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Osobistości od drugiej strony: 

Annabeth Lancaster w świecie magii 
 

 

Jakie wartości ceni sobie nasza nauczycielka Zaklęć? Dlaczego akurat ten 

przedmiot? Tych rzeczy dowiedziała się nasza reporterka. Zapraszamy do 

wywiadu! 

 

 

*wchodzę do sali zaklęć i zauważam 

Panią Profesor siedzącą przy dębowym 

biurku* 

 

Dobry wieczór! [Uśmiechnęła się, widząc 

uczennicę.] 

 

Dzień dobry *siada po drugiej stronie i 

wyciąga teczkę z pytaniami.* Może 

zaczniemy od podstawowego pytania. 

*uśmiecha się*  Co najbardziej lubi Pani 

w ŚM? 

 

Ach, oczywiście! Klimat, atmosferę, ludzi, 

to, że można uciec od realnego świata. 

Dużo można wymieniać. Wątpię, by moja 

odpowiedź była jakoś bardzo kreatywna, 

ale myślę, że pokrywa się to z większością 

ludzi ze Świata Magii. 

 

Rozumiem. *przytakuje.* Jak godzi Pani 

realia z chatem? A może ciężko tego 

dokonać? 

 

Staram się być dobrze zorganizowana, ale 

średnio to czasami wychodzi. Zadziwia 

mnie fakt, iż kiedyś działałam w większej 

liczbie szkół i prowadziłam więcej lekcji 

tygodniowo, a tak samo brakuje mi czasu 

jak wtedy. Może taki urok ŚM. [Zaśmiała 

się.] 

 

 
 

Podziwiam osoby, które są w kilku 

szkołach jednocześnie! Ale wracając do 

tematu. Dlaczego akurat Zaklęcia? Gdyby 

nie ten przedmiot to jaki by Pani 

wybrała? 

 

Uwielbiałam ten motyw w Harrym 

Potterze. Kiedyś przy odświeżaniu po raz 

enty serii nawet je spisywałam. Ogólnie też 

wydawało mi się, że jest to z pewnością 

jeden z najbardziej "magicznych" 

przedmiotów. Gdy zastanawiałam się, 

czego bym chciała nauczać, obok zaklęć na 

mojej liście była też Transmutacja, 

Starożytne Runy i Obrona Przed Czarną 

Magią.  

W tej chwili jestem bardzo związana ze 

swoim przedmiotem i trudno mi 

powiedzieć, czego innego bym mogła 

nauczać. Z jednej strony ciągnie mnie w 
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stronę Opieki Nad Magicznymi 

Stworzeniami... [Zamyśliła się.]  

...ale w zasadzie nie wiem, czy jest to 

przedmiot dla mnie. Na razie na pewno 

zostanę przy Zaklęciach. [Zachichotała.] 

 

OnMS jest wspaniałe! *ożywiła się.* Jakie 

wartości ceni Pani najbardziej? Co jest 

dla Pani najważniejsze? 

 

Jak pewnie wiesz, zawsze byłam związana 

z Ravenclaw i cechy tego domu są dla 

mnie ważne. Jednak to nie jest tak, że 

tylko te wartości się liczą. Cenię także 

szczerość, pracowitość, sprawiedliwość czy 

odwagę. Powiedzenie, co 

jest dla mnie 

najważniejsze, jest dla 

mnie niełatwym 

zadaniem, ale myślę, że 

mogę tu wyszczególnić 

uczciwość i akceptację 

innych. 

 

 

Zgadzam się!  

*potwierdza, 

zaglądając do kartki.*  

Co jest Pani hobby? 

 

Oprócz nauczania kolejnych pokoleń 

młodych czarodziejów? Nie będzie to 

oryginalne... Znowu. [Zaśmiała się.] Ale 

kocham literaturę fantasy i mitologię: 

grecką, rzymską, egipską, skandynawską... 

każdą. Do tego czasami sobie pobazgrzę 

po papierze, ale nie uważam, bym miała 

jakiś duży talent do tego. 

 

Przedostatnie pytanie. Jak Świat Magii 

wpłynął na Pani charakter i spojrzenie 

na świat? 

Jestem pewna, że ŚM miał spory wpływ na 

to, jaką osobą teraz jestem. Wcześniej 

byłam dużo bardziej nieśmiała i zamknięta 

w sobie. Rozmowy z ludźmi na chacie 

dodały mi pewności siebie i odwagi. 

Więcej też "śmieszkuję" oraz częściej 

myślę optymistycznie. Myślę też bardziej 

"światowo", gdyż dzięki ŚM poznałam 

ludzi z różnych części Polski, a nawet i 

poza niej. 

 

Co by Pani zmieniła w ŚM? 

 

Często ludzie na takie 

pytania odpowiadają, że 

mogłoby być więcej 

klimatu na chacie, ale ja 

uważam, że przez 

powiedzmy ostatni rok 

ilość klimatu w ŚM się 

znacznie poprawiła. 

Myślę, że fajną rzeczą 

byłoby więcej zabaw i 

wydarzeń 

międzyszkolnych. Co 

prawda PotterWarta 

dobrze spełnia swoje 

zadanie, integrując 

Świat Magii, ale jakby było więcej takich 

przedsięwzięć, to pewnie wyszłoby to tylko 

na dobre. Na tę chwilę nie przychodzi mi 

do głowy nic więcej. 

 

Dziękuję za rozmowę, Pani Profesor! 

*wstaje i podaje dłoń.* 

 

*Również wstaje i potrząsa dłonią.* 

Przyjemność po mojej stronie. 
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„Bez serca” autorstwa Marissy Meyer 

czyli dlaczego Królowa Kier stała się 

okrutna 
 

 
Zdjęcie pochodzi z bloga Owlibrary 

 

 

Catherine być może jest najbardziej pożądaną dziewczyną w Królestwie Kier i 

faworytą nieżonatego króla, ale jej myśli skupiają się na zupełnie innej rzeczy. Jest 

utalentowanym cukiernikiem, chce otworzyć własny sklep, gdzie mogłaby 

sprzedawać swoje wypieki. Jednak według jej matki jest to zajęcie niegodne kobiety, 

która ma możliwość zostania królową. Na balu, podczas którego władca chce się 

oświadczyć ukochanej, Cath poznaje niesamowitego i tajemniczego Jesta. 

Dziewczyna jest zdeterminowana, żeby być panią własnego losu. Ale w krainie 

przepełnionej magią, szaleństwem i potworami, przeznaczenie ma inne plany. 

 

 

Jest to moje pierwsze spotkanie z twórczością Marissy Meyer, chociaż nie raz 

była mi polecana. Chciałam przeczytać Bez serca, gdyż nawiązujące do "Alicji w 

Krainie Czarów" którą uwielbiam. Jest to jednak opowieść o zupełnie innej postaci. 

Zanim Królowa Kier stała się postrachem Krainy, była tylko dziewczyną, która chciała 

się zakochać. I choć wydaje się, że to tylko kolejna średnia powieść o miłości, prawda 

jest zupełnie inna. 

 

Praktycznie od razu wciągnęłam się w historię Cath. Samą główną bohaterkę 

bardzo polubiłam, rozumiałam, dlaczego tak bardzo zależy jej na cukierni. W pewnym 

sensie wydała mi się podobna do mnie, dzięki czemu odbierałam ją trochę inaczej, 
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choć nie będę ukrywać, że od pewnego momentu zaczęła mnie coraz bardziej 

przerażać. Za to Jest zostaje jedną z moich ukochanych postaci. Nadworny błazen jest 

nie tylko zabawny, a także uroczy, tajemniczy, jest w nim coś... magicznego.  

