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Magiczne wieści ze świata mugoli 
 

Halo, halo, czy dobrze mnie widać? Z tej strony Moria Nerios, 

wysłannik Newsville w mugolskim świecie. Przybywam do was z 

najnowszymi wiadomościami! 

 

Tym razem zostaliśmy wezwani do dość nietypowego przypadku… 

Znajdujemy się na obrzeżach miasta, które – jak wszyscy dotychczas 

myśleli – jest zamieszkałe przez mugoli, ale prawda jest inna, bowiem 

znajdują się tutaj opuszczone budynki po starych magazynach, w których 

podobno straszy. Uwierzycie w to?! 

Przesłuchaliśmy kilku świadków, którzy woleli pozostać anonimowi. Jeden 

z nich opowiadał o tym, jak wszedł do budynku, ponieważ poczuł zapach 

wypiekanych ciasteczek, ale gdy tylko się tam znalazł, to otoczyła go 

ciemność… a później usłyszał odgłos wielu „tuptających” małych stópek. 

Prawie czułem je na sobie! – wspomina mężczyzna. Według drugiego 

świadka, kobiety, powodem wejścia do środka był płacz dziecka. Kiedy 

znalazła się w środku, również otoczyła ją ciemność i poczuła, jakby coś 

wysysało z niej duszę. Całe szczęście, że byłam w stanie włączyć latarkę 

w długopisie, który zawsze ze sobą noszę – relacjonuje. 
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Czyżbyśmy naprawdę mieli nawiedzony budynek? 

Postanowiłam przyjrzeć się temu bliżej i udałam się tam osobiście. Stałam 

w holu budynku, gdy nagle 

poczułam przeszywające 

zimno. Moja wyobraźnia 

zaczęła działać. Myślałam, 

że to duch, jednak w środku 

najbardziej obawiałam się 

spotkania ze Strzygą, czyli 

stworem podobnym do 

dementora, lecz mniej 

groźnego. W pewnym momencie poczułam, że coś mnie dotknęło! 

Wzdrygnęłam się, odwróciłam szybko i upewniając się, że nie ma w pobliżu 

żadnego mugola, wyjęłam różdżkę i w skupieniu rzuciłam zaklęcie Lumos. 

W tym samym momencie zauważyłam, że postać zamieniła się w mgiełkę  

i znikła w ciemnościach, a z moich ust wydobył się okrzyk: „Ha! To nie 

duch!”. 

Teraz pewnie zastanawiacie się, kim było nasze straszydło. Osoby, które 

interesują się tymi zagadnieniami, już pewnie znajdą odpowiedź na owe 

pytanie. Nieświadomych jednak chciałabym uświadomić, że mieliśmy do 

czynienia z boginem. Tak, oczywiście, że z boginem! To one przecież 

ukrywają się w najmroczniejszych zakamarkach, a każdy widział to, czego 

się najbardziej obawiał. Po obaleniu plotki z duchem już nikt nie był na tyle 

ciekawski, aby zaglądać do opuszczonego budynku, który niebawem 

zostanie zrównany z ziemią, bo na jego miejsce zaplanowano budowę 

parku z fontanną. Mugolom przekazaliśmy, że to nie duch straszy, tylko 

gryzonie, które się tam zadomowiły. Tylko my, czarodzieje, wiemy, jaka 

jest prawda… i niech tak zostanie. 

Zdjęcie z miejsca zdarzenia 
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Recenzja książki: ”Ponad wszystko” Nicoli 
Yoon 
 

Moja choroba jest bardzo rzadka. Mówiąc krótko – mam alergię na cały 

świat. Od siedemnastu lat jestem uwięziona w domu. Kontaktuje się ze 

mną wyłącznie mama i moja pielęgniarka. Pewnego dnia wyglądam 

przez okno i widzę… jego. Jest wysoki, szczupły, ubrany na czarno. Nasze 

spojrzenia się spotykają. Obserwuję go z oddali. Już wiem, że moje życie 

właśnie się zmieniło. Nieodwracalnie. I wiem, że to będzie katastrofa. 

