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Osobistości od drugiej strony: Federico Castillo 

[W piwniczce młodej dziennikarki panował półmrok, a na jej środku były 

przygotowane dwa fotele. W końcu do pomieszczenia weszła Rosalia wraz z jej 

dzisiejszym gościem, Federico Castillo. Gestem dłoni zaprosiła go na jeden z foteli.] 

Witaj, Federico. [Uśmiechnęła się promiennie do chłopaka, z którym w tym roku 

pracowała na co dzień.] Dziękuję Ci za spotkanie. Zacznijmy od pierwszego 

pytania. [Spojrzała na swoje notatki.] Jak wyglądały Twoje początki w 

Świecie Magii? Od zawsze byłeś sławnym Federico Castillo? Czy to może 

Ramesville było Twoim pierwszym krokiem tutaj? 

[Zarzucił nogę na nogę, popijając 

kawę z filiżanki.] Moje początki... 

[Zamknął oczy, przenosząc się w 

czasie.] Swoje podboje w Świecie 

Magii rozpocząłem jakoś we 

wrześniu 2012 roku. Jak to świeżak, 

nie miałem w ogóle pojęcia, na czym 

to polega. Pytałem przypadkowych 

ludzi, o co tutaj chodzi, jak to 

wszystko wygląda. Czułem totalne 

zdezorientowanie... [Zamyślił się, 

biorąc kolejny łyk swojego napoju, 

zerkając na redaktor po fachu, która 

z niecierpliwością nie mogła doczekać się tego wywiadu.] Swoje kroki zacząłem w 

jednej z najbardziej sławnych i znanych placówek – Uniwersytecie Magii i 

Czarodziejstwa [UMiC], która na chwilę obecną jest szkołą zamkniętą. Na moje 

szczęście, poznałem tam wiele fantastycznych osób, z którymi mam kontakt do dziś. 

[Zerknął w stronę samopiszącego pióra Rosalii, które zanotowało dokładnie to, co 

mówił, a nie to, co u Rity Skeeter – bzdury i łgarstwa.] Swoje początki zacząłem pod 

zupełnie innym imieniem i nazwiskiem, niż mam obecnie. Niektórzy mogą znać mnie 

jako Dravena Gilberta, który był i nadal jest ślizgońskim rozrabiaką, który zawsze 

musiał dodać swoje trzy grosze do każdej sytuacji na zajęciach. Taki typowy Ślizgon z 
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książek J. K. Rowling. Tyle, że znacznie ambitniejszy, sprytniejszy i wykazywał o wiele 

więcej empatii względem innych osób. 

Ciekawie, ciekawie. [Delikatnie machała swoją zgrabną nóżką.] Muszę 

przyznać, że jakoś mi to do Ciebie nie pasuje. [Zaśmiała się.] W naszej 

społeczności, a nawet w samym Ramesville, mamy dużo związków 

rodzinnych i romantycznych. A jak jest z Tobą? Co o tym sądzisz? 

Jak to mówią, jest to jedna wielka rodzina, a każdy jest z każdym związany – czy tego 

chce, czy też nie. Jedna osoba może być dla drugiej zarówno ojcem, synem, wnukiem, 

wujkiem, czy co tam tylko chcecie. I to jest poniekąd fajne urozmaicenie, bo można 

dowiedzieć się ciekawych rzeczy – zarówno o nas samych, jak i innych. 

[Odpowiadając, w międzyczasie poprawił się na siedzeniu, dalej utrzymując 

kontakt wzrokowy z panią redaktor.] Ja sam w naszej Akademii jestem 

spokrewniony z prawie każdym. Ostatnio się dowiedziałem, że nawet z dyrektorem 

Thundershoutem ze względu na jego pokrewieństwo z moim ŚM-owym bratem, 

dyrektorem Crispinem Stewartem. Przekłada się to na to, że Jego luba, dyrektor 

Isabella Stewart, również należy do mojej ŚM-owej rodziny. No i nie zapominajmy o 

mojej wspaniałej i jedynej takiej kochanej córeczce, dyrektor Lily Taylor! Mam 

również w Ramesville moją fantastyczną 

wnusię, profesor Alaskę White oraz 

niesamowitego wnuka, profesora Alana 

Moonstone'a. [Posłał redaktorce 

szyderczy uśmiech.] No i wisienka na 

torcie! Pani redaktor! [Zatrzepotał 

brwiami.] Moja wnuczka, o ile dobrze 

pamiętam. [Cichutko zachichotał, 

delikatnie unosząc swoje kąciki ust ku 

górze.] Tak że, podsumowując to 

wszystko... Tak. Uważam, że jeśli ktoś dba 

o kogoś i efekt jest odwzajemniony, to 

dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować, 

jeśli to nie jest nic złego? 

Dokładnie, wnuczka! [Uśmiechnęła się szerzej, ciesząc z tego, że pamiętał i przed 

kolejnym pytaniem zaczerpnęła łyk niebiańskiej herbatki.] Czy zamierzasz w 
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normalnym roku zapisać się na ucznia, a może nauczyciela naszej 

placówki? Co dla Ciebie jest lepsze – bycie uczniem czy nauczycielem? 

To pytanie zadaje mi wiele osób... [Zatrzymał się, przegryzając dolną wargę i 

zastanawiając się przy tym, jak ubrać w słowa to, co chce powiedzieć.] Szczerze 

powiem, że ostatni raz uczniem, nie licząc obecnego roku szkolnego, byłem w 2013 

roku. Po tym czasie byłem jedynie wykładowcą w paru szkołach oraz dyrektorem 

dwóch placówek. Nie wyobrażałem sobie, że jeszcze kiedykolwiek wrócę na uczniaka, 

a tym bardziej, że zostanę Prefektem Naczelnym. Nie sądziłem, że aż tak ponownie się 

wkręcę w „ŚM-owanie” po prawie pięciu latach przerwy. Nie lubię stać w miejscu, 

dlatego zawsze piąłem się w górę. W swojej 

realnej pracy odpowiadam za szkolenie i rozwój 

ludzi, dlatego uwielbiam godzić to, co robię w 

rzeczywistości z tym, co mogę robić tutaj – 

wirtualnie. Więc tak.... [Wypuścił z siebie trochę 

powietrza, bowiem zapomniał o tym, że oprócz 

gadania, trzeba również oddychać.] Wolę 

nauczać i prowadzić zajęcia, co – mówiąc 

skromnie – wychodzi mi całkiem, całkiem 

nieźle. Wyszkoliłem niejedno, wspaniałe 

pokolenie uczniów i widziałem, jak rozwijają 

swoje skrzydła i karierę w Świecie Magii. Jest to 

wspaniałe uczucie widzieć, jak można zarazić 

entuzjazmem i tym, co się lubi innych. 

Zwłaszcza mając opiekę nad domem – jesteś 

bliżej ludzi, możesz z nimi porozmawiać, 

podzielić się, pomóc w trudnych sprawach, a nawet zatrzymać, gdy mają chwilę 

wątpliwości i chcą odejść z ŚM-u. Jestem dumny ze wszystkich swoich 

podopiecznych, jak również ze wszystkich uczniów, których miałem okazję nauczać. 

[Tutaj się zatrzymał, ocierając łezkę, bowiem emocje były silniejsze od niego.] Każde 

stanowisko ma swój urok – swoje zalety, jak również wady. Uczeń czy profesor. 

Trzeba dostosować się do roli i po prostu nią grać – jak w teatrze! [Odpowiadając, 

wziął kolejny łyk swojej kawy, gdyż czekał go bardzo, bardzo długi dzień.] Czy 

zapiszę się na ucznia bądź profesora w przyszłym, normalnym roku szkolnym... Jeśli 

chodzi o ucznia, to raczej nie. Jak już, to tylko z doskoku, gdyż po obecnym roku 
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szkolnym i posiadaniu odznaki Prefekta Naczelnego strasznie i tak nagiąłem swój 

grafik, jednak nie żałuję. Takie wrażenia są na całe życie. Kreując postać Dravena 

Gilberta, nie mogłem nigdy liczyć na to, że książkowy Ślizgon zostanie Prefektem 

Naczelnym. Zawsze byłem domowym, który był pupilkiem profesorów – nawet 

pomimo tego, że potrafił rozwalić lekcję i wspomagał innych Naczelnych. Jest to dla 

mnie również nowe doświadczenie, ale uważam, że podołałem. Ponad połowa roku za 

nami, a nie było dnia, żebym czegoś nie zrobił dla społeczności Akademii. Odznaka, 

którą zostałem odznaczony przez Dyrekcję oraz swoich Opiekunów, zostanie ze mną 

do końca życia, bo swój pierwszy raz pamięta się do końca życia. [Zachichotał, 

poprawiając swoją odznakę na szacie.] Natomiast jeśli chodzi o nauczyciela, to jeżeli 

dostanę ciekawą propozycję, to zapewne chętnie ją 

przyjmę. Społeczność Ramesville jest wspaniała i 

bardzo dobrze mi w tym gronie. 

Bardzo się cieszę, że Ci się u nas podoba. 

[Skinęła głową w jego stronę i przeczytała kolejne 

pytanie.] Jak radzisz sobie z łączeniem czatu 

z realnym światem? Czy masz jakiś przepis 

na organizację czasu zarówno w ŚM-ie, jak i 

poza nim? 

Nie ma na to złotego środka. To jest zależne od 

naszego realnego rozkładu obowiązków. Każdy 

doskonale wie, ile może przeznaczyć czasu na 

dodatkowe zajęcia w Internecie. Nigdy nie 

stawiałem i nie będę stawiać wirtualnych rzeczy ponad te realne. Jeśli chodzi o 

przyjaźnie, które się zawarło, to uważam, że należy je pielęgnować, o ile rzeczywiście 

one coś dla tej osoby znaczą. Nieważne, czy jesteście razem w jednej szkole, czy może 

ktoś już z ŚM-u odszedł... Kto będzie chciał przyjaźń zachować, ten ją zachowa. 

Bardzo ładnie powiedziane, bardzo ładnie. [Przyznała mu rację.] W innej 

szkole nauczasz Wampirologii i Obrony przed Czarną Magią. Czy od 

zawsze chciałeś tego uczyć? A może jest coś innego, w czym chciałbyś się 

sprawdzić? 

Tak, to prawda. Wampirologia to mój pierwszy przedmiot, z którym związałem się na 

dłużej i poświęciłem mu bardzo dużo czasu, aby opracować starannie i dokładnie 
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materiały do realizacji zajęć z uczniami. Zawierają one zarówno teorię, jak również 

praktykę. Uwzględniłem także wycieczki klimatyczne do różnych rejonów, gdzie 

można poznać klany oraz sekty wampirze, co do tej pory było niespotykane i 

niestosowane przez resztę wampirologów. Wychodzę z założenia, że zajęcia mają 

jednocześnie uczyć i bawić. Nie jestem zwolennikiem podawania drętwych definicji, 

które po paru dniach zapominamy i 

na nic się nam nie zdają. [Wziął 

kolejny łyk swojego napoju, gdyż 

dzisiaj wyjątkowo go suszyło, a na 

jego nieszczęście, nie zjadł również 

śniadania.] No ale nie będę tutaj 

robił jakieś autoreklamy. Kto był, ten 

wie. [Zachichotał, gładząc swój 

delikatnie zarośnięty policzek.] 

Natomiast jeśli chodzi o Obronę 

przed Czarną Magią... Jest to 

przedmiot, na którym skupiłem się 

przed swoim odejściem, a jego 

realizacją zająłem się na poważnie dopiero po moim powrocie – czyli teraz. Mam 

przygotowany wyśmienity plan nauczania, który zarazi do tego przedmiotu 

niejednego adepta, poszukującego magicznych i niezapomnianych wrażeń.  

Może i ja się pojawię na Twoich zajęciach. Zobaczymy, na co mi czas 

pozwoli. [Puściła do niego oczko.] Jesteś typem osoby, która przyszła do ŚM-

u z wiedzą o Potterze? Chodzi mi tutaj o czytanie książki. A może, jak 

niektórzy, nic nie wiedziałeś i nie oglądałeś ani jednej części serii? 