I choć pojawia się tu jeszcze mnóstwo innych postaci, to oprócz tej dwójki 

trudno mi było kogokolwiek choć minimalne polubić. Wydaje mi się, że Marissa 

trochę za bardzo skupiła się na głównych bohaterach, przez co reszta zlała się w jedną 

całość, ciągle powielając ten sam schemat z okropną cechą. 

 

Autorka przedstawiła tą 

historię w niesamowity sposób, 

idealnie splatając świat Lewisa 

Carrolla z własną wyobraźnią. Nie 

zabrakło więc bohaterów znanych 

nam z Alicji, takich jak 

Kapelusznik, Biały Królik, 

Marcowy Zając czy Kot z Cheshire. 

Każdy kto szuka odrobiny 

tajemniczości i grozy, także 

znajdzie tu coś dla siebie. Bez 

serca jest świetną książką, której 

czytanie jest samą przyjemnością, 

mimo tego, że prawie od początku 

można się domyślić, jak się skończy. Jednak najlepsze jest szukanie punktu, który do 

tego doprowadził. Świetna historia warta ogromnej uwagi. 

 

 

"Tak się składa, panie Jest, że czasem wierzę w aż sześć niewiarygodnych rzeczy 

jeszcze przed śniadaniem." 

 
 

 

 

Zaklęcie wydania Zwierzę wydania 

Aquamenti Hipogryf 

Co powoduje: strumień wody z różdżki Klasyfikacja: XXX 

Przeciwzaklęcie: brak Miejsce występowania: Europa 

 

 

Twórca: nieznany 

Wygląd: przednie kończyny i skrzydła orła, a 

tylne kończyny i zad konia, dziób  barwy 

stalowoszarej, a oczy pomarańczowej,   

pióra  w zależności o jakiej porze się urodził 

Typ: Zaklęcie zwykłe => Proste Charakter: odznacza się dumą 

Ruch ręką: wskazanie Jedzenie: małe ssaki, gryzonie, ptaki, ryby 

Kolor światła: lodowaty niebieski Relacje z ludźmi: aby nawiązać z nim relacje 

należy się ukłonić 
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O dwóch takich co znaleźli jajo 
 

Nie tak dawno temu w naszej szkole odbył się konkurs zorganizowany przez 

nauczycielkę smokologii. Walka była zacięta, wszystkie prace świetne, jednak 

wytypowano tą najlepszą, a należy ona do młodego Ślizgona imieniem Taehyung 

Poe. Zapraszamy do lektury. 

 

Prawdopodobnie nikt nie wie skąd pochodzę, ale miejsce, w którym mieszka 

moja rodzina i gdzie się wychowałem,  jest naprawdę niezwykłe i właśnie tam 

wydarzyło się to, co spróbuję opowiedzieć.  

Nie wiem czy ktokolwiek wie, gdzie leży wyspa Hirta. Należy ona do 

archipelagu St Kilda, a on do szkockich Hebrydów Zewnętrznych. Zapomniane 

miejsce, dawno opuszczone przez mugoli stało się azylem dla moich rodziców, którzy 

szukając schronienia od zgiełku miasta, sprowadzili się właśnie tam. Dorastałem wraz 

z moim bratem w odosobnieniu, ale nie samotnie. Nasz ojciec, zafascynowany 

Newtonem Scalmanderem i jego badaniami, zmienił dom w szpital dla magicznych 

stworzeń, które ratował wraz z innymi magizoologami. Matka zawsze wspierała go we 

wszystkim, sama będąc zielarką. Nie raz znikała na całe dnie w swoich obszernych 

cieplarniach, w których nie raz bawiłem się z Jungkookiem w chowanego. Ale nie o 

tym chciałem mówić. 

Kiedy miałem osiem lat, jak zwykle koło południa, gdy pomogliśmy już 

nakarmić wszystkich pacjentów magicznego szpitala, pobiegliśmy się bawić. 

Mieszkaliśmy na północnym krańcu wyspy, jednak do jej południowego krańca nie 

było tak daleko. Poza tym właśnie tam była zatoka i duża plaża, gdzie zawsze po 

odpływie znajdowaliśmy różne skarby. Odpływ tego dnia był niezwykle hojny, bo 

oprócz muszelek, których używaliśmy do dekoracji doniczek mamy, znaleźliśmy 

również szkielet. To znaczy Jungkook go znalazł. Jak dla mnie za szybko dojrzewał, 

bo zawsze marudził, że zbieranie muszelek jest nudne, a przecież to nieprawda! 

Natrafił na niego blisko klifu, obok wąskiego przejścia do cieśniny prowadzącej na 

wysepkę obok. Tylko podczas odpływu można było nią przejść na skaliste wybrzeże 

Dun, w którego zakamarki tata nie pozwalał nam się zapuszczać. Podobno to było 

niebezpieczne, a ja byłem grzeczny. Nie to, co Jungkook.  

Kucał nad szczątkami długo, przyglądając się czaszce i po chwili zmarszczył 

brwi podnosząc się. 

– To krowa, Tae. Krowa – powiedział, odwracając się w moją stronę, a ja 

spojrzałem na niego jak na kosmitę. A podobno to ja byłem dziwniejszy. 
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– No i co z tego? Mieszkali tu kiedyś mugole, może kiedyś żyły tu jakieś krowy 

– odparłem, wzruszając ramionami i już chciałem zabrać swoje wiaderko z 

muszelkami, by nazbierać ich jeszcze trochę, ale młodszy złapał mnie za rękaw.  

– Patrz, tam jest kolejna! – krzyknął, pokazując mi zarys kolejnego szkieletu, do 

połowy zagrzebanego w piasku, ale nawet z takiej odległości i to bez okularów 

mogłem dostrzec wystające rogi. 

– Jungkook, chodźmy stąd… – Złapałem za rękę brata, to było podejrzane. 

Jeden szkielet jeszcze mogłem przeżyć, ale drugi uruchomił we mnie instynkt 

samozachowawczy, który kazał mi wracać do domu. Jednak on nie zamierzał mnie 

słuchać, a że był zdecydowanie silniejszy, wyrwał mi się i pobiegł w stronę cieśniny.  

Nie mogłem go zostawić samego, bo w końcu byłem tym mądrzejszym i bardziej 

odpowiedzialnym, poza tym mama chyba urwałaby mi uszy, gdybym wrócił sam, a ja 

lubię swoje uszy. Rozglądając się dookoła, ruszyłem niepewnie przez cieśninę, tonąc 

po kostki w grząskim piasku.  

– Jungkook, mama będzie zła, jak znów pogubimy buty! – Starałem się jakoś 

przemówić do rozsądku dzieciakowi, który chyba został podmieniony w szpitalu i 

minąłem kolejny szkielet, czując nieprzyjemny, zimny dreszcz na plecach. Nim się 

obejrzałem Jungkook był już na skałkach i wspinał się po nich jak jakaś małpa, cały 

czas patrząc do góry. Z westchnieniem zacząłem iść za nim, jednak nie byłem aż tak 

zwinny jak on, więc gdy już nie dawałem rady, wciągnął mnie na porośniętą mchem 

półkę skalną i nie oglądając się, ruszył dalej przez wąski przesmyk między skałami. 

Miałem naprawdę złe przeczucia, ale podążyłem za nim, bo mimo wszystko byłem 

ciekawy, co możemy znaleźć na tej wyspie. 

