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Co i jak czyli poradnik dla 

nowych uczniów akademii 
 

 Wchodząc po raz pierwszy do Kryształowej Komnaty pewnie 

poczułeś się dosyć zmieszany. Otaczało Cię mnóstwo ludzi, większość z 

nich pewnie nie zwróciła na Ciebie uwagi. Przed Tobą kilka porad, które pomogą Ci 

się u nas zaaklimatyzować. 

 

 Przede wszystkim – nie bój się rozmawiać. W naszej szkole chętnie 

poznajemy nowe osoby i przyjmujemy je do społeczności. Jeśli tylko wykażesz chęć, 

na czacie na pewno znajdzie się osoba, która z Tobą porozmawia i pomoże w razie 

potrzeby.   

 

 Część osób na wejściu wysyła do siebie całusy, serduszka i inne pieszczotliwe 

emotikony. Nie jest to nic dziwnego. W Świecie Magii panuje zwyczaj witania się w 

takim sposób. Na początku możesz czuć się przez to lekko zawstydzony, ale po 

pewnym czasie przyzwyczaisz się i ani się spostrzeżesz, a sam będziesz witał każdego 

ogromnym serduchem.  

 

 W naszej sali główne wieczorami można spotkać Kryształka. Jest to szkolny 

bot. Możesz poprosić go o kolor nicka, dzięki czemu możesz stać się niebieskim 

elfem, a nie czarnym, przerażającym dementorem. Kryształek zawiera także inne 

informacje, np. spis nauczycieli oraz ich adresy sów (maile). Pełni też funkcję 

rozrywkową, zawiera mnóstwo pięknych cytatów, można też wylosować od niego 

fasolkę. Bot po czyimś wejściu automatycznie wysyła powitanie, np. „Jeśli zdradzisz 

mi sekret, ugotuję Ci zupy z plumpek”. Wiadomości są wysyłane 

za każdym razem, gdy ktoś wejdzie na czat i Kryształek nie 

będzie z Wami rozmawiał, dlatego na te zaczepki najczęściej się 

nie odpowiada.   

 

 Na czacie chcemy jak najbardziej zaangażować się w Świat 

Magii, dlatego posługujemy się klimatem. Jest to, 

najprościej mówiąc, opis wykonywanych czynności, 

najczęściej pisany w trzeciej osobie, zawarty w < >, [ ] lub * *. (Przykład: *Uczeń 

wszedł do Kryształowej Komnaty i rozejrzał się po niej. Szybkim krokiem ruszył w 

stronę stołu swojego domu i usiadł obok najlepszego przyjaciela.*) 

 

Należy uważać, aby pisząc w klimacie nie mieszać czasu. Staramy się pisać cały 

czas w czasie przeszłym (*Wyciągnął różdżkę.*) lub teraźniejszym (*Wyciąga 

różdżkę.).  
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 Jedno z najważniejszych pytań – jak zachowywać się na lekcjach? 

Odpowiedź brzmi… Tak jak na lekcjach w realnym świecie. Każdy przedmiot 

może wygląda troszkę inaczej, wszystko odbywa się na czacie, ale również jest 

nauczyciel, dla którego każdy powinien mieć szacunek. Prowadzi dla Was zajęcia, 

abyście mogli w przyszłości sami nauczać. Starajcie się więc zachowywać grzecznie, 

nie przeszkadzać. Każdy z profesorów bardzo będzie się cieszył, jeśli będziecie 

aktywni. Podczas lekcji zapewne będą padały różne pytania. Nie bójcie się do nich 

zgłaszać. Jeśli się pomylicie, nic się nie stanie. Przez cały semestr będziecie zdobywali 

oceny tak jak w uczniowie w Hogwarcie, a na zakończeniu semestru otrzymacie 

świadectwo. Starajcie się więc zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce.  

 

Nie bój się, jeśli opuścisz jakąś lekcję. Nie jest to powód, aby opuszczać 

akademię. Dobry kolega na pewno podeśle Ci notatki, a jeśli nie – zrobi to nauczyciel, 

jeśli go poprosisz.  

 

Na koniec pragnę tylko zacytować fragment naszego szkolnego hymnu. 

 

Na skrzydłach wiedzy uciekniesz w przestworza.  

I nigdy nie spadniesz bo magia tej szkoły będzie opoką  

Która wraz z tobą tę drogę przemierza. 
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„Urodzona o północy” autorstwa C.C. 

Hunter czyli obóz dla nadnaturalnych 
 

 
Zdjęcie pochodzi z bloga Złodziejka Książek. 

