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Osobistości od drugiej strony: Kazbiel Thundershout 

 Witam Pana Dyrektora. [Rudowłosa uśmiechnęła się, witając Kazbiela.] Na 

początku bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się udzielić wywiadu. Jestem 

zaszczycona. [Wskazała mu wolny fotel.] Proszę, usiądź i częstuj się bez 

skrupułów. [Skinęła w stronę stolika z różnymi pysznościami.]  

Witam Panią Redaktor. [Odpowiedział uśmiechem na uśmiech, chociaż w jego wersji 

zabrakło szerokości i ciepła, którymi mógł się poszczycić uśmiech Pani Dręczycielki.] 

Zapewne umówienie się ze mną na 

niego miesiąc wcześniej pomogło w 

realizacji. [Przysiadł na jedynym 

wolnym fotelu, jednak znał Redaktor 

na tyle dobrze, że postanowił nie tykać 

żadnej spożywki.] 

Zacznę chyba od najbardziej 

klasycznego pytania w całym 

Newsville, odkąd pojawiły się 

wywiady. [Uśmiechnęła się nerwowo i 

spojrzała do swojego notatnika.] Czy 

możesz nam zdradzić parę 

szczegółów z czasów, kiedy 

dołączyłeś do Świata Magii? Jak to 

u Ciebie wyglądało? [Założyła nogę na nogę i popijając herbatkę, którą 

przygotowała sobie chwilę przed wywiadem, oczekiwała odpowiedzi swojego 

rozmówcy.]  

Cóż... [Odgarnął włosy do tyłu i rozsiadł się wygodniej w fotelu, wracając myślami 

w mgliste odmęty swojego umysłu.] Moje początki sięgają końca 2015 roku, chociaż 

pierwsze logi mam ze stycznia 2016. Uczyłem się na Uniwersytecie Magii i 

Czarodziejstwa, który już nie istnieje, choć na zawsze pozostanie w sercach wielu. 

Tiara Przydziału umieściła mnie w Hufflepuffie, jednak po mojej uroczej prośbie o 

przeniesienie, która coś tam napomykała o nożach i truciznach, dyrekcji udało się 

przekonać Tiarę, że bardziej pasuje do mnie Slytherin. [Uśmiechnął się lekko, gdy 

zaczęły do niego napływać sformułowania, których użył w tamtym piśmie.] Ja 
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byłem zachwycony Magicznym Światem, szkołą i społecznością, ale po czasie 

dowiedziałem się, że w oczach innych byłem perfidnym purchlakiem, którego nawet 

dyrekcja nie lubiła... [Zasępił się na chwilę, przypomniawszy sobie o pewnym 

oprawionym w ramkę wspomnieniu, którego nie miał przy sobie.] I co ze mnie 

wyrosło? Taki potencjał do bycia największym podburzaczem, a teraz wszystko 

przepadło... Przynajmniej czasem jeszcze udaje mi się zdobyć Wredotę Roku. Wtedy 

widzę, że wciąż mam w sobie resztki młodości. Może jeszcze kiedyś uda mi się rzucić 

w Godryka Gryffindora gumochłonem. 

Udzielasz się w kilku szkołach naraz, co pewnie nie jest proste. Jednakże 

Ty łamiesz jakiekolwiek granice i wszędzie coś osiągasz. Jaki masz na to 

sposób? Skąd w Tobie tyle energii na tak kreatywne zajęcia? Czy jest coś, 

co Cię w jakiś sposób inspiruje do tego? [Wzięła głęboki oddech, gdy skończyła 

zadawać szereg pytań i spojrzała na profesora, będąc ciekawą jego odpowiedzi.] 

 [Milczał chwilę, układając sobie w głowie natłok pytań. W końcu, pewny swoich 

przemyśleń, postanowił odpowiedzieć.] Czy ja wiem, czy tak dużo tych szkół... Kiedyś 

bywało po pięć, teraz są trzy, z czego w 

dwóch wakacje. Nie powiedziałbym, 

że w każdej coś osiągam. Każda ze 

szkół ma swoje gwiazdy, własne 

podpory. Osoby, które są duchem 

jakiejś szkoły. Pomimo że jestem w 

kilku szkołach naraz, a może właśnie 

dlatego, nie sądzę, żebym był 

prawdziwą podporą jakiejkolwiek 

szkoły w ŚM. Tam, gdzie jestem, 

staram się po prostu wsadzić część 

siebie, jednak ogranicza się to głównie 

do uczenia. [Zrobił krótką pauzę, 

myśląc o reszcie pytań.] Nie lubię 

niewiedzy. Ale nie takiej zwykłej, tylko 

tej, która wynika z ignorancji i 

głupoty. Boję się, że potem tacy ignoranci pójdą w świat, psując nowe pokolenia. 

[Przewrócił oczami, mając na końcu języka sporą gromadkę nazwisk, jednak 
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finalnie postanowił nie rzucać żadnym.] Myślę, że to jest moja siła napędowa. 

Ludzka głupota i ignorancja. Gdyby nie tacy ludzie, byłbym spokojny o przyszłość i 

możliwe, że już by mnie tu nie było. Każdy, kto sam chce, może przecież wiele nauczyć 

się z książek lub innych źródeł. Ale nie ignoranci. Co prawda rzadko dają mi 

możliwość, aby ich czegoś nauczyć, ale tak długo jak jestem, tak długo mogę 

ograniczać ich wpływy. Robię po prostu swoje, a wszystkie tytuły i nagrody 

przychodzą same. Często nawet nie wiem, skąd pomysły, żeby to mojej osobie je 

wręczać. 

W tym roku odbył się ŚM-owy plebiscyt, który miał na celu wyróżnienie 

najlepszych nauczycieli. Ty, Kazbielu... [Wskazała na niego dłonią.] 

...uzyskałeś aż trzy ordery – najlepszy nauczyciel Zielarstwa, Opieki nad 

Magicznymi Stworzeniami i chyba największe wyróżnienie z tych 

wszystkich, czyli najlepszy nauczyciel Świata Magii. [Spojrzała na 

mężczyznę, nie kryjąc podziwu dla jego dokonań.] Czy czułeś przed ogłoszeniem 

plebiscytu, że jesteś w stanie powalczyć o te tytuły? Jak się czujesz z takim 

– tak mi się wydaje – ogromnym 

wyróżnieniem jako najlepszy 

nauczyciel Świata Magii? Czy 

powalczysz o ten tytuł również w 

przyszłym roku? 

 O ile Plebiscyt się odbędzie, zapewne i 

siebie zgłoszę. Przecież nasza Akademia 

wystawia wszystkich nauczycieli – w 

końcu mamy najlepszych, o czym 

świadczy liczba Orderów. Chyba każdy 

nasz nauczyciel go dostał. [Zawiesił na 

chwilę głos, starając się przypomnieć 

sobie wyniki, jednak nie pamiętał, co 

działo się tydzień temu, więc tym 

bardziej samego Plebiscytu.] Czy czułem... Poniekąd. Na pewno czułem się na siłach, 

aby konkurować w kategorii OnMS. W końcu to jest moja specjalizacja, więc byłoby to 

raczej niezręczne, gdybym nie czuł się dobrym nauczycielem tegoż właśnie 

przedmiotu. Zielarstwo natomiast mocno mnie zaskoczyło, bo nastawiłem się tylko i 
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wyłącznie na OnMS, i to właśnie z nim wiązałem moje jedyne nadzieje. Oczywiście 

bardzo mnie ucieszyło to wyróżnienie, jednak sam nie czuję się aż takim znawcą 

Zielarstwa. Mój świat to fauna. [Rozanielił się na moment jak cherubinek, 

zagłębiając się myśli w swój ukochany las, w którym czekały na niego jego 

ukochane stworzenia, ale z trudem wrócił myślami do wywiadu, bo nie 

odpowiedział na wszystkie pytania.] O ile Zielarstwo mnie zdziwiło, tytuł 

najlepszego nauczyciela zmiękczył mi kolana... konkretnie. Ja sam miałem swoich 

dwóch faworytów, przy których musiałem się bić z własnymi myślami, gdy musiałem 

zagłosować na jednego z nich. Pamiętam, że myślałem sobie, że fajnie by było, gdyby 

choć jedna osoba zagłosowała na mnie, bo przecież konkurencją byli wszyscy 

nauczyciele ŚM-u. Przewaga, jaką wtedy miałem, cóż, zmiotła mnie z nóg, jak 

mówiłem. W dalszym ciągu dziwi mnie 

wynik Plebiscytu, ale w moim życiu za 

wiele w związku z nim nie zmieniłem. 

Owszem, nadal dopracowuję lekcje, 

piszę nowe rozdziały podręcznika, no i 

oczywiście pracuję po nocach nad 

swoimi tajnymi projektami, mając wciąż 

tego kopa energii, który dał mi ten tytuł. 

[Westchnął, tracąc nieco entuzjazmu i 

zasępiając się lekko.] Pamiętajmy 

jednak, że to również presja. Ciągły 

strach, że ludzie oczekują ode mnie 

więcej niż mogę im dać. Pocieszam się 

tym, że Plebiscyt nie jest w pełni 

obiektywny. Wiadomo, że uczniowie na 

przykład tylko jednej szkoły, głosowali na swoich nauczycieli, bo reszty nie znali. 

Najprawdziwsze były chyba głosy osób niezbyt starych stażem, czyli wciąż świeżych i 

niezmanierowanych, które znały już lekcje nauczycieli z różnych szkół. Ależ ja się 

rozgaduję... [Wybałuszył lekko oczy i w głowie już postawił sobie znicz na grobie, do 

którego wsadzi go dyrektor Taylor.] 

Czy od zawsze chciałeś zostać nauczycielem? [Rudowłosa przekrzywiła nieco 

głowę, ciekawa odpowiedzi na to pytanie.] Dlaczego uczysz akurat chyba 

głównie Zielarstwa, Opieki nad Magicznymi Stworzeniami i Run?  
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 Oj tak, od zawsze. Uwielbiam uczyć – i rzeczy magicznych, i niemagicznych. Od 

zawsze tak było. Kocham zdobywać wiedzę, bo uważam, że jest piękna, cudowna i 

niesamowita. A potem po prostu chcę to pokazać wszystkim, całemu światu – a jak to 

zrobić lepiej niż ucząc? [Spojrzał na Redaktor, rozkładając lekko ręce w geście 

bezbronności wobec takich oczywistości.] Tak naprawdę to Zielarstwa i Run uczyłem 

w życiu stosunkowo mało. Wszystkie te przedmioty biorą się z moich prywatnych 

zainteresowań. Są nimi przyroda oraz kultury wymarłe. [Wypowiadając ostatnie 

zdanie, uniósł lekko prawą dłoń, w której najpierw wyprostował kciuk, a potem 

palec wskazujący.] OnMS, Zielarstwo, Runy – to wszystko do tego nawiązuje. 