Jestem typem osoby, która z biegiem czasu dostawała nową zawartość powieści o 

magicznych przygodach Harry'ego Pottera. Pamiętam czasy, gdy razem ze znajomymi 

nie mogliśmy doczekać się wyczekiwanego miesiącami nowego filmu czy też książki. 

Jestem fanem z krwi i kości. Posiadam tatuaże z uniwersum HP oraz niedawno 

dostałem od mojej kochanej narzeczonej, Beauty, wspaniałą książkę, która została 

wydana na 20-lecie. Nawet nie wiecie, jakie wielkie oczy zrobiłem, widząc paczkę w 

swojej pracy, a gdy otworzyłem ją, ujrzałem zielonkawą okładkę i już wiedziałem, co 
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to jest! Jeszcze raz dziękuję Ci z całego serduszka, bo wiem, że będziesz czytała ten 

artykuł. [Posłał jej buziaka.] 

O! Proszę bardzo, ja też kupiłam sobie zielonkawe wydanie! [Pochwaliła się 

swoją zdobyczą.] Na koniec, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? 

Ależ oczywiście, to moja ulubiona część wywiadu! [Zaśmiał się jak Fede, nie mogąc 

wziąć ponownie, głębokiego oddechu.] Na samym początku chciałbym pozdrowić 

wszystkich tych, którzy przebrnęli przez ten artykuł – niezależnie od powodu. Czy to 

dlatego, że chcieliście mnie poznać, czy to dlatego, że chcieliście sprawdzić, czy 

posiadam jakieś mroczne sekrety. Jest to bez znaczenia! Dziękuję Wam bardzo za to, 

że wytrwaliście do końca! Poza tym chciałbym pozdrowić moją ściśle bliską ŚM-ową 

rodzinę, którą mam już bardzo długo i pomimo zgrzytów, trzymamy się razem, a są 

to: Lily Taylor, Alan Moonstone, Alaska 

White, Stacy Colleville oraz Crispin 

Stewart. Oprócz tego pozdrawiam 

wspaniałe, nowe osoby, które miałem 

okazję poznać: Karola Whiteowl, Arię 

Carter, Olivię Slytherin, Morię Nerios, 

Kazbiela Thundershouta, Isabellę Stewart, 

Alice Wright, Rosalię Rossard-Schmitt, 

Vicky Lee-Rietveld, Deborę Magnael-Bee, 

Emmę Scott, Vesper de Laurentiis, Miry 

Black oraz Harry'ego Pottera. Bez Was 

Akademia nie byłaby taka, jaka jest, tak że jesteście wspaniali, że współtworzycie tę 

cudowną placówkę, sprawiając, że każdy dzień w niej jest niezwykły i pełen wrażeń! 

[Posłał im buziaka – każdemu z osobna, zapraszając na posiadówkę, gdzie będzie 

toczyło się kremowe piwo, a stoły zostaną zapełnione przez wypieki dyrektor 

Taylor.] 

Ojej! [Zaśmiała się na jego pozdrowienia.] Dziękuję Ci jeszcze raz za wywiad i 

do zobaczenia! [Pożegnała się z Federico, wręczając mu drobny podarek.] 
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Z magicznej biblioteczki 

Pod Taflą 

Jak mogliście zauważyć po poprzedniej recenzji, bardzo lubię książki, które – oprócz 

ciekawej fabuły i bohaterów – poruszają też ważny temat. Ostatnio była to tolerancja 

na tle religijnym i kulturowym, tym razem jest to feminizm. Przedstawiam zatem 

debiut pisarski Louise O’Neill – „Pod Taflą’’. 

Na początku warto wspomnieć, że „Pod Taflą” to retelling znanej nam z dzieciństwa 

Małej Syrenki. Niech Was to jednak nie zwiedzie, bo ta opowieść ma mało wspólnego 

z jej disneyowskim odpowiednikiem. Główną bohaterką jest syrena Gaja, najmłodsza 

i najpiękniejsza córka Władcy Mórz. Gaja 

niecierpliwie wyczekuje swoich piętnastych 

urodzin, aby móc wyruszyć na ląd i pójść 

śladem swojej zaginionej matki. A dokąd te 

ślady prowadzą? Oczywiście na ląd. W 

Królestwie jednak panują surowe zasady, 

których każdy, a tym bardziej córki Króla, 

muszą przestrzegać. Zero kontaktu z ludźmi i 

wypływania na powierzchnię wody, a jedynym 

wyjątkiem jest dzień piętnastych urodzin każdej 

syreny. Musicie wiedzieć, że życie pod wodą nie 

jest wcale takie łatwe… a na pewno nie dla 

kobiet. Mamy tutaj idealny przykład 

uprzedmiotowywania płci pięknej. No bo 

właśnie, jedyne, co mają robić kobiety, a 

właściwie dziewczynki, to wyglądać pięknie i być całkowicie posłusznymi. To ojcowie 

decydują tutaj o życiu miłosnym ich córek – nie inaczej było również w przypadku 

głównej bohaterki, czyli Gai. 

„Dziecko, tłumaczyłam ci już nieraz, że jeszcze nikt w tej rodzinie nie zyskał 

szczęścia, kierując się własnymi pragnieniami. Dla kobiety marzenia o tym, 

by mieć więcej niż może, zawsze kończą się cierpieniem i płaczem małych 

dzieci za kimś, kto nigdy już nie wróci.” 
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Tak więc, w dniu swych piętnastych urodzin, Gaja wyruszyła na spotkanie z 

upragnionym lądem. Tam – tak samo jak w wersji Disneya – ratuje mężczyznę i 

zakochuje się w nim… i tutaj znowu wracamy do „księżniczkowej” wersji. Oczywiście 

wyrusza do Wiedźmy Morskiej i błaga ją o nogi. 

Ta przystaje na jej prośby, chociaż – jak 

wiadomo – nie ma nic za darmo, nawet w 

świecie syren. Tak też oddaje swój piękny głos i 

ogon za nogi. Jest też jeden mały haczyk – 

każdy krok stawiany przez dziewczynę będzie 

jej sprawiał niewyobrażalny ból. Zauroczona 

księciem syrena, przystaje na tę umowę, 

nieświadoma tego, w jaki koszmar się pakuje… 

Jednak czy nawet najgorszy ból fizyczny będzie 

gorszy od tego psychicznego zadawanego jej 

przez ojca i przyszłego męża w głębinach 

oceanu?  

Z chęcią opowiedziałabym Wam dalsze losy i 

okrucieństwa, jakie spotykają naszą główną bohaterkę, ale spoilerować oczywiście nie 

będę. Zachęcam jednak do przeczytania tej pozycji, bo naprawdę warto! 

„Pogodziłam się z moim przeznaczeniem: nigdy nie dane mi będzie zaznać 

prawdziwej miłości. Dla wysoko urodzonych panien taki los jest zresztą 

czymś zwyczajnym — oczekiwano od nas, że zadowolimy się urodą, 

bogactwem i statusem. Możliwe, że marząc o szczęściu, przejawiam pychę. 

Ale wciąż jestem głodna, głodna czegoś więcej. To pragnienie wypala mi 

dziurę w brzuchu i wydrąża mnie.’’ 

 

„Ból i wola życia znaczą wszystko na tym świecie”  

Na „Stulecie chirurgów” trafiłem przez przypadek i to był jeden z najlepszych 

przypadków, jakie mogły mi się przydarzyć. Jürgen Thorwald, korzystając z zapisków 

swojego dziadka, chirurga, H. St. Hartmanna, tworzy fenomenalne dzieło 

przeprowadzające czytelnika przez pionierskie wydarzenia medyczne. Poznajemy 
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historie z czasów przed odkryciem narkozy, co – jak głosi motto tej książki – było 

początkiem historii chirurgii.  

„Wszystko, co było przedtem, jest tylko nocą niewiedzy, cierpienia i 

bezowocnego macania w ciemności.” 

Wiek XIX jest niezwykle brutalny dla ludzi cierpiących na choroby wymagające 

ingerencji we wnętrze ciała ludzkiego. Narzędzia, z którymi ma się wtedy do 

czynienia, to głównie nóż rzeźnicki, piła do drewna i żelazo. Na łamach powieści 

przewija się wiele osób, które przyczyniły się do rozwoju medycyny. Myślę, że pewnie 

sporo osób kojarzy Roberta Listona z operacji 

zakończonej 300% śmiertelnością, choć tak 

właściwie szpital tego chirurga miał jeden z 

niższych, jak na tamte czasy, wskaźnik 

śmiertelności pacjentów. A to za sprawą 

wyjątkowej szybkości, z jaką Liston 

przeprowadzał zabiegi. Potrafił amputować nogę 

w około dwie minuty, a to, że w takim pośpiechu 

pacjent mógł stracić jądra, było najmniejszym 

problemem. Bowiem czas operacji bez 

znieczulenia był niezwykle znaczący.  

No właśnie, co ze środkami znieczulającymi, co z 

narkozą? Thorwald przedstawia również 

pionierów w tych dziedzinach. Czy ich historie 

mają szczęśliwe zakończenie? No cóż, na pewno nie wszystkie. Horace Wells, 

wykorzystujący do znieczulania gaz rozweselający, w wyniku bardzo niefortunnych 

zdarzeń i wpływu tego środka na umysł ludzki, popełnił samobójstwo, i to – o ironio – 

samobójstwo pod narkozą.  

Nie jest to jedyny przykład chichotu historii, drwiącej z ludzi i ich osiągnięć. Ignaz 

Semmelweis, prekursor aseptyki, wprowadzający w klinikach, w których pracował, 

obowiązek mycia rąk i czyszczenia narzędzi chirurgicznych, (tym samym zmniejszając 

śmiertelność w jednym ze szpitali z prawie 20% do około 2%), człowiek, który pojął, 

że przeprowadzanie operacji zaraz po oględzinach zwłok w prosektorium to nie jest 

dobry pomysł, sam zmarł na zakażenie.  
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Duże wrażenie wywarł na mnie rozdział o cesarskim cięciu i koszmarze, przez jaki 

musiały przechodzić kobiety, mające problem z urodzeniem dziecka w sposób 

naturalny. Francois Russet w swoim podręczniku z roku 1581, dotyczącym właśnie 

tego zabiegu, pisał:  

„W czasie operacji nie ma krwawienia, ponieważ dziecko w ciele matki przez 

długi czas ciąży wessało w siebie jej krew. Reszta zamieniła się w mleko.”  

Tenże podręcznik był wykorzystywany jeszcze przez długie lata po śmierci autora. 

Pojawiały się także wątpliwości, czy ów autor w ogóle widział kiedykolwiek taką 

operację. Cesarskie cięcia tym sposobem tak często się nie udawały, że szukano 

innego wyjścia. Przytoczę tutaj przerażający fragment:  

„Jeszcze bardziej rozpaczliwa była chyba metoda Anglika, Jamesa Lucasa, ze 

szpitala w Leeds. Chciał przez kurację głodową i wyczerpujące upuszczanie 

krwi osiągnąć to, że czaszka dziecka pozostanie miękka i łatwiej przeciśnie się 

przez zwężone drogi porodowe”.  

Książka jest niesamowita. Wprawdzie pełna zaduchu, 

smrodu zakażeń ropnych i zbryzgana krwią, ale nadal 

niesamowita. Często wywoływała u mnie zdumienie, 

lekkie obrzydzenie, marszczenie czoła i ekscytację. 

Myślę, że może spodobać się wszystkim, nie tylko 

osobom, które interesują się literaturą historyczną czy 

medycyną, ale ludziom po prostu ciekawym świata. No i 

zawsze można zabłysnąć przed znajomymi, opowiadając 

im historię o operacji dziesięciokilogramowego guza 

jajnika przeprowadzanej w akompaniamencie psalmów 

śpiewanych przez pacjentkę i wrzeszczącego tłumu, 

grożącemu operującemu chirurgowi, rzekomemu mordercy, stryczkiem. 
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Opowiadanie: Powierzona misja 
Alice, Scarlett i Cecily stały osłupiałe. Patrzyły to na Nathalinę, stojącą mniej więcej w 

połowie drogi do stosu patelni, to na pięcioro postaci na owym stosie. Powietrze 

wewnątrz jaskini było nieruchome, a ciszę urozmaicały oddechy. Milczenie przerwała 

Scarlett.  