 

Kylie Galen ostatnio ma trudny okres. Umarła jej ukochana babcia, rodzice 

się rozwodzą i  rzuca ją chłopak. A do tego ma wizyty u psychiatry, ponieważ widzi 

tajemniczą postać której nikt poza nią nie dostrzega. Jednak nieodpowiednia 

impreza z nieodpowiednimi ludźmi diametralnie zmienia jej życie. Matka wysyła ją 

na obóz dla trudnej młodzieży do Wodospadów Cienia. Jej współobozowicze nie są 

jednak po prostu „trudni”… Dziewczyna nie potrafi uwierzyć, że jej miejsce jest 

pośród tych dziwolągów. Wszyscy jednak myślą, że Kylie do nich przynależy, ale 

ona sama nie jest tego pewna. Dodatkowo musi wybrać między Lucasem a 

Derekiem. Czy okaże się, że dziewczyna jest taka jak jej towarzysze z obozu? Czy 

rozwiąże swoje problemy? 

 

Urodzona o północy zainteresowała mnie już samą okładką, a po przeczytaniu 

fragmentu opisu, wiedziałam, że muszę ją jak najszybciej przeczytać. Na początku 

miałam problem z wciągnięciem się, ale później zostałam zauroczona powieścią, która 

mnie niesamowicie porwała. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Urodzona o 

północy to jest szablonowa opowieść. Obóz dla stworzeń nadnaturalnych, problemy 

głównej bohaterki i trójkąt miłosny.  

 

C.C. Hunter posiada niesamowicie barwny i zabawny język. Jest on bardzo 

przyjemny w odbiorze, więc czytanie książki idzie „jak z płatka”.  Wydarzenia oraz 

miejsca są opisane w tak realny sposób, że możemy się poczuć tak jakbyśmy byli  tam 

naprawdę. Autorka postarała się, aby nasza wyobraźnia działała na najwyższych 
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obrotach, ale nie w sposób męczący oraz nieprzyjemny. Dużo rzeczy jest dość 

niespodziewanych, co też jest plusem. Urodzona o północy jest naprawdę ciekawą 

powieścią! 

 

Mimo tego, że na początku Kylie mnie odrobinę denerwowała, później 

zaczęłam się z nią coraz bardziej utożsamiać. Mimo tego, że jest nastolatką niekiedy 

podejmuje naprawdę poważne decyzje, ale i popełnia błędy, tak jak każdy z nas. W ten 

sposób C.C. Hunter przekazuje nam, że życie to nie sama słodycz, oraz, że złe decyzje 

mają swoje konsekwencje. Lecz gdyby nie Della – wampir oraz Miranda – 

czarownica, nie byłoby tak fajnie, a książka straciłaby wyjątkowy, magiczny klimat. Po 

przeczytaniu mogę także stwierdzić, że jestem całkowicie i nieodwołanie zakochana w 

Lukasie.  

 

Potrzebowałam jakiejś lekkiej lektury która oderwała by mnie od tego 

wszystkiego. Udało mi się. Urodzona o północy to porywająca książka, w której każdy 

znajdzie coś, co lubi. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam, gdyż powieść ta 

przedstawa świetną historię, a następne części są lepsze i lepsze. 

 

„Cześć mamo, tato, wiecie co? Wysłaliście mnie na obóz z prawdziwymi 

dziwolągami, bandą wysysaczy krwi i morderców kotów. I jeszcze jedna sprawa, ja 

też jestem dziwolągiem, ale jeszcze nie wiedzą jakiego rodzaju.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaklęcie wydania Zwierzę wydania 

Accio Ciamarnica 

Co powoduje:  przywołuje przedmioty Klasyfikacja: XXX (odpowiedzialny czarodziej 

powinien dać sobie radę) 

Przeciwzaklęcie: brak  Miejsce występowania: Morze Północne 

Twórca: nieznany Wygląd: długość 10 cali, posiada gumowaty otwór 

gębowy i woreczek z jadem 

Typ: Zaklęcie zwykłe => Proste Charakter: atakowana opryskuje jadem 

Ruch ręką: wycelowanie w stronę, gdzie znajduje się 

przedmiot 

Relacje z innymi stworzeniami: wykorzystywana przez 

trytony do obrony, czarodzieje z jej trucizny pozyskują 

eliksiry 

Etymologia: z łaciny - wołać, przywoływać  
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Skrzacia kuchnia: Rozgrzewający 

napój profesora Collotye 
 

Składniki: 
✓ 1 litr soku jabłkowego 

✓ 500 ml wody 

✓ 1 pomarańcza 

✓ 2 goździki 

✓ 2 laski cynamonu 

✓ 5-6 łyżek syropu malinowego 

✓ 3 plasterki świeżego imbiru 

✓ 1 łyżka soku z cytryny 

✓ po szczypcie cynamonu i imbiru (opcjonalnie) 

 

Sposób przygotowania: 
1. Obierz i pokrój na plasterki imbir. 

