, 

zapytać, co z nimi. Ale to nie był czas. Każdy czuł się podle. A do żadnej dziewczyny 

nie czuł tego co do niej - nie wiedział, co się z nim dzieje. 

Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że Ginny cicho szlocha. Wyglądała tak pięknie. Ona 

bardzo rzadko płakała, prawie w ogóle. Cieszyło to Harry'ego - nigdy nie wiedział jak 

się zachować, gdy ktoś płakał. 

Lecz teraz było to zrozumiałe. Stoi nad grobami trzech wspaniałych ludzi - w tym jej 

brata. 

Jego nogi same skręciły w jej stronę. Nim się obejrzał był przy niej i przytulał ją 

mocno. Poczuł kwiatowy zapach jej włosów. Bał się, że zacznie się wyrywać, krzyczeć. 

Ale nie zrobiła tego. Harry nie wiedział co ona do niego czuje. Bał się tego. 

Ale Ginny odczuwała to samo. Ona poczuła te przepływy ciepła już wtedy, gdy 

zobaczyła go pierwszy raz. Z wiekiem na wiek czuła to coraz mocniej. Teraz poczuła 

tsunami ciepła. Na to czekała, tego było jej trzeba. 
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Pani Weasley, która właśnie oderwała się od męża otarła oczy i spojrzała na nich. Od 

razu znowu się popłakała i wtuliła w Artura. Nie były to łzy smutku, tylko wzruszenia. 

Harry'ego traktowała jak własnego syna, więc komu by miała oddać swą córkę, jak nie 

jemu? Ona nie wiedziała, co się działo w Hogwarcie. Nie miała pojęcia, że byli razem. 

Myślała, że między nimi jest tylko przyjaźń. Bardzo się myliła. 

Nie zauważyła jak Ginny cierpiała po zerwaniu z Harrym. Najmłodsza z Weasleyów 

wychowała się z samymi chłopakami. No i mamą. Już dawno wiedziała jak panować 

nad uczuciami, tak by nikt się nie zorientował. Dlatego nie płakała i lamentowała po 

zerwaniu z Harrym. A z resztą - była pełna nadziei, że wrócą do siebie. Ona wiedziała, 

że on będzie jej.  

- Powinniśmy już wracać - powiedział cicho pan Weasley. 

Każdy posłusznie ruszył w stronę Nory. Ginny oderwała się od Harry'ego i zmierzała za 

innymi. 

Przepis 

 

Przepis na konfiturę Dumbledore’a  
 

Składniki:  
• 0,5 kg malin  
• 200 g cukru  
• 200 ml wody  
 

Przygotowanie:  
• W garnku (najlepiej z grubym dnem) zagotuj wodę z cukrem.  
• Ostrożnie dodaj do niego wcześniej delikatnie opłukane maliny.  
• Gotuj na małym ogniu przez 30-40 minut.  
• Podczas gotowania może pojawić się jasna szumowina, którą należy zebrać łyżką.  
• *Zamiast mieszać konfiturę łyżką, lepiej potrząsać garnkiem co jakiś czas, aby owoce 
zachowały się w jak najlepszych kawałkach.  
• Po upływie danego czasu wyłącz piec, niech konfitura przestygnie.  
• Następnie podgrzej ją i smaż, aż zgęstnieje.  
• Jeszcze gorące konfitury przełóż do słoiczków.  
• *Dla możliwości dłuższego przechowywania konfitury można zapasteryzować 
słoiczki. Należy trzymać je około 10 minut w garnku z gorącą wodą. 
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Konkurs 

 

W tym wydaniu czeka na Was krzyżówka z OnMS. Do odgadnięcia po obrazkach jest 

11 magicznych stworzeń. Za każdą poprawną odpowiedź możecie uzyskać 2 pkt, 

natomiast za poprawne wyjaśnienie hasła głównego – 3 punkty. Macie czas do 

1.06.2016 r. do północy. Odpowiedzi wysyłajcie na maila: nicolas.wand@interia.pl. 

ŚWISTOKLIK DO KRZYŻÓWKI 

mailto:nicolas.wand@interia.pl
http://learningapps.org/display?v=pzf9jva2k16