 – Może coś zrobimy? Nie wiem, na przykład pójdziemy do nich? 

 – Chyba nie mamy innego wyjścia, ale czy nie lepiej najpierw zapytać Nathalinę, o co 

tu chodzi? – odparła Alice z nieskrywaną obawą. 

 – To idźmy. 

Dziewczyny ruszyły. Przechodziły wzdłuż niezliczonych kolumn i rzędów patelni. Po 

jaskini niosło się echo kroków kursantek. Grota okazała się o wiele dłuższa niż 

wydawała się wcześniej. Jednak 

po kilku minutach marszu w 

ciszy Alice, Cecily i Scarlett 

dotarły do profesorki.  

 – Profesor Maloy? – niepewnie 

zaczęła Cecily. 

Nathalina uciszyła dziewczynę 

machnięciem ręki i wskazała na pięcioro postaci. Testralki próbowały jeszcze 

dowiedzieć się czegoś od profesorki, ale ta uparcie wskazywała na stos. Po ostatniej 

nieudanej próbie rozmowy, kursantki ruszyły we wskazywanym przez Nathalinę 

kierunku.  

Dalsza droga nie różniła się wiele od poprzedniej części wędrówki. Marsz przebiegał w 

ciszy i bez większych problemów. Monotonna podróż w końcu dobiegła końca. Alice, 

Cecily i Scarlett zaczęły wspinać się po kopcu z patelni. Naczynia obsuwały się pod 

ciężarem trójki dziewcząt, co wcale nie pomagało im w pokonaniu trasy. 

Po wyczerpującym wchodzeniu na szczyt, oczom kursantek pokazały się twarze 

pięciorga postaci. Okazali się nimi prefekci. Zszokowane dziewczyny spojrzały po 

sobie, nie mając pojęcia, o co tu chodzi. Na dwóch fotelach siedzieli prefekci naczelni, 
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a za nimi stali prefekci domów. Na przód wyszła Scarlett, która miała najwięcej 

odwagi z całej trójki.  

 – Ej, o co tu chodzi? Czy to jakaś śmieszna gra? 

 – Scarlett, to wcale nie jest tak, jak myślisz – odezwał się Federico siedzący na fotelu 

po lewej stronie. – Potrzebowaliśmy czyjejś pomocy, ale nie wiedzieliśmy, do kogo się 

z tym zwrócić. Z tego właśnie powodu obmyśliliśmy taki plan, aby poprzez widmo 

profesor Maloy zwabić tutaj kogokolwiek.  

 – No okej. Tylko nie rozumiem, dlaczego nas tu ściągnęliście. Możecie to jakoś 

wytłumaczyć? 

 – Oczywiście. – Tym razem głos należał do Rosalii. – Przez kilka dni prowadziliśmy 

śledztwo dotyczące pobytu Isabelli. Ostatnio zniknęła i ślad po niej zaginął. Jak 

zapytaliśmy Crispina, gdzie znajduje się jego małżonka, powiedział, że miała ważne 

sprawy do załatwienia w Ministerstwie. My nie uwierzyliśmy w to, więc 

postanowiliśmy zacząć 

poszukiwania na własną rękę. 

Udało nam się ustalić mniej 

więcej miejsce pobytu 

dyrektorki, ale kiedy poszliśmy 

ją uratować, zostaliśmy 

nakryci i każda kolejna próba 

ratunku kończyła się tak samo. 

 – Z tego właśnie powodu 

potrzebowaliśmy nowych osób do tej misji. Nas już znają za dobrze, więc jesteśmy 

spaleni – dokończył Federico. 

 – Czyli to my mamy odwalić za was całą czarną robotę? – dopytała coraz bardziej 

zaniepokojona Alice. 

 – Ech… To nie tak. – Chłopak ciężko westchnął. – My naprawdę chcieliśmy zrobić to 

sami, ale nie wyszło. Nie poprosimy też o pomoc nikogo z nauczycieli, bo zaczną się 

niewygodne pytania. Znamy za to dokładnie miejsce przetrzymywania profesorki. 
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 – Niech będzie, że się zgadzamy, bo innego wyjścia nie widzę. – Scarlett 

odpowiedziała w imieniu swoim i swoich koleżanek. – Tylko potrzebujemy 

jakiegokolwiek zarysu sytuacji i tego miejsca, w którym jest Isabella. 

Emma, Debora i Vicky, które do tej pory 

stały i nic nie robiły, odeszły na bok, 

odsłaniając mapę naprawdę sporych 

rozmiarów. Widniał na niej dokładny 

zarys wyspy z zaznaczonym miejscem 

przetrzymania dyrektorki. Całe 

nadbrzeże, od każdej strony, otaczały 

wierzby bijące rozstawione tak, aby nie 

dało się między nimi bezpiecznie przejść. Dalej za nadpobudliwymi roślinami 

rozciągał się ogromny las, z którego w kilku miejscach wystawały wieżyczki, w których 

przebywali strażnicy. Na środku wyspy w miejscu, w którym las już się przerzedzał, 

wyrastała wysoka, stroma góra. To właśnie tam było zaznaczone miejsce 

przetrzymywania Isabelli. Mapa była tak dokładna, że można było na niej zobaczyć 

każdy mały szczegół lasu, nadbrzeża i góry, która była z jakiegoś dziwnego materiału.  

Kiedy Alice, Cecily i Scarlett zapamiętały jak najwięcej szczegółów z mapy, spojrzały 

na Rosalię i Federico. Cecily stała z założonymi rękami, patrząc z uniesionymi 

brwiami na tę dwójkę, a jej twarz mówiła „jak my niby mamy tego dokonać?”. 

 – Nic się nie martw, Cecily – zaczął chłopak, który zrozumiał, co chciała mu 

dziewczyna przekazać. – Mamy tu świstoklik, który przeniesie was do lasu. 

Stwierdziliśmy, że to będzie bezpieczne miejsce. Oprócz kilku niebezpiecznych 

stworzeń i ewentualnych patroli nic nie powinno wam grozić. — Mina Testralek 

zbladła, a Federico to zauważył, więc szybko dopowiedział. — Zawsze możecie się 

bronić. To przecież nie powinno być trudne.  

Całkowicie nieprzewidzianie Alice zadała pytanie, które nurtowało ją od początku. 

 – Dlaczego tu jest tyle patelni? 

Zanim ktoś z prefektów odpowiedział na to pytanie, dziewczyny usłyszały falę 

śmiechu. Spojrzały na siebie pytająco, ale ten wybuch wydawał im się całkowicie 

bezsensowny.  
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 – Ach.. Te patelnie… – Debora w końcu pierwszy raz się odezwała. – To są wszystkie 

patelnie, które udało nam się zabrać z tamtej wyspy. Były po prostu wszędzie. Nawet 

ta góra, którą widzicie na samym środku, jest z patelni. Nie mamy pojęcia, dlaczego 

akurat są to patelnie, ale wydawało nam się to trochę zabawne, aby zabrać ich trochę. 

Alice, Cecily i Scarlett były jeszcze bardziej zdziwione, ale teraz przynajmniej stało się 

dla nich jasne, czym jest ten dziwny materiał, z którego stworzona jest góra. Wtedy do 

głowy Cecily zawędrowała jeszcze jedna myśl. 

 – Wiecie, kim są porywacze albo dlaczego to zrobili? 

 – Porywacz na pewno uwielbia patelnie. Niby dlaczego miałby mieć z nich całą 

wyspę, skoro ich nienawidzi? – Emma wydawała się bardzo usatysfakcjonowana 

swoją odpowiedzią. – Nie wiemy dlaczego, ale pewnie chodzi o okup albo jakieś 

informacje dotyczące Akademii. W każdym razie trzeba uratować Isabellę. 

 – To jeszcze takie jedno pytanie. – W głowie Cecily pojawiało się coraz więcej 

niespokojnych myśli. – Jak wygląda ten świstoklik i jak będziemy mogły wrócić? 

 – To jest wasz środek transportu. – Rosalia wyciągnęła 

z kieszeni widelec i podała go Alice. – Pobawiliśmy się 

trochę w zaklęcia i udało nam się coś wymyślić. Jeżeli 

będziecie potrzebowały natychmiastowego powrotu, 

łamiecie widelec na pół i wtedy powinnyście się znaleźć 

z powrotem w tej jaskini. Spokojnie, widelec bez 

problemu się złamie na pół. – Rossard-Schmitt 

dokładała wszelkich starań, by dodać im otuchy. 

 – Czyli mamy pojawić się na ogromnej wyspie pełnej niebezpieczeństw, pokonać 

trasę z przeszkodami, wspiąć się na górę, uratować Isabellę, wrócić z nią bezpiecznie i 

udawać, że nic nie wiemy? 

 – Tak, w sporym skrócie. Na pewno dacie radę. Ruszajcie.  

Dziewczyny złapały za świstoklik, poczuły nieprzyjemne uczucie w brzuchu i 

zniknęły… 

Ciąg dalszy nastąpi... 
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Skrzacia Kuchnia 

Czekoladowy krem z batatów 

Składniki: 

• 2 średniej wielkości bataty; 

• 3 łyżki oleju kokosowego; 

• 3-4 łyżki kakao; 

• opcjonalnie miód lub cukier puder. 

Sposób przygotowania:  

Słodkie ziemniaki należy obrać i pokroić 

na ćwiartki, a następnie gotować aż do 

miękkości. Gdy ziemniaki ostygną, 

dodajemy kakao i olej kokosowy, po czym 

wszystko miksujemy na gładki krem. 

Próbujemy, czy jest odpowiednio słodkie, a 

jeżeli za mało – można dodać cukier puder 

lub miód i wymieszać. Całość przelewany 

do pucharków i schładzamy w lodówce. 

 

Makaron z serkiem wiejskim 

Składniki: 

• 1 średniej wielkości pomidor; 

• ½ drobno pokrojonej cebuli; 

• garść posiekanego szczypiorku; 

• garść drobno posiekanej bazylii; 

• 1 łyżka oliwy; 

• 2-3 łyżki serka wiejskiego; 

• sól i pieprz 

do smaku; 

• porcja 

ulubionego 

makaronu. 

Sposób 

przygotowania:  

Wybrany przez 

siebie makaron 

gotujemy i w tym 

czasie kroimy pomidora, cebulę oraz zioła. 

Na patelni lub w garnku rozgrzewamy 

oliwę i podsmażamy cebulę do zeszklenia, 

po czym wrzucamy pomidora i chwilę 

przesmażamy. Dodajemy sól i pieprz wedle 

upodobań. Gdy wszystko będzie gotowe, 

patelnię/garnek zdejmujemy z palnika i 

dodajemy posiekane bazylię oraz 

szczypiorek, a także serek wiejski i 

makaron ugotowany al dente. Wszystko 

mieszamy i gotowe!  

Smacznego!
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Ploteczkowy świat 

[Trzy kobiety siedziały razem przy stole, popijając 

herbatkę i rozmawiając o rozstaniu sławnej pary. 

Żadna z nich nie potrafiła wyjaśnić, jak do tego doszło, 

jednak to nie przeszkadzało im w spekulacjach i 

wymyślaniu coraz to nowych teorii. W końcu od tego były, 

prawda? Za to wszyscy je kochali!] 

 

Miłości, pary, rodziny, skandale… Na tym polegają ploteczki, więc i tym razem 

zaczęłyśmy węszyć! Alaska White oraz Stacy Colleville. Wiedzieliście, że są parą? 

No my właśnie też nie. Jeden z najbardziej skrytych związków AMR, który również 

ma swoje tajemnice! Tak jak w każdym związku, tak i w tym nadszedł kryzys i kłótnia. 

Powodem były – ku naszemu zdziwieniu – dzieci. Wychowanka domu Hipogryfów 

zarzuciła profesorce Mitów i Legend, że ta zjada ich wspólne dzieci! Czyżby pensja 

nauczyciela nie wystarczała na tak podstawowe rzeczy jak wyżywienie?   