2. Wyciśnij sok z pomarańczy. 

3. Sok jabłkowy, wyciśnięty sok z pomarańczy, wodę, goździki, cynamon i imbir - 

zagotuj. Smak można na tym etapie wzmocnić szczyptą cynamonu i imbiru. 

4. Dodaj sok z cytryny i syrop malinowy.  

5. Dokładnie wymieszaj i gorący napój przelej do szklanek/kubków. 

Ciepłego i smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

 

Witajcie kochani! Wiemy, że czekaliście na najgorętsze 

ploteczki w Akademii Magii Ramesville, a my nie potrafimy 

Wam ich odmówić nawet podczas przerwy semestralnej. Już 

dziś możecie przeczytać podwójną porcję plotek, ponieważ 

znów połączyliśmy siły - wspaniała, urocza i skromna Rita 

Skeeter oraz młody, przystojny i 

inteligentny Varys.  

Nalejcie sobie herbatki, sięgnijcie po ciasteczko z talerzyka i 

nacieszcie swe oczy oraz głowy zebranymi przez nas pogłoskami z 

Akademii Magii Ramesville. 

  

Na pierwszy ogień idzie nauczycielka Latania na Miotle – 

Raven Clark! Sprawia pozory miłej, wyrozumiałej, młodej nauczycielki. Nie dajcie 

się oszukać, to istny szatan miotły! Podobno wielu uczniów z klasy pierwszej miało 

duże opory aby wsiąść na miotłę i wzbić się w powietrze. Nauczycielka szybko 

rozpędziła ten strach stwierdzeniem, że złamania, które mogą być spowodowane 

upadkiem ze znacznej wysokości szybko są niwelowane w skrzydle szpitalnym przez 

naszą pielęgniarkę. Klops! Nie mamy szkolnej pielęgniarki. Jednym słowem 

uczniowie na zajęcia chodzą zestresowani. Czy to się zmieni? Czy nauczycieli też czeka 

szybki kurs latania na miotle? Podobno Helena Brown i Aria Carter w ogóle sobie z 

tym nie radzą. Czekamy na wasze opinie po pierwszych zajęciach!  

 

* 

 

Kryształowa Komnata to miejsce, gdzie niektórzy potrafią przesiadywać całymi 

dniami, popijając ciepłe kakao i rozmawiać ze znajomymi. My, jako osoby 

wychwytujące plotki ze zwykłej wymiany zdań czujemy się tam jak ryby w wodzie! 

Czasami jednak nie potrzeba podsłuchiwać, żeby dowiedzieć się czegoś 

interesującego. Na własne oczy widzieliśmy, jak dwóch profesorów Akademii, 

Christian Adams i Alexander Collotye wręcz rozbierają się wzrokiem, robią 

sugestywne miny, czy rzucają dwuznaczne teksty. Czy tak zachowują się profesorowie 

szanowanej w magicznym świecie szkoły?  

 

* 

 

Kolejną ofiarą naszych plotek jest wicedyrektor Nicolas Wand. Nieładnie 

profesorze, znowu się Pan u nas pojawia. Ale do rzeczy! Czy Wy także odnieśliście 

wrażenie, że Nicolas bywa nieco ponury i grymaśny? W końcu jest marudą naszej 

Akademii. Jak twierdzi nasze źródło, profesor ma taki zły humor, ponieważ jego 
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status związku zmienił się z "żonaty" na "w separacji". Coraz częściej możemy 

zauważyć długie i znaczące spojrzenia Nicolasa na innych profesorów naszej 

Akademii, czyżby szukał miłości? Czy może już ją znalazł? Pewna uczennica z 

Gryffindoru przysięga, że widziała wicedyrektora w objęciach nauczyciela WoHP -

Crispina Stewarta. Czy to prawda? Nie udało nam się potwierdzić tych pomówień, 

dlatego jeśli coś wiecie, wysyłajcie nam sowy! (Najlepiej zawierające zdjęcia!!!) A 

profesorowi życzymy znalezienia nowej miłości! 

 

* 

 

 
 

Każdy, kto choć raz był na wycieczce organizowanej przez Sophie Blood ma 

stuprocentową pewność, że z jej głową nie do końca jest w porządku. Przerażające 

opowieści, straszenie uczniów i narażanie ich życia to codzienność panny Blood. 