Długo szliśmy, a nasze bose stopy były poranione. Naprawdę chciałem wracać, 

bo przejście robiło się coraz węższe, ale nic nie powstrzymywało Jungkooka, nawet 

moje nieustające narzekanie. W końcu  przyszło moje zbawienie, przesmyk i skały 

skończyły się, a przed nami rozpostarło się lekko pochyłe zbocze, porośnięte mchem i 

niską trawą. Nic innego nie mogło tu rosnąć, bo wiatr od strony oceanu był tak silny, 

że aż cofnął mnie w stronę przełęczy, gdy stałem na niewysokiej, gładkiej skale, 

rozglądając się dookoła.  

– No i po co tutaj mnie ciągnąłeś? Widzisz, że nic tu nie ma, wracajmy – 

powiedziałem do brata, który przysiadł na kamieniu, by strzepnąć z podeszw stóp małe 

kamyczki.  

– Sam polazłeś, nie moja wina – odpyskował mi, a ja miałem ochotę go uderzyć. 

Oczywiście nie mocno, ale taki smarkacz nie powinien mi podskakiwać, w końcu 

byłem rok starszy! Odstawiłem wiaderko pełne muszelek na bok i usiadłem obok 

niego, wzdychając cicho. Spojrzałem w dal, przyglądając się wyspie. Była 
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zdecydowanie mniejsza od naszej i nigdy nie była zamieszkała. Tata mówił, że była 

zawsze siedliskiem dla dzikich zwierząt i nie powinniśmy im przeszkadzać. W końcu 

sam nie chciałbym, żeby jakiś troll zdeptał nasz mały domek. 

Siedzieliśmy tak jakiś czas i  miałem nadzieję, że brat w końcu odpuści, bo 

robiło się coraz później, a w każdej chwili odsłonięta cieśnina mogła znów znaleźć się 

pod wodą. I lubiłem spać w swoim ciepły łóżku, poza tym co by powiedziała mama..? 

– Wracajmy już… – zacząłem cicho, łapiąc za uchwyt wiaderka i miałem już 

ruszyć w stronę przejścia między skałami, gdy młodszy zerwał się na równe nogi. 

– Patrz! – prawie krzyknął i zaczął zbiegać w dół zbocza, nie uważając na 

wystające skały. 

– Czekaj! – krzyknąłem za nim i pobiegłem szybko w ślad za bratem, doganiając 

go dopiero, gdy zatrzymał się. 

Momentalnie zgiąłem się wpół, opierając ręce na udach.  

– Odbiło Ci, żeby biec tak szybko w stronę klifu?! – krzyknąłem na niego, 

starając się złapać oddech, jednak nie odpowiedział mi. Wskazał palcem na coś, co 

wyglądem przypominało duże jajko, a ja momentalnie się wyprostowałem. Duże, za 

duże na ptasie. Poza tym oprócz kształtu, nie przypomniało zwykłego jajka. Było 

mechate, lawendowe i miało paski. I jeszcze to coś dziwnego na samym szczycie, co 

trudno mi było zidentyfikować. Z ciekawości chciałem podejść bliżej, ale brat 

zatrzymał mnie w ostatniej chwili. 

– Nie podchodź, nie wiemy do kogo należy. Tata zawsze mówił…  

– ... żebyśmy nie dotykali czegoś, co wygląda na magiczne, gdy jesteśmy sami – 

dokończyłem za niego i kucnąłem, cały czas przyglądając się naszemu odkryciu.  

– No i co robimy? – spytałem, gdy brat nie ruszał się z miejsca, wpatrując gdzieś 

dalej z szeroko otwartymi oczami. Gdy nie reagował, łapiąc go za nogawkę wstałem, 

by spojrzeć w tym samym kierunku. Niecałe sto metrów dalej leżała skorupka, a 

jeszcze dalej szczątki kolejnej. Spojrzałem na brata i złapałem go za rękę mocno. 

Wiedziałem, że chciał biec w tamtą stronę, by sprawdzić co było w środku. 

– Zabierzmy jajo do domu, tata na pewno będzie wiedział co to jest – 

powiedziałem cicho i wysypałem szybko muszelki z wiaderka, po czym podbiegłem 

do naszego odkrycia. Podniosłem je  ostrożnie i pomimo tego, że było ciężkie, 

włożyłem do wiaderka. Zdjąłem jeszcze z siebie cienką wiatrówkę i przykryłem 

szczelnie. 

– Wracajmy do domu, szybko – dodałem jeszcze i niosąc pojemnik przytulony 

do siebie, ruszyłem w stronę przesmyku. Robiło się bardzo późno i miałem nadzieję, 

że zdążymy jeszcze przedostać się na naszą wyspę. 
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Mieliśmy to szczęście, że pomimo zaczynającego się przypływu dotarliśmy na 

plażę, co prawda mokrzy, ale cali i zdrowi. Zabraliśmy jeszcze tylko buty i ruszyliśmy 

w drogę powrotną. Było już dawno po obiedzie, kiedy na wzgórzu zamajaczył nam 

znajomy kształt małej, kamiennej chatki, z której unosił się wąski kłąb dymu. 

Wiaderko nieśliśmy na zmianę, chociaż oczywiście to ja musiałem je taszczyć pod 

górę, więc kiedy w końcu znaleźliśmy się pod domem, prawie je wypuściłem, zupełnie 

wyczerpany. Jungkook natychmiast je przejął i od razu pobiegł do taty, nawet na mnie 

nie czekając. 

– Tata, patrz! – krzyknął, odrzucając prowizoryczne przykrycie z mojej kurtki i 

z szerokim uśmiechem pokazał mu zawartość. Nim zdążyłem podejść do nich, fajka 

trzymana przez niego dłoni upadła na podłogę. Podniosłem ją szybko i chciałem podać 

ojcu, ale ten popatrzył na nas przerażony. 

– Na brodę Merlina, gdzie to znaleźliście?! – krzyknął, podnosząc się z krzesła z 

takim impetem, że się przewróciło. Szybko zabrał wiaderko i postawił je na stole, 

zaglądając do wnętrza z przerażeniem. Chociaż… Widziałem w jego oczach błysk 

ekscytacji. Zawsze był widoczny w jego oczach, gdy przynosił do domu nowego 

pacjenta.  

– No bo byliśmy na plaży… – zaczął Jungkook, chcąc wyminąć temat, ale 

przerwałem mu szybko. 

– Na wyspie Dun – powiedziałem i odsunąłem się na bezpieczną odległość, 

zakrywając uszy dłońmi, by ich przypadkiem nie stracić. Ojciec odwrócił się w naszą 

stronę i zmarszczył srogo brwi. 

– Tyle razy wam mówiłem, że to niebezpieczne! – Podniósł głos, jednak 

uspokoił się natychmiast, gdy do domu weszła mama z koszykiem świeżo ściętych 

ziół.  

– Co takiego jest niebezpieczne..? – zapytała, podając mi koszyk i sama 

zaciekawiona podeszła do stołu, by zajrzeć do wiaderka. Pobladła, odsuwając się od 

stołu i spojrzała na nas przestraszona. 

– Przecież to jajo smoka! – powiedziała, a my z bratem tylko spojrzeliśmy po 

sobie zszokowani. Z drugiej strony, to by tłumaczyło znalezione przez nas szkielety na 

wybrzeżu. 

Niewiele wiedzieliśmy o smokach, tyle co z baśni, które czytała nam mama. 

Poza tym żaden do tej pory nie znalazł się pod naszym dachem, więc kiedy emocje 

opadły, dostaliśmy naprawdę długi wykład o tym, jakie to smoki są niebezpieczne. No 

i również o tym, że kradzież jest bardzo złą rzeczą, jakbyśmy nie wiedzieli. Za karę 

musieliśmy przynieść dużo drewna do domu, gdy tato skonstruował prowizoryczny 
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inkubator dla jaja, a resztę nocy spędziliśmy na dywanie przed kominkiem, zbyt 

podekscytowani naszym znaleziskiem, by pójść spać. 