Odnajduję to jednak i w innych przedmiotach. Starożytne techniki wróżenia, Historia 

Magii – moje staże też nie wzięły się 

znikąd, chociaż na HM dopiero się 

zasadzam, że się tak wyrażę. Zasada jest 

prosta; uczę tego, na czym się znam, o 

czym dużo wiem i co umiem przekazać 

innym w przystępny sposób. Sądzę, że 

najlepiej przekonywanie wychodzi mi na 

Opiece, a najgorzej na Runach. Stąd 

właśnie moje rzadkie próby 

podejmowania się uczenia tego 

ostatniego przedmiotu. 

A teraz coś specjalnego... 

[Zachichotała, wyciągając z szaty nieco 

pomiętą karteczkę.] Trzech naszych 

czytelników ma do Ciebie po pytaniu. [Cmoknęła, zagryzając policzek.] 

Zaczniemy od pytania Olivii Slytherin... [Odchrząknęła.] Dlaczego tak 

często buszujesz w krzaczkach i co tam takiego robisz? Bardzo ciekawe 

pytanie, Olivio. [Uniosła brew, spoglądając na Profesora.]  

Oho. [Słysząc o czytelnikach, przygotował się na najgorsze, jednak rozluźnił się, gdy 

tylko usłyszał pytanie. Udało mu się nawet cicho zaśmiać, co mile go zaskoczyło.] 

Pani profesor nie jest pierwszą, która mnie o to pyta. W tym przypadku pośrednio. 

Hmm... Jestem osobą, która bardzo nie lubi natłoku ludzi, głosów, rozmów. Każdy 

kontakt z gromadą ludzi później muszę odreagować w samotności. Moje krzaczki są 
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miejscem, które jest niczym labirynt. Nie odnajdzie mnie w nich nikt, komu sam nie 

będę chciał się pokazać. [Wyciągnął dłoń poza fotel, chcąc instynktownie pomiziać 

swojego Krzaczka, jednak cofnął ze smutkiem rękę, gdy natrafił na pustkę.] No tak... 

Co tam jeszcze... Ach! Zielony jest kolorem spokoju, a zwierzęta i wiatr tworzą pośród 

liści najpiękniejszą muzykę, którą można usłyszeć prawdziwie jedynie w samotności. 

Właśnie dlatego ciągle znikam. I właśnie dlatego robię to sam. [Skończywszy 

odpowiadać, zerknął na Redaktor, czekając w skupieniu na kolejne pytanie od 

czytelników.] 

 Drugie pytanie dostałam od Harry’ego. [Zmrużyła oczy, próbując rozczytać 

się w niewyraźnym zapisie.] Dlaczego wykorzystujesz biednego Kryształka 

do podlewania swoich krzaczków? [Dziewczyna zachichotała, czytając 

pytanie.]  

Ach, to akurat proste. Mamy z Kryształkiem swoje tajne układy. On podlewa moje 

krzaczki, ja pomagam mu z innymi rzeczami, o których niestety nie mogę rozmawiać z 

innymi. Takie są zasady umowy. [Wzruszył ramionami i zamilkł, bo więcej na ten 

temat powiedzieć nie mógł.] 

I ostatnie pytanie od Alice. Skąd 

masz tyle cierpliwości do 

niekumających uczniów? To też 

bardzo dobre pytanie. [Mruknęła, 

kiwając głową.] Ja na przykład po 

chwili bym wszystkich zabiła. 

[Wyszczerzyła się do Kazbiela.] 

Hmm... Tak, to bardzo dobre pytanie. 

Oczywiście nie można zdradzać 

wszystkich swoich sztuczek... [Przerwał 

na moment, żeby uśmiechnąć się chytrze 

niczym Stacy.] Ale mogę powiedzieć, że 

zwykłe rozkojarzenie bywa bardzo 

pomocne. Uczniowie najczęściej pytają mnie o to samo, więc odpowiedzi mogę im 

podawać już z automatu. Nie muszę się nad nimi zastanawiać, dzięki czemu mogę 

wtedy przemierzać oceany mojej wyobraźni. Jeśli jednak zdarzy się ktoś, kto zada 

pytanie, zmuszające mnie do pomyślenia choć przez chwilę... Na pewno zdobywa mój 
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szacunek, a nie złość. [Zastanowił się jeszcze przez chwilę nad odpowiedzią, myślami 

wracając ze skalistych wybrzeży północnej Europy.] Od zawsze byłem spokojny, a 

od lat ćwiczę bycie wyrozumiałym. Trzeba pamiętać, że każdy ma inne predyspozycje, 

a więc każdy z nas ma swoje słabości, których „nie kuma”. Można ich nigdy nie 

zakumać, można dopiero za setnym razem, gdy się o nich usłyszy, a można i za 

tysięcznym. Należy pomyśleć – czego ja oczekuję od innych, gdy sam czegoś nie 

rozumiem i w jaki sposób chciałbym, aby ktoś zareagował na moje słabe punkty. 

Myślę, że nikt nie stwierdzi, że zniecierpliwieniem i brakiem szacunku. Potem 

wystarczy już tylko trzymać to zawsze blisko siebie, gdy zdarzy się „niekumająca” 

sytuacja. 

 Dobrze... Na koniec możesz kogoś 

pozdrowić, jeśli chcesz. [Co chwilę 

machała rękami w różne strony.] 

[Uniósł lewą brew, widząc jak Redaktor 

zmienia się w ludzki helikopter, ale 

powstrzymał się od cofnięcia fotela, aby 

zrobić jej miejsce do wystartowania.] 

Pozdrowić? Czemu nie! Pozdrawiam 

Dyrekcję AMR, bo znosi moje lenistwo, 

cudowną kadrę AMR, pozdrawiam 

nielicznych uczniów, którzy dzielnie 

zdobywali u mnie rangi, panią profesor 

Nerios, bo – o dziwo – wciąż słucha mojego czepiania się o wszystko, no i nadal chce 

się ode mnie uczyć, chociaż nie musi. [Skrzywił się lekko, mrużąc przy okazji prawe 

oko, gdy szukał w głowie kolejnych osób do pozdrowień.] Pozdrawiam też profesor 

White i jej nowego cudownego pieska, którego mam nadzieję, że będzie mi ukazywała 

na okrągło. Na koniec jeszcze pozdrawiam najbliższych memu sercu – moje krzaczki, 

mojego Krzaczka, no i oczywiście Cebusia i cały mój zwierzyniec. 

Dziękuję Ci za wywiad, a wam, czytelnicy, życzę miłego dnia! Salve! 

[Pomachała na pożegnanie.] 
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Z magicznej biblioteczki 

„Pozwól mi, pani, wyznać, jak gorąco się wielbię i kocham.” 

 „Duma i uprzedzenie” autorstwa Jane Austen to 

jeden z tych klasyków, które czyta się nad wyraz 

przyjemnie i które warto znać. Jest to druga powieść 

tej autorki i prawdopodobnie jedna z 

popularniejszych, która doczekała się wielu adaptacji 

zarówno filmowych, jak i serialowych.  

Poznajemy Elizabeth Bennet i jej rodzinę w okresie, 

gdy do miejsca ich zamieszkania wprowadza się 

niezamężny i przystojny pan Bingley. Panuje wówczas 

pewne przekonanie: „Jest prawdą powszechnie 

znaną, że samotnemu a bogatemu mężczyźnie brak 

do szczęścia tylko żony”, więc kawaler w okolicy 

wzbudza powszechne poruszenie, zwłaszcza wśród 

młodych panien. Żeby było ciekawiej, pan Bingley nie przyjechał do Netherfield Park 

sam, lecz ze swym przyjacielem – panem Darcym. Niestety ów przyjaciel nie przypadł 

do gustu ani pannom Bennet, ani ich matce ze względu na swoje raczej nieprzyjemne 

na pierwszy rzut oka usposobienie. Zwłaszcza jego relacje z panną Elizabeth są 

szczególne. Jednakże, czy rzeczy są takie, 

jakimi wydają się z pozoru? Życie uczy nas, 

że nie i to właśnie przedstawia nam 

Austen.  

Ciekawym doświadczeniem było zetknięcie 

z XIX-wiecznym romansem i 

światopoglądem ludzi tamtych czasów. 

Austen snuje swoją historię w bardzo 

przyjemny sposób – lekko i z wdziękiem. 

Choć momentami pewne fragmenty i opisy nieco się dłużyły, to ogólna ocena książki 

jest pozytywna. Rekompensatą za te momenty jest humor autorki, który 

niejednokrotnie wywoływał uśmiech na twarzy. 
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„Nie wiadomo, dlaczego pewni ludzie w określonej chwili 

porywają się na coś, na co nikt przed nimi  się nie odważył.”  

Znowu Thorwald, znowu historia medycyny. 

Tym razem na tapet weźmiemy „Ginekologów’’, 

powieść równie fascynującą co „Stulecie 

chirurgów”, jednakże o zupełnie innym 

wydźwięku. Autor opisuje ciężkie przeprawy 

kobiet, które miały „szczęście” cierpieć z powodu 

chorób kobiecych. Ta pozycja ukazuje brutalność 

lekarzy, zabobony i wrogość, czynniki, przez 

które życie straciło mnóstwo kobiet.  

Jak możemy przeczytać w notatce od wydawcy, 

powieść powstawała w burzliwym okresie. W 

latach 70. XX wieku w RFN trwała publiczna 

dyskusja na temat prawa odnośnie aborcji. Jedna z opcji opowiadała się za aborcją 

możliwą tylko w określonych przypadkach medycznych lub etycznych, druga zaś 

optowała za legalną aborcją na życzenie do 12. tygodnia ciąży. Postawa niektórych 

„damskich rzeźników”, jak ich nazywano, zdecydowanie nie należała do moralnych i 

etycznych. Wyścigi w usuwaniu macicy na czas? Niezbyt ludzkie podejście. Zręczne, 

pokazowe machanie skalpelem nie służyło pacjentkom, lecz sławie ginekologów. 

Wśród problemów, z którymi borykały i borykają się nadal kobiety, są torbiele i guzy. 

Obecnie usuwanie ich ma miejsce w sterylnych warunkach, wcześniej stosowano 

bardziej „kreatywne” metody. Otwór w ścianie jamy brzusznej i ołowiana rurka, żrące 

pasty czy materiał zakaźny pobrany od chorych na rzeżączkę to tylko niektóre z nich.  