Podczas rutynowego szperania w komnatach profesorskich natknęliśmy się na pokój 

Sophie i jesteśmy w szoku! Na jednej z pustych ścian, magicznymi kredkami 

rozrysowała kilka swoich szalonych pomysłów. Udało nam się zrobić zdjęcie  

magi-aparatem jednego z nich, zanim Sophie wróciła do swojego pokoju.  

 

* 

 

Kryształek, nasz ukochany domowy skrzat, który uwielbia przebywać w 

Kryształowej Komnacie, rozmawiać z uczniami jak i nauczycielami ostatnio coraz 

częściej znika, zachowując się przy tym bardzo podejrzanie. Przez kilka dni 

śledziliśmy Kryształka i odkryliśmy straszną prawdę. Młody skrzat domowy, zawsze 

wierny dyrekcji Ramesville rozprowadza wśród uczniów Jingle Jangle - 

uzależniające połączenie słodyczy z środkami energetyzującymi i poprawiającymi 

pamięć, dzięki czemu lepiej i bardziej efektywnie się pracuje. Nasze źródło w dyrekcji 

Akademii wyjawiło nam, że podjęte zostały już kroki, aby oczyścić szkołę oraz ukarać 

Kryształka. 

 

* 
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Znacie Ignatiusa Velvelvanela? Jeśli nie, to musicie 

wiedzieć o nim jedną rzecz - jest wredny. Nawet bardzo! Gdy 

pojawia się w Kryształowej Komnacie, zazwyczaj robi się ciszej i 

mroczniej. Nauczyciel Czarnej Magii ma w sobie coś wyjątkowo 

groźnego, nikt temu nie zaprzeczy. Jednakże nasze małe śledztwo 

wykazało, że gdy nikt nie patrzy, najczęściej późnymi wieczorami 

Ignatius wraz ze swoją piękną żoną, absolwentką Akademii Magii 

Ramesville, Aleksandrine dokarmia nieśmiałki, które pilnują 

drzew w naszym lesie. Czy to ociepla jego wizerunek? Czy może go 

właśnie psuje? Zapytany o komentarz, profesor Velvelvanel zabija 

wzrokiem i przeklina pod nosem. 

 

* 

 

Ostatnią osobą, o której postanowiliśmy napisać jest nasza szkolna zielarka – 

Elena Sharon. Pewnie każdy z Was utożsamia ją z surowym profesorem 

charakteryzującym się brakiem humoru. Kiedyś tak nie było… Profesor Sharon była 

bardzo szczęśliwą czarownicą, ponieważ każdą swoją wolną chwilę mogła spędzać z 

Puszkiem. Tak nazywał się jej gruby, rudy kot. Pewnego razu postanowiła wziąć go 

na spacer. Założyła mu szelki i ruszyli na błonia. Niestety na polanie obok znajdowały 

się hipogryfy, które profesor Nicolas Wand specjalnie sprowadził na zajęcia. Jedno ze 

stworzeń zobaczyło kota i szybko do niego popędziło. Elena nawet się nie 

zorientowała kiedy w ręce zostały jej same czerwone szelki bez kiciusia. Hipogryf 

chapnął Puszka jak fretkę. Czy miał problemy ze wzrokiem? No cóż, wiemy tylko, że 

od tamtej pory pani profesor odreagowuje na uczniach naszej Akademii. Besos! 
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O tym, jak Mandy pokochała Chrisa 
 

Gdybyście tylko zobaczyli co w ostatnich dniach dzieje się w Kryształowej 

Komnacie, też chcielibyście jak najszybciej się schować. Jednak ja, Historyczka, 

dowiedziałam się wszystkiego, a przed wami jeszcze świeżutka historia wprost z 

pierwszej ręki o tym, jak to Mandy Brocklehurts pokochała naszego nauczyciela 

Zaklęć i Uroków – Christiana Adamsa! 

 

Zaczęło się od przezwisk, ale od zawsze wiadomo, że kto się czubi, ten się lubi! 

Panienka Brocklehurst była widywana w Komnacie w szarej szacie, łudząco podobnej 

do tej, należącej do profesora. 

 

[16:52:45] Mandy_Brocklehurst: TEN GRUBY Z ZAKLĘĆ 

 [16:54:00] Mandy_Brocklehurst: Jest zbyt przystojny i trzeba go odstrzelić 

[16:59:28] Mandy_Brocklehurst: *jest Adamsem* 

 

Następne były sny, które nawiedzał Christian, nie dając biednej uczennicy 

spokoju. 