Następnego dnia, od razu po śniadaniu, tato zabrał nas na Dun. Pokazaliśmy mu 

dokładnie, gdzie znaleźliśmy jajko, ale nie tylko. Opowiedzieliśmy mu o szkieletach 

na plaży i innych skorupkach, które leżały dalej, a których już nie było. Najwyraźniej 

wiatr musiał je zrzucić z klifu prosto do oceanu. Trzymając się cały czas blisko taty, 

chodziliśmy za nim po całym terenie niedużej wyspy, póki nie pojawił się jakiś 

czarodziej. Jak później się dowiedzieliśmy, pochodził z rodu McFusty, którzy 

opiekowali się Czarnymi smokami Hebrydzkimi. I gdy wróciliśmy do domu, zabrał ze 

sobą jajo, z którego w rezerwacie wykluł się mały smok. Tak właśnie wyglądała moja 

mała przygoda ze smokami.  
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Skrzacia kuchnia: Pomidorowe 

szaleństwo Arii Carter 
 

Składniki: 

✓ 2,5 litra wody, 

✓ 5 skrzydełek z kurczaka,  

✓ 1 pietruszka,  

✓ 4 marchewki, 

✓ 1 por (mały), 

✓ pół selera, 

✓ 1 puszka pomidorów,  

✓ 250 ml gęstej śmietany, 

✓ 1 łyżka przecieru pomidorowego, 

✓ 1 łyżka majeranku,  

✓ 3 ziarenka ziela angielskiego, 

✓ 1 łyżeczka bazylii,  

✓ 1 liść laurowy,  

✓ sól, pieprz 

Sposób przygotowania:  

1. Umyj dokładnie skrzydełka i obierz marchewkę, pietruszkę oraz seler. Całość 

umieść w garnku, dodaj por, liść laurowy i ziele angielskie. Wszystko zalej wodą i 

lekko posól. Zacznij gotować wywar. 

2. Kiedy skrzydełka będą już ugotowane wyjmij je z garnka. Wyłów także z wywaru 

por, ziele angielskie oraz liść laurowy.  

3. Do garnka dodaj pomidory i przecier pomidorowy, pogotuj chwilę po czym 

blenderem zmiksuj zupę na gładki krem. Przypraw zupę majerankiem, bazylią, solą 

oraz pieprzem. Zagotuj zawartość garnka. 

4. Podawaj z kleksem śmietany  

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

Witajcie, moi piękni, inteligentni i wspaniali 

Czytelnicy! Wiem, że czekaliście na najświeższe ploteczki 

prosto z murów Akademii Magii Ramesville, dlatego moim 

świętym obowiązkiem naczelnej plotkary jest je Wam 

dostarczyć! Ria Skeeter nigdy nie zawiedzie swoich fanów! 

Zdaję sobie sprawę, że kilka osób czekało także na 

dodatek w postaci mojego małego pomocnika... To znaczy 

współpracownika, jesteśmy sobie oczywiście równi i oboje 

mamy niesamowity talent do zdobywania informacji, a 

później opisywania ich na łamach Newsville. Niestety mój dobry przyjaciel, drugi 

redaktor ploteczek zaniemógł. Wracam do bycia jedyną gwiazdą tego magicznego 

show!  

Z tego miejsca chciałabym także pogratulować nowej Redaktor Naczelnej, 

która wcale nie stoi nade mną z batem i nie wymusza dobrych słów! Kochana, ja wiem 

że i tak wolisz mnie od tego marnego dziennikarzyka... 

 

Zacznijmy zatem festiwal plotek i ploteczek, które udało mi się zdobyć podczas 

odwiedzin w zamku Akademii Magii Ramesville.  

  

Wszyscy znają i kochają nauczycielkę Wróżbiarstwa, profesor Kirę 

Wakeshimę. Wiele osób przychodzi do niej po wróżbę, zwłaszcza teraz, w sezonie na 

Noc Duchów i Halloween. Wszyscy wiedzą, że Kira jest pasjonatką i kocha to, co robi, 

jednak ostatnio karty tarota zdradziły jej mroczny sekret. Podobno w murach tej 

szkoły dojść ma do jakiegoś nieszczęścia! Zapytana o więcej informacji nauczycielka 

nabiera wody w usta, jednakże można dostrzec 

poruszenie i niepokój na korytarzach. Ktoś już zaczął 

zbijać majątek na zakładach który z nauczycieli zginie! 

* 

Niedawno zarówno pierwsza jak i druga klasa 

omawiała na lekcjach Zielarstwa Diabelskie Sidła. Co 

ciekawe, profesor Elena Sharon osobiście wyhodowała 

tę roślinę w podziemiach szkoły, aby móc przeprowadzić 

kompetentne i pełne strachu zajęcia. Niestety Diabelskie 
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Sidła są wyjątkowo uparte i każda próba usunięcia ich kończy się niepowodzeniem. 

Dlatego uważajcie, zarówno uczniowie jak i nauczyciele - zawsze warto mieć przy 

sobie różdżkę, bo nie wiadomo co Was zaatakuje w ciemnym korytarzu! 

* 

 

Nikt nie podważa tutaj kompetencji profesora Obrony przed Czarną Magią, 

jednakże doszły mnie słuchy,  że Alexander Collotye nie jest zbyt odważnym 

czarodziejem. Podczas lekcji o boginach, po teorii wypadało nauczyć 

pierwszoklasistów jak w praktyce pokonać stworzenie. To właśnie miał zrobić 

profesor, jednakże gdy ze starej, zakurzonej szafy wyszedł bogin, który przybrał 

postać jego teściowej, trudno było mu zachować spokój i opanowanie. Mogę nawet 

powiedzieć, że Alexander był przeciwieństwem tych słów, bowiem popłakał się i 

uciekł z sali, pozostawiając bogina na głowie niedoświadczonych uczniów. Nieładnie, 

profesorze! 

* 

Kto by się spodziewał, że to Ślizgoni pośród wszystkich domów w Akademii 

Magii Ramesville okażą się najbardziej ułożeni i 

grzeczni? Na pewno nie ja! Uczniowie domu 

Salazara Slytherina przykładnie uczęszczają na 

zajęcia, odrabiają prace domowe, a nawet biorą 

udział w konkursach i zabawach. Wszyscy 

podejrzewają, iż to tylko pozory, a Ślizgoni pod 

przykrywką planują coś złego. Dodatkowo cała 

szkoła aż huczy od plotek o gorącym romansie 

między dwiema uczennicami z drugiej klasy, 

chyba nie muszę ich nikomu przedstawiać... Ale i 

tak to zrobię! Chodzi o Patrycję Iwaszkow i 

Arię Carter, które nie szczędzą sobie publicznie 

czułości! 

* 

W ostatnim wydaniu gazety wspominałam o potwornym bałaganie w 

dormitorium Gryfonów. Co ciekawe, ta informacja nie zmotywowała uczniów domu 

Lwa do posprzątania! Skrzaty domowe nadal unikają tego miejsca jak ognia, 

opiekunka domu profesor Sophie Mellark tylko załamuje ręce, a dyrekcja nie 

komentuje całej sprawy. Z czego mi wiadomo, trzy osoby zostały uznane za zaginione 

- możliwe że ukrywają się pod górą brudnych ubrań w Pokoju Wspólnym Gryfonów.  