 „Ginekolodzy” Jurgena Thorwalda w tłumaczeniu Anny Wziątek to powieść 

przerażająca, ale na pewno nie ze względu na styl literacki, bowiem sprawia on, że 

książkę czyta się całkiem szybko. Nie powiedziałbym, że lekko, gdyż nie jest to 

przyjemna lektura ani pod względem gabarytów, ani pod względem treści w niej 

zawartych. Niesmak był moim stałym towarzyszem podczas czytania, jednakże nie 

żałuję ani jednej chwili spędzonej z tym tytułem. Warto pamiętać o poświęceniu 

ówczesnych kobiet, dzięki któremu rzeczy obecnie wyglądają tak, a nie inaczej. Czy 

wszyscy ginekolodzy byli damskimi rzeźnikami? Nie, pojawiają się także postaci 

pozytywne, ale aby się z nimi zapoznać, należy książkę przeczytać! 
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Opowiadanie: Misja - góra  
Trójka dziewczyn wylądowała na 

niewielkim kawałku trawy otoczonym przez 

patelnie. Nad ich głowami rozpościerał się 

płaszcz zielonych liści. Okolica wydawała się 

względnie spokojna, chociaż kursantki 

wiedziały, że dookoła może czaić się 

zagrożenie. Scarlett, Alice i Cecily podniosły 

się z ziemi i zaczęły rozglądać. Cisza wokół 

była bardzo niepokojąca. W końcu przerwał 

ją szelest liści, dobiegający zza pleców 

dziewczyn. 

 — Pójdę zobaczyć, co to było. — Alice 

ruszyła w kierunku źródła dźwięku.  

Z różdżką przed sobą Testralka dzielnie szła 

przed siebie. Mijała ogromne drzewa, pojedyncze krzaki i patelnie, które były 

dosłownie wszędzie. Ostrożnie stąpając, usłyszała kolejny szelest. Zapaliła światło na 

końcu różdżki i skierowała ją w stronę dźwięku. W tym momencie z drzewa 

zeskoczyła Olivia Slytherin i wylądowała za plecami kursanki. Alice szybko odwróciła 

się i spojrzała zszokowana na profesorkę.  

 — Olivia? Co ty tu robisz? 

 — No wiesz… Przyjechałam na wakacje. A ty dlaczego tu jesteś? 

 — Ym, misja ratunkowa? Razem ze Scarlett i Cecily przybyłyśmy tu ratować Isabellę. 

Może nam pomożesz, skoro już tutaj jesteś? 

 — Jeżeli muszę... — Kobieta ostentacyjnie przewróciła oczami. — Słyszałaś może o 

dawcach organów? 

 — Co to za pytanie? Pewnie, że coś mi się uszy obiło. 

 — Bo wiesz… Nigdy nie byłam dawczynią organów, ale tobie z chęcią oddałabym 

moje serce — mrugnęła porozumiewawczo do Wright. 
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Alice zaśmiała się na te słowa, doskonale wiedząc, co one znaczą. Złapała Olivię za 

rękę i zaciągnęła ją do koleżanek. Po krótkim spacerze doszły do dziewczyn. Scarlett 

spojrzała sceptycznie najpierw na Alice, potem na Olivię i w końcu się odezwała. 

 — Wright, nie pamiętasz, że miałyśmy to załatwić bez pomocy profesorów?  

 — Wiem, wiem, ale dodatkowa różdżka zawsze się przyda i nawet nie próbuj mi 

mówić, że nie. 

 — Tak, to prawda, z tym się zgodzę. — Scarlett przeniosła wzrok na Slytherin. — 

Wiesz coś o tych patelniach? Na pewno jesteś tu dłużej niż my i coś pewnie już wiesz. 

 — Ach, te patelnie… Skomplikowana sprawa. To tak jakby… No to trochę z mojej 

winy te patelnie… — Olivia podrapała się po karku, unikając wzroku Testralek. — 

Możemy po prostu o tym zapomnieć? Stwierdziłam, że zabawnie będzie na całej 

wyspie rozsiać patelnie. Nikogo tu nie było, więc znalazłam sobie małe zajęcie. Potem 

przyszli oni i zaczęłam się ukrywać. To pewnie oni porwali Isabellę.  

 — Może faktycznie nie będziemy kontynuować tego tematu. — Cecily spojrzała na 

górę, która wznosiła się ponad wszystko na tej wyspie. — Idziemy tam? 

Czwórka dziewczyn z różdżkami przed sobą ruszyła do przodu. Mijały drzewa ze 

zwisającymi lianami, patelnie i żadnej żywej duszy. Marsz w towarzystwie szelestu 

liści i brzdęków patelni na 

pewno należał do najbardziej 

stresujących doświadczeń 

kobiet. Mimo tego, czego 

spodziewały się Testralki, nie 

natrafiły się na żaden patrol.  

Kursantki i profesorka znalazły 

się u podnóża góry, kiedy za 

nimi rozbrzmiał szelest i trzask gałęzi. Olivia zdążyła w porę się obrócić i ogłuszyć 

napastnika. W końcu prowadzenie Letniego Klubu Pojedynków na coś się przydało. 

Testralki spojrzały oszołomione szybkością reakcji na Slytherin, ale ta uciszyła je 

machnięciem ręki i wskazała na drzewa. Powoli podeszła do dziewczyn i zaczęła coś 

mówić szeptem.  

 — Tam ktoś jeszcze jest. Bądźcie przygotowane na wszystko. 
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Po tych słowach wdrapała się na najbliższe drzewo i zaczęła z tamtego miejsca 

obserwować sytuację. Cecily podniosła głowę, aby obserwować poczynania profesorki, 

ale nie była w stanie jej 

dostrzec. Sama schowała się w 

krzakach i czekała.  

Po długich minutach 

oczekiwania pojawił się 

pierwszy patrol. Przeszedł 

daleko i nawet nie zwrócił uwagi 

na miejsce, w którym chowały 

się dziewczyny. Mijały kolejne 

minuty, które ciągnęły się niczym godziny. Nic nie zapowiadało wielkiej walki, która 

miała się zaraz rozpocząć... 

Zza krzaków wyskoczyło dziesięciu mężczyzn o mocnej posturze. Skierowali różdżki 

dokładnie w miejsce, w którym siedziały ukryte Alice i Scarlett. Cecily, chowająca się 

kilka metrów dalej, zaczęła się wycofywać. Rękę z różdżką miała wyciągniętą przed 

sobą. Krok po kroku oddalała się od napastników w stronę większego skupiska drzew. 

Dochodząc już do celu swojej wędrówki, poczuła, jak ktoś chwyta ją za ubrania i 

wciąga na drzewo.  

Zszokowana dziewczyna spojrzała na Olivię, która trzymała ją za ubranie. Profesorka 

wskazała korytarz między gałęziami i ruszyła nim. Coraz bardziej zdziwiona Testralka 

ruszyła za nauczycielką. Ostrożnie stąpała po każdym kawałku drzewa, mając 

nadzieję, że nie spadnie nagle za ziemię, ale wszystko wydawało się bardzo solidne. 

Przyspieszyła tempo, chcąc dogonić Slytherin, która poruszała się tak, jakby znała 

każdy najmniejszy zakamarek. Po chwili tej dziwnej wędrówki obie dziewczyny 

zatrzymały się. Olivia wskazała palcem na to, co się dzieje pod ich nogami. 

Spanikowana Cecily spojrzała na mężczyzn i związane Alice oraz Scarlett.  

Zanim zdążyła zareagować, Olivia rozcięła gałęzie zaklęciem i zeskoczyła na dół. 

Ogłuszyła dwóch mężczyzn i rozcięła liny wiążące uwięzione dziewczyny. Cecily 

również zeskoczyła i ogłuszyła kolejnego napastnika. We czwórkę szybko pozbyły się 

pozostałych siedmiu facetów i ruszyły biegiem w stronę góry. 
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Wspinaczka po ogromnym stosie patelni nie należała do najłatwiejszych. Naczynia 

obsuwały się po każdym kroku. Góra była stroma, a wejście na szczyt wydawało się 

niemal niemożliwe. Co chwilę pojawiały się większe półki skalne z patelni, na których 

można było odpocząć po męczącej wędrówce.  

 — Olivia… — zaczęła zdyszana Scarlett. — Czy wiesz, jak wejść na szczyt szybciej? 

 — No tak. Chyba wiem. Gdzieś powinien być tutaj ukryty tunel, który prowadzi jakieś 

dwieście metrów do góry.  

 — Prowadź w takim razie. 

Kursantki ruszyły za profesorką. Olivia prowadziła je jakimiś korytarzami z patelni. 

Droga, którą podróżowały, była nie do zobaczenia, jeżeli nie wiedziało się, gdzie 

szukać. Było to o wiele łatwiejsze niż klasyczna wspinaczka po zboczu stoku. Marsz z 

patelniami nad głową był trudny. Głowy dziewczyn zaprzątały myśli, że wszystko się 

zaraz zawali i zostaną przygniecione przez głupie garnki.  

Olivia w końcu wyprowadziła je na zbocze góry. Były o wiele wyżej niż wtedy, kiedy 

wchodziły do tego dziwacznego korytarza. Wydawało się, że już za chwilę dojdą na 

szczyt, ale wtedy znikąd pojawiła się stara kobieta. Siedziała na miotle i patrzyła z 

góry na zszokowaną czwórkę. Wybuchła głośnym śmiechem i rzuciła zaklęcie na 

najbliższą jej patelnię. Naczynie zniknęło i cała góra zaczęła się walić. Alice, Cecily, 

Olivia i Scarlett zaczęły spadać. Przerażone machały rękami, mając nadzieję, że jakimś 

cudem przeżyją ten upadek. Minęły 

już wysokość, na której wchodziły do 

tunelu i były coraz bliżej ziemi. W 

tym momencie coś się stało... 

Rosalie Schmitt otworzyła szeroko 

oczy. Spojrzała przez okno ze swojego 

łóżka i zobaczyła księżyc w 

towarzystwie tysięcy gwiazd. 

 — To tylko sen — mruknęła cicho do siebie, przewróciła się na drugi bok i wróciła do 

spania. 

Koniec
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Skrzacia Kuchnia 

Mojito 0% 

Składniki: 

 – sok z połowy limonki; 

 – duża garść listków świeżej mięty; 

 – 2 łyżeczki cukru trzcinowego/zwykłego; 

 – lód; 

 – woda gazowana. 

Sposób przygotowania:  

Wszystkie składniki powinny być schłodzone. 

Limonkę pokroić na ćwiartki i włożyć do 

szklanki. Dodać połowę mięty oraz cukier. 

Rozetrzeć aż limonka obficie puści soki. Wlać 

wodę gazowaną i lód w proporcji pół na pół. 

Energicznie wszystko wymieszać, a następnie 

dodać resztę mięty i ewentualnie kilka 

dodatkowych plasterków limonki. Delikatnie 

zamieszać i gotowe! 

 

 

Ciepła przekąska Kryształka 

Składniki: 

 – ciasto francuskie; 

 – mozzarella; 

 – 10 pomidorków koktajlowych; 

 – 1 jajko; 

 – sól i pieprz do smaku; 

 – zioła prowansalskie. 