 

[15:03:57] Mandy_Brocklehurst: Miałam zły sen z 

nim związany. Lekcja zaklęć w klasie drugiej z Adamsem. 

Kartkówka, na dodatek. Wchodzi Adams z kartkówkami 

w łapie.  I mówi tak: Mam dla was prezencik! Jest nim 

kartkówka, ale jest jedno „ale”. Nie dostaną jej Ślizgoni, 

wszystkim daję z automatu W. Gryfonki napiszą jedną, 

będą ocenione sprawiedliwie. Natomiast Krukonki 

napiszą kartkówkę za siebie i Ślizgonów. A na dodatek z 

góry postawię wam T. 

 

Profesor zaprzestał regularnego pojawiania się w Kryształowej Komnacie, 

wypytując współpracowników, czy młoda Krukonka się tam znajduje i uciekając 

najdalej, jak pozwalają mu na to mury Ramesville. Bohaterka opowieści zaś z 

wytęsknieniem wyczekiwała pojawienia ukochanego, nie przestając o nim mówić 

choćby na chwilę! 

 

[16:09:47] Mandy_Brocklehurst: Ciekawe co robi Kriszczian teraz... 

[16:52:31] Mandy_Brocklehurst: to zostaw trochę dla Christiana  <misio> 

[16:55:15] Mandy_Brocklehurst: Gdzie jest Christian Adams?  <panik> 

 

W końcu zaczęło się robić coraz poważniej i coraz więcej uczniów oraz 

nauczycieli zaczęło się interesować tą sprawą, włącznie ze mną, oczywiście. 
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[17:14:01] Mandy_Brocklehurst: Opublikować na fejsie utworzony przez quizzstar 

akt małżeński z Chrisem? 

[17:36:35] Mandy_Brocklehurst: Gdzie jest mój ulubiony profesor? 

[17:47:52] Mandy_Brocklehurst: Co robi... ehu ehu… Pan profesor... ehu ehu… 

Christian... ehu ehu ehu EHHU!!! 

*** 

[18:08:24] Christian_Adams: [Sprawdza czy jest gdzieś Mandy.] 

[18:08:29] Christian_Adams: [Nigdzie nie ma.] 

[18:08:31] Christian_Adams: UFFFFFFFFFFFFFFFF 

*** 

[20:28:31] Mandy_Brocklehurst: Słyszałam już wiele plotek na ten temat 

[20:28:48] Mandy_Brocklehurst: Brocklehurst wylądowała w szatach Adamsa 

[20:29:07] Mandy_Brocklehurst: Brocklehurst podrywa Adamsa 

[20:35:24] Mandy_Brocklehurst: Brocklehurst-Adams: wrażenia po ślubie 

 

W końcu napięcie sięgnęło zenitu, pojawiły się nawet 

domniemane plotki na temat tajemnego ślubu! Profesor jednak 

szybko je zdementował. W rozmowie nie porusza tego tematu, a 

zapytany wprost, odwraca wzrok i szukając wymówki. 

 

No cóż, nie każda historia ma swoje szczęśliwe zakończenie! Panience 

Brocklehurst życzę powodzenia w znalezieniu odwzajemnionej miłości, a profesorowi 

Adamsowi spokoju w dalszym życiu, a także mniej takich nieprzyjemnych sytuacji. 

Nie zdziwię się, jeśli w końcu dyrekcja będzie musiała ingerować i wyciągnąć niemiłe 

konsekwencje. 
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W świecie legend: Luter i diabeł 
 

 

 Jeżeli kiedyś zechcecie zwiedzić zamek Wartburg 

znajdujący się w Niemczech, to z pewnością ujrzycie 

plamę atramentu na ścianie. Co jest w niej wyjątkowego? 

Tego dowiedzieć się można z tej legendy. Każdy 

czarodziej zapewne domyśli się, że Lutera o którym 

będzie mowa, musiał odwiedzać jakiś złośliwy poltergeist, 

a może i same demony maczały w tym swoje palce, jednak 

w tym momencie poprzestanę na spekulacjach i 

zwyczajnie przekażę tę ciekawą historię. 

 

 Pewnego wieczoru, a działo się to w 1521 roku, Luter tłumaczył Biblię z łaciny 

na niemiecki, gdy w pokoju pojawił się diabeł i zaczął z niego szydzić. Rozzłoszczony 

tym Luter rzucił w niego kałamarzem (proszę, nie testujcie tego na nauczycielach). 