* 

W ostatnim artykule wspomniałyśmy, że prefekt naczelna, Rosalia Rossard-

Schmitt, przystawia się do związku dwóch wychowanków domu Gromoptaków. Tak 

jak obiecałyśmy, przychodzimy z kolejną porcją 

ploteczek dotyczących wyżej wymienionej 

uczennicy! Niedługo po wydaniu gazetki Rosalia 

zmieniła swoje upodobania. Chyba uznała, że 

jednak woli mieć osobę w związku na 

wyłączność! Udało nam się dostrzec, że Rossard-

Schmitt coraz więcej czasu spędza z swoją 

„naczelną połówką” – Federico Castillo. Na 

każdej lekcji siedzą razem, a rozmawiając, 

uśmiechają się uroczo i rumienią się na swój 

widok… To chyba oczywiste znaki, nieprawdaż? 

Cóż… życzymy powodzenia, byle miłość nie 

zaćmiła im oczu. W końcu prefekci naczelni mają swoje obowiązki! 
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* 

Wszyscy możemy zauważyć, że dziwnym przypadkiem w AMR przeważają 

przedstawicielki płci pięknej i ciężko znaleźć dla siebie przystojnego pana. W tym 

roku do wakacyjnej kadry nauczycielskiej 

dołączył nowy profesor – Alan Moonstone. 

Już od samego początku zdobył wiele fanek, 

które biegały za nim na każdej przerwie po 

korytarzu. Słyszałyśmy nawet, że powstał 

oficjalny funclub, a koszulki z wizerunkiem 

profesora Moonstone'a już są na etapie 

tworzenia! Niestety, musimy zmartwić 

wszystkie uganiające się za nauczycielem 

uczennice i nauczycielki. Zauważyłyśmy, że 

ostatnio Alan wyjątkowo często podczas zajęć 

podchodził do Cecily Elton, niby pomagając 

jej w praktykach. Jednak czy taka pomoc wymaga tajemniczych uśmiechów i 

puszczania oczek? Zobaczymy, co z tego wyjdzie!  

* 

Nasza dyrekcja wydaje się wspaniała, czyż nie? Przepiękne dyrektorki, Isabella 

Stewart i Lily Taylor, a także nie mniej przystojni dyrektorzy, Crispin Stewart i 

Kazbiel Thundershout. Niestety, ale i oni mają swoje mroczne tajemnice, o które 

dbają, by nie wyszły na jaw. Na szczęście, Wy macie nas i odkryłyśmy jeden z ich 

sekretów! Otóż, gdy na szlaban do dyrekcji trafiają niegrzeczni uczniowie, dyrekcja 

ich… zjada! Okazuje się, że nie tolerują oni źle zachowujących się uczniów i by 

zachować renomę, przyrządzają ich sobie na kolację. Nie wiem, jak Wam, ale nam 

odechciało się źle zachowywać!  

* 

Ostatnio w nocy widziałyśmy, jak nasz profesor, Karol Whiteowl, wymyka się 

potajemnie ze swojej komnaty! Nie mogłyśmy się powstrzymać i posłałyśmy naszego 

tajnego szpiega za nim. Okazało się, że wyszedł na błonia w kierunku Zakazanego 

Lasu, gdzie po drodze dołączył do niego Brett Birkenstock! Interesujące, prawda? 

Dalej, nasz informator mówi, że niewiele pamięta, gdyż zniknęli mu za tajemniczą 
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mgłą. Jedynie z oddali pamięta widok zapalonych świec. Jak myślicie, czyżby profesor 

Whiteowl chciał przeprowadzić nielegalny rytuał na Brecie, a chłopakowi grozi 

niebezpieczeństwo? Na pewno nie zostawimy Was bez odpowiedzi!  

* 

Plotki nie byłyby plotkami, gdyby nie mówiły też o nowinkach dotyczących spraw 

sercowych. W zeszłym roku tytuł Łamacza Serc zdobył Domingo Borgia, ale za to w 

tym roku szaleje jego siostra, Karoline Grey. 

Co chwilę słyszymy o nowych randkach, na 

których była wspomniana panna. Dodając 

pikanterii całej sprawie, okazuje się, że to nie są 

randki z jedną osobą, ale z kilkoma! Jak widać, 

panienka Grey nie próżnuje i czerpie z życia 

pełną piersią. Zaś my zastanawiamy się, ile już 

złamanych serc ma wychowanka Domu Testrali 

na swoim koncie... 

* 

Naszą uwagę przyciągnęła ostatnio niewinna nauczycielka Letniego Klubu 

Pojedynków, czyli Olivia Slytherin. Nikomu nie umknęły jej publiczne zaloty do 

różnych osób w Kryształowej Komnacie, jednak my chcemy wejść w temat głębiej. Co 

sprawiło, że Olivia zaczęła podrywać prawie każdą osobę? Każdy zna jej sławne 

słowne potyczki z Eliasem Levine... Czy to on stoi za załamaniem nerwowym naszej 

nowej profesor? Może brakuje jej po prostu kogoś do rozmów? Sławny wróżbita 

rzadko pojawia się w Kryształowej, więc czy istnieje prawdopodobieństwo, że Olivia 

postanowiła go porzucić na rzecz innych osób? Uważamy, że warto się przyjrzeć tej 

sprawie! 

* 

W ostatnim wydaniu Newsville pisałyśmy na temat Harry'ego Pottera oraz jego 

pięknej i młodej narzeczonej, Miry Black. Od tamtego momentu sprawy potoczyły 

się wyjątkowo szybko, a nadmiar informacji przytłoczyłby zwykłego mugola! Niedługo 

później odbył się równie szybki ślub, a świeżo upieczona para młoda w przypływie 

euforii pozmieniała nazwiska. „Harry Potter-Black” i „Miry Black-Potter” nie zostali w 

tym stanie jednak długo. Kilka dni później podczas zabaw w sławnym już Pokoju 
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Życzeń Harry wyznał, że dopuścił się czynu niewybaczalnego, bowiem zdradził swoją 

ukochaną. Tego Miry znieść nie mogła, bo – jak sama mówiła od początku – myślała o 

rozwodzie. I tak właśnie zakończyła się historia miłosna tej pary. Całe szczęście, że nie 

było z tego dzieci! Czy do siebie wrócą? 

Możliwe, w końcu to wszystko nie może 

się tak po prostu skończyć! My chcemy 

więcej! Oczekujcie kolejnych 

wiadomości, bo będziemy was 

informować! 

* 

Zabawy Happy Rames każdy zna i uwielbia. Nikt jednak nie spodziewał się, że te 

niewinne spotkania, aby zdobyć punkty dla swojego domu, mogą skończyć się ostrą 

kłótnią... Alaska White i Alice Wright są nazywane przez wszystkich „Ala”, co 

często prowadzi do zamieszania. Powitania tracą na wartości, gdy witana nie wie, że 

to o nią chodzi! Jednak my nie o tym chciałyśmy mówić... Podczas ostatniego HR 

doszło do kłótni między obiema Alami o to, która jest lepsza i szybsza. Obie panienki 

mocno ze sobą konkurują, aby to ją nazywać „Alą”, a nie tę drugą. Z naszej strony 

możemy poradzić obu paniom zmianę personaliów, bo takie kłótnie są całkowicie 

zbędne. Zwłaszcza, że prawie doszło 

do rękoczynów! Ewentualnie 

możemy zaproponować publiczną 

walkę, na przykład w kiślu, chociaż 

słyszałyśmy, że Crispin Stewart 

zdecydowanie wolałby walkę w 

parówkach. 
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Nieco więcej o... 

Luna Skamander, z domu Lovegood, 

to średniego wzrostu blondynka o szarych 

oczach, która urodziła się 13 lutego 1981 

roku jako córka Ksenofiliusa i Pandory 

Lovegoodów. Większość osób postrzegała 

ją jako dziwaczkę – nie tylko ze względu na 

charakter, ale też przez jej specyficzne 

podejście do mody. Luna niezaprzeczalnie 

jest marzycielką, która przemierza świat z 

głową w chmurach, rozmyślając o tym, co 

dla innych jest niedorzeczne, przykładowo 

o narglach czy chrapakach krętorogich. 

Jednak nie przejmuje się zdaniem innych i 

odważnie przedstawia swoje poglądy.  

Jako jedenastolatka rozpoczęła naukę w Hogwarcie, gdzie została przydzielona do 

Ravenclawu. Luna, mimo swojego niekonwencjonalnego typu bycia, była bardzo 

pojętną i inteligentną uczennicą. Dysponowała dużą magiczną mocą, o czym świadczy 

fakt, że dość szybko opanowała zdolność 

wyczarowania cielesnego patronusa. 

Posiadała niewielkie grono przyjaciół, wobec 

których była lojalna. W jej pokoju na ścianie 

znajdowały się ich portrety, tuż pod napisem 

„Przyjaciele”. Po pokonaniu Voldemorta 

poświęciła się magizoologii, wyszła za mąż za 

Rolfa Skamandera, wnuka Newta Skamandera, i 

wspólnie z nim podróżowała po świecie w 

poszukiwaniu nowych gatunków stworzeń. 
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Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

• Wielka Sala to jeden z pierwszych planów zdjęciowych, jakie powstały na 

potrzeby produkcji. Była ona naprawdę ogromnym pomieszczeniem. Do jej 

budowy wykorzystano ponad 100 ton gipsu, a pracowało nad tym przynamniej 

30 osób. Efekt końcowy został uzyskane dopiero po czterech i pół miesiąca. Co 

najciekawsze, Wielka Sala jest tak duża, że zmieściłoby się tam bez 

najmniejszego problemu 20 londyńskich autobusów. 

 

• Nicolas Flamel jest postacią, która istniała naprawdę, w prawdziwym świecie. 

Tak samo jak w sadze był alchemikiem urodzonym około 1330 roku. Pochodził 

z Francji i według licznych legend uznaje się go za jednego z pierwszych 

alchemików w Europie. Niektórzy, bazując na innych podaniach, uznają go za 

twórcę kamienia filozoficznego. 

 

• Arturowi Weasleyowi było przeznaczone, by umrzeć, a jego zabójczynią miała 

okazać się Nagini, ulubiony wąż Lorda Voldemorta. Jednak ostatecznie pan 

Weasley został uratowany przez J. K. Rowling, która uznała, że nie można 

uśmiercić jednego z niewielu wzorowych ojców występujących w serii. 

 

Akademia Magii Ramesville 

• W semestrze grudzień-luty 2019/2020 (XXXVII rok szkolny) puchar domów 

trafił do wychowanków domu Roweny Ravenclaw. Walczyli dzielnie, a 

końcowa liczba uzbieranych przez nich punktów wynosiła 72 468. Tym samym 

pobili rekord, który wcześniej należał do Ślizgonów (47 570 punktów). 

Opiekunem Krukonów był Kazbiel Thundershout. 

 

• Szkolna gazetka miała swoje początki w 2009 roku, a jej pierwszym 

redaktorem naczelnym była czarownica, która nazywała się Aylara Chase. 

 

• Najwięcej laureatów tytułu Łowcy Studentów wywodziło się z Hufflepuffu. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Aj waj, to znowu ja, ta dziwaczka od niejednego zwierzaczka! Ale 

zarzuciłam rymem na powitanie, haha. Dobrze, kochani, w tym wydaniu 

pójdziemy w temat stworzenia dostojnego. Zapewne nieraz w mugolskich 

książkach spotkaliście się z nimi, tak też i u nas nie mogło ich zabraknąć. 

Dlatego też postanowiłam co nieco o nich napisać. A mowa oczywiście o... 

Centaur – niezwykle dostojny jegomość. 

Zwykle kojarzy się go z płcią męską, jednak 

damskie odpowiedniki także występują. 

Mówiąc o podziale na płeć, mężczyźni 

przeważnie są masywniejsi, a kobiety mają 

smuklejszą sylwetkę. Centaury są połączeniem 

niczym innego jak człowieka z koniem, jednak 

tu trzeba zapamiętać, że nie możemy mówić, 

iż są w połowie ludźmi – półczłowiekiem jest 

tylko osoba, która ma za rodziców człowieka i 

magiczne stworzenie.  