Madeline choruje na nietypową chorobę, przez którą nie może opuścić 

swojego domu. Gdyby to zrobiła, umarłaby. Jej świat ogranicza się do 

nauki przez internet, czytania książek, tworzenia projektów na 

architekturę i wspólnych 

wieczorów z mamą. Jedyne 

osoby, z jakimi ma styczność  

w życiu, to jej mama, 

pielęgniarka oraz nauczyciel 

architektury. Mimo tego 

dziewczyna wydaje się być 

pogodzona ze swoim losem  

i nie narzeka na swoje życie. Wszystko zmienia się, kiedy do domu obok 

wprowadza się Olly. Już po krótkim czasie Madeline jest gotowa 

przekroczyć wszelkie granice, aby bliżej poznać chłopaka. 

„Bezpieczeństwo to nie wszystko, życie nie polega jedynie 

na oddychaniu.” 

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.strefaczytacza.pl 
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„Ponad wszystko” wydaje się schematyczną historią miłosną  

z przewidywalnym zakończeniem… Jednak ta książka ma w sobie coś 

specyficznego, przez co czyta się ją bardzo szybko. Madeline jest 

wyjątkową, a zarazem bardzo trudną postacią. Nastolatka nigdy nie 

widziała świata, nie ma przyjaciół ani znajomych. Nicola Yoon świetnie 

wykreowała tę bohaterkę, nigdzie nie popełniając błędu, mimo tak 

skomplikowanej historii. Jednak moje serce w tej książce skradł Olly. 

Przyjaźń, a potem miłość bohaterów została tutaj bardzo pięknie opisana. 

Nie jest ona przesłodzona czy pełna zawirowań; jest piękna w swojej 

prostocie. 

„Jeśli człowiek nie żałuje, znaczy, że nie żył.” 

Po przeczytaniu opisu tej książki wydaje nam się, że wiemy, jak dokładnie 

potoczy się fabuła – spotkają się, zakochają, a potem ona umrze albo  

w jakiś sposób będą 

razem. Nicola Yoon 

dała tej książce 

trzecie zakończenie. 

W „Ponad wszystko” 

akcja nie jest prosta. 

Pod koniec książki 

mamy ogromny i 

nieoczekiwany zwrot, 

który rzuca nowe światło na wszystkie wydarzenia. Graficzna oprawa tej 

książki jest jej dużą zaletą. Znajdziecie tutaj różne rysunki, schematy, 

definicje, recenzje Madeline czy notatki od jej pielęgniarki.  

„Życie to dar. Nie zapomnij, żeby żyć.” 

Najważniejsze w tej książce jest jednak jej przesłanie. Autorka chce nam 

przekazać, że życie bez ryzyka nie jest pełne.  „Ponad wszystko” uczy nas  

Kadr z filmu „Ponad wszystko” (2017) 
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o wartości życia. To piękna opowieść o dojrzewaniu, miłości i radzeniu 

sobie z przeciwnościami losu. Porusza wiele problemów, z którymi 

borykamy się na co dzień, a jednocześnie napełnia nas pozytywną energią. 

Zaczynając czytać tę książkę, nie spodziewałam się tak wspaniałej historii, 

którą przeczytałam w rekordowo krótkim czasie. Polecam tę lekturę 

wszystkim. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie, a na koniec nie 

poczujecie się rozczarowani. 

Agnieszka Anderson 

PS. W kinach obecnie możecie obejrzeć ekranizację tej książki! W rolę 

Madeline wcieliła się Amandla Stenberg znana z „Igrzysk Śmierci”,  

a Olly’ego świetnie zagrał Nick Robinson! 

Kilka słów o przyszłości... 
 

Rak (22.06-22.07) 

W twoim życiu szykuje się przełom, więc jest to 

dobra okazja, aby coś osiągnąć. Wykorzystaj okazję, 

bo może nigdy więcej się nie zdarzyć. W miarę 

możliwości udzielaj pomocy, gdyż sam możesz jej niedługo 

potrzebować. 