 

 Luter opisał jak to we wcześniej wspomnianym zamku ukrywał się i jakie 

dziwne zjawiska dostrzegł. Przyniesiono mu torbę orzechów laskowych i w momencie, 

gdy ten chciał udać się na spoczynek torba z orzechami zaczęła sama z siebie 

podskakiwać.  Po chwili orzechy eksplodowały w górę uderzając w krokwie. Luter 

jednak postanowił zasnąć, ale i sen nie trwał długo, gdy zbudził go hałas „jakby sto 

beczek staczało się ze schodów.” Co ciekawsze drzwi na schody z których dobiegał 

hałas były zamknięte, więc nikt tam dostać się nie mógł. No chyba, że był 

poltergeistem lub czarodziejem i znał zaklęcie otwierające drzwi. Lutra ostatecznie 

przeniesiono do innego pokoju, a do tego w którym wcześniej mieszkał wprowadziła 

się kobieta. I ona opisywała, że słyszała za drzwiami wrzawę, jakby co najmniej stu 

diabłów się kłóciło. 

 

 Marcina Lutra nawiedzały także inne złośliwe duchy w klasztorze w 

Wittenberdze. Nauczał tam teologii. W 1517 roku zapoczątkował reformację. Tak oto 

opisał co się działo, gdy nad nią pracował: „Zakłócając moje badania, diabeł przyszedł 

do mojej celi i hałasował za piecem, jak gdyby ciągnął po podłodze drewnianą 

miarkę.” Widać ów istota odwiedzała go tak często, że przywykł do niej i przestał się 

bać, gdyż jak opisuje pewien wieczór, gdy znów rozlegała się wrzawa „ale ponieważ 

wiedziałem, że to diabeł, nie zwracałem na niego uwagi i poszedłem spać.” 

 

 Luter czuł zbliżającą się chorobę i śmierć, przeczuwał też obecność duchów. 

Najbardziej jednak życie uprzykrzał mu diabeł, który według niego raz pojawił się 

jako maciora na podwórku, a raz jako pies w jego łóżku (czyżby ponurak?). W zamku 

nigdy nie było żadnego z tych zwierząt. 
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Magiczna Pani radzi 

 

 

Nie mam czasu na nic. Co zrobić? 

Bezczasowiec. 

 

Drogi Bezczasowcu! 

Podstawą znalezienia czasu na jakieś przyjemności lub na rzeczy ważniejsze 

jest przede wszystkim uporządkowanie swoje dni i siebie samego. Musisz ustalić, co 

i kiedy chciałbyś wykonywać i trzymać się takiego planu. Najlepiej właśnie zapisać 

sobie coś takiego na kartce. W poniedziałek na przykład o 14:00 nauka jakiegoś 

przedmiotu do szkoły, potem jakaś gra czy książka, jakiś film czy serial, spotkanie z 

przyjaciółmi czy z rodziną. Jeśli nie ma się czasu na nic, to właśnie taki plan jest 

bardzo dobry na początek. Pamiętaj by nic nie odkładać na jutro, jakiejś pracy czy 

sprawy, bo wtedy gromadzi nam się tego jeszcze więcej. Dlatego wiedz, że musisz 

się bardzo dobrze zorganizować i łączyć przyjemne z pożytecznym. 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Czy  mogę się zakochać? Nie jestem szczupła, nie podobam się sobie i chyba nie 

jestem zdolna do miłości. Co zrobić? 

Smutna. 

 

Droga Smutna! 

Powszechnie się mówi, że aby pokochać innego człowieka, najpierw trzeba 

zaakceptować i pokochać samą siebie. Pamiętaj o tym, że nikt nie jest idealny. 

Każdy ma swoje wady i zalety i na pewno w Tobie też się jakieś znajdą. 

Najważniejsze jest, by mieć dobry charakter i dobre serce. Szczupłość jest 

promowana przez modelki, ale to nie znaczy, że taki jest ideał kobiety. Każdemu 

mężczyźnie podoba się co innego, każdy ma inny gust. Jestem pewna, że jesteś 

piękna, bo nie ma ludzi brzydkich. Piękno i „brzydota” to pojęcia względne. 

Odpowiadając na Twoje pytanie: Oczywiście, że możesz się zakochać. Nie szukaj na 

siłę, bo miłość sama do Ciebie przyjdzie.  

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Co zrobić kiedy ktoś kogo lubię za bardzo mnie nienawidzi? 

Zakochany. 

 

Drogi Zakochany! 



 

 

15 

Jestem pewna, że osoba którą lubisz wcale Cię tak bardzo nienawidzi. Ale 

jeśli rzeczywiście tak jest to dlaczego? Nie znam szczegółów tej sprawy, ale 

najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby wyjaśnienie sobie z tą osobą wszystko i 

zacząć waszą znajomość od nowa, na lepszym gruncie, formie i podstawie. Nie bój 

się takiej szczerej rozmowy, a jestem pewna, że na pewno przyniesie rezultaty! 

