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Kartka z pamiętnika Ramesville... 

Dyrektor Crispin Stewart relaksował się, siedząc przy kominku w swoim schowku. 

Popijając sherry, dowiadywał się nowych rzeczy z przeróżnych magicznych 

dziedzin. Tym razem jedną z książek, którą aktualnie czytał, były zapiski wybitnego 

zielarza – Marksa Deymonta. Rudowłosy czarodziej chciał się dowiedzieć o wiele 

więcej na temat właściwości przeróżnych ziół i nieznanych mu do tej pory roślin. 

Gdy czuł już błogi spokój i nie słyszał krzyków ze szkolnych korytarzy, zaczął 

pogrążać się w lekturze. W pewnym momencie do schowka z impetem weszła jego 

żona Isabella. Czarownica spojrzała na małżonka, zabrała mu książkę i nalała sobie 

kieliszek sherry. 

 – Zrobiłeś to, o co prosiła Cię Lily? – Isa spojrzała na profesora, marszcząc brew. 

 – Oczywiście, że tak! – odpowiedział mężczyzna. – Niestety do tej pory jeszcze nikt 

nie odpisał. Rozumiem, że każdy z nich jest zajęty i rozwija się w innej części świata, 

spełniając swoje marzenia, jednak mogliby znaleźć chwilę na kilka słów...  

Jego słowa przerwała sowa, która zastukała dziobem w okno. Na parapecie 

siedziała cała masa zwierząt trzymająca zwinięte pergaminy. Crispin wpatrywał 

się w nie, nie wiedząc, co powiedzieć. 

 – Zaniemówiłeś? – Isabella spojrzała na męża rozbawiona. – Poprosiłeś tyle osób o 

kilka słów, więc do pracy! Trzeba to wszystko zebrać w jedno miejsce i opublikować. 

Miło, że zechcieli odpowiedzieć na twoją wiadomość.  

Blondwłosa dyrektorka ubrana w wyraziście różową szatę zaśmiała się, a następnie 

otworzyła okno i zaczęła zbierać listy. Po chwili dołączył do niej dyrektor Stewart, 

który tego dnia wyglądał jak sporych rozmiarów kanarek. 

* 

Poniżej postanowiłem zamieścić kilka słów o naszej Akademii Magii Ramesville. 

Dawni absolwenci oraz profesorowie zostali poproszeni o krótkie wspomnienie naszej 

placówki. Każdy z nich napisał to, co najbardziej zapadło mu w pamięć lub to, za co 

polubił to miejsce.  
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Pierwsza osoba, która odpowiedziała na moją 

prośbę to Alessandra Dus, absolwentka naszej 

szkoły, która podczas nauki należała do domu 

Roweny Ravenclaw. Po ukończeniu szkoły zaczęła 

nauczać Obrony przed Czarną Magią i prowadzić 

spotkania Klubu Pojedynków, a o Ramesville mówi 

tak: 

Akademia Magii Ramesville było pierwszą 

szkołą, do której trafiłam. To był 2013 rok. 

Sam dyrektor Crispin Stewart pomógł mi się 

zalogować na czat i zapoznać z całym 

Światem Magii. Od samego początku czułam 

się doceniania, lubiana, nikt mnie nie 

odtrącał. To było przemiła odskocznia od realnego świata i wszystkich 

problemów. Spędzałam tam każdą chwilę, jaką mogłam! Rozwijałam się, 

uczyłam, czytałam i poznawałam wiele wspaniałych osób! Z większością z 

nich dalej utrzymuję kontakt czy się spotykam. Oczywiście nie mogę 

zapomnieć o najlepszej przyjaciółce, którą poznałam – Katie Smith. 