Lew (23.07-23.08) 

Do otaczającej cię rzeczywistości podchodź ze 

spokojem i dystansem, ponieważ szkoda twoich 

nerwów. Utrzymuj kontakty z tymi, którzy cię 

wspierają. Dbaj o jakość swoich emocji – świadomie 
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wybieraj to, co cię wzmacnia. Wkrótce wejdziesz w etap przemian, więc 

znajomość własnych zalet i zasobów będzie niezwykle pomocna. 

Panna (24.08-22.09) 

Plany Wodnika wobec ciebie są nieprzewidywalne  

i choć niosą ze sobą trochę życiowych zmian, trudno 

powiedzieć dokładnie, w jaki sposób do nich 

doprowadzą. Dlatego liczą się otwartość, elastyczność  

i pozytywne nastawienie. Miej szerokie spojrzenie na pewne sprawy,  

a daleko zajdziesz. 

 

Waga (23.09-22.10) 

Wszystko wydaje się być idealne, ale nie daj się 

zwieść iluzji, bo taki stan nie będzie trwał wiecznie. 

Jest to jednak dobry moment, aby podjąć trudne 

decyzje. I pamiętaj – pierwszy wybór jest zawsze 

najlepszy. 

 

Skorpion (23.10-21.11) 

Być może właśnie teraz spotkasz osobę, z którą 

zechcesz związać swój los. Dla udomowionych 

Skorpionów będzie to czas sprzyjający wspólnym 

podróżom i odkrywaniu nowych źródeł satysfakcji. 

Korzystaj z tych chwil szczęścia, ponieważ później nie będzie tak kolorowo. 
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Strzelec (22.11-21.12) 

Nadchodzące miesiące będą dla ciebie niezwykle 

interesujące i efektywne. Przyniosą nieco zmian  

i nowych doświadczeń, a także szansę na ostateczne 

ustabilizowanie sytuacji. Warto podejmować wyzwania  

i zdobywać lepsze wykształcenie. 

 

Koziorożec (22.12 -19.01) 

Jest ci ciężko znaleźć konkretny sposób myślenia  

z powodu nieoczekiwanych problemów. Jednak 

bądź dobrej myśli, bo zawsze jest to szansa na 

zdobycie nowych doświadczeń. Spróbuj czegoś nowego, co 

planowałeś od dłuższego czasu. 

 

Wodnik (20.01-18.02) 

Sprawy uczuciowe zajmą bardzo wysokie miejsce na 

twojej liście potrzeb.  Wyjdź z cienia fałszywej 

skromności i pozwól sobie na większą 

spontaniczność! Śmiało wysyłaj i odbieraj miłosne 

sygnały. 
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Ryby (19.02-20.03) 

Szykuje się przebojowy rok szkolny, dlatego 

pamiętaj, żeby nie wymyślać sobie zmartwień i nie 

martwić się na zapas. Nie pozwól, aby ambicje 

pozbawiły cię luzu i drobnych przyjemności. Nawet jeśli 

wydaje się, że życie nie przynosi ci tego, czego oczekujesz, myśl 

pozytywnie. 

 

Baran (21.03-19.04) 

Osoby reagują na ciebie w dość zaskakujący, 

pozytywny sposób. Wykorzystaj ten czas, aby 

spełnić plany, przy których realizacji możesz liczyć 

na wsparcie przyjaciół.  Jednak nie zapomnij o sobie, bo 

w końcu wypada się wyspać po tylu przepracowanych dniach. 

 

Byk (20.04-22.05) 

Każda współpraca przyniesie sukces, bo 

przeważnie ty będziesz inicjatorem pomysłu. 

Widzisz świat w kolorowych barwach, ale nie 

zapominaj o innych... Uważaj, aby przez sukcesy nie stać 

się zbyt arogancką osobą, gdyż może to obrócić się przeciwko tobie. 