* 
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Niedawno miał miejsce mecz Quidditcha, w związku z którym zorganizowane 

zostały zakłady. Nie popieram hazardu, jednakże padły ogromne wygrane (gratuluję 

profesorowi Wandowi!). Niestety gdy ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. W tym wypadku 

był to prawie cały dom Roweny Ravenclaw, który źle obstawił zarówno zwycięską 

drużynę, jak i najlepszego szukającego czy obrońcę. Biedni Krukoni wydali wszystkie 

swoje oszczędności na hazard, teraz unikają wszystkich rozrywek. Nie pojawiają się 

na wycieczkach, wyjściach do Hogsmeade, nawet zaprzestali prenumerować szkolną 

gazetę Newsville! To skandal! 

* 

Tak samo jak w przypadku Gryfonów, w 

ostatnim wydaniu gazety wspominałam o 

problemie Puchonów. Ich oddanie Świętemu 

Borsukowi przechodzi czarodziejskie pojęcie! 

Zaprzestali oni bowiem chodzenia na lekcje, posiłki 

jadają raz dziennie, zaś resztę jedzenia składają w 

ofierze. Sprawa wymyka się spod kontroli i muszę 

przyznać, że sama zaczynam się martwić. 

Opiekunka domu Helgi Hufflepuff Sandra Green 

też jest w to prawdopodobnie zamieszana, ponieważ 

odwołuje lekcje Numerologii i nie pojawia się w 

ogóle w Kryształowej Komnacie. Czy ktoś w końcu zwróci na to uwagę?! 
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Humor z murów naszej szkoły 
 

 [14:02:41] ** przychodzi 

Ignatius_Velvelvanel... 

 

[14:03:01] Ignatius_Velvelvanel: 

Dzień dobry cześć i czołem  

 

[14:03:11] Ignatius_Velvelvanel: 

Pytacie skąd się wziąłem  

 

[14:03:18] Ignatius_Velvelvanel: 

Jestem wesoły Romek 

 

[14:03:25] Ignatius_Velvelvanel: 

Mam na przedmieściu domek 

 

[14:03:43] Ignatius_Velvelvanel: 

W tym domku mam prąd, wodę, 

światło, gaz 

 

[14:03:53] Ignatius_Velvelvanel: A 

teraz zaczne jeszcze raz 

 

[14:04:00] Patrycja_Iwaszkow: ile 

nad tym myślałeś?   

 

*** 

 

[16:55:10] Nicolas_Wand: Ktoś chce 

zastępstwo 

 

[16:55:13] Nicolas_Wand: a nie 

 

[16:55:16] Nicolas_Wand: to lekcja 

dodatkowa, więc nie 

 

[16:56:30] Nicolas_Wand: A nie, 

jednak nie 

 

[16:56:33] Nicolas_Wand: chce ktoś 

tego zasta? 

 

*** 

 

[19:12:14] Cassandra_Pledge: 

Amyś 

;******************************** 

 

[19:12:15] ** odchodzi 

Cassandra_Pledge 

 

[19:12:15] ► Użytkownik 

Cassandra_Pledge został 

wyrzucony z pokoju 

krysztalowa_komnata przez 

Krysztalek.. Powód: 

<#808080>Kocham banować!  

 

[19:13:41] AriaCarter: Amyś, miłość 

do ciebie nas dzisiaj wywala :x  

 

*** 

 

[16:36:35] Seshru: Czy jest ktoś z 

klasy 1, kto mógłby mi wysłac loga z 

ostatniego zielarstwa? Ładnie proszę 

;D 

 

[16:37:00] Ignatius_Velvelvanel: 

Jednak założę ten sklep  

 

[16:38:30] Sophie_Blood: jaki 

sklep? 

 

[16:40:44] Ignatius_Velvelvanel: 

Z logami 

 

*** 

 

 [18:58:42] Patrycja_Iwaszkow: 

ja miałam do wyboru matkę albo 

wos 
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[18:58:47] Patrycja_Iwaszkow: 

matmę* 

 

*** 

 

[19:15:58] Nicolas_Wand: 

słuchajcie, chcę się wam 

pochwalić 

 

[19:16:03] Nicolas_Wand: 

znalazłem sposób jak w mniej niż 

w złotówkę     

 

[19:16:06] Nicolas_Wand: 

pozbyć się siostry na 

 

[19:16:08] Nicolas_Wand: cały 

tydzień 

 

[19:16:28] Nicolas_Wand: dałem 

jej paczuszke belvitek  

 

*** 

 

[19:45:26] Christian_Adams: 

Ludki. Jakby co to ja pójdę z 

psem niedługo na chwilkę i mogę 

się spóźnić parę minutek ale 

chyba zdążę, więc spokojnie 

 

[19:45:32] Nicolas_Wand: PO 

MOIM TRUPIE. 

 

[19:45:42] Nicolas_Wand: 35 

minut masz  

 

[19:46:03] Nicolas_Wand: za 33 

widzę cię za biurkiem w sali 

 

*** 

 

 

 

[14:51:28] Nicolas_Wand: bo sie 

szykuje impreza roku 

 

[14:51:33] Nicolas_Wand: no, nie 

roku, może półrocza  

 

[14:51:39] Nicolas_Wand: no nie, 

bez przesady, impreza kwartalu  

 

[14:51:44] Nicolas_Wand: NO 

DOBRA, impreza miesiąca  

 

*** 

 

[16:46:03] AriaCarter: 

Kryształek, weź mi napisz pracę 

domową ._. 

 

[16:46:32] Krysztalek.: 

Kryształek może napisać, ale za 

efekt nie ponosi 

odpowiedzialności  

 

[16:47:20] AriaCarter: ok. 

 

[16:48:11] Krysztalek.: *oddaje 

jej pustą kartkę* Proszę! 

Skończyłem 

 

[16:50:12] AriaCarter: myślałam 

że mnie kochasz, Kryształku 

 

[16:50:44] Krysztalek.: Przecież 

kocham nawet narysowałam na 

dole kartki serduszko ;x 

 

[16:51:11] Krysztalek.: z tej 

miłości nawet zmieniłem płeć  

 

*** 
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[21:00:27] Vivienne: Kto robi 

HR? 

 

[21:00:49] Annabeth_Lancaster: 

Mogę wymyślić coś 

 

[21:00:51] Annabeth_Lancaster: 

Jak nikt nie ma   

 

[21:00:54] TaeTae: ONIE     

 

[21:01:09] AriaCarter: ANN NIE 

DZIĘKI 

 

*** 

 

[19:58:16] prof_Nicolas_Wand: 

Proszę o zabraniu głosu prof. 

Adamsa!  

 

[19:58:17] 

prof_Christian_Adams: Było 

bardzo supi 

 

[19:58:29] 

prof_Christian_Adams: 

[Odchodzi] 

 

[19:58:37] prof_A_Moonstone: 

Krótko i na temat! 
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W świecie legend: demon Agrippa 
 

 

 

Każdy czarodziej, którego pociąga Czarna Magia 

zdaje sobie sprawę z tego, że można przywołać demona. 

Każdy też jednak wie, że należy być ostrożnym, 

zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i nie wzywać 

go bez powodu. Niestety nie zdawał sobie z tego sprawy 

młody chłopak, którego legendę zamierzam przytoczyć. 

 Na początku XVI wieku, student zamieszkujący u 

Corneliusa Agrippy, sławnego czarodzieja alchemika, 

pod jego nieobecność dostał się do zamkniętych pokoi w 

jego domu w Leuven, w Belgii. Tam właśnie znalazł 

jedną z ksiąg zaklęć i zaczął czytać ją na głos. Usłyszał 

wówczas głośne pukanie do drzwi, jednak zignorował to. 