Sposób przygotowania:  

Kulkę mozzarelli pokroić na cienkie plastry, 

pomidorki umyć i pokroić na plasterki. Ciasto 

francuskie podzielić na 12 równych 

kwadracików i posmarować rozmąconym 

jajkiem. Na każdym kawałku ułożyć plasterki 

mozzarelli oraz pomidorów. Posypać solą, 

pieprzem oraz ziołami prowansalskimi, a 

następnie przełożyć na blaszkę wyłożoną 

papierem do pieczenia. Piec około 20 minut w 

temperaturze 180°. 

Smacznego!
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Ploteczkowy świat 

[Trzy kobiety siedziały razem na kocyku na szkolnych 

błoniach, popijając kompocik i rozmawiając tym razem o 

zaginięciu Leyi Secret. Żadna z nich nie potrafiła 

wyjaśnić, jak do tego doszło, jednak to nie przeszkadzało 

im w spekulacjach i wymyślaniu coraz to nowszych teorii. 

W końcu od tego były, prawda? Za to wszyscy je kochali!] 

 

Kochani, dokonałyśmy niezwykłego odkrycia! Pewnej nocy szwendałyśmy się po 

murach Akademii, rozmawiając nieustannie o różnych uczniach. Nawinęły się nam 

różne osoby, które łączyło jedno – zniknięcie! Zmroziło nam to krew w żyłach, 

zwłaszcza że połączyłyśmy to wraz z doniesieniami Emmy Scott. Dziewczyna nam 

opowiedziała o niejakim potworze, który się kryje w podziemiach Akademii! Nieznany 

nam stwór ma niepohamowany głód, gdyż coraz więcej osób z naszej szkoły znika w 

dziwnych okolicznościach. Miejcie się na baczności!  

* 

Wakacyjny rok szkolny powoli zmierza ku końcowi. 

Zostały ostatnie dni, aby nadrobić wszelkie rangi, od 

których zależy świadectwo. Uczniowie robią wszystko, 

aby mieć ich jak najwięcej. Proszą nauczycieli, błagają 

na kolanach, przymilają się… jednak to nic w 

porównaniu do sprytnej i tajemniczej sekty uczniów! Z 

naszych źródeł wynika, że w jej skład wchodzą trzy 

wychowanki domu Hipogryfów – Debora Magnael-

Bee, Adele Patel oraz Zoe Anderson! Dziewczyny 

postanowiły wykorzystać słabości profesorów, dając im 

prezenty, którym nie mogli się oprzeć. W ten sposób 

Aria Carter otrzymała butelkę wina, Isabella 

Stewart przeuroczego pluszaka-kota, natomiast Moria Nerios nową puszkę karmy 

dla swojej krówki. Uczennice w zamian mają zaliczone wszystkie rangi u tych 
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nauczycielek, a kobiety dostały to, czego im brakowało. Nie wiemy, czy takie 

przekupstwo jest do końca legalne, ale gratulujemy pomysłowości i sprytu!  

* 

Ploteczki z ostatniej chwili! W poprzednich wydaniach ciągle kręciłyśmy się wokół 

związku Harry'ego Pottera i Miry Black. Wspólnie mogliśmy obserwować jego 

początki, rozwój, przeszkody i… rozpad. Myślałyśmy, że po tym wydarzeniu 

pozostawimy dwójkę Gromoptaków w spokoju, jednak zaistniała sytuacja nie 

pozwoliła nam na to. Dowiedziałyśmy się od Harry'ego, że szybko znalazł ukojenie po 

rozwodzie w ramionach innej dziewczyny – niejakiej Callie. Nie byłoby w tym nic 

dziwnego, prawda? Związek jak związek. Zastanówcie się jednak, widzieliście 

kiedykolwiek jakąś dziewczynę o takim imieniu na szkolnym korytarzu? Bo właśnie 

my nie. Po wielu godzinach zastanawiania się doszłyśmy do wniosku, że Harry 

związał się z wyimaginowaną dziewczyną! Nie wiemy, czy taki związek ma 

jakąkolwiek przyszłość, jednak… życzymy powodzenia! Kto wie, może stworzą razem 

szczęśliwą i legalną parę?  

* 

Widzieliście ostatnio gdzieś profesora Karola 

Whiteowla? Od dłuższego czasu nie możemy na 

niego natrafić ani w dormitorium Testrali, ani w 

Wielkiej Sali. Wydało nam się podejrzane, że tak 

towarzyski nauczyciel z dnia na dzień po prostu 

wyparował. Uznałyśmy, że przeprowadzimy 

profesjonalne śledztwo i spróbujemy dowiedzieć 

się, co stało się z mężczyzną! Wystarczyło nam 

kilka dni, aby odkryć tę tajemnicę! Jeśli 

spodziewaliście się przerażającego zakończenia… to 

nie ta bajka. Karol uznał, iż jest już zmęczony całą 

tą pracą profesora i wyjechał na wakacje! Z naszych 

źródeł wynika, że właśnie smaży się na tropikalnej plaży w słońcu i wypoczywa. Cóż… 

nie sądzimy, aby było dobrym pomysłem zostawiać uczniów tuż przed zakończeniem, 

jednak liczymy, że profesor powróci na tę uroczystość!  

* 
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Jak pewnie wszyscy wiecie, w murach naszej Akademii są różne 

romanse i intrygi! Czymże byłyby plotki, gdybyśmy o tym nie 

wspomniały? Zatem przynosimy wam najświeższe nowinki! 

Dowiedziałyśmy się, że Agusia Slytherin podsunęła Oli Fil 

czekoladki z amortencją! Pewnie zastanawiacie się dlaczego... 

Podobno dziewczyna była zazdrosna, że jej koleżanka jest wyżej 

w Rankingu Uczniów, więc chciała delikatnie zdyskwalifikować konkurentkę. 

Niestety, dziewczyna wylądowała przez to w skrzydle szpitalnym, a wam radzimy tego 

nie powtarzać!   

* 

Ostatnimi czasy uczniowie zgłaszali, iż znajdują ciągle coś pogryzione lub zniszczone. 

Wszystkie przedmioty nosiły te same ślady! Szokujące, prawda? Jednak my 

postanowiłyśmy się przyjrzeć temu bliżej! Dzięki naszemu śledztwu doszłyśmy, że za 

wszystkim stoi pupil profesor Morii Nerios! Ale co 

więcej, Meril nie była sama! Razem z nią były dwie 

uczennice – Julia Jackson i Ala Peace. 

Wyglądały na przestraszone, zatem być może coś 

ukrywają? Nie pozostawimy was bez odpowiedzi! 

* 

Nie wiemy, czy słyszeliście, ale chodzą pogłoski, że 

dyrektor Kazbiel Thundershout ma zamiar 

otworzyć swoją własną sektę. Słyszałyśmy kilku nauczycieli, którzy chwalili się, jakie 

to ofiary złożyli w imieniu całkiem przystojnego (ale bez przesady) profesora. Z uwagą 

monitorowałyśmy różne zachowania uczniów i wśród nich nie zauważyłyśmy aż 

takiego poruszenia osobą Kazbiela, jednak zawsze, gdy pojawia się w Kryształowej 

Komnacie, wzbudza zainteresowanie. Może to mieć związek z tym, że wchodzi tam tak 

rzadko, jednak my obstawiamy istnienie kościoła lub sekty imienia tego 

wspaniałego i skromnego czarodzieja. Ku naszemu zdziwieniu on sam wydaje się tym 

być całkowicie niewzruszony, nawet żartuje z pomnika, który sam postawił sobie na 

błoniach. Czy pan dyrektor planował to od dawna? Może ma zamiar całkowicie 

przejąć Akademię Magii Ramesville? Czy reszta dyrekcji jest w niebezpieczeństwie? Z 

pewnością was poinformujemy, gdy się dowiemy! 
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* 

Zauważyłyśmy ostatnio bardzo ciekawe zjawisko. Na szkolnym discordzie (na który 

serdecznie zapraszamy!) bardzo często późnymi wieczorami zjawia się Karoline 

Grey, która znana jest ze swoich podbojów miłosnych na terenie całej Akademii. 

Zdarza się, że dołącza do niej Aria Carter, więc wiadomym jest, że dwie panienki w 

spokoju piją sobie wino lub inne napoje alkoholowe. Częściej jednak widać tajemniczą 

osobę o imieniu Trishia, której istnienia wcześniej najwyraźniej nie zauważałyśmy. 

Czy to nowa miłość naszej ulubionej Testralicy? Jedno jest pewne – teraz będziemy 

jej się bacznie przyglądać, aby móc wam wszystko o tym opowiedzieć w następnym 

wydaniu Newsville! 

* 

Ostatni na tapet w ploteczkach idzie Federico Castillo, którego nie mogło tutaj 

zabraknąć. Co tym razem przeskrobał nasz ulubiony prefekt naczelny? Otóż wychodzi 

na to, że jego powiązania z jego drugą naczelną połówką przestały obowiązywać. 

Federico zainteresował się bowiem kimś nieco starszym, czyli Ojcem Dyrektorem 

naszej Akademii, znanym także jako Crispin Stewart. Praktycznie codziennie na 

oczach wszystkich obaj panowie 

wysyłają do siebie tajemnice 

ptaszki, które uwielbiają stykać się 

dziobami. Czy to jakaś metafora? A 

może obaj są po prostu tak 

zainteresowani życiem i 

zwyczajami ptaków, że tak 

publicznie je badają? Miejmy 

nadzieję, że nasze domysły są słuszne i nie ma tutaj żadnego dziwnego romansu, bo 

kto miałby serce powiedzieć o tym żonie Crispina, czyli Isabelle Stewart? Na pewno 

nie my! W końcu to ona wysyła nam regularnie wypłatę, a załamana mogłaby o nas 

zapomnieć... 
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Nieco więcej o... 

Rubeus Hagrid urodził się 6 grudnia 1928 roku jako syn czarodzieja nieznanego 

statusu krwi oraz półolbrzymki Frydwulfy. W Hogwarcie zajmuje posady gajowego, 

strażnika kluczy oraz nauczyciela Opieki 

nad Magicznymi Stworzeniami. 

Hagrid ze względu na to, że jest 

półolbrzymem, wyróżnia się pokaźną 

posturą, ma jasną karnację i ciemne oczy. 

Jest posiadaczem czarnych, kręconych 

włosów oraz brody, a w jego mowie można 

dosłyszeć się charakterystycznego akcentu.  