 



 

11 
 

Bliźnięta (23.05 -21.06) 

Nie będziesz musiał narzekać na brak powodzenia, 

a i okazji do spotkań nie zabraknie. Zdarzy ci się 

chodzić z głową w chmurach, jednak nie pozwalaj 

sobie na beztroskę we wszystkich sytuacjach, bo Rak  

i Koziorożec tylko czekają na okazję, by ci zaszkodzić. 

 

Najlepsze wypowiedzi uczniów na lekcjach 
Zaklęć i Uroków 
 

Co to jest zaklęcie? 

 – Zaklęcie to słowa i inkantacje które coś robią. 

– Ma na celu częściowe ukształtowanie rzeczywistości. 

* 

Co to jest różdżka? 

 – Przedmiot do rzucania zaklęć, ma 5 metrów. 

– Przedmiot magiczny do używania zaklęć 

– To przedmiot, za pomocą którego czarodziej może „tkać magię”. 

* 

Chcecie mi polecić jakąś piosenkę? 
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 – Believer, bo wierzę, że będzie dobra ocena! 

* 

Nalej do szklanki ulubionego soku, używając odpowiedniego zaklęcia. 

 – Aquamenti [najbardziej lubie wode] 

* 

Kto udoskonalił podział magii Fudulusa i w jaki sposób? 

 – Marek jakiś tam. Proszę o punkta :( 

* 

Jaki jest ulubiony pisarz prof. Annabeth Lancaster? 

 – Św. Mateusz Ewnagelista? 

* 

Dlaczego są tylko dwa rody twórców różdżek? 

 – Wymordowali się 

* 

Pytania? 

 – Mogę do toalety? 

* 

Co to są zaklęcia stałe? 

 – No takie że nie jest to typowo zaklęcie z jakąś dziką nazwą, tylko jest 

to po prostu „Prasuj” 

* 
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Do czego służy Ferula? 

 – Bandaże robi… Ludzka mumia 

* 

Kto jest twórcą pierwszego podziału? 

 –  Taki spoczko ziom 

 

Ploteczkowy świat Rii Skeeter 
 

Witajcie, witajcie! 

Z tej strony Ria Skeeter, wasza 

ukochana dziennikarka. Specjalnie dla 

moich kochanych czytelników  

z „Newsville” powęszyłam nieco  

w Akademii Magii Ramesville i nie 

zgadniecie! Albo ja jestem tak 

wspaniała, albo ta szkoła aż huczy od przeróżnych pogłosek i historyjek. 

Do tego sama byłam świadkiem kilku ciekawych zdarzeń, które z ogromną 

przyjemnością opiszę w tej rewelacyjnej kolumnie plotkarskiej.  

 

Jak donosi moje źródło na jednej z lekcji eliksirów z profesorem Alanem 

Moonstonem ktoś nie dopilnował swojego kociołka. Eliksir jednej  

z Puchonek wystrzelił i oblał całą klasę wraz z uczniami. Nie znam się na 

eliksirach i nie wiem, co ta uczennica do niego dodała, jednak jej twór zalał 

całe lochy. Dzięki szybkiej interwencji Dyrekcji Ślizgoni nie musieli 
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przenosić się w inne miejsce, jednak przez tydzień nie można się było 

pozbyć zapachu starych skarpetek, który roznosił się po całym zamku, 

jednak najsilniejszy był w podziemiach. 

* 

Jak wszyscy – zarówno uczniowie, jak i profesorowie wiedzą, Inkwizycja 

przeprowadza wizytacje. Od mojego informatora dowiedziałam się, że 

nieco roztrzepana nauczycielka Zaklęć i Uroków, Annabeth Lancaster, 

zupełnie zapomniała, że jej lekcja będzie dokładnie sprawdzana. Podczas 

typowej dla tych zajęć odpytki, Annabeth wskazała do odpowiedzi panią 

Dyrektor - Amelie Carter-Moore. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest 

to, że Amelie z uśmiechem odpowiedziała na pytanie, a obie panie znają 

się już bardzo długo. Nie wiemy, czy to zmęczenie, czy roztrzepanie, jednak 

sytuacja podobno wyglądała przekomicznie!  