Wówczas do mieszkania wszedł demon i zapytał go po co został wezwany. Chłopak był 

tak przerażony, że nie zdołał odpowiedzieć, wówczas demon udusił go. 

 Agrippa po powrocie do mieszkania zastał martwe ciało studenta. 

Wystraszony, że zostanie oskarżony o morderstwo nakazał demonowi by ten 

tymczasowo ożywił ciało chłopaka i wysłał go na targ. Demon spełnił jego polecenie, a 

wówczas wskrzeszony student odszedł w wyznaczone miejsce i tam upadł ponownie 

tracąc życie.  Na szyi jednak nadal pozostały ślady po duszeniu. 

 Sam Agrippa według tego co mawiali mieszkańcy miał asystenta demona w 

postaci czarnego psa i kryształową kulę, z której potrafił wróżyć. 

 Agrippa urodził się 14 września 1468 roku w Kolonii. Jego najsłynniejszym 

dziełem była księga O filozofii okultyzmu, która opublikowana została w 1531 roku, 

20 lat po jej napisaniu. Jako ciekawostkę dodać można, że jego wizerunek znajduje 

się na kartach w czekoladowych żabach. 

 Mężczyzna ten wiele podróżował. Kościół oskarżył go o herezje, a on sam 

ściągał na siebie kłopoty niczym magnez. Ponoć potrafił transmutować śmieci w złoto. 

Dodatkowo, według wielu zeznań pieniądze, którymi płacił zamieniały się po czasie w 

muszle lub rogi. Pomimo tego wiecznie tonął w długach. 

 Czarodziej zmarł w 1535 roku w Grenoble. Tuż przed śmiercią odrzucił 

wszystkie swoje czarnomagiczne, okultystyczne prace (kto wie, czy nie znajdują się w 

dziale ksiąg zakazanych) i przeklął swego kompana. Ponoć jego ostatnie słowa 

brzmiały: "Przez okropne zwierzę cała przyczyna mej zguby". 
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Magiczna Pani radzi 
 

 

Jestem bardzo nieśmiała, przez co rzadko zgłaszam się na zajęciach. Co z tym 

zrobić?? Jak się ośmielić?? 

:). 

 

Droga buźko! 

Najczęstszą przyczyną nieśmiałości jest za mała wiara w siebie i dosyć niska 

samoocena. Kiedyś borykałam się z tym samym, co Ty. Najlepszym ćwiczeniem na 

nieśmiałość jest mówienie do samej siebie przed lustrem, na przykład powtarzając 

materiał do szkoły przed klasówką czy sprawdzianem. To naprawdę pomaga i 

trzymam za Ciebie kciuki! Przełam się, zgłaszaj się na lekcjach, bo może dzięki temu 

zdobędziesz jakieś oceny. 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Życie układa mi się zbyt dobrze, czasami mam wrażenie hmmm , w sumie nie 

czasami ale często, że jestem w czepku urodzony, we wszystkim co się podejmę 

zawsze wytrwam i osiągam co chcę, ... czego się nie dotknę działa,  lub zaczyna... . 

Kobiet bez liku, ale to już powoli z wiekiem zbędne , nie, nie mam na myśli seksu, w 

sumie nigdy nie stanowił problemów, więc nie w tym problem, zdecydowanie. Kiedyś, 

nieodpowiednie słowo, piłem dużo i bawiłem się jak by dnia nie było nazajutrz... Ale 

hmmm to chyba też nie o to chodzi ... przestałem i jestem tego świadom , ale nigdy w 

niczym nie byłem perfekt, dobry jestem we wszystkim co mnie otacza , ale... tylko 

dobry...dam przykład , od 8 klasy szkoły podstawowej uczyłem się posługiwania białą 

bronią, jestem niesamowity w tym ale tylko dobry, wszystko co robię, robię by być 

tylko dobrym ... Chcę więcej ale nie umiem tego zacząć . W sumie nawet nie wiem co 

miałbym zacząć? Ot co.:( 

Pracuję w Caritas jako wolontariusz, już ze 3 rok będzie, to miłe pomagać, ale ja ich 

nie widzę, nie wiem, komu pomagam i niedosyt . Prowadziłem nawet szkołę uczyłem 

wielu młodych ludzi , oj nie, nie życia,  ale białej broni, to ze 20 lat temu.  Mam pustkę 

TomPio 

 

Drogi TomPio! 

Pisząc o swojej pustce tym właśnie udowadniasz, że w życiu nie masz 

wszystkiego czego chcesz. Nie jest możliwe mieć wszystko. Więc pewnie dlatego, tak 

się czujesz. Być może nie jesteś szczęśliwy, wnioskuję tak z Twoich słów, ale to 

można zmienić. Pomyśl przez chwilę, czego tak naprawdę oczekujesz od życia i, co 

tak naprawdę byś chciał robić. Pomyśl o tym, co sprawia ci przyjemność, co jest 

Twoim hobby, i rozwijaj je, rozwijaj się, żyjąc tak jak chcesz, żeby wyglądało Twoje 
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życie. To jedno z najprostszych ćwiczeń, by choć na chwilę zastanowić się nad 

własnym życiem. Co do wolontariatu to myślałeś może o pomaganiu osobom w 

jakichś Domach Kultury lub okolicznych wolontariatach? Wtedy ma się kontakt z 

takimi osobami. Myślę, że to dla Ciebie dobry pomysł, jeśli czujesz niedosyt w 

Caritasie. Spróbuj zrobić taki „eksperyment”, a kto wie, może to sprawi, że znów 

będziesz szczęśliwy? 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Co zrobić gdy czuje się zazdrosny o kogoś kto mi bliski? 

c. 

 

 

Drogi c! 

Zazdrość to naturalna rzecz i myślę, że chyba każdy człowiek kiedyś poczuł jej smak. 

Owszem, nie jest zdrowa i powoduje wiele problemów w naszym życiu, a także 

czasami psuje relacje między bliskimi nam osobami. Właśnie o tym powinieneś 

pamiętać. Zazdrość nie jest dobra, więc trzeba tak naprawdę się jej wyrzec. Więc o 

zrobić? Przede wszystkim należy zastanowić się głęboko, czy na pewno masz 

podstawy do tego, by być zazdrosnym. Pomoże także rozmowa z tą osobą, o którą 

się „niepokoisz”. Może tak naprawdę nie masz, o co być zazdrosny? Powiedz, co leży 

Ci na duszy, a na pewno poczujesz się lepiej! 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Dlaczego wszystkie jest takie ciężkie? To więcej niż sam mogę dźwignąć […] 

 

Droga Nieznajomy/Nieznajomo! 

Dziękuję za przysłanie problemu w formie piosenki „Heavy” Linkin Park, która jest 

jedną z moich ulubionych. Świat niestety nie składa się jedynie ze szczęścia. Ale czy 

bez cierpienia byłoby także współczucie? W życiu wzbijamy się i upadamy, bo taka 

jest kolej rzeczy. A każdy upadek prowadzi nas do powstania i nauki na własnych 

błędach i przeżyciach. Zakończenie tego wszystkiego nie jest wyjściem. 

Odpowiadając na Twoje pytanie: Nie wszystko jest ciężkie. To zależy od nas, jak 

wszystko się potoczy i jak będziemy odbierać różne rzeczy. Możemy sprawić, że 

wszystko będzie łatwe. A w trudnych chwilach po prostu dać sobie radę, bo po 

deszczu zawsze wychodzi tęcza. 