Gdzie występują owe stworzenia? W lasach 

europejskich. Jednakże tu możemy nawiązać do historii, bowiem pierwsze pogłoski 

mówią, że centaury pochodzą z Grecji. 

Co do wyglądu, górna część jest prawie identyczna jak u człowieka – tors, ręce, oczy 

czy włosy mają tak samo rozwinięte jak i my, jednakże uszy przypominają elfie, są 

długie i szpiczaste, zaś nosy prawie jak krasnoludów, czyli płaskie i szerokie. Kolory 

włosów czy też oczu występują takie jak u ludzi. Co do dolnej części centaura – 

kopytek, tułowia oraz ogona konia – kolorystycznie pasują do mugolskich koni. 

Wiecie, że w kłębie mogą sięgać nawet do półtora metra? To, jak dobrze spojrzeć, taki 

centaur mierzy jakieś 2,25 metra! Choć podobno są nawet takie, które mają nawet 2,5 

metra! Poczułabym się jak niziołek przy nich... 

Czym wyróżniają się centaury? Inteligencją, strzelectwem, zdolnościami 

dywinatorskimi, niechęcią do ludzi. Są to bardzo mądre stworzenia – tak, przy 

podziale na istoty i zwierzęta postanowiły przybrać „łatkę” zwierząt, ich duma nie 
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pozwalała na to, by były na równi z 

wiedźmami. Swoją wiedzę przekazują z 

pokolenia na pokolenie, tak samo jest ze 

zdolnościami do wróżenia. Centaury po prostu 

się rodzą z tym. Potrafią wróżyć z ciał 

niebieskich czy też ziół. Są w stanie 

przewidzieć nawet odległe wydarzenia, które 

mogą mieć miejsce po ich śmierci. 

Ziołolecznictwo też nie jest im obce, zapewne 

wiedzą o wiele więcej niż niejeden Zielarz ze 

Świata Magii. Są to znakomici łucznicy, w 

końcu w ten sposób polują na zwierzynę, którą 

chętnie się stołują.  

Skąd się wzięła u nich niechęć do ludzi? Może to przez mugolską ciekawość? Może 

ktoś kiedyś zaszedł im za skórę? Ludzie muszą uważać na terytoria centaurów, 

przeważnie czarodzieje są świadomi, które lasy zamieszkują. Wtedy wystarczy po 

prostu unikać tych miejsc. Nie wiem jak wy, ale ja nie chciałabym napotkać stado 

liczące nawet do 50 osobników! Chyba zemdlałabym z przerażenia. Zresztą ludziom 

ciężko jest dogadać się z nimi, bo – 

co prawda – porozumiewają się 

ludzką mową, dostosowaną do 

danego miejsca zamieszkania, 

jednakże łatwo jest je urazić. Oj, 

biada temu, kto porówna centaura 

do człowieka bądź mugolskiego 

konia, który przeważnie stanowi 

pupila. Tak tylko ostrzegam. 
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Z notatnika młodego zielarza 

 

Aloes 

Aloes jest kolejnym sukulentem 

wartym poznania. Mimo że składa się 

w 96% z wody, to pozostałe 4% 

nadaje mu niesamowitych 

właściwości leczniczych, 

regeneracyjnych oraz odżywiających. 

Liczebność związków czynnych 

biologicznie pozwala nam na wykorzystanie tej rośliny w medycynie, kosmetyce, a 

także w kuchni! Niewymagający dużej opieki, daje nam swoje dobrodziejstwa w 

postaci grubomiękiszowych, długich liści w hodowli doniczkowej przez cały rok. 

Zawiera kwas salicylowy, foliowy, biotynę, antyoksydanty i wiele witamin. Kwitnie 

kilkakrotnie w ciągu swojego życia. Jego pierwsze użycia w alchemii datowane są na 

XI wiek. 

 

Zębate geranium  

Jest to roślina, która wyglądem przypomina 

mugolską muchołówkę. Z zielonych działek kielicha 

wyrasta czerwony kwiat z zębami, który może 

ukąsić czarodzieja. Posiada magiczne właściwości – 

jej kły i płatki kwiatów wykorzystywane są jako 

składnik eliksirów oraz jako artykuł spożywczy. 

Osiąga wysokość nawet półtora metra. Należy się z 

nią obchodzić bardzo ostrożnie, z użyciem rękawic 

ze smoczej skóry. 
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Humor z murów naszej szkoły 
[19:59:27] Federico_Castillo: A już się 
paliłem do odpowiedzi, niczym chatka 
Hagrida w 6 czesci 

________________________________ 

[21:07:11] ZoeAnderson: Crispin Stewart 
oraz Kazbiel 
[21:07:13] Rosalia_Rossard: 3 
[21:07:19] Rosalia_Rossard: a on bez 
nazwiska? 
[21:07:20] Hope_Stew-Carter: Crispin i 
Kazbiel 
[21:07:20] ZoeAnderson: Thundershot* 
[21:07:22] Ala_Peace: Crispin Stewart i 
Kazbiel Thundershout 
[21:07:23] Alice_Wright: Crispin Stewart i 
Kazbiel Thudersnoru 
[21:07:23] Agusia_Slytherin: Crispin I 
kazbiel 
[21:07:24] Rosalia_Rossard: 3 
[21:07:25] Alice_Wright: Thudershpuf 
[21:07:25] Rosalia_Rossard: 2 
[21:07:25] ZoeAnderson: shout**     
[21:07:28] Rosalia_Rossard: XDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
[21:07:28] Hope_Stew-Carter: Stewart i 
Thundershout 
[21:07:28] Alice_Wright: Thudershput Boże 
[21:07:30] Alice_Wright: CZEKAJ 
[21:07:32] Rosalia_Rossard: XDDDDDDDD
DDDDDDD 
[21:07:33] Alice_Wright: THUDERSHOUT 
[21:07:33] Rosalia_Rossard: 1 
[21:07:34] Vicky_Lee-Rietveld: Crispin 
Stewart i Kazbiel Thundershout 
[21:07:39] ZoeAnderson: śmiechłam 
[21:07:39] Alice_Wright: Thundershout 
[21:07:42] Alice_Wright: Oboze 
[21:07:43] Rosalia_Rossard: Ramesville - 
szkoła trudnych nazwisk. 
[21:07:43] Alice_Wright: Udało się 

________________________________ 

[19:39:56] Lily_Taylor: Crispin, na Ciebie to 
ja naślę wielbłąda. 
[19:40:02] Federico_Castillo: Czemu 
wielbłąda?     

[19:40:04] Federico_Castillo:  
[19:40:06] Lily_Taylor: Bo gryzie.     
________________________________ 

[21:16:59] Lily_Taylor: [Daje Rosalii kinder 
joy.] 
[21:17:19] Rosalia_Schmitt: OJEJE! 
[21:17:23] Rosalia_Schmitt: Ojej 

zgrubłam. 
[21:17:25] Rosalia_Schmitt: od niego. 
[21:17:34] OliviaSlytherin: [zabiera jej i 
zjada.] 
[21:17:35] OliviaSlytherin: 3 
[21:17:36] OliviaSlytherin: 2 
[21:17:37] OliviaSlytherin: 1 
[21:17:37] OliviaSlytherin: 0 
[21:18:32] Isabella_Stewart: Czy Ty Olivia 
właśnie z buzi wyrwałaś Rosce kinder joy? 
[21:19:10] OliviaSlytherin: Nie, sama mi 

przecież oddała  
[21:19:29] Lily_Taylor: [Wepchała do buzi 
Rosce kolejne kinder joy.] 
[21:19:32] Lily_Taylor: JEDZ 
[21:19:34] Lily_Taylor: SZYBKO 
[21:19:35] Lily_Taylor: BO LIV CI ZJE 
[21:19:58] Rosalia_Schmitt: [Połyka jak 
gąsior.] 
________________________________ 

[20:38:24] Nathalina_Maloy: 8. Majcher 
[20:38:26] Vesper_DeLaurentiis: Wyniki 
wyszukiwania Wyniki wyszukiwania w sieci 
Marjorie Dursley     
[20:39:07] Lily_Taylor: Przynajmniej 
wiemy, że zawzięcie googluje. 
________________________________ 
 
[20:13:52] prof_OliviaSlytherin: Ale mi 
gały latały 
[20:13:53] prof_OliviaSlytherin: 3:1 dla 
Fede 
[20:13:57] Federico: mi nie tylko gały 
________________________________ 

[13:38:25] Harry-Potter: Cześć Kryształek 
[13:38:25] _Krysztalek_: Nie mam teraz 
czasu, podlewam krzaczki Kazbiela. Idź do 

dyrekcji, HARRY-POTTER...  
[13:39:15] Harry-Potter: patrzcie no 
chiałem się przywitać z Kryształkiem a 
ten mnie olał bo krzaczki podlewa 
________________________________ 
 
[15:44:57] Elias_Levine: Dobry wieczór. 
[15:45:30] Elias_Levine: Ojej...     
[15:45:32] Elias_Levine: To nie ta godzina. 
[15:45:48] Elias_Levine: [*] 
________________________________ 
 
[16:19:37] Lily_Taylor: Kim jesteś, 
Kryształku?     
[16:19:59] _Krysztalek_: Kryształkiem? 
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[16:20:21] Lily_Taylor: A ja myślę, że 
Kazbielem. 
[16:20:25] AriaCarter: ta 

[16:20:27] Alaska_White:  
[16:20:28] AriaCarter: Kaz na Kryształku     
[16:20:36] AriaCarter: a ja mam cztery nogi 
[16:20:43] Alaska_White: *sześć     
[16:20:43] Lily_Taylor: Jeśli nie Kazbielem, 
to pewnie Isą. 
[16:20:48] Lily_Taylor: Bo rudy ma 
wychodne. 

[16:20:56] Alaska_White:  
[16:21:04] AriaCarter: gdzie się szlaja? 
[16:21:29] Lily_Taylor: Lata po krzakach i 
potem liczy ugryzienia komarów. 
[16:21:30] _Krysztalek_: Panno Lily, ja to 
Dyrektora Kazbiela widziałem jak przed 
chwilą na błoniach ganiał się z Krzaczkiem. 
[16:21:34] Lily_Taylor: Dzisiaj doliczył się 
36.     
[16:21:52] AriaCarter: ale komary to szaleją 
w tym roku 
[16:22:07] Karoline_Grey: Bo późno się 
pojawiły 
[16:22:14] Karoline_Grey: To muszą 
nadrobić XD     
[16:26:55] Alaska_White: no jakieś 
zmutowane te komary 
[16:32:19] Karoline_Grey: 2020 rok 
[16:32:24] Karoline_Grey: Co się dziwić 

[16:32:26] Karoline_Grey:  

[16:32:50] AlanMoonstone:  
________________________________ 
 
[20:00:12] Alaska_White: Mam 
doświadczenie we wciskaniu dużych rzeczy w 

małe dziurki  
________________________________ 
 
[20:43:50] Harry-Potter: A ja melbe wcinam 
[20:44:41] Lily_Taylor: Jesz meble? 

[20:44:42] Lily_Taylor:      
[20:44:54] Harry-Potter: Nom 

[20:44:58] Elias_Levine:  

[20:45:02] Alice_Wright:  
[20:45:08] Elias_Levine: Można i tak.      
[20:45:08] Lily_Taylor: Fajnie masz. 
[20:45:16] Alice_Wright: Smaczne? 
[20:45:25] Harry-Potter: Zaj... 
[20:45:35] Lily_Taylor: Zaj...? 
[20:45:48] Harry-Potter: Tak 
[20:45:59] Lily_Taylor: Zaj...co? 
[20:46:08] Harry-Potter: Zaebiste 

[20:46:15] Elias_Levine:  
[20:46:17] Lily_Taylor: XD 

[20:46:41] Harry-Potter: Nie użyłem 
wulgaryzmu 
[20:46:57] Elias_Levine: Dobrze, jesteśmy 

dumni.  
________________________________ 
 
[20:56:34] Elias_Levine: W takim razie, 

Harry. Co z tym przepisem na podryw?      
[20:56:42] Harry-Potter: Lilcia pozniej ci 
napisze 
[20:56:57] Harry-Potter: Bo nie jesten w 
domu 
[20:56:58] Lily_Taylor: Ale to Elias pytał. 
________________________________ 
 
[21:10:46] Alice_Wright: No tak, tylko o tym 
swoim Wróżbiarstwie myśli 

[21:10:50] Alice_Wright: Nic dziwnego  
[21:11:36] Elias_Levine: Bo Dywinacja jest 
teraz moją partnerką, narzeczoną, małżonką, 
kochanką, przyjaciółką i koleżanką w jednym. 