Rubeus to bardzo przyjazny mężczyzna, 

którego często przekreślano ze względu na 

wygląd. Cechowała go lojalność i gotowość 

do poświęceń za przyjaciół, jednak miał też sporą wadę – nie umiał dochowywać 

tajemnic, co mogło wynikać z tego, że darzył ludzi zbyt dużym zaufaniem. Najbardziej 

cenił Albusa Dumbledore’a, który jako jedyny wierzył w jego niewinność podczas 

oskarżenie o otwarcie Komnaty Tajemnic (które poskutkowało wyrzuceniem go ze 

szkoły na trzecim roku) i potem pozwolił mu zamieszkać w chatce na skraju 

Zakazanego Lasu, a także Minerwę McGonagall, która dodatkowo zyskała w jego 

oczach, gdy po śmierci Dumbledore’a zaprosiła go na naradę odnośnie dalszego 

funkcjonowania szkoły. 

Mężczyzna był znany z tego, że otaczał wielką miłością wszelkie niebezpieczne 

stworzenia – przykładowo groźnemu, trójgłowemu psu nadał imię Puszek, próbował 

ucywilizować przyrodniego brata Graupka, a sklątki tylnowybuchowe w jego 

mniemaniu były urocze. Najbardziej z wszystkich magicznych stworzeń ukochał 

Aragoga, olbrzymią akromantulę, którą ukrywał w Zakazanym Lesie. 

Rubeus Hagrid był jedną z tym postaci, które Rowling – jak sama przyznała – 

stworzyła „pierwszego dnia”. Mimo swojego prostego usposobienia, niestronienia od 

alkoholu i posiadania zbyt długiego języka był niezwykle pozytywną postacią, która 

zasługuje na uznanie. 
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Ciekawostki 

Uniwersum potterowskie 

• Michael Jackson, niekwestionowany król mugolskiej muzyki pop, chciał 

napisać musical w oparciu o serię przygód młodego czarodzieja. Niestety 

autorka serii, J. K. Rowling, nie wyraziła na to zgody i ostatecznie ta produkcja 

nie powstała. 

 

• Rubeus Hagrid w filmie posiadał aż dwie chatki. Jedna była mniejsza i to 

właśnie na jej tle były kręcone sceny z gajowym Hogwartu, natomiast druga 

chatka była większa, tak żeby aktorzy wydawali się mniejsi. 

 

• Początkowo Hermiona Granger miała mieć na nazwisko „Puckle”, co możemy 

przetłumaczyć jako demon, elf lub goblin. Nazwisko to pochodziło z języka 

staroangielskiego. 

 

Akademia Magii Ramesville 

• Pierwszym mistrzem Potterville, które odbyło się 29 stycznia 2017 roku, 

została Lola Moore, podopieczna Ravenclawu. 

 

• Pierwszą odnotowaną w szkolnej Izbie Pamięci nauczycielką Historii Magii 

była Anja Rocher. 

 

• W roku szkolnym marzec-kwiecień 2018 Hufflepuff miał aż dwóch opiekunów 

– Crispina Stewarta oraz Ysabel Manesent. Warto dodać, że od kolejnego 

semestru została wprowadzona funkcja opiekuna pomocniczego, co miało na 

celu odciążenie opiekuna głównego z obowiązków. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Któż to taki? To nie kasztaniaki... tylko ja, Moria. Dobra, to było suche. 

Ale, ale! Zaraz zrobię tak, że będzie Wam mokro! Skoro mamy wakacyjny 

rok, tak też poszalejemy i skoczymy nad jeziorko, a tam, jak wiadomo, 

można spotkać ciekawe stworzenia. Na niektóre trzeba uważać bardziej 

niż na inne, tak też dziś zaprezentuję Wam takie, którym raczej nie 

chcielibyście podpaść. Są nimi bowiem... 

Trytony – to określenie obejmujące kilka ras 

stworzeń wodnych przypominających człowieka 

połączonego z rybą. Pamiętacie, jak wspominałam 

przy Centaurach, że nie są to pół-ludzie pół-konie? 

Tak samo będzie tutaj. To nie są pół-ludzie pół-

ryby. To tylko stworzenia przypominające człowieka 

i mające niektóre cechy wyglądu bardzo podobne. 

Tak też Trytony 

dzielą się na rasy – jednymi z najbardziej nam znanych 

są Syreny, Merkuny czy Wodniki (Selkie). Ich średni 

rozmiar sięga od 2,25 do 2,5 metra. Tworzą rozwinięte 

cywilizacje i – o dziwo – są bardzo kreatywne, bo lubią 

tworzyć różne malowidła, rzeźby czy muzykę (co wcale 

nie jest dziwne przy Syrenach.). Jak to profesor 

Thundershout napisał w swoim podręczniku, tak też 

przytoczę to porównanie, można uznać, że Trytony 

również się dzielą, patrząc na rozwinięcie się 

cywilizacji. Są bardzo podobni do ludzi, bowiem w 

mniejszych akwenach wodnych istnieją tak jakby 

„wioski Trytonów”, za to w morzach czy oceanach 

szaleją i rozbudowują wielgachne miasta.  

Trytony posiadają własny język – mogły zostać 

określone mianem istot, jednakże po przemyśleniach 

nie przyjęły tego zaszczytu, bowiem, tak jak Centaury, 

nie godziły się na to, by być na równi chociażby z 

Tryton/Selkie 

Selkie 
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wiedźmami. Zaznaczmy, że głos tych stworzeń pod wodą 

brzmi inaczej niżeli na powierzchni – wyjątkiem są 

syreny, które potrafią wykorzystywać swój dźwięczny głos 

do niecnych czynów. Stworzenia te są, jakby to 

powiedzieć, królami w wodnym świecie, znajdują się na 

samym szczycie drabinki i potrafią zapanować nad 

innymi stworzeniami, chociażby takimi jak Druzgotki.  

Pożywienie dla nich stanowią mniejsze stworzenia wodne 

oraz roślinność wodna. Niejednokrotnie zapewne 

słyszeliście legendy mugoli o tym, jak to Syreny wabiły 

ludzi do siebie i ich pożerały czy coś w tym stylu. Może i 

ich kusiły, może i ich zabijały, ale raczej nie pożerały. 

Najwidoczniej chciały się po prostu odegrać za jakieś złe czyny wobec nich. No cóż…  

Dlatego warto uważać na Trytony, by im nie podpaść.  

Wracając jeszcze do podziału na rasy... Jakie są różnice między wszystkimi? A no to 

już napomknę coś o tym, jak zaczęłam. Wodniki są chyba bardziej ludzkie, bowiem 

ich zęby są takie jak nasze, do tego włosy mają też 

takie ładne jak ludzie. Mają żółte oczy i srebrne 

ogony. Merkuna za to ma zęby jak u drapieżnika – 

wiecie, takie ostre i groźnie wyglądające – a ich ogon 

jest mulisto zielony. Obie te rasy są w stanie oddychać 

zarówno pod wodą, jak i na powierzchni. Odróżnia 

ich posiadanie szarozielonej skóry. Syreny zaś są 

troszkę inne... Na pewno niejednokrotnie czytaliście 

opowieści o tym, jak pięknie się prezentują i jaki mają 

cudowny głos. Jednak już spieszę z wyjaśnieniami, 

jakie one właściwie są... Najbardziej przypominają 

ludzi, tylko że mają ogon. Między sobą różnią się 

kolorem oczu czy włosów, ich cera jest cudowna, a 

głos melodyjny – zwodził on niejednego marynarza. 

No po prostu cud miód marmolada. Ale, ale! Nie dajcie się zwieść tej otoczce piękna. 

Syreny również potrafią być wredne, agresywne, kłótliwe i gotowe do walki o swoje 

racje. Stąd też te historie o pożeraniu ludzi. No cóż, nikt nie jest idealny. 

Merkuna 

Syreny 
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Z notatnika młodego zielarza 

Greenovia aurea 

Jest to kolejny z cyklu sukulent 

pochodzący z Wysp Kanaryjskich. 

Mięsiste i spłaszczone liście tej rośliny 

zwijają się wokół siebie, przyjmując 

kształt róży. Rozeta osiąga wielkość 

nawet 25 cm. Greenovia występuje w 

szaro-niebieskim ubarwieniu, kwitnie raz 

w ciągu życia na żółto, po czym zamiera. 

Jej niespotykany kształt jest skutkiem 

stosowanego przez roślinę mechanizmu 

mającego na celu uchronić ją latem przed 

utratą wody. Może stanowić oryginalny prezent dla Waszej drugiej połówki. Zamiast 

podarowania wybrance ciętego kwiatu, zachęcamy do obdarowania jej Greenovią, 

która pod kształtem róży symbolizującej Wasze uczucia żyć może nawet do 4-5 lat. 

Gryząca cebula  

Jest to magiczne warzywo, które posiadało 

bardziej intensywny zapach oraz smak, gdy 

się je podawało do zjedzenia. Należało przy 

niej niezwykle mocno uważać ze względu na 

to, że – jak sama nazwa wskazuje – „gryzie” 

swoim zapachem. Molly Weasley używała ich 

do swoich dań, aby dodać potrawom lepszy i 

aromatyczniejszy smak. Dodatkowo 

wykorzystuje się je w eliksirach – między 

innymi do uwarzenia napoju leczącego z czyraków. Występują niemalże wszędzie, 

jednak ulubione ich miejsce, gdzie mogą doczekać odpowiedniego rozmiaru, to pola 

czarodziejów, gdzie dba się o nie dzień i noc.
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Humor z murów naszej szkoły 
[16:42:11] AriaCarter: oczy się myje   
[16:42:11] Federico_Castillo: czyli mamy 
jedna lekcje 
[16:42:13] Federico_Castillo: cudnie! 
[16:42:16] AriaCarter: a nie trzepie o wannę 
[16:42:19] AriaCarter: a nie, to uszy 

___________________________ 

[20:43:47] ** odchodzi Elias_Levine 
[20:43:56] Rosalia_Rossard: O hej ojcze. 

 
[20:44:01] Rosalia_Rossard: Jestem 
pierwsza ha! 
[20:44:10] Lily_Taylor: On wyszedł, Roska. 

___________________________ 

[20:46:00] Rosalia_Rossard: Crispin to taki 
Ken z Barbie. 
[20:46:06] Lily_Taylor: 
XDDDDDDDDDDDDDDD 
[20:46:11] Crispin_Stewart: Jak to 
interpretować? XDDDD 
[20:46:13] Lily_Taylor: Taki Ken dla 
ubogich chyba? 
[20:46:14] Crispin_Stewart: Taki piękny? 
[20:46:21] Crispin_Stewart: Dzięki, Lily. 

 
[20:46:27] Lily_Taylor: Nie ma za co.  
[20:46:34] Crispin_Stewart: [Siedzi 
obrażony.] 

___________________________ 

[21:26:35] Kazbiel_Thundershout: Cześć, 
Hope. Cześć, Domingo. Cześć, Kryształek. 
Cześć, Moria. 
[21:26:35] _Krysztalek_: Nie mam teraz 
czasu, podlewam krzaczki Kazbiela. Idź do 
dyrekcji, KAZBIEL_THUNDERSHOUT... 