Magiczna Pani. 

 

* 

 

Ludzie mnie zawodzą i spotykam tylko tych złych, fałszywych. Jak znaleźć 

prawdziwego przyjaciela? 

… 

 

Droga kropeczko! 

Jestem pewna, że w Twoim życiu nie są tylko źli i fałszywi ludzie. Tak nie 

może być! Rozejrzyj się wokół siebie, a na pewno znajdziesz taką osobę, której 

szukasz. Ale pamiętaj, że nic na siłę, bo to zwykle nie wychodzi. Prawdziwy 

przyjaciel sam się pojawia w jakimś momencie, choć owszem, trzeba mieć szeroko 

otwarte oczy i uszy. Może jest ktoś taki w ŚM? Kto wie! Na pewno wszystko się 

ułoży! 

Magiczna Pani. 
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O przyszłości słów kilka 
 

Strzelec (22.11 – 21.12) 
Z Twoim zapasem sił będziesz w stanie przenosić góry! 

Ale uważaj, by nie brać na siebie zbyt wiele. Powinieneś spędzać 

więcej czasu poza domem, nie zamykaj się na świat. W pełni 

zregeneruj swoje siły, bo będziesz ich potrzebował w 

nadchodzącym miesiącu. Z osobami z którymi się nie lubisz, 

odnajdziesz wspólny język. Pamiętaj także, by nie mówić im za dużo, bo czasami 

milczenie to skarb. Pewne problemy dotyczące ogniska domowego widnieją na 

horyzoncie. Ale nie martw się, szybko miną, tak jak szybko przyjdą. 

 

Koziorożec (22.12 – 19.01) 
Twoja upartość względem pomysłów doprowadzi Cię do 

interesujących dyskusji.  Będziesz uprzejmy, pełen wdzięku oraz 

zaczniesz rozglądać się za rozrywką. Taki styl bycia będzie Ci 

odpowiadać i pomoże Ci wypocząć. Jeśli masz partnera pamiętaj o 

tym, by nie być zbyt opiekuńczym. Daj mu więcej swobody. Wysiłki 

jakie włożysz we własną pracę i rozwój, zostaną ukoronowane wielkim sukcesem.  

 

Wodnik (20.01 – 18.02) 
Będziesz zmuszony do spojrzenia wewnątrz siebie. Bądź 

bardziej tolerancyjny, a z łatwością zrealizujesz pewne marzenie. 

Jesteś zmęczony pewną sytuacją, jednak nie podejmuj ryzyka 

pozbycia się jej za wszelką cenę. Pomyśl dwukrotnie, zanim 

zaczniesz działać. W miłości będzie czas ujawnienia Twoich planów 

i porozmawianie o swoich pragnieniach. Twoja pewność siebie zapewni Ci niedługo 

sukces. 

 

Ryby (19.02 – 20.03) 
Poświęć trochę czasu na ostrożne przeanalizowanie swoich 

problemów, wszystkie za i przeciw. Nie bujaj w obłokach, tylko 

myśl racjonalnie. Huśtawki nastroju pewnych osób sprawią, że 

będzie Ci trudniej skoncentrować się na szkole bądź pracy. Nie 

rozpoczynaj niczego, co jest zbyt skomplikowane. Twoje zajęcia w wolnych chwilach 

mogą zostać połączone z pewną nieoczekiwaną miłosną aferą. 
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Baran (21.03 – 19.04) 
Następny miesiąc będzie bardzo aktywny. Wiele rzeczy do 

zrobienia, skup się na tych niezbędnych i nie chwytaj wielu srok za 

ogon. Zbytnie podekscytowanie może być źródłem problemów. 

Postaraj się odnaleźć równowagę w swoim codziennym życiu. 

Niedługo poczujesz, że powinieneś działać, trzymając się swoich 

pomysłów. Posiadasz potrzebę namiętności, która była bagatelizowana przez długi 

czas. Nie martw się, bo pewnego dnia Twoje pragnienia mogą się spełnić. 

 

Byk (20.04 – 22.05) 
Gwiazdy dają Ci pełną swobodę działania, możesz w pełni 

korzystać z przyjemności życia, które są na wyciągnięcie Twojej 

ręki. Potrzebujesz pobyć trochę w samotności i jasno ocenić 

stan niektórych spraw. Twoja wizja przyszłości zostanie 

doceniona przez innych, z łatwością przekażesz im swoją 

pozytywną energię. Nie oceniaj zbyt pośpiesznie swój obiekt 

westchnień. Może Cię mile zaskoczyć. 