* 

Jakie są pierwszaki, to każdy widzi – robią dużo hałasu, nie potrafią się 

zachować i ogólnie są nieznośne. Przekonał się o tym jeden z profesorów, 

a dokładniej pan Max Moore, który wszedł na swoją lekcję i zastał totalny 

chaos. Mimo to, nie zwracając uwagi na okropnych uczniów 

przekrzykujących się i popychających, zaczął ustawiać teleskopy – w końcu 

miał jeszcze kilka minut do zajęć. Gdy ustawił swój ukochany, złoty 

teleskop, stało się coś niespodziewanego. Któryś z uczniów, nieświadomy 

obecności profesora, a w dodatku profesora za swoimi plecami, niechcący 

popchnął go w stronę barierki. Sytuacja zrobiła się bardzo niebezpieczna! 

Max Moore próbował łapać za swój teleskop, jednak tylko pociągnął go za 

sobą. Wypadł z Wieży Astronomicznej, a tuż za nim leciał jego ulubiony 

złoty przedmiot. Przerażeni uczniowie starali się ratować Dyrektora 

zaklęciem Impedimenta, jednak nikt nie mógł trafić. Na szczęście tuż 

przed ziemią profesorowi udało się wydostać różdżkę i rzucił pierwsze 
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zaklęcie, które przyszło mu do głowy - Molliare. Odbił się od ziemi i stłukł 

kilka kości, jednak nic poważnego mu się nie stało. Niestety, cała pierwsza 

klasa została zawieszona w prawach ucznia. 

* 

Chyba wszyscy znają profesora Numerologii, pana Mateo Morgana. Stał 

się on niestety ofiarą dość okrutnego dowcipu. Trzy noce temu 

niezidentyfikowani żartownisie zakradli się w nocy do jego sypialni  

i przefarbowali mu wszystkie ubrania i szaty na kolor różowy. Farbie nie 

uciekły również włosy nauczyciela. Musiał bardzo mocno spać! Sama 

byłam świadkiem, gdy dumny Mateo wszedł do Kryształowej Komnaty, 

cały różowy. Śmiechom nie było końca! Na szczęście po dwóch dniach 

farba zeszła, co wszyscy uczniowie, jak i nauczyciele, przyjęli z ogromną 

ulgą. Okazało się, że żart bardziej dotknął oczu wszystkich dookoła, a nie 

profesora Morgana. 

* 

Z pewnego źródła dowiedziałam się, że ostatnia lekcja Opieki nad 

Magicznymi Stworzeniami nie przebiegła zgodnie z planem. Pierwsza 

klasa miała omawiać słodkie pufki, a potem przez resztę zajęć się nimi 

zajmować. Te niestety zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach,  

a profesor Moria Nerios musiała improwizować. Na szczęście sprytna  

z niej kobieta i szybko wymyśliła nowy temat! Do żartu przyznali się jak 

jeden mąż Ślizgoni. 

* 

Każdy wie, że najlepsze balangi odbywają się w lochach, jednak te 

zainfekowane smrodem starych skarpetek nie były najlepszą miejscem na 

imprezę. Z ratunkiem dla znudzonych uczniów przyszli Gryfoni z drugiej 

klasy! Zaprosili wszystkich i zorganizowali naprawdę świetną zabawę. 
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Wszystko wyglądało wspaniale, dopóki w Pokoju Wspólnym Gryffindoru 

nie pojawiło się całe Grono Pedagogiczne, gotowe na imprezę. Bowiem gdy 

napisałam, że Gryfoni zaprosili wszystkich, dokładnie to miałam na myśli. 

Zabawa skończyła się równie szybko, jak się zaczęła, a uczniowie 

Gryffindoru do tej pory są wyśmiewani na korytarzach. 

* 

Słyszeliście ostatnio cokolwiek o uczniach Hufflepuffu? No właśnie! 