 
[21:26:48] Domingo_Borgia: Hej, Kazbiel! 
[21:26:52] Alice_Wright: Kryształ?? XD 
[21:26:58] Harry-Potter: Kazbiel 
[21:26:58] Kazbiel_Thundershout: Okej, to 

nie przeszkadzam.  Idę do dyrekcji. 

___________________________ 

[20:36:22] Alaska_White: 6. Sir Nicholas de 
Mimsy-Porpington 
[20:36:23] OliviaSlytherin: mugol 
[20:36:26] Alice_Wright: Czysta 
[20:36:27] Debora_Magnael-Bee: czysta 

[20:36:28] AriaCarter: czysta 
[20:36:29] Alice_Wright: Półkrwi 
[20:36:30] Lily_Taylor: półkrwi 
[20:36:30] OliviaSlytherin: półkrwi 
[20:36:31] Rosalia_Rossard: PÓŁKRWI 
[20:36:34] Vicky_Lee-Rietveld: Półkrwi 
[20:36:34] Catie_Catlover: Półkrwi 
[20:36:35] Rosalia_Rossard: MUGOLAK 
[20:36:35] Ola.Fil: Półkrwi 
[20:36:36] Tuska: półkrwi 

[20:36:36] Alaska_White:  
[20:36:36] Harry-Potter: DUCH 
[20:36:37] Alaska_White: 3     
[20:36:37] OliviaSlytherin: charłak 
[20:36:40] OliviaSlytherin: duch     
[20:36:41] Alice_Wright: Mugolak? 
[20:36:43] Rosalia_Rossard: Ale krew 
[20:36:46] Alaska_White: krew 
[20:36:51] Alice_Wright: Status krwi: duch 
[20:36:51] Alice_Wright: Boze 
[20:36:53] Alice_Wright: XDDDDD 

___________________________ 

[21:05:59] OliviaSlytherin: [Obiera łzę 
wzruszenia.] 
[21:06:03] OliviaSlytherin: Ociera* 
[21:06:05] Lily_Taylor: Nie obieraj :c 
[21:06:11] OliviaSlytherin: Obieranie łez 

 
[21:06:14] Lily_Taylor: to nie ziemniaczek 
[21:06:34] OliviaSlytherin: Skąd wiesz, 

może płacze ziemniakami  
[21:06:40] Lily_Taylor: To daj kilka na 
obiad! 

___________________________ 

[20:39:53] Elias_Levine: 10. 
Margaritomancja. 
[20:39:56] Federico_Castillo: pizza 
[20:39:56] OliviaSlytherin: pizza 

___________________________ 

[21:07:26] Harry-Potter: O jak cudownie 
jutro smokologia. [Nie może się 
doczekać na zajęcia z ulubioną 
Profesorką] 
[21:07:49] Crispin_Stewart: #wazelinka   

___________________________ 

[21:25:21] OliviaSlytherin: Liliana Mrok to 
gosia??? 
[21:25:27] Federico_Castillo: tak, do szkoly 
innej sie zapisala 
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[21:25:30] Federico_Castillo: pod nowym 
nickiem 
[21:25:32] Federico_Castillo: i nowym IP 
[21:25:38] ZoeAnderson: Juz pod drugim 

nowym nickiem  
[21:25:44] Lily_Taylor: Drugim? 
[21:25:48] Lily_Taylor: Ona ma wiele 
nowych nicków. 
[21:26:06] Lily_Taylor: Gdyby je zebrać do 
kupy, to byłoby ich więcej niż ludzi w śm. 

___________________________ 

[21:27:07] Federico_Castillo:  
[21:27:08] Federico_Castillo: o 
[21:27:24] Federico_Castillo: ale tepe te 
nozyce 
[21:28:16] OliviaSlytherin: tu aż się prosi o 
napisanie "tępe jak ty" :(( 
[21:28:30] OliviaSlytherin: ale będę miła i 
tego nie napiszę :D 

___________________________ 

[16:07:02] Karol_Whiteowl: Napiszcie mi 
klimat na zajęcia, bo nie mam mocy. 
[16:07:11] Karol_Whiteowl: pls 
[16:07:56] Scarlett_Drake: [Tańczy wokół 
ogniska, śpiewając jakieś ludowe pioseneczki.] 
[16:08:02] Scarlett_Drake: Prosze 
[16:08:05] Scarlett_Drake: nie ma za co 

[16:08:16] Scarlett_Drake:  
[16:08:37] Karol_Whiteowl: Brawo 
kochaniutka 
[16:08:51] Karol_Whiteowl: Tylko to 

trochę nie na lekcję o demonach  
[16:09:20] Scarlett_Drake: [Tańczy wokół 
ogniska w masce jakiegoś Belzebubka, 
śpiewając demoniczne piosenki.]* 
[16:09:38] Karol_Whiteowl: xDDDDD 
[16:09:42] Karol_Whiteowl: Uwielbiam 
cię. 

___________________________ 

[18:19:46] Harry-Potter: [Harry idzie do 
lodówki Eliasa i wyciąga mu z lodówki loda i 
podaje go Lily] 
[18:21:43] Elias_Levine: Na początku 
myślałem, że to mnie wyjąłeś z tej lodówki i 
podałeś Lily. 
[18:21:50] Elias_Levine: Ale dobrze. 
Przeczytałem to po raz kolejny.     
[18:21:55] Elias_Levine: I wszystko nabrało 
większego sensu. 

___________________________ 

[20:45:03] Lily_Taylor: [Szama ciasteczka i 

ucieka z ich całym zapasem.]  

[20:45:20] prof_Nerios:  
[20:45:23] prof_Nerios: Zachłanne to to 
[20:45:32] Scarlett_Drake: W końcu 
dyrekcja 

___________________________ 

[20:39:33] Rosalia_Rossard: W Kazie 
wszyscy się kochają. 
[20:39:43] May: Tak? 
[20:39:46] Crispin_Stewart: Tak?     
[20:39:49] May: To ciekawe.     
[20:40:01] Rosalia_Rossard: Ja to nawet z 
jego spodniami się całowałam. 

___________________________ 

[20:48:18] May: Jaką macie definicję crusha? 
W sensie - czy trzeba mieć z tą osobą 
jakikolwiek kontakt czy to po prostu obiekt 
westchnień? 
[20:48:42] Crispin_Stewart: Ja nie 
używam tego słowa. 
[20:48:56] May: No tak, Crispin od razu 
wyrywa dupy. 
[20:49:01] May: Nie bawi się w crushów. 
[20:49:01] Lily_Taylor: XD 
[20:49:14] Crispin_Stewart: Na pewno! W 

życiu bym tak nie powiedział.  
[20:49:19] Lily_Taylor: Najbardziej leci na 
takich, którzy na pierwszej randce stawiają 
mu parówki. 
[20:49:26] Crispin_Stewart: To brzmi źle. 
[20:49:37] Crispin_Stewart: Ale na hot-
doga to tam... XD 
[20:49:43] Crispin_Stewart: Ja chętnie. 
[20:49:46] Rosalia_Rossard: Poleciałeś na 
kogoś kto postawił ci parówkę? 
[20:50:00] Rosalia_Rossard: Nie wiem, czy 
się śmiać, czy płakać.  
[20:50:43] Crispin_Stewart: Nie, nikt mi 
nie stawiał parówki. Chociaż jeżeli chcesz 
zabiegać o moje względy to wiesz... Jeden 

telefon i idziemy na hot-doga.  

___________________________ 

[19:31:48] MiryBlack: Jeju nie nadążam na 
lekcje a jak teraz zdążyłam na jakąkolwiek to 

trafiłam na runy  

___________________________ 

[18:52:43] Harry-Potter: Muszę kiedyś się 

włamać do twojej piwniczki Arielka  
[18:52:56] Alice_Wright: to może być ciężkie 
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[18:53:38] Alaska_White: Założyłyśmy tam 
dużo zabezpieczeń, jeżeli chcesz żyć to nie 

próbuj nawet  
[18:53:58] Harry-Potter: [Myśli jakie 
zabezpieczenia mogą być nałożone] 
[18:54:51] Karol_Whiteowl: Jednym z 
nich jest rozwiązanie słowiańskich run, 
nie polecam.   
[18:55:39] Harry-Potter: Czyli podobne 
zabezpieczenia jakie miał kamień filozoficzny 
[18:56:29] Harry-Potter: Bo jeśli tak to jeśli 
trójce 11 latków się udało z kamieniem to piwn 
iczka Arielki to będzie pestka 
[18:57:15] AriaCarter: Ala rzuciła najlepsze 
zaklęcia, Karol zrobił słowiańskie czary-mary, 
Amelka przetransmutowała klamkę w 
wielkiego pająka chociaż tak się nie da bo 
heloł drabina ewolucyjna, ale to Amelka i ona 
może, Lily przetransmutowała drzwi tak że się 
nie da przejść jak nie masz krwi Carterów w 
sobie, Crispin zostawił do przeczytania księgę 
z historii magii więc zaśniesz szybciuko, a 
Lukas oczarował wszystko swoim urokiem 
osobistym 
[18:57:26] AriaCarter: takie są mniej-więcej 
zabezpieczenia w mojej piwniczce 

___________________________ 

[17:53:34] Lily_Taylor: Za tę Liluchnę 
straciłeś prawo do jakichkolwiek powitań i 

miłych słów z mojej strony.  

[17:53:40] Crispin_Stewart:  
[17:53:58] Lily_Taylor: Od dzisiaj jesteś 
Płodzicielem.     
[17:54:07] Crispin_Stewart: Mój dziadek do 
babci mówi "Danuchna". 
[17:54:12] Crispin_Stewart: Tak mi się 

skojarzyło.  
[17:54:31] Lily_Taylor: Nie jestem Twoją 
babcią. 

[17:54:32] Harry-Potter: Płodzielcec  
[17:54:53] Crispin_Stewart: Oj i bardzo 

dobrze, okropna kobieta.  
[17:55:07] Lily_Taylor: Też mogę taka być. 