 
[21:11:43] Elias_Levine: Więc nic dziwnego, 
masz rację. 

[21:12:02] Alice_Wright:  
[21:12:02] Lily_Taylor: A kto jest Twoim 
partnerem, narzeczonym, małżonkiem, 
kochankiem, przyjacielem i kolegą w jednym? 
[21:12:14] Elias_Levine: Tarot. 

[21:12:15] Elias_Levine:  
[21:12:17] Lily_Taylor: XD 
[21:12:26] Alice_Wright: ;/ 

[21:12:55] prof_Nerios:  
________________________________ 
 
[22:47:07] Lily_Taylor: Wgl ostatnio 
ochrzciłam Vesper. 
[22:47:12] Lily_Taylor: I przeszła 
bierzmowanie. 
[22:47:14] Elias_Levine: :ooo 
[22:47:21] Elias_Levine: Jejciu, 

przeczytałem "ochrzaniłam".  
[22:47:28] AlanMoonstone: Też pewnie 
pasuje. 
[22:47:34] Lily_Taylor: Nazywa się Vesper 
Emmanuelle Patricia De Laurentiis-Taylor-
Levine. 
[22:47:47] Elias_Levine: Czemu moje 
nazwisko jest na końcu? ;/ 
[22:47:55] Lily_Taylor: Bo kobiety mają 
pierwszeństwo. 
[22:47:56] Elias_Levine: Alfabetycznie 
proszę to ustawić. 
[22:47:58] Elias_Levine: Nie? 
[22:47:59] Elias_Levine: ;/ 
[22:48:01] Lily_Taylor: Tak? 
[22:48:02] Elias_Levine: Nie? 
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[22:48:05] Lily_Taylor: Tak? 
[22:48:07] Elias_Levine: Nie? 
[22:48:08] AlanMoonstone: [Wyjmuje 
dokumencik i patrzy na "Alan Peter Alexander 
Moonstone-Castillo-Renaldo".] 
[22:48:09] Lily_Taylor: Tak? 
[22:48:10] Elias_Levine: Nie. 

[22:48:12] Natasha_Levine:  

[22:48:12] Elias_Levine:  
[22:48:12] Lily_Taylor: Tak. 
[22:48:15] Elias_Levine: Nie. 
[22:48:16] Domingo_Borgia: Sprzedam 
Opla. 
[22:48:18] Lily_Taylor: Tak. 

[22:48:19] Lily_Taylor:  
[22:48:19] Elias_Levine: N. 
[22:48:20] Elias_Levine: I. 
[22:48:21] Lily_Taylor: T. 
[22:48:21] Elias_Levine: E. 

[22:48:23] Elias_Levine:  
[22:48:23] Lily_Taylor: A. 
[22:48:24] Lily_Taylor: K. 

[22:48:25] Lily_Taylor:  
[22:48:27] AlanMoonstone: Domiś, 
kupuję!     

[22:48:29] Elias_Levine:  

[22:48:31] Natasha_Levine:  

[22:48:39] Lily_Taylor:  
[22:48:44] Domingo_Borgia: Sprzedane dla 
Wujaszka!     
________________________________ 
 
[22:54:29] Lily_Taylor: Wgl to jest 
śmieszne... Jestem wodnikiem, ale nie ciągnie 
mnie do wody... 
[22:54:32] Lily_Taylor: Chyba że 
zabutelkowanej. 

[22:54:35] Lily_Taylor:  
________________________________ 
 
[22:56:42] AlanMoonstone: Jestem...     
[22:56:44] AlanMoonstone: Rakiem. 
[22:56:46] Elias_Levine: xDD 

[22:56:47] AlanMoonstone:  
[22:56:50] AriaCarter: mi też wychodzi rak 
[22:56:51] Lily_Taylor: Dobrze, że nie 
Baranem. 
[22:56:51] Elias_Levine: Przepraszam. [*] 

[22:57:01] AriaCarter: w tym horoskopie 
     
[22:57:19] Alaska_White: Ah to bycie na 
przełomie 
[22:57:22] AriaCarter: a że raka trzeba 
karmić... [odpala fajeczkę] 
________________________________ 
 
[23:05:09] Harry-Potter: Kurcze dobrze 
że nie ma Ojca Dyrektora bo jak się 
dowiem że głosowałem na Lily a nie na 
niego to rangi nie dostanę 
[23:05:24] Lily_Taylor: [Idzie mu wysłać 
screena.] 

[23:05:28] Lily_Taylor:  
________________________________ 
 
[22:54:33] Natasha_Levine: Można być 
półbogiem jak Percy Jakson, ale żeby być 
półblondynką? 
________________________________ 
 
[21:51:08] Harry-Potter: Aria skocz do 
swojej piwniczki bo wypiłbym zdrowie 
pary młodej    
[21:51:22] AriaCarter: sam sobie kup     
[21:51:26] Elias_Levine: xD     
[21:51:33] AriaCarter: co ja jestem, alkomat? 
[21:51:35] AriaCarter: a nie 
[21:51:36] AriaCarter: złe słowo 
[21:51:43] Karoline_Grey: XDDDDDD     

[21:51:47] Harry-Potter:  
[21:51:59] Elias_Levine: Jak już Aria myli 
tego typu pojęcia, to naprawdę nie jest 
najlepiej. :c 
[21:52:11] AriaCarter: zmęczonko bardzo 
Eliasiku 
[21:52:23] Elias_Levine: Żę mła? 
[21:52:28] Elias_Levine: Eliasiku. 
[21:52:32] Elias_Levine: Siku, to wiesz. ;/ 
________________________________ 
 
[22:03:57] MiryBlack: jeju ja włączam 
simsy a harry mi na mesie że idziemy wziąć 

ślub  
________________________________ 
 
[22:13:10] Harry-Potter: [Bierze Miry w 
obie ręce obkręca ją w kółeczko i na 
znak muzyki zaczyna nasz pierwszy 
taniec] 
[22:13:38] MiryBlack: [rumieni się i wcale 
nie ogląda filmiku na innej karcie] 
________________________________ 
 
[17:23:00] AlanMoonstone: ja jestem 
ciekaw czy Alasia na mitach 
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[17:23:02] AlanMoonstone: mówi o Jape 
[17:23:12] AlanMoonstone: słynnej greckiej 
bogini zamknięcia ryjka 
________________________________ 
 
[18:55:08] Moria_Nerios: Wy lepiej 
uważajcie 
[18:55:19] Moria_Nerios: Bo Kaz wypuści 

diabelskie sidła i tyle będzie      
[18:55:30] Alaska_White: Mój blask je 

pokona  
[18:55:31] Karol_Whiteowl: Jak mnie 
zobaczą to same uciekną. 

[18:55:59] Kazbiel_Thundershout:  
Wy uważajcie, mam je zawsze pod ręką! 
Moria dobrze mówi. 
[18:56:11] Federico_Castillo: Nie zapytam 
gdzie je trzymasz zatem     
[18:56:14] Karol_Whiteowl: XDDD 
[18:56:15] Crispin_Stewart: XDD 
[18:56:17] Kazbiel_Thundershout: W 
spodniach.     
[18:56:18] Alaska_White: W kieszeni 

[18:56:22] Crispin_Stewart:      
[18:56:25] Federico_Castillo: Ulalalala 
[18:56:32] Karol_Whiteowl: To 
faktycznie diabelskie.     

[18:56:35] Federico_Castillo:  
 

________________________________ 

[18:51:22] Kim_Himsoo: Aaron_Baldwin kto 

to ten z gifu?? 

[18:51:34] Aaron_Baldwin: To ja przecież... 

[18:51:49] Kim_Himsoo: No ale w realu też 

się nazywa tak ten facet? 

[18:52:14] Aaron_Baldwin: Manu Rios  

[18:52:22] Aaron_Baldwin: największy 

crush     

________________________________ 

[19:07:07] LukasDeVis: [Liczy zmarszczki na 

czole Crispina.] 34...35..i..36! [Szepnął 

zadowolony.]     

________________________________ 

[19:31:13] Crispin_Stewart: Zapraszam do 

siebie Federico_Castillo i Alice_Wright   

[19:31:19] Federico_Castillo: [Podchodzi 

pod grzyba.] 

[19:31:22] Alice_Wright: [Podchodzi.] 

[19:31:28] Karol_Whiteowl: Jeju Fede, 

Crispin nie jest taki stary. 

[19:31:30] Crispin_Stewart: Ten grzyb to o 

mnie?  

________________________________ 

[20:12:15] Crispin_Stewart: 5. 

Najbardziej znany czystokrwisty 

smok. [4 odpowiedzi] 

[20:12:16] Rosalia_Schmitt: korneliusz knot 

[20:12:17] Agusia_Slytherin:     Pióro 

Feniksa      

[20:12:17] Rosalia_Schmitt: wlos z ogona 

jednorozca 

________________________________ 

[21:18:43] Alaska_White: Ozyrys to bóg 

śmierci i nowego życia 

[21:18:49] Alaska_White: średnio pasuje mi 

to do Crispina     

[21:18:50] Alaska_White:  

[21:18:53] AriaCarter: idealnie pasuje     

[21:18:54] Cecily.Elton: Tyle dzieci ma 

[21:18:56] AlanMoonstone: X D! 

[21:18:57] AriaCarter: śmierci bo jest taki 

stary 

[21:18:58] Cecily.Elton: że cały czas nowe 

życie     

[21:19:03] AriaCarter: nowego życia bo tyle 

dzieci ma
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Magiczny przegląd mediów 

Upalna pogoda zdecydowanie nie zachęca do produktywnej pracy. Z 

utęsknieniem wyglądam przez okno, czekając na pierwsze przejawy 

łaskawej jesieni. By jednak nastał tak wyczekiwany przeze mnie czas, 

trzeba sobie na to zasłużyć. Z tą myślą ponownie otwieram przed 

Państwem podwoje magicznych informacji. Zaczynamy! 

 

Ostatnie numery „Proroka Codziennego” wprowadzają czytelników (a przede 

wszystkim petentów Banku Gringotta) w posępny humor. Szokujący rabunek 

galeonów długo nie schodził z pierwszych stron gazet. Da się jednak dostrzec 

światełko nadziei w całej sprawie. Najnowszy numer „Proroka” donosi, iż Biuro 

Aurorów opublikowało listy gończe za złodziejami, a i sam szef tegoż biura uspokaja 

wszystkich, twierdząc, że złoczyńcy są już prawie w rękach magicznej policji. Na ile 

możemy zaufać takim doniesieniom – ciężko powiedzieć. Trzeba czekać na efekty... 

Nie mniej optymizmu wykazuje „Prorok Wieczorny”. Redaktorzy zachęcają nawet do 

ponownego lokowania ciężko zarobionych pieniędzy w podziemiach Banku Gringotta. 

Zdają się jednak nie pamiętać, że magiczne zabezpieczenia instytucji zostały mocno 

naruszone przez złodziei, nie jest więc to obecnie najbardziej odpowiednie miejsce do 

powierzenia swego majątku. Proponuję mugolski sposób odkładania pieniędzy do 

skarpety, lodówki czy pod łóżko. W końcu „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. 

Paradoks tygodnika „Czarownica” czasem aż bije w oczy, czasem zaś subtelnie 

przenika przez kartki czasopisma. Tym razem uderzyło nie tylko w oczy, ale i w mózg 

(a niektórych – w samopoczucie). Oto bowiem na 15 stronie odnajdujemy artykuł z 

krzykliwym tytułem „Być sobą”, gdzie odnajdziemy coachingową gadkę motywacyjną, 

by akceptować siebie, a kilka stron później – poradnik „Jak zrzucić zbędne kilogramy 



 

 32 

w 7 dni”. Kurtyna... ALBO NIE! Zanim kurtyna – moja porada, kochane Czarodziejki! 