Magiczna Pani. 
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Wycieczka klimatyczna do 

szpitala 
Reportaż autorstwa Taehyunga Poe  

 
W sobotę, 14 października odbyła się kolejna wycieczka klimatyczna 

prowadzona przez profesor Sophie Blood. Wszyscy zainteresowani stawili się o 

godzinie 19 w Diamentowej Komnacie, skąd wyruszyli. Oczywiście w całym tym 

zbiegowisku byłem ja, Taehyung Poe, wasz nowy reporter. 

 
       Przybyłem do sali wcześniej, by rozejrzeć się nieco i szczerze 

powiedziawszy, było tam całkiem sporo osób. Profesor Blood 

wyglądała na trochę zdenerwowaną, jednak profesor Mellark 

dzielnie trwała przy niej, podtrzymując na duchu. Kiedy wybiła 

godzina dziewiętnasta wszyscy zebrani złapali za świstoklik, który 

do złudzenia przypominał hawajskie lei, choć nieco 'udoskonalony' 

(pewnie przez panią profesor). No i się zaczęło... 
Nigdy nie byłem fanem podróżowania świstoklikiem i pomimo tak wielu razy 

nadal mam z tym problem. Lądowanie jak zwykle nie było lekkie, szczególnie, że 

Emmar spadła prosto na mnie. I wybaczyłbym jej to, gdyby nie kamienista droga, 

która, nawiasem mówiąc, prowadziła do starego cmentarza. W tym miejscu pragnę 

zaznaczyć, że przed wyruszeniem na wyprawę była mowa o SZPITALU ŚWIĘTEGO 

MUNGA. Jednak Pani Profesor szybko nas uspokoiła i pokazała dość wątpliwą, ale 

jednak ścieżkę, która miała prowadzić rzekomo do celu podróży. Nie mieliśmy w 

sumie za bardzo wyboru, więc ruszyliśmy przez chaszcze. 
Opiekunka chciała nam umilić tę przeprawę opowieścią, jednak stado 

świergotników skutecznie jej przeszkadzało, więc każdy z obecnych (oprócz profesor 

Blood, która przypadkiem nie zabrała ze sobą różdżki) rozprawił się z jednym ze 

stworzeń. W końcu przyszła pora na opowiadanie, które idealnie wpasowało się w 

atmosferę wycieczki. Powiem szczerze, nigdy nie przepadałem za dreszczowcami, 

więc byłem niezbyt pocieszony historią, szczególnie w sytuacji, gdzie na wyciągnięcie 

ręki znajdowały się nagrobki. Pomimo wszystko pani profesor będąc dobrym 

gawędziarzem, przedstawiła nam historię bardzo obrazowo i sprawiła, że wszystkich 

przeszedł dreszcz po plecach. 
Po niedługim czasie dotarliśmy do szpitala, ale nie przypominał on miejsca 

naszego przeznaczenia. Stara rudera, aż krzyczała swoim wyglądem by nie zaglądać 

do jej środka, jednak Profesor Blood jakby tego nie zauważała. Dzierżąc swoją świecę, 

dzielnie poprowadziła nas prosto do siedliska Czerwonych Kapturków. Każdy z 

obecnych walczył dzielnie z jednym ze stworzeń. Oczywiście nie obyło się bez ofiar, 

jednak dzięki szybkiej interwencji profesor Sophie Mellark i Patrycji Iwaszkow, 

przeżyłem niespodziewany atak na moje życie. 
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Nieco oszołomiony podążyłem za 

grupą, która wspinała się po schodach i 

prawie wyzionąłem ducha, gdy dotarliśmy 

na drugie piętro. A jak już o duchach mowa, 

to spotkaliśmy tam jednego. Był nieco 

podejrzany jak na mój gust, ale wszyscy z 

chęcią pomogli mu wydostać się ze szpitala 

poprzez otworzenie drzwi. I tym sposobem, 

razem z duchem, wyszliśmy z nawiedzonego 

szpitala, a gdy ten zniknął - wycieczka cała, 

chociaż ciężko powiedzieć, że zdrowa (bo 

przez kilka kolejnych dni miałem ogromnego guza na głowie!) wróciła do szkoły. 
A teraz wypadałoby coś powiedzieć od siebie. Jak już mówiłem, nie 

przepadam za horrorowymi klimatami, ale naprawdę spędziłem miło czas. Wycieczka 

była ciekawa, bogata w opisy, widać było, że pani profesor starała się, by nie 

brakowało nam atrakcji, a klimat trzymał nas w napięciu do samego końca. I 

szczerze? Pomimo dużego prawdopodobieństwa, że z kolejnej wycieczki nie wrócę 

cały, to na pewno się na nią wybiorę. I zachęcam do tego każdego, kto chciałby 

spędzić trochę czasu w kolejnym, niecodziennym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie meczu Quidditcha 

Demimozy vs. Przyczajacze 
 

Wynik meczu: 330:220 

Wygrana drużyna: Demimozy  

Szukający meczu: Taehyung Poe 

Obrońca meczu: Dylan Klebold 

Ścigający meczu: Ariadna Williams & Emmar Roberts 
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O przyszłości słów kilka 
 

 

Skorpion (23.10 – 21.11)  
Czeka Cię podjęcie ważnej decyzji, ale zastanów się na 

spokojnie nad wszystkimi aspektami, zadaj sobie ważne 

pytania, zanim ostatecznie zdecydujesz. Ostatnio dużo miałeś 

na głowie, więc pomyśl o chwilowym odpoczynku. Parę osób 

może zazdrościć Ci twoich sukcesów, ale nie przejmuj się tym. 

Czasami ludzie biorą Cię za osobę trudną do rozgryzienia, więc 

daj bardziej się poznać. Dobrze zrobią Ci spotkania towarzyskie. W miłości zrobisz 

postęp nie wymagający żadnego wysiłku odnośnie zrozumienia własnych uczuć. 

Poczujesz się w zgodzie z samym sobą, więc dobrze to wykorzystaj. 

 

Strzelec (22.11 – 21.12) 
W listopadzie postaraj się być bardziej śmiałym i 

podążaj za wybraną ścieżką, a nie będziesz tego żałować. 

Wystrzegaj się porywczego zachowania i znajdź równowagę 

między wysiłkami, a odpoczynkiem. Wykorzystaj jak 

najlepiej spokój i opanowanie jakie u Ciebie zagoszczą, bo 

później z powodu nadmiaru obowiązków może zabraknąć Ci 

czasu dla samego siebie i dla Twoich bliskich. W sprawach sercowych bycie sobą 

będzie Twoją mocną stroną. Teraz jedynym uczuciem jakie potrzebujesz jest miłość. 

Nie zamykaj się na nią, a wszystko pójdzie w dobrą stronę. 

 

Koziorożec (22.12 – 19.01) 
Zachowujesz czasami duży dystans wobec innych, mimo to 

nie izoluj się od innych. Postaraj się także zmienić swój sposób 

żywienia, a od razu lepiej wpłynie to na Twoje zdrowie, a także 

samopoczucie. Powinieneś poświęcić trochę czasu swoim bliskim, 

uważaj, by ich zbytnio nie zaniedbywać. Dobrze zrobi Wam parę 

wspólnie obejrzanych  filmów lub zagranych gier planszowych. 

Rozmowy od serca także ci pomogą. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na swoją 

rodzinę. W miłości uważaj na swoje słowa w rozmowach z osobą, która jest dla Ciebie 

ważna. Bądź sobą, ale nie powiedz czasem o jedno słowo za dużo. 

 

Wodnik  (20.01 – 18.02) 
W listopadzie będziesz w naprawdę świetnej formie. 