 
___________________________ 

[19:02:01] Anastazja_Swift jest away: robi 

sie na boginie      
[19:03:10] AriaCarter: jeju ale miałam laga, 

myślałam że robisz się na bogina 

________________________________ 

[21:35:48] Karoline_Grey: Jeju 
[21:35:50] Karoline_Grey: Crispin      
[21:35:56] Karoline_Grey: Wyglądasz jak 
Domingo :/ 
[21:36:02] Karoline_Grey: Mylisz mi się z 

nim  
[21:36:06] AriaCarter: w sensie nie że młodo 
i przystojnie 
[21:36:07] AriaCarter: tylko że kolor 
[21:36:11] Karoline_Grey: Dokładnie 
[21:36:50] Crispin_Stewart: Aria, właśnie 
poczułem jak wbijasz mi nóż prosto w serce.  
________________________________ 

[21:50:19] Lily_Taylor: Harry, napisałeś już 

swój artykuł?  
[21:51:28] Harry-Potter: Jestem w trakcie 
jutro w dzień wyślę bo teraz robię go 
porządnie 
[21:51:46] Lily_Taylor: Jutro? Termin jest do 
dzisiaj do północy. 
[21:51:58] Harry-Potter: Rano będziesz 
miała 
[21:52:00] Harry-Potter: Lilcia 
[21:52:07] Harry-Potter: Wczoraj 
zacząłem 
[21:52:17] Lily_Taylor: Miałeś na to pełne 
dwa tygodnie. 
[21:52:25] Rosalia_Rossard: Miałeś na to 2 
msc. 
[21:52:26] Rosalia_Rossard: XDDDD 
[21:52:28] Harry-Potter: a dziś mnie 
praktycznie pół dnia nie było 
[21:52:51] Harry-Potter: Na serio robię go 
porzadnie Licia 
[21:53:08] Lily_Taylor: Zobaczymy, czy 

będzie porządny. Usuń chociaż hiperłącza.  
________________________________ 

[23:16:18] Crispin_Stewart: Rety. 
[23:16:29] Crispin_Stewart: Zjadłem cebulę 
i chyba zionę cebulactwem. :/ 
________________________________ 

[23:17:11] Crispin_Stewart: Dzisiaj 
dodawałem szczypiorek do obiadu. 
[23:17:22] Federico_Castillo: zaszalałeś 

[23:17:25] Federico_Castillo:  
[23:17:26] Lily_Taylor: A co robiłeś na 
obiad? 
[23:17:30] Lily_Taylor: Kanapki z 
pomidorem? 
[23:17:34] Federico_Castillo: 
XDDDDDDDDDDDD 
[23:17:37] Federico_Castillo: i parówką 

[23:17:39] Federico_Castillo:  
[23:17:47] Lily_Taylor: A na deser kisielek.
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Magiczny przegląd mediów 

Mugolski świat co chwilę raczy swych obywateli takimi wyrafinowanymi 

rozrywkami jak walka z rozprzestrzenianiem się nieznanego dotąd 

wirusa, wybory najwyższych państwowych urzędników czy też mniej lub 

bardziej ideowe protesty ludności. Jak się okazuje, nasz magiczny świat 

nie pozostaje biernym obserwatorem i również serwuje nam wydarzenia 

godne pierwszych stron gazet. Zerknijmy więc w sidła czwartej władzy! 

 

Wyjątkowo zaczniemy dzisiaj od „Proroka Niedzielnego”, bo i okazja jest 

niecodzienna. Ministerstwo Magii z dumą ogłasza, iż Bank Gringotta odzyskał swoją 

zgubę w postaci mnóstwa galeonów, a przestępcy grzeją już kamienne ławeczki w 

Azkabanie. Redaktorzy „Proroka” gratulują, ale jednocześnie dopytują, skąd pomysł 

złoczyńców na ich specyficzny image. Okazało się, iż czerwone kombinezony i 

charakterystyczne maski to inspiracja jednym z popularnych ostatnimi czasy seriali. 

Mało osób pochwala zuchwały czyn grabieżców, jednak nie da się zaprzeczyć, że 

oglądalność wspomnianego serialu wśród czarodziejów wzrosła od czasu włamania. 

Oby nie było to impulsem dla przyszłych możliwych aktów wtargnięcia na tereny 

pożytku publicznego. 

„Prorok Codzienny” dość sporo miejsca przeznaczył na przybliżenie historii pewnego 

czarodzieja-eksperymentatora, który badał ostatnimi czasy zdolność kontrolowania 

pogody. Był niestety tak przejęty swoją misją, że doprowadził do wielu pogodowych 

anomalii. Pół biedy, gdyby wydarzyło się to na znanych nam terenach, jednak 

doprowadził do tego, że mugole w pobliżu jego miejsca zamieszkania mogli podziwiać 
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żar lejący się z nieba w towarzystwie deszczu ropuch śpiewających Macarenę. 

Ministerstwo planuje zająć się tą sprawą, oby jednak nie było za późno. Bo, jak głosi 

stare porzekadło: „Co się zobaczyło, to się nie odzobaczy”... 

Główny temat najnowszego „Proroka Wieczornego” spadł na czytelników 

niespodziewanie niczym meteor na dinozaury. Autor obszernego artykułu pt. „W 

banku się nie mieści” zarzucił Dyrekcji Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie 

przyznawanie odchodzącym profesorom horrendalnie wysokich emerytur. Byli 

nauczyciele zamiast cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem, muszą się teraz mierzyć z 

gniewem czytelników. Redaktor zarzuca, że za takie kwoty można przekupić 

niejednego urzędnika Ministerstwa Magii. Ja natomiast chętnie zapytałbym się 

Szanownego Pana, czy posiada wiedzę o próbach takiej korupcji. Być może „Prorok” 

ma informacje, o których winniśmy się dowiedzieć… 

Świeżutki egzemplarz „Czarownicy” nieodmiennie gości wśród zebranych przeze mnie 

prasowych materiałach. Tym razem godna uwagi jest reklama sklepu Madame 

Primpernelle znajdującego się na ulicy Pokątnej pod numerem 275. Właścicielka 

przybytku znana jest ze swoich artykułów kosmetycznych, czasopismo rekomenduje 

jednak przede wszystkim najnowszy krem na bazie ropy z czyrakobulwy pomagający z 

walce z trądzikiem. Podobno na hasło „Eloise Midgen” jest 20% zniżki, tak że 

prędziutko do sklepu! 

Czasopismo „Żongler” informuje o tym, co zwykle – czyli o niczym. Wziuu, do kosza… 

Ostatnimi czasy szeroko komentowana jest audycja „Magicznej Rozgłośni Radiowej” 

o znanych urokach. Redaktorzy byli przygotowani do tematu bardzo profesjonalnie 

(nawet zbyt profesjonalnie, jak się później okazało). Słuchacze wyli wręcz wniebogłosy 

ze śmiechu, gdy podczas omawiania Uroku Poplątania Języka redaktorzy 

nieświadomie rzucili na siebie owe zaklęcia. Pośród „blablablabla” i „bleblebleble” 

dało się słyszeć donośne śmiechy w domach słuchaczy. Audycja okazała się więc 

zarówno pożyteczna, jak i przyjemna. 

„Potterwarta” natomiast z zadowoleniem odnotowała wzrost odnalezionych osób po 

okresie zaginięć dokonanych przez Śmierciożerców. Ostatnio w lasach Rosji 

odnaleziono Jake’a Farleya, jedną z ofiar reżimu Voldemorta. Biedaczek jednak 

niewiele pamięta, gdyż po ucieczce od oprawców trafił na syberyjskie ludy 

koczownicze. Podczas spotkania mężczyzna podobno wlał w siebie tyle spirytusu, że 
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jego pamięć stała się mocno zawodna. Zanotujmy zatem – należy znać umiar. A 

tymczasem – strzemiennego! 

Zmierzając ku swym komnatom z plikiem gazet w ręku, zahaczyłem też wzrokiem o 

tablicę ogłoszeń Akademii Magii Ramesville. Ileż tam konkursów! Ciężko połapać się 

w tym dobrobycie. Autorzy serdecznie zachęcają do wypełniania poleceń, gdyż za 

dobre odpowiedzi przewidziane są cenne nagrody. Nie pogardzicie chyba sakiewką 

galeonów i wzrostem punktacji… 

Czasami, by zdobyć wspomnianą wyżej nagrodę, nie trzeba wypełniania krzyżówek, 

szukania słów w wykreślankach czy układania puzzli. Wystarczy mieć… szczęście. W 

Losville właśnie o to chodzi – o nutkę szczęścia i trafienia w cyfry. Tylko tyle dzieli 

Was od wygranej. Zbliżamy się wielkimi krokami do zakończenia roku, więc grajcie 

póki można! 

Przy okazji zalecam szczególną ostrożność i troskę o zarobione kwoty. W AMR 

zdarzają się bowiem ucieczki niuchaczy z „Walizki Skamandera”. Znalazły się jednak 

osoby, które nie tylko uważały na galeony, ale też zdołały dopaść niesforne zwierzątko 

w ręce i odnieść je na swoje miejsce. A było to nie lada wyzwanie! Brawo! 

Właściciele lokali na ulicy Pokątnej narzekali ponoć ostatnio na brak utargu. Trzeba 

więc to zmienić. Multum potrzebnych artykułów znajdziecie właśnie w tajemniczych 

zakamarkach tej ulicy. Oszczędność jest słuszna, ale kto nie połasiłby się na śliczne 

zwierzątka z Magicznej Menażerii czy kanarkowe kremówki u Weasleyów… 

Próbowałem wyciągnąć jakieś wnioski z tablicy punktów wakacyjnych domów. 

Sytuacja jest jednak na tyle dynamiczna, że nie warto przesądzać żadnego wyniku. 

Każdy dom stara się jak może, by zapewnić „swoim” najwyższe zaszczyty. Zalecić 

można jedynie aktywność i ambicję, by zbierać punkty dla swoich domów. Do boju! 

Nakład materiału na powyższe wydanie Magicznego Przeglądu Mediów wyczerpał 

się, zmierzam więc do końca. Pozostawiam Państwa z życzeniami radości i spokoju. 

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się! Przepraszam, to znaczy – bądźcie zdrowi i 

bawcie się! 

Specjalnie dla was, 
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Pośród ankiet 
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24%
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Gdybyś był uczniem Hogwartu, to które 
przedmioty wybrałbyś na trzecim roku nauki?

Mugoloznawstwo

Numerologia

Opieka nad MS

Starożytne Runy

Wróżbiarstwo
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Dziurawy Kocioł

Bank Gringotta

Księgarnia Esy i Floresy

Sklep Ollivanderów

Magiczne Dowcipy Weasleyów

Madame Malkin

Twilfitt i Tatting

Magiczna Menażeria

Lodziarnia Floriana Fortescue

Apteka Sluga i Jiggera

Markowy sprzęt do quidditcha

Wybierając się na Ulicę Pokątną, które miejsca 
byłyby pierwszymi, do których byś się udał?
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Kogo z trójki głównych bohaterów lubisz 
najbardziej?

Harry Potter
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Czy podczas rekrutacji do AM Ramesville 
zostałeś przydzielony do tego domu, do 

którego chciałeś trafić?

Tak

Nie
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Jak myślisz, uda ci się zdobyć więcej 
niż 20 rang?

Już mam ich więcej!

Chyba nie dam rady…

Jeszcze zobaczymy!
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Magiczna Pani radzi 

Co zrobić, gdy coś nas pogryzie? 

W tym roku wszystkie znienawidzone 

przez nas bestie atakują ze zdwojoną siłą. 