 

Bliźnięta (23.05 – 21.06) 
Postaraj się poznać więcej szczegółów zanim 

podejmiesz jakąkolwiek decyzję dotyczącą Ciebie. Pamiętaj o 

tym, że obecnie idziesz w dobrym kierunku. W najbliższym 

czasie będziesz bardziej otwarty na innych niż zwykle, jednak 

bądź wybiórczy, by uniknąć nieporozumień. Zaczniesz 

odkładać sprawy, które muszą zostać zrealizowane jak najszybciej. Upewnij się, że nie 

odkładasz ich w nieskończoność. W miłości wszystko będzie układało się po Twojej 

myśli. 

 

 

Rak (22.06 – 22.07) 
Twój wzrastający pozytywizm pomoże Ci zobaczyć 

pozytywne strony życia. Niektóre niespodzianki kryją się tuż za 

rogiem. Najbliższy miesiąc jest szczególnie sprzyjający realizacji 

spraw na froncie emocjonalnym, która mogłaby dodać nowy i 

korzystny wymiar Twojemu życiu miłosnemu. Najlepszym 

sposobem na rozwiązanie problemów jest dialog.  

 

Lew (23.07 – 23.08) 
Stajesz się coraz bardziej uprzejmy i skłaniasz się w stronę 

osób bardziej dojrzalszych. Ludzie będą Cię prosić o rady, gdyż 

posiadasz zdolność zachowania dystansu wobec różnych wydarzeń. 

Będziesz bardziej pewny siebie, Twojego wyglądu zewnętrznego 
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oraz uroku osobistego. Sprawi to, że znajdziesz się w centrum uwagi. Możesz słusznie 

polegać na swoich umiejętnościach uwodzenia. 

 

Panna (24.08 – 22.09) 
Dużo dzieje się wokół Ciebie, nie będziesz mógł zregenerować 

sił w takim otoczeniu. Powinieneś odpocząć w domowym zaciszu. 

Powinieneś zebrać więcej informacji, zanim podejmiesz decyzję, 

która w dużej mierze może wpłynąć na Twoją przyszłość. Nie spiesz 

się. Kontakty społeczne oraz wymiany zdań doprowadzą Cię do 

właściwego kierunku.  

 

Waga  (23.09 – 22.10) 
Skusisz się na podjęcie pewnego ryzyka. Nie martw się, 

będziesz posiadał w tym szczęście. Powinieneś zweryfikować swoje 

priorytety dotyczące swojego trybu życia. Skomplikowane 

znajomości w ogóle do Ciebie nie pasują. Będziesz zmuszony 

załagodzić sytuację. Przed podjęciem bardzo ważnej decyzji, nabierz 

dystansu i przemyśl wszystko na nowo. 

 

 

Skorpion (23.10 – 21.11)  
Podekscytowanie niektórych osób z Twojego otoczenia 

sprawia, że tracisz kontrolę. Odizoluj się, by móc pracować w 

spokoju. Twoje nadzieje zaowocują w zbliżającym się nowym 

miesiącu. Podążaj za swoją intuicją, nie miej co do tego żadnych 

wątpliwości. Będziesz wiedział co dokładnie udoskonalić w Twoim 

życiu miłosnym. Twoje uczucia popychają Cię w odpowiednim kierunku. Znajomości 

okażą się niesamowicie obiecujące! 
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Strefa rozrywki 
 

Mamy dla Was aż dwa konkursy! Odpowiedzi wysyłajcie 

na sowę redakcji najpóźniej do 6 grudnia do godziny 

23. Nauczyciele także mogą brać udział. 

 

 

Konkurs 1 

W pierwszym konkursie Waszym zadaniem jest 

napisanie osób z AMR, a także uniwersum Harry’ego 

Pottera do których mogą pasować poniższe inicjały. Za 

każdą osobę otrzymacie 2 pkt i 5 galeonów. Ten z was, kto 

zbierze najwięcej osób otrzyma dodatkowe 10 punktów i 

10 galeonów! Do zdobycia jest maksymalnie 40 punktów. 

 

A.M. 

A.C. 

S.M. 

N.W. 

K.W. 

C.A. 

 

 

Konkurs 2 

Waszym drugim zadaniem jest wymyślenie krótkiej 

rymowanki, która odda Waszą miłość do AMR! Za to 

otrzymacie aż 20 pkt i 20 galeonów, a więc powodzenia! 

 

 

 

 

Zapraszamy także do wypełnienia ankiety na temat 

Newsville. 
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