Zupełnie nic się u nich nie dzieje, ich Pokój Wspólny jest pusty, a uczniowie 

jakby zapadli się pod ziemię. Sprawy nie komentuje opiekunka Puchonów 

– Vivienne Levittoux. Udało mi się za to porozmawiać z kilkoma 

duchami, które zgodnie potwierdziły, że nawet one nie zaglądają do 

Dormitorium Hufflepuffu, ponieważ nikogo tam nie ma. Co się stało? 

Czuję, że sprawa jest dużo poważniejsza, niż się wydaje! 

* 

Pamiętacie ukradzione Pufki z lekcji Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami? Wyraźnie napisałam, że sprawcami byli Ślizgoni i oni mieli 

ponieść karę, jednak zanim do tego doszło, sytuacja wymknęła się spod 

kontroli. A dokładniej – Pufki! Najwyraźniej lochy im się nie spodobały 

albo były zbyt mało głaskane, w każdym razie stworzenia te uciekły  

i pochowały się po całym zamku. Dyrekcja za karę kazała Ślizgonom złapać 

je wszystkie i dopóki zadania nie ukończą, wszyscy są zawieszeni  

w prawach ucznia. Mija drugi tydzień... 

* 

Czego jak czego, ale rozumów Krukonom odjąć nie można. Uczniowie tego 

domu nagminnie przesiadują w bibliotece i dokształcają się, by móc potem 

błyszczeć wiedzą na każdej lekcji. Nikt jednak nie przewidział, że 

nieświadoma ich obecności bibliotekarka, zamknie Krukonów na całą noc 
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bez dostępu do wody i jedzenia. Ot, nie myślała, że ktoś przy zdrowych 

zmysłach będzie się uczył o tak później porze. Uczniom Ravenclawu nic się 

nie stało – mogli dłużej posiedzieć nad książkami, jednak pani 

bibliotekarka od teraz musi dokładnie sprawdzać swoje miejsce pracy 

przed zamknięciem. Na szczęście nie grozi jej utrata pracy! 

 

Zoologiczny świat Morii: psidwak i Jack 
Russell Terrier 
 

Witajcie po raz kolejny w moim małym kąciku, w którym porównujemy 

sobie stworzenia ze świata magii z stworzeniami ze świata mugoli. Tym 

razem wybór padł na Psidwaki i ich mugolski odpowiednik, pies rasy Jack 

Russell Terrier. 

Psidwak – jest to również pies, pochodzący z południowo-wschodniej 

Anglii. Prawie niczym się 

nie różni od mugolskiego 

Jacka Russell Terriera. 

Właśnie… prawie! Są to 

bardzo lojalne stworzenia, 

nie tolerują mugoli. 

Odżywiają się czym 

popadnie, przeważnie 

odpadkami, a nawet potrafią pochłonąć gnomy  

i inne szkodniki. Tym, co je różni od tych mugolskich psiaków, to fakt, że 

mają rozwidlone ogony. Tak! Podwójny ogonek, jednak z takim defektem 
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za bardzo rzucały się w oczy mugoli, więc czarodzieje musieli wprowadzić 

obowiązek usuwania jednego z nich przez użycie zaklęcia rozdzielającego. 

Jednak warunkiem było wykonanie tego, gdy szczeniak miał 6-8 tygodni. 

Aby posiadać Psidwaka, wymagana jest specjalna licencja, którą można 

uzyskać w Urzędzie Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami. Licencję 

dostaje się po przejściu, podobno, prostego testu. 

 

Pies rasy Jack Russell Terrier – także pochodzą z Anglii. Ich hodowca 

był myśliwym i to od jego nazwiska pochodzi nazwa psów. Stworzenia te 

są niewielkich rozmiarów, można rzec, że średniej wielkości. Sierść mają 

dominująco białą z brązowymi, 

rdzawymi bądź czarnymi plamkami. Ze 

względu na owłosienie możemy je 

podzielić na krótkowłose, ze sierścią 

złamaną bądź szorstkowłose.  