Jak zrzucić zbędne kilogramy w 7 dni? Wyrzuć męża/chłopaka/kochanka z łóżka czy 

przez okno. Gwarantuję – zajmie to mniej niż tydzień... 

„Żongler”... Tradycyjnie – nie warto... 

„Potterwarta” w ostatnich audycjach rozważa, czym tak naprawdę zajmował się 

Augustus Rookwood w Departamencie Tajemnic. Informacja o byciu niewymownym 

to dobra wymówka, by nie zdradzać więcej informacji o wykonywanych działaniach, 

niektórzy jednak domagają się odkrycia prawdy i ujawnienia „teczek” na Rookwooda. 

Ministerstwo odmawia jednak ujawniania czegokolwiek komukolwiek. Typowo... 

„Magiczna Rozgłośnia Radiowa” prowadzi właśnie „Tydzień Miłości” – największej 

magii na świecie. Niezbyt jasnym jest, czemu takie audycje nie występują w okolicach 

Walentynek, tym niemniej miło posłuchać piosenek o uczuciowych wzlotach i 

porywach serca. Uprzedzam jednak – w późnych godzinach wieczornych redaktorzy 

traktują temat miłości odważniej, toteż młodsi słuchacze – marsz do spania!  

W Akademii Magii Ramesville również wiele się dzieje. Ostatnio społeczność szkolna 

miała okazję uczestniczyć w Tygodniu Zabaw, pełnym magii, świetnej rozrywki i lawin 

punktów i galeonów. Organizatorom z pewnością należą się gorące podziękowania! 

Pośród szkolnych ogłoszeń pojawiają się coraz to nowe konkursy. Wiele już zostało 

rozstrzygniętych, kolejne jednak wciąż przybywają. Zachęcamy do udziału! W końcu 

– do zakończenia roku pozostał niecały miesiąc... 

W każdy czwartek skład prefektury AMR oferuje moc zabaw w Pokoju Życzeń. Co 

tydzień o 20:50 uczniami zajmować się będą reprezentanci wakacyjnych domów. To 

świetna okazja do podreperowania budżetu czy zdobycia cennych punktów! 

Jeśli o budżecie mowa – cały czas można kompletować wakacyjną listę zakupów na 

sławetnej Ulicy Pokątnej. Pamiętajmy jednak, że można to robić do przedostatniego 

tygodnia roku akademickiego. Zatem galeony do kieszeni i prędziutko na zakupy! 

Słońce wciąż niemiłosiernie pali i przypomina o trwającym lecie. Cud, że promienie 

tej gwiazdy nie przypalają zebranego materiału medialnego i dzięki temu po raz 

kolejny można było przeprowadzić Przegląd Mediów. Zatem – do zobaczenia! 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 

Ostatnimi czasy zdarza mi się często kaszleć. Czy można coś na 

to poradzić? 

Cóż... W obecnych czasach kaszel może 

wywołać spore zamieszanie. Zwłaszcza w 

miejscach publicznych. *Zastanowiła się, 

czy nie powinna zawiadomić 

odpowiednich służb o tym przypadku.* 

Zastanów się, czy nie przebywasz ostatnio 

za często za zakurzonych pomieszczeniach, 

takich jak biblioteka. Jeśli tak, to muszę porozmawiać z kadrą nauczycielską tej 

szkoły, bo to jest niedopuszczalne, żeby uczniowie tyle przesiadywali nad książkami! 

Najlepiej udaj się do Skrzydła Szpitalnego i poproś o Eliksir Pieprzowy. Powiedz, że ja 

Cię przysłałam! Spędzaj też więcej czasu na świeżym powietrzu, bo w tym zamku to 

czasami nie da się oddychać. 

Dlaczego ludzie mówią, że rzucili na coś okiem, a tak naprawdę 

tylko patrzą? 

Prawdę mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Postanowiłam odwiedzić 

szkolną bibliotekę w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie. Otóż, nie znalazłam nic 

ciekawego, ponieważ poddałam się po znalezieniu odpowiednich książek. Uznajmy, że 

dawno temu żył pewien człowiek. Człowiek ten nie miał oczu. Jednak patrzył na świat 

za pomocą szklanych, zaczarowanych oczu. 

Było to bardzo wygodne. Zapytacie czemu? 

Już pędzę z wyjaśnieniem. Kiedyś na 

głównym rynku miasta zbierał się tłum ludzi. 

Ciężko było wtedy coś dostrzec, kiedy 

przybyło się za późno. Człowiek ze szklanymi 

oczami rzucał je na ziemię. W ten sposób 

mógł stać na samym końcu, ale widział wszystko jakby był w pierwszym rzędzie. 

Genialne, nie? Ludzie zaczęli się interesować tym człowiekiem. Wielu z nich, kiedy się 
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zbliżał, krzyczało do niego: „Może rzucisz na to okiem?”. W ten właśnie sposób 

powstał ten związek frazeologiczny.  

Jeśli wsadzanie telefonu do ryżu pozwala uratować telefon po 

zalaniu, to co się stanie, gdy wsadzimy ryż do telefonu?  

Osobiście nie znam się za bardzo na technologii mugoli. Wiem tyle, że telefon i woda 

się nie lubią. Jednak jeśli woda już się do niego dostała, nie widzę problemu w 

włożeniu ryżu do telefonu. Musimy tylko poczekać, aż woda zacznie się gotować. W 

ten sposób otrzymamy przenośne urządzenie do gotowaniu ryżu! Zawsze pod ręką, 

szczególnie przydatne podczas pieszych wędrówek po 

lasach. Tylko nie po Zakazanym Lesie! Nie wchodzić tam! 

Czy agresywne oddychanie wymaga użycia 

inhalatora? Nigdy nie wiem, jak zachować 

się w razie takiego ataku… 

Poszukałam, sprawdziłam i znalazłam. Wychodzi na to, że 

„agresywne oddychanie” nie wymaga inhalatora. Samo w 

sobie nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Nie było 

przypadków śmiertelnych. Agresywne oddychanie to 

reakcja obronna organizmu na czynniki zewnętrzne. Zazwyczaj uruchamia się przy 

nadmiernym stresie lub złości. Więc jeśli jesteś powodem agresywnego oddychania, 

najlepiej będzie jak szybko się od tej osoby oddalisz i znikniesz na kilka godzin. Lub 

dni. Zaczepianie osoby mającej atak to najgorsze, co możesz zrobić. Chyba że chodzi o 

wręczenie biletu na wakacje życia. Wtedy można. 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, na które chcesz poznać 

odpowiedź, to nie bój się i koniecznie do mnie napisz 

(świstoklik do formularza). Zawsze chętnie pomogę!  

Z serdecznymi uściskami,  

Magiczna Pani 

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

BARAN | 21.03 - 20.04 

 W sierpniu, za sprawą Merkurego, zdolności przywódcze 

Baranów wyjdą na wierzch. Będzie to czas, w którym każdy 

Baran niezwykle przyłoży się do swojej pracy. Będzie to 

owocować pochwałami, nagrodami czy nawet awansem! 

Jednak każdy Baran powinien pamiętać o tym, aby woda 

sodowa nie namieszała mu głowie. Sierpień jest miesiącem 

ryzyka wystąpienia aroganckich zachowań wśród osób spod 

tego znaku. Dlatego kiedy następnym razem coś osiągniecie, nie zapominajcie o 

innych. Pamiętajcie też, aby podziękować za otrzymanie od kogoś loga z ostatnich 

kursów wakacyjnych; to nic nie kosztuje, a przynosi wiele dobrego! 

Triumfować w tym miesiącu będą wszystkie Barany, które nie mają szczęścia w 

miłości. Wygląda na to, że to ma się zmienić. Istnieje duża możliwość spotkania kogoś 

nowego na swojej drodze życia! Za to Barany będące już w związku będą miały idealny 

moment na pójście o krok dalej, ponieważ więzy partnerskie będą wyjątkowo silne. 

Byk | 21.04 - 21.05 

Sierpniowa prognoza dla Byków mówi jasno – to będzie 

spokojny miesiąc. Byki w końcu odetchną i zrelaksują się. 

Prawdopodobnie oddadzą się spokojniejszym zajęciom takim 

jak np. czytanie książek. Ich umysły wypełni spokój, a to, że 

ich życie nieco „zwolniło” poczują w sercach, które będą bić 

jakby wolniej. Większość z nich uda się też na zasłużony 

wypoczynek. Nie będzie to miesiąc zawierający w sobie 

„przygody życia”, dlatego jeśli Byk zostanie zaproszony na imprezę, nie powinien 

odmawiać. Może być to jedyna okazja do przeżycia czegoś ciekawego w te wakacje! 

Poza tym Byki powinny być ostrożne podczas reszty tych wakacji. Byki będą 

przyciągać w tym miesiącu mnóstwo nowych osób, w tym niestety i tych fałszywych. 

Istnieje ryzyko pojawienia się w ich życiu jakiejś osoby, która już kiedyś sporo w nim 

namieszała i niestety będzie chciała zrobić to ponownie. 
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Bliźnięta | 22.05 - 21.06 

Sierpień będzie dla Bliźniąt… miesiącem szczęścia! Przyniesie 

on osobom spod tego znaku siłę, energię i ogromną falę 

kreatywności. Bliźnięta nie tylko będą postrzegane przez 

innych jako „gwiazdy” tego miesiąca, ale także same odnajdą 

w sobie wiele pozytywów. Praca i działania nie będą ich 

nudzić, a wszystko, czego się dotkną, będzie kwitnąć. Także 

zdolności przywódcze Bliźniąt ulegną znacznej poprawie, 

dzięki czemu nie dadzą nikomu wejść sobie na głowę. Wszystkie zadania będą szły im 

jak po maśle i nie będą miały czym martwić się na żadnej płaszczyźnie życia.  

W połowie miesiąca zapowiada się też ciekawe spotkanie z osobą o podobnych 

poglądach i ideałach. Niewykluczone, że będzie to spotkanie dwóch bratnich dusz! Na 

pewno wniesie ono do życia każdego Bliźnięta powiew świeżości i wiele ekscytacji. A 

kto wie, być może po jakimś czasie ta znajomość przerodzi się w coś głębszego?  

Jedynie pod koniec miesiąca Bliźnięta powinny zachować ostrożność, zwłaszcza na 

płaszczyźnie relacji rodzinnych. 

Rak | 22.06 - 22.07 

Pod wpływem Merkurego sierpień będzie bardzo 

harmonijnym miesiącem w kwestii związków. Raki będą w 

tym czasie dość szczere względem swoich uczuć i nie powinny 

bać się wyrażać ich głośno. Może to przyciągnąć nową, a 

nawet kilka nowych znajomości w życiu każdego Raka!  

Sierpień będzie też dobrym miesiącem w kwestii finansów. 

Jest to dobry moment, aby postawić kupon na loterii! 

Większość Raków będzie mieć szczęście i zgarnie niezłą sumę galeonów. 

Koniec lata przyniesie też Rakom sukces w pracy. Nie będą potrzebować one wiele 

odpoczynku i będą ciągle zmotywowane do działania. Prognoza na sierpień 

przewiduje też wzrost pewności siebie dla osób spod tego znaku. W sierpniu Raki 

powinny przejąć inicjatywę w swoich związkach; docenią to nie tylko partnerzy, ale i 

same Raki poczują się z tym o wiele lepiej! 



 

 40 

Lew | 23.07 - 22.08 

Niestety… sierpień zapowiada się raczej negatywnie dla osób 

spod tego znaku. Zewnętrzne czynniki spowodują, że 

żywiołowe i pewne siebie Lwy zwolnią swoje tempo życia i 

będą musiały wiele nadrabiać. Nie będzie to dobry czas na 

odpoczynek i wyjazd na upragnione wakacje. Lwy powinny 

poświęcić koniec lata na ciężką pracę, nadrobienie zaległości i 

nieobijanie się. Jednak Lwy mają wrodzoną zdolność radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, więc do jesieni wszystko powinno wyjść na prostą! 