Miesiąc będzie zapowiadał się pozytywnie paroma wyjazdami, 

natomiast końcówka może okazać się lekko uciążliwa. Ale nie 

martw się, bo to będzie tylko chwilowe. Wystrzegaj się gniewu i 

złości na osoby, które nie lubisz, a wszystko będzie dobrze. To czas 
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byś wreszcie skupił się na swoim szczęściu, a nie tylko na dobrze innych. Pomyśl w 

końcu o sobie! W miłości przypadkowe spotkanie może całkowicie zmienić Twoje 

życie. Do Ciebie należy, czy będziesz chciał, żeby zmieniło. 

 

Ryby (19.02 – 20.03) 
Wśród ludzi będziesz podziwiany za swoje 

nastawienie do świata. Nikt nie będzie w stanie Ci 

odmówić, by nie utracić Twojego uznania, a także 

zaufania. W listopadzie odnajdziesz ogromne zadowolenie 

z pomagania innym i zapomnisz na chwilę o własnych 

problemach. Pomyśl o tym, czy nie uczestniczyć w jakichś akcjach charytatywnych czy 

wolontariacie, bo to wpłynęłoby znacząco na Twoje życie. W miłości bądź cierpliwy, 

twoje działania wymagają więcej czasu. Na rezultaty jeszcze musisz jeszcze trochę 

poczekać. 

 

Baran (21.03 – 19.04) 
Poprzez swoje optymistyczne nastawienie do życia, 

będziesz duszą towarzystwa. W niedawno rozpoczętych 

przedsięwzięciach także otrzymasz pozytywny oddźwięk. Bądź 

tylko cierpliwy. Coś, co może zmienić Twoje życie, zdarzy się w 

listopadzie. Miej oczy szeroko otwarte, a ta okazja na pewno Cię 

nie ominie. Gwiazdy sprzyjają Twojemu życiu miłosnemu. Nie będziesz musiał 

trzymać się na baczności. Nowe pragnienia wraz ze sprzyjającymi okolicznościami 

będą w stanie się urzeczywistnić. 

 

Byk (20.04 – 22.05) 
Spróbuj się wysypiać. Twoje lekceważące zachowanie 

wobec Twojego zdrowia powinno jak najszybciej się skończyć. Z 

osobami, z którymi za bardzo się nie dogadywałeś, znajdziesz 

wspólny język i zainteresowania. Dobry nastrój zapanuje w 

Twoim wnętrzu i będziesz ogólnie w świetnym kontakcie z 

ludźmi wokół Ciebie. Listopad będzie Ci sprzyjał w pokazaniu 

twojego naturalnego uroku osobistego oraz odświeżeniu już dawno zapomnianych 

znajomości. Bądź sobą i nie komplikuj spraw, które tak naprawdę są proste. 

 

Bliźnięta (23.05 – 21.06) 
Zignoruj wygląd zewnętrzny pewnych osób, a 

będziesz miał możliwość zbliżenia się. Nie oceniaj jedynie 

po wyglądzie, a patrz na wnętrze człowieka, bo możesz być 

mile zaskoczony. W listopadzie Twoja intuicja może Cię 

zawieść, więc miej się na baczności. Ryzykujesz bycie 

rozczarowanym, jeśli poddasz się pragnieniu niesienia pomocy tym, którzy jej nie 

chcą. W miłości będziesz miał szczęście, zagości harmonia. Teraz jest czas na 

spojrzenie w przyszłość oraz na nowe znajomości. 
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Rak (22.06 – 22.07) 
Odkryjesz pewne niespodziewane i ciekawe 

informacje o osobach z Twojego otoczenia. Działaj 

dyskretnie, a unikniesz nieporozumień w przyszłości. 

Nadchodzą także pewne pozytywne zmiany. Twoje życie 

osobiste zaczyna Cię nudzić, więc zacznij spędzać swój czas 

wolny poza domem, a dobrze Ci to zrobi. Nie będziesz 

narzekać na brak okazji do wyróżnienia się z tłumu. Będziesz wiedział, jak poradzić 

sobie z niepowodzeniami w życiu miłosnym. 

 

Lew (23.07 – 23.08) 
Z powodu przypływu zmęczenia zrelaksuj się i ciesz się 

wolnym czasem tylko dla siebie. W listopadzie nawiążesz nowe, 

ciekawe znajomości. Odczujesz wielką przyjemność z bycia 

pożytecznym. Twój wpływ jest odczuwalny w korzystny sposób. 

To także czas by dokończyć wszelkie niedokończone sprawy, 

które zostały odłożone na bok przez dłuższy czas. Szansa na 

zmianę w sferze emocjonalnej zaskoczy Cię. Czas wyrazić swoje uczucia i przejąć 

inicjatywę! 

 

Panna (24.08 – 22.09) 
Bądź spontaniczny! Twoje siły witalne są na 

odpowiednim miejscu i z trudnością przyjdzie Ci powstrzymać 

się od czegokolwiek. Powinieneś bardziej się zaangażować, jeśli 

chcesz mieć więcej wpływu na swoje sprawy. Wyraź siebie w 

prosty sposób i daj pokochać się ludziom! Twoja romantyczna 

strona będzie stwarzać wiele okazji do namiętności w życiu 

miłosnym. Teraz jest odpowiedni czas, by postawić wszystko na 

jedną kartę. Nie bój się i walcz o swoje. Opłaci Ci się to w najbliższym czasie. 

 

Waga  (23.09 – 22.10) 
Zacznij się wysypiać, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Nie licz 

zbytnio na pomoc innych, samodzielnie wykonasz o wiele lepszą 

pracę. Powinieneś zachować dystans, bo Twoja skłonność do 

sprzeczności prowadzi Cię do nierozwiązywalnych konfliktów. 

Zrelaksuj się w ostatnich dniach listopada, bo naprawdę 

będziesz tego potrzebował. Nauka i obowiązki domowe odbiją 

na Tobie lekkie piętno, przez co ważne jest byś porządnie odpoczął. W miłości 

niepotrzebnie się ograniczasz. Twoja ścieżka staje się wyraźna, więc podążaj jej 

szlakiem. 
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Strefa rozrywki 
 

Mamy dla Was aż trzy konkursy! Odpowiedzi wysyłajcie na sowę 

redakcji najpóźniej do 2 listopada do godziny 23. Nauczyciele także 

mogą brać udział. 

 

Konkurs  1 

Waszym zadaniem w pierwszym konkursie jest stworzenie 

krzyżówki, której hasłem będzie RAMESVILLE. Należy 

podać pytania razem z rozwiązaniami. Oczywiście wszystko 

ma dotyczyć uniwersum Harry’ego Potter lub AMR. Musi 

być to przedstawione graficznie, forma dowolna. Za 

prawidłowe utworzenie krzyżówki otrzymacie aż 15 punktów 

i 10 galeonów, a osoba pierwsza dodatkowo 10 punktów i 10 

galeonów! 

 

Konkurs 2 

Zadaniem kolejnym jest stworzenie własnego projektu 

okładki książki wybranej części Harry’ego Pottera. Forma 

dowolna. Za to otrzymacie aż 15 punktów i 10 galeonów, a 

osoba, której praca najbardziej nam się spodoba, dodatkowe 

15 punktów i 15 galeonów! 

 

 

Konkurs 3 

Kolejnym Waszym zadaniem będzie wymyślenie nazwy 

kolejnej części Harry’ego Pottera i opisanie krótko jej fabuły, 

o czym mogłaby być. Każda osoba otrzyma 10 punktów i 5 

galeonów, a dodatkowo 10 punktów i 10 galeonów otrzyma 

osoba, której kreatywność najbardziej nam się spodoba! 

Powodzenia! 
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