Z charakteru są bardzo energicznymi  

i czujnymi, jak to bywa na psy 

łowieckie, oraz inteligentnymi 

psiakami – choć bywają wyjątki 

odstające od tej reguły. Są bardzo 

lojalne wobec swoich właścicieli, pilnują ich i bronią mimo wszystko. W 

wieku dorosłym ciężko jest je przyzwyczaić do innych zwierząt, toteż nie 

tolerują chociażby innych psów czy szopów. Uwielbiają biegać za 

poruszającym się celem, łatwo jest nauczyć je sztuczek typu siad, poproś 

czy podaj łapę. Uwielbiają jeść i bawić się ze starszymi dziećmi. 
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Kącik porad 
 

 

Czy można napisać artykuł Newsville? 

– Mandy Brocklehusrt 

Droga Mandy! Przed każdym wydaniem numeru organizowane jest 

spotkanie redakcji gazetki, na które mogą przyjść zarówno aktualni 

redaktorzy, jak i ci, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Newsville. 

Jedynym ograniczeniem jest wasza pomysłowość i lekkość pióra, która 

pomoże wam dobrze redagować artykuły. Nabór do naszej redakcji cały 

czas jest otwarty, a wszelkie dodatkowe pytania możecie kierować do 

naszej wspaniałej Redaktor Naczelnej, Vivienne Levittoux. 

Pozdrawiam 

Magiczna Pani 

 

Zakochałam się w chłopaku, w takim typie od którego zawsze 

stronię. Jest taki jak wszyscy jego koledzy, czyli wygłupia się 

razem z nimi i zachowuje jak idiota. Ale kiedy jest przy mnie 

mogę z nim normalnie porozmawiać, jest całkiem inny niż  

z nimi. Jest inteligentny i miły. Interesujemy się w dodatku 

tymi samymi rzeczami, niektórymi takimi rzadkimi jak np. 
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Samurajowie. Ale coraz bardziej wkurza mnie jego 

"dwuosobowość". Co mam robić? Tak bardzo chciałabym się 

odkochać. 

– Smutna 

Musisz wiedzieć, że mężczyźni w towarzystwie próbują pokazać, kim to oni 

nie są i czego nie potrafią. Przechwalają się i robią wszystko, aby innym 

zaimponować swoim zachowaniem. Nie biorą pod uwagę tego, że swoim 

postępowaniem mogą nas krzywdzić i ich zachowanie może nas 

emocjonalnie dotknąć. Nie zrażaj się jednak i nie próbuj odkochać,  

a postaraj się go zdobyć! Pokaż mu, co i kogo traci przez swoje 

bezsensowne zachowanie. Wspólne zainteresowania mogą was połączyć,  

a kto wie – może to właśnie on jest ci przeznaczony?  

Pozdrawiam 

Magiczna Pani 

 

 

 

Nie jestem zbyt lubianym człowiekiem w szkole i wiem 

dlaczego. Jestem specyficznym człowiekiem, i to chyba innych 

mocno odrzuca. Starałem się zmienić, ale to nic nie daje bo  

i tak jestem brany za tego dziwnego. Co robić? 

– Nielubiany chochlik 
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Każdy z nas jest na swój sposób specyficzny i indywidualny, ale czy to źle? 

To, że jesteś inny, powinno stanowić twój ogromny atut i wierzę w to, że 

na swojej drodze spotkasz odpowiednich przyjaciół, którym zaufasz  

i którzy będą dla ciebie ogromnym oparciem. Nie zmieniaj się i daj sobie 

czas, ale za nic w świecie nie zamykaj się na ludzi, bo okazja na wspaniałą 

znajomość może przejść ci koło nosa! 