Będzie to też czas, kiedy Lwy będą chciały poznawać nowe rzeczy i będą wyjątkowo 

otwarte na nabieranie doświadczeń w różnych dziedzinach życia. W ich głowach 

prawdopodobnie zrodzi się wiele nowych, nie zawsze mądrych pomysłów. Dlatego, 

drogie Lwy, pamiętajcie, że jeśli ktoś Wam czegoś zabroni lub odmówi – będzie to 

wyłącznie z troski o Was! Nie bójcie się wyrażać własnych myśli, ale weźcie też pod 

uwagę zdanie innych, zamiast opierać się wyłącznie na własnej intuicji. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Panny doświadczą w sierpniu przypływu kreatywności oraz 

weny. Niech żadna Panna nie boi się więc chwycić pędzla, 

kredki czy notatnika w dłoń – powinna dać ponieść się swojej 

fantazji i postawić na sztukę! Pozwoli to znaleźć wielu 

Pannom swoje prawdziwe ja, a ich pomysły będą na tyle 

świeże i innowacyjne, że spodobają się tłumom! 

Horoskop przewiduje też osobom spod tego znaku sukces w 

karierze już na początku sierpnia. Na wierzch wyjdą ich umiejętności organizacyjne, 

co zaimponuje innym. W pracy mogą czekać na Panny liczne nagrody, a podczas 

kursów mnóstwo punktów! 

Panny powinny też skupić się i pamiętać podczas wakacji o swojej rodzinie; zwłaszcza 

jeśli nie mieszkają blisko siebie – dobrym pomysłem będzie odwiedzenie najbliższych. 
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Waga | 23.09 - 23.10 

Sierpień prognozuje lekki spadek emocji, ale spokojnie, nie 

oznacza to nagłych „huśtawek nastroju”. Wagi z natury mają 

talent do utrzymywania balansu na wielu płaszczyznach życia 

równocześnie. Tak więc jeśli Wagi tylko okażą nieco 

cierpliwości, wszystko na pewno dobrze się ułoży!  

Sytuacja w relacjach międzyludzkich będzie spokojna i 

harmonijna. Możliwe, że je także dopadnie lekka 

„melancholia”. Dobrym pomysłem będą więc spokojne wyjścia np. na spacer lub 

piknik, aby nacieszyć się swoją obecnością. Za to samotne Wagi mają w sierpniu 

szansę na poznanie kogoś nowego, co w przyszłości może przerodzić się w 

poważniejszy związek. Wagi nie powinny więc rezygnować z organizowanych w 

Akademii atrakcji. Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi szansa na nową znajomość! 

Skorpion | 24.10 - 22.11 

Typowe dla Skorpionów działanie pod impulsem nie zawsze 

jest pozytywnym zjawiskiem. Dlatego Skorpiony powinny 

pamiętać, aby nieco przystopować ze swoimi działaniami, 

ponieważ słowami łatwo można kogoś zranić. W sierpniu 

Skorpiony powinny zacząć poważnie myśleć nad sobą i 

swoimi postępowaniami. Ważne jest, aby dotarło do nich, że 

często „wydzielają z siebie jad”, który mocno dotyka 

wszystkich wokół. Jeśli osoby spod tego znaku nie poświęcą nieco czasu na takie 

przemyślenia, ich działania mogą się mocno na nich odbić. 

Jeśli jednak Skorpiony odpowiednio skupią się na sobie, będzie to dla nich niezwykle 

owocny miesiąc. Będą w stanie wiele osiągnąć; jednak uwaga – w ich przypadku nie 

obejdzie się to bez dużej ilości pracy. Skorpiony powinny też pamiętać, aby zacząć 

więcej sypiać i lepiej się odżywiać. Inaczej może to negatywnie wpłynąć na ich 

zdrowie, a tego przecież nikt nie chce! 
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Strzelec | 23.11 - 21.12 

Sierpień będzie idealnym momentem na wyjazd na wakacje 

dla wielu Strzelców. Zwłaszcza te osoby spod tego znaku, które 

ciężko pracowały przez cały rok powinny udać się na 

zasłużony wypoczynek. Warto pomyśleć o tym, z kim wybrać 

się na ten wyjazd – przyjacielem, z którym Strzelec przeżyje 

niesamowite, niezapomniane przygody, czy swoją drugą 

połówką, z którą w końcu będzie okazja porozmawiać o 

czekającej ich wspólnej przyszłości. 

W sierpniu każdy Strzelec powinien uważać na siebie w pracy. Dolegliwości 

objawiające się w postaci zmęczenia mogą doprowadzić do lenistwa i osłabienia się 

relacji ze swoimi współpracownikami! W takiej sytuacji dobrym pomysłem będzie – o 

ile jest to oczywiście możliwe – wzięcie krótkiego urlopu na ten czas. Żaden Strzelec 

nie chce stracić pracy, prawda? 

Koziorożec | 22.12 - 20.01 

Sierpień to dobry miesiąc na powrót do korzeni, czyli do zajęć, 

którymi Koziorożce zajmowały się w dzieciństwie. Możliwe, że 

wiele z nich czeka pozytywne zaskoczenie – dalej będą dobre 

w tym, co kiedyś spędzało im sen z powiek. Być może sprawi 

to, że ich umiejętności znacznie się poprawią i pozwolą na 

drobny zarobek. 

Koziorożce, jak zwykle, poświęcają ten czas na karierę i rozwój 

osobisty. Na horyzoncie z pewnością pojawi się nowa szansa, więc znów porwą się w 

wir pracy. Jeśli do czegoś dążą, to sierpień jest dla nich wprost idealnym miesiącem! 

Niech nie boją się wyróżnić z tłumu i publicznie ogłosić swoich innowacyjnych 

pomysłów. Koziorożcom z pewnością ich nie zabraknie, a innym wyjątkowo dobrze 

przypadną one gustu! 
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Wodnik | 20.01 - 18.02 

Sierpień w końcu przyniesie Wodnikom potrzebny spokój 

ducha, który w końcu pomoże poukładać im wszystko na 

swoim miejscu. Wodniki będą czerpać wyjątkową 

przyjemność z tej harmonii; powinny jednak uważać, aby nie 

rozleniwić się! Będą one również otwarte na zmysł 

kreatywności – poczują silną potrzebę wyrażenia siebie w 

strefie sztuki.  

Każdy Wodnik powinien także skierować swoją uwagę na pracę i karierę. Napotkają 

one pewien problem, którego lepiej nie będzie odkładać na później. Ale spokojnie – 

jeśli w porę uda się go rozwiązać, na horyzoncie nie powinny pojawić się żadne nowe 

kłopoty; a do tego wszystkie kolejne zadania pójdą Wodnikom bezbłędnie, a nawet 

wręcz śpiewająco! 

Ryby | 19.02 - 20.03 

Nadchodzący miesiąc sprawi, że Ryby przeanalizują obszary 

swojego życia, w których są słabe. Zrobią to oczywiście po to, 

aby poprawić się w tych dziedzinach. Dojdą one w końcu do 

wniosku, że dobrym pomysłem będzie w końcu rozwiązanie 

pewnych problemów osobistych i zrobią to w wyjątkowo 

skuteczny sposób. Ten okres będzie dla Ryb czasem rozwoju 

osobistego i edukacji. Pytania natury psychologicznej będą 

miały teraz znacznie większą wartość niż wcześniej. 

Prognoza przewiduje też w okolicach połowy sierpnia dużą zmianę dla Ryb. Sytuacja 

osób spod tego znaku zmieni się w pracy oraz w życiu prywatnym. Szczególnie 

prywatnie Ryby czeka ogromna zmiana – możliwe, że na ich drodze pojawi się ktoś, 

kto zawróci w ich życiu uczuciowym. 
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Kącik artystyczny 

Destrukcja 

Testrale, testrale, 

co wyście nie dały, 

żyć, rozumem nie grzeszyć, 

śmierć nieubłagalna. 

To co było, to nadejdzie - 

wszak to pojęcia względne. 

Mimo lat, tyle dróg, 

nieokrzesany wieków stan. 

Autor: Federico Castillo z Hipogryfów 

 

W Akademii 

Czy to wiosna, lato, zima, 

Akademii wszystko sprzyja, 

Bo w niej zawsze jest zabawa, 

To jest oczywista sprawa. 

Bez podziałów i bez łatek, 

Dużo mamy tu łopatek. 

Elias wszystkich już zaprasza, 

Lecz Olivia ich odstrasza. 

Mimo wszystko się kochają, 

I nas wszystkich wysłuchają. 

Taki mamy tutaj klimat, 

A ja kończę swój poemat. 

Autor: Rosalia Rossard-Schmitt z Gromoptaków 



 

 45 

 

Autor: Olivia Slytherin 
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Niuchaczątko 

Cóż to pędzi dziś po stole? 

Kto pogrzebie w tym rosole? 

Czy to Niuchacz grzebie w torbie? 

Czy on znów zdenerwuje Morię? 

A może ukraść chce coś cennego, 

Może Crispin ma coś skitranego? 

Albo Lily chowa swe błyskotki, 

Nie wiadomo, od kogo dostała te drobnostki. 

Kazbiel zaś wszystko zagrzebuje, 

A potem, że to jakiś uczeń – roślinki truje. 

Isabella nie ma czego chować, 

Crispin nie zdążył jej nic podarować. 

A Niuchacz dalej ryje, gdzie może, 

Znajdziesz go pewnie w jakiejś norze. 

Czy powędruje do Alana? 

Zabuchci mu jakiegoś talizmana? 

A może Olivię napotka gdzieś po drodze, 

Która kitra galce w bucie na nodze… 

Do Karola pewnie zajdzie też, 

Choć tam może znajdzie drogocenny mech. 

Eliasa na błoniach spotkać ma, 

Skitra w brzuszku jakąś kulę, raz, dwa. 

Potem powróci znów do murów Akademii, 

Gdy między nim a świecidełkami dojdzie do większej chemii. 

Ukradnie jakieś legendarne fanty, 

Alasce zrzednie mina, gdy znikną jej brylanty! 

Nathalina zaś przenieść go może w siną dal, 

Gdy w świstoklik zamieni szal. 

Już nie wspominając o teleportacji, 

Którą dokona mu Aria w swojej lokacji. 

Gdy dowie się, co mały nicpoń knuje, 

I wszystkich szkatułki rujnuje. 

Gdzie skarby swe ukryje z dziś? 

Tylko zobacz, czy nie zaginął twój cenny miś! 

 

Autor: Moria Nerios 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 12 sierpnia o 

północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Waszym zadaniem jest wskazać postać z uniwersum 

potterowskiego, do której pasuje podana poniżej data 

urodzenia. Za każdy dobrze rozwiązany przykład 

możecie otrzymać 2 punkty/galeony, co łącznie daje 

szansę zdobycia 20 punktów/galeonów. 

1. 4 października 1935 r. 6. 1 kwietnia 1978 r. 

2. 24 lutego 1897 r. 7. 27 marca 1960 r. 

3. 5 czerwca 1980 r. 8. 30 lipca 1980 r. 

4. 13 lutego 1980 r. 9. 10 marca 1960 r. 

5. 26 stycznia 1964 r. 10. 31 grudnia 1926 r. 

 

Konkurs nr 2 

Kolejnym zadaniem, które zostało przed wami 

postawione, jest odszyfrowanie zabaw z AMR. 

Utrudnieniem jest to, że są one zapisane alfabetem 

numerologicznym (świstoklik). Za każdy dobrze 

rozwiązany przykład dostaniecie 2 punkty/galeony, co 

łącznie daje szansę na zdobycie 20 punktów/galeonów. 

1. 3526314655 8127 6. 81777 91451 

2. 41793851 18216521 7. 57714 46 867145145 

3. 76381229 8 297182132954 8. 41793855 6439381595 

4. 211545935 81368739539 9. 1212 12964152339 

5. 23141251 231429 10. 61493949335 
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