Niestety, ich ukąszenia są nie tylko 

bardzo bolesne, ale mogą również 

wywoływać silne reakcje alergiczne. Co 

zrobić, by złagodzić świąd i ból po ukąszeniu przez owada? 

 

Osy, pszczoły, szerszenie  

Wbijają w skórę żądło, przez które wstrzykują jad. Dlatego im 

szybciej je usuniesz, tym mniej trucizny dostanie się do krwioobiegu. 

Najlepiej szybkim ruchem je zdrap, np. przesuwając po skórze 

zdecydowanym ruchem plastikową kartą. Nie wolno chwytać żądła palcami. W ten 

sposób możesz tylko wcisnąć jad pod skórę. 

Ranę przemyj ciepłą wodą z mydłem i zdezynfekuj środkiem odkażającym, a 

następnie przyłóż w miejsce użądlenia kostkę lodu. Gdy opuchlizna jest 

znaczna, zrób okład z gazika nasączonego roztworem sody oczyszczonej (łyżeczka 

sody na szklankę wody) lub octu. 

Posmaruj ranę olejkiem z mięty pieprzowej. Nie masz? Rozetrzyj w palcach liść 

mięty i przyłóż na bolące miejsce. 

 

Komary 

Choć miejsce po jego ukąszeniu bardzo swędzi, spróbuj nie drapać, 

bo to tylko zaostrza reakcję alergiczną. Ponadto do ranki mogą 

przedostać się bakterie spod paznokci i doprowadzić do powstania 

zakażenia. Ukąszenia komara w Polsce nie są groźne. Ale jeśli wybierasz się w 

tropiki, skontaktuj się z lekarzem. 
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Przyłóż na miejsce ukąszenia kostkę lodu. Obkurczy naczynia krwionośne i nie 

dopuści do rozprzestrzenienia się jadu oraz histaminy. 

Posmaruj zaczerwienienie sokiem z cytryny lub przyłóż plaster cebuli. Możesz 

też potrzeć miejsce ukąszenia olejkiem z drzewa herbacianego lub miętowym. 

 

Pluskwy 

Wakacje to czas intensywnych podróży i spotkań również z 

pluskwami (najczęściej w hotelach i pensjonatach). Zwykle atakują 

nas w nocy. Ślady po ich ukąszeniu są podobne do ran po komarach. Na szczęście 

pluskwy nie przenoszą chorób. Gdy gryzą, nic nie czujemy. Potem rana robi się 

czerwona i swędzi. 

Możesz położyć na bolące miejsce czosnek, cebulę lub miąższ aloesu. 

Ważne jest jednak, by po takiej przygodzie obejrzeć pościel, materace w łóżkach 

i podnieść poduchy z kanapy. Jeśli zauważysz insekty, natychmiast zażądaj 

zmiany pokoju. Przed powrotem do domu dobrze wytrzep ubrania, a po przyjeździe z 

wakacji upierz w gorącej wodzie wszystkie rzeczy. Na szczęście pluskwy giną już w 

temperaturze 50 stopni Celsjusza. 

 

Meszki 

Nacinają skórę i zlizują krew. Ich ślina zawiera drażniące 

substancje, które wraz z krwią szybko rozchodzą się po organizmie. 

Staraj się nie drapać ran. 

Umyj pokąsane miejsca wodą z mydłem i zdezynfekuj je, a następnie połóż 

okład z octu jabłkowego. Wetrzyj odrobinę olejku lawendowego lub miętowego. 

Jeśli są twarde i opuchnięte, ulgę przyniesie okład z roztworu sody oczyszczonej albo 

przegotowanej wody z solą. 

Możesz zastosować okład z liści babki lancetowatej. Umyj je, rozgnieć i przyłóż 

w miejsce ukąszenia. 
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Kleszcze 

Ich wkłucie jest najbardziej niebezpieczne! Wiąże się z 

zakażeniem boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM). 

Usuń kleszcza jak najszybciej, np. za pomocą pęsety. Uchwyć go tuż przy skórze 

i wyciągnij zdecydowanym ruchem w górę. Zdezynfekuj miejsce, przecierając 

ranę i obserwuj swoje samopoczucie. 

Jeśli w ciągu kilku godzin pojawią się zaburzenia chodu, niedowłady czy 

porażenie nerwu twarzowego, koniecznie zgłoś się do lekarza! 

Obrysuj długopisem zaczerwienienie wokół wkłucia kleszcza. Jeśli w ciągu 2-6 

tygodni zacznie się rozszerzać (a w środku zostanie jaśniejsza plama), 

natychmiast jedź do lekarza. 

 

Pamiętaj! 

Miejsca po ukąszeniu należy zawsze obserwować, bo nigdy nie 

wiadomo, czy nie dojdzie do reakcji alergicznej. Ugryzienie osy, 

pszczoły czy szerszenia w okolicach gardła i szyi może być niebezpieczne dla każdego. 

W takim wypadku konieczny jest pilny kontakt z lekarzem. A jeśli pojawi się 

opuchlizna, należy szybko wezwać pogotowie. 

 

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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Kącik artystyczny 

Dla Was 

W murach naszej szkoły. Wakacyjne kończyły się twory. 

Wszyscy uczniowie już zluzowali. Niejedni miłość sobie wyznali. 

Inni zaś nowe zaklęcia tworzyli. „To przez przypadek” mówili. 

Dużo rodzin się powiększyło. Gdzieniegdzie kogoś ubyło. 

Ale my się tym nie przejmujemy. Bo ciągle inne tematy wałkujemy. 

Uczniowie nasi to coś cudownego. Miło jest spotkać każdego. 

Mimo wszystko się tolerujemy. Nowych uczniów bajerujemy. 

Spójrzmy sobie na dzień dzisiejszy. Pewnie jutro będzie jeszcze fajniejszy. 

Ale korzystać trzeba z tego. Co ma się teraz, kolego. 

Tak więc, dziś się spóźniłam. Ale na pomoc uczniów liczyłam. 

Oczywiście chętnie się odezwali. Niejednokrotnie wspierali. 

Czy też rangę wspólnie zaliczali. I po korytarzach się z mieczem świetlnym ganiali. 

Te chwile są godne zapamiętania. I nawet trochę wina do nalania dla świętowania. 

Ja to ta, co krzyczy „Nie demoralizuj młodzieży”. Ale i tak nikt w to mi nie wierzy. 

Bo przecież każdy był kiedyś młody. I dzikie rzeczy robił dla osłody. 

Tak też z tego miejsca chcę podziękować. Nie będę się po kątach chować. 

Te podziękowania kieruję do Ciebie! 

Tak, czytelniku drogi! 

Nieważne, czyś Profesor, czy Uczeń, czy Gość. 

Dziękuję, że jesteś! 

Tak po prostu, a tak wiele.  Nasi ŚM-owi przyjaciele. 

Każdemu to się należy, by w końcu uwierzyć. 

Dla nas jesteście ważnymi osobami ze swoimi niesamowitymi cechami. 

Każdy z nas jest inny i nie czuj się przez to winny. 

Bowiem inność jest pożądana, nawet ta chowana. 

Nie wstydzę się tego, jaka jestem. 

Uwierz w siebie! Nawet przed zwykłym testem! 

Niby tak niewiele, a daje nadzieję. 

Wierzę w Was wszystkich, Kochani! 

Autor: Moria Nerios 
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Wyznania zakochanego 

Chodźże do mnie, moja Miła, 

Swym ramieniem Cię otoczę. 

Twój blask nigdy nie przemija, 

Ja za Ciebie w ogień skoczę. 

Niechęć wstrząsa mnie całego, 

Gdy opuścić Ciebie muszę. 

Twój blask pieści moje ego, 

A gdy znikasz – ach, katusze! 

Wiele łap po Ciebie sięga, 

Lecz Cię oddać nie planuję. 

Żyć bez Ciebie – to udręka, 

A los podłe plany knuje. 

Bądźże przy mnie, Urodziwa! 

Teraz już będziemy sami! 

Wartość Twoja wszak godziwa… 

Sakieweczko ma z galcami! 

Autor: Domingo Borgia z Hipogryfów 

 

„Isa i Lily na wakacjach”  

 

Autor: Rosalia Rossard-Schmitt z Gromoptaków 
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Uważaj na Kaza 

Mrok, ciemność, noc, mogiła, 

Atmosfera niezbyt miła, 

Zimno, głucho, pusto w bród, 

Pod nogami czyiś grób. 

Ręka trupia z ziemi wypełza 

I powoli do Ciebie podpełza, 

Łapie Cię za kostkę, ciągnie, 

A ty moczysz swoje spodnie. 

Strach, niepokój atakują, 

W mózgu Twym sobie buszują, 

Sen Cię puszcza, budzisz się, 

Od potu lepki, cień straszy Cię. 

A mówili Kazbielowi nie podpadaj? 

Głupot mu nie opowiadaj? 

Teraz już wiesz, że trzeba uważać, 

By Kaza koszmary Ci nie chciały zagrażać. 

Autor: Kazbiel Thundershout 
 

„Cichy łowca tuż przed atakiem na buszującego w lodówce 

nieszczęśnika”  

 
(ze specjalną dedykacją dla Crispina Stewarta) 

Autor: Kazbiel Thundershout 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 21 sierpnia o 

północy. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Waszym zadaniem jest dopasowanie małżonka do 

podanych niżej postaci. Za każdy dobrze wykonany 

przykład otrzymacie 2 punkty/galeony. 

1. Astoria Greengrass 6. Andromeda Black 

2. Lily Evans 7. Artur Weasley 

3. Orion Black 8. Hermiona Granger 

4. Hanna Abbott 9. Rudolf Lestrange 

5. Elphinstone Urquart 10. Newton Skamander 

 

Konkurs nr 2 

Tym razem wasze zadanie polega na poprawieniu 

błędów w poniższych zdaniach dotyczących Ramesville. 

Za każdy znaleziony błąd dostaniecie 2 punkty/galeony. 

1. Krukoni zdobyli Puchar Domów aż 12 razy. 

2. Hymn Akademii został wykonany przez Cassandrę Lovato. 

3. Akademia Magii Ramesville powstała 1 kwietnia 2004 roku. 

4. Jako ostatni Białej Magii uczył Alexander Collotye. 

5. Wychowankowie Gromoptaków odznaczają się wiernością, 

mądrością, lojalnością i honorem. 

6. Obecnym redaktorem naczelnym jest Crispin Stewart. 

7. Weekendowy kurs z Kryptologii odbywał się w XXXIV roku 

szkolnym. 

8. Pierwszym mistrzem Potterville była Emily Thomas. 

9. Akromantula atakująca uczniów w AMR nazywa się Basia. 

10. Ashley McColin to ostatnia osoba, która piastowała 

stanowisko Inkwizytora. 
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