Pozdrawiam 

Magiczna Pani 

Strefa rozrywki 
 

Konkurs nr 1 

Waszym zadaniem będzie dopasowanie do inicjałów jak największą ilość 

postaci, którym one odpowiadają. Mogą one pochodzić zarówno  

z uniwersum Harry’ego Pottera, jak i zostać zaczerpnięte z historii naszej 

Akademii. Za każdą osobę otrzymacie 2 punkty oraz 5 galeonów,  

a osoba, która skompletuje najwięcej postaci, otrzyma dodatkowo 10 

punktów i 25 galeonów! 

a) G.W. 

b) M.G. 

c) S.S. 

d) M.D. 

e) P.P. 

f) A.L. 
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Konkurs nr 2 

Druga zabawa będzie wymagała od was kreatywności i humoru. Waszym 

zadaniem będzie stworzenie karykatury wybranego nauczyciela. Możecie 

to zrobić w formie rysunku, wiersza czy opowiadania – forma zależy od 

was. Każda praca zostanie nagrodzona 15 punktami i 30 galeonami, 

natomiast autor najlepszej zgarnie dodatkowo 25 punktów i 50 

galeonów. 

Rozwiązania konkursów należy wysyłać pospieszną 

sową na adres: redakcja.newsville@gmail.com do 5 

lipca do północy. W temacie prosimy, aby znalazło się 

wasze imię, nazwisko oraz dom. Udział mogą brać 

także nauczyciele. 
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Ankiety 
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Gdzie zamierzasz się wybrać w te wakacje?

Nad morze W góry Za granicę Zostanę w domu Do rodziny Inne
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Z kim chcesz spędzić wakacje?

Z rodziną Z przyjaciółmi Samotnie Z partnerem Inaczej
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Które miasto najchętniej byś odwiedził?

Warszawa Wrocław Kraków Praga Berlin Londyn Zakopane Inne
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Czy chciałbyś poświęcić wakacje realizacji swojej pasji?

Tak Może Nie
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Z wizytą w skrzaciej kuchni 
 

Napój przyjemności Neville ’a 

Składniki 

o 3 łyżki kakao 

o 2 łyżki cukru waniliowego 

o łyżka mąki ziemniaczanej 

o pół litra mleka 

o 2 banany 

o ćwierć filiżanki płatków migdałowych 
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Który wakacyjny sport najbardziej lubisz?

Jazda na rowerze Pływanie Bieganie "Kijki" Żaden Inne



 

26 
 

Przygotowanie 

Trzy łyżki kakao, dwie łyżki cukru waniliowego i łyżkę maki ziemniaczanej 

wrzuć do pół litra mleka. Podgrzej i mieszaj, aż koktajl zgęstnieje. Dodaj 

dwa pokrojone w plasterki banany i ćwierć filiżanki płatków migdałowych. 

Ostudź i gotowe!  

 

Aby urozmaicić sobie deser, można wykonać do niego pewną dekorację – 

parasolki! Potrzebne będą: nożyczki, cyrkiel, ołówek, ozdobny papier, 

drewniane patyczki (takie do 

szaszłyków) oraz plastelina. 

Przygotowanie 

Na papierze odrysować, za pomocą 

cyrkla, cztery koła o średnicach 9 cm. 

Narysować dwie prostopadłe linie, 

przechodzące przez środek koła i kolejne 

dwie linie, przechodzące przez środek 

koła, które podzielą powstałe już ćwiartki na połówki. Podzielone na osiem 

równych części koło złożyć w „harmonijkę”. Przymocować do patyczka za 

pomocą plasteliny. 

Pozdrowienia 
o Pozdrawiam Maxa, o ile dożyje do wydania gazetki! 

o Kazuś słonko koffam cię :*********** 

o Pozdrawiam serdecznie Amelie, najfajniejszą nauczycielkę 

Transmutacji <3 
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o Pozdrawiam cały Ravenclaw i wszystkich 

nauczycieli!-Samuel Sunn 

o Pozdrawiam Wszystkich Uczniów! "My 

żyjemy w Świecie Magii! Świat Magii piękny 

jest!" <3 

o Pozdrawiam Mamę! :) 

o Pozdrawiam Agę, moją najnaj ze świata 

magii OXOX 

o Życzę wszystkim uczniom oraz nauczycielom 

miłych wakacji! <3 
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