Ramesville nas połączyło i nie mamy zamiaru się rozłączyć! W AMR można 

zawrzeć przyjaźnie na całe życie i poznać wiele interesujących i kochanych 

ludzi! A jak się już uda nam spotkać, są to niesamowite wspomnienia, dużo 

śmiechu i historii o tym, jak się nasze życie 

zmienia z każdą chwilą. Za każdym razem 

jak myślę o ŚM, łezka mi się w oku kręci, jak 

cudowne to były lata i jak zmieniło to mój 

światopogląd! Wszystko to by się nie 

wydarzyło, gdyby nie reklama AMR w 

poczekalni na besty.pl. Ramesville i cały 

Świat Magii to jest najlepsze, co mnie w 

życiu spotkało i nigdy tego nie zapomnę! Na 

zawsze będzie w moim serduszku i na moim 

ciele w postaci tatuażu, który już na zawsze 

pozostanie ze mną! 
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Pisząc o Alessandrze, nie można nie wspomnieć o Katie Smith, która pojawiła się 

tutaj chwilę przed nią. Katie uczęszczała do AM Ramesville w krukońskich barwach, a 

po ukończeniu edukacji również zaczęła nauczać młodych adeptów Obrony przed 

Czarną Magią. Katie pobiła rekord pod względem średniej ocen, ponieważ przez wiele 

lat to właśnie ona była na podium. Jej średnia ocen wynosiła 5,85. Katie Smith 

napisała o AM Ramesville tak: 

Luty 2013 r. Frekwencja uczniowska Ravenclawu leży. Po tygodniu zajęć 

została nas dwójka. Walczyliśmy dzielnie o honor naszego domu, ale nie da 

się być prefektem, kapitanem i doskonałym uczniem na raz, doświadczając 

ŚM pierwszy raz (znaczy da, ale uznajmy, że ten raz będę skromna). Kolejny 

tydzień to bieganie za dyrektorem Stewartem – kompletnie nieznanym mi 

człowiekiem – i nękaniem go, by nawet na siłę wrzucał ludzi do Ravenclawu, 

bo potrzebujemy KOGOKOLWIEK. I tak, po tygodniu zjawił się Krukon. 

Codziennie był obsypywany spamem na PW, by upewnić się, że wie, jak w 

ŚM jest fajnie i przytulnie, że zawsze może liczyć na pomoc innych, że 

znajdzie tu niejednego przyjaciela na całe życie. Mówiła to wtedy osoba, 

która sama chciała w to wierzyć. I wiecie co? Nie pomyliła się. Mnie i 

Krukonowi stuknęło ostatnio 7 lat 

znajomości, miliardy wysłanych 

wiadomości i kilkadziesiąt 

spotkań. A dzięki studiom w tym 

samym mieście – już nie ma 

ucieczki. A tym Krukonem był 

Karol Wojt - znaczy Alessandra 

Dus! Viva la friendship! 

Ale przygoda w AMR to nie 

„tylko” przyjaźnie na całe życie, 

wiedza, która można się chwalić 

przed innymi Potterhead oraz wspólne przeżywanie emocji z życia realnego. 

To również niezliczone zabawy klimatem, odkrywanie samego siebie i po 

prostu cieszenie się na myśl o powrocie do domu i otworzeniu czatu. To 

naprawdę wkroczenie w inny, magiczny świat– pełen klimatycznych 

doświadczeń z legilimencją, wycieczkami do Azkabanu na OpCM, 
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romantycznych (jak na 15-latków) randek i oświadczyn, turniejów 

trójmagicznych czy gier w mafię. Na siłę to nawet można stwierdzić, że będąc 

na studiach informatycznych, zaczęła się u mnie tutaj przygoda z 

programowaniem - pisanie dzienników w HTML (XD) i tworzenie botów, by 

ciekawiej prowadzić zajęcia. Już nie wspominając o tym, że na lekcji 

transmutacji u prof. McGreena nauczyłam się, jak rozwiązywać równania 

matematyczne, dzięki zaklęciom prof. Avery dowiedziałam się, czym jest 

akcent, tysiące zadań domowych w postaci opowiadań i esejów zarobiły mi 

5-tki i 6-stki z polskiego, godziny rozmów na Skype przygotowały do edukacji 

zdalnej, a umiejętności miękkie nabyte przez sprawowanie funkcji dyrektora 

i redaktora gazetki w innej szkole przydają się w życiu codziennym. No i 

niech ktoś spróbuje powiedzieć, że szkoła magii to do niczego niepotrzebna 

głupota! Skrzyknę swoich introwertycznych znajomych z całego kraju i 

razem tak go zobgadujemy, że jakby wiedział, to by mu się głupio zrobiło! 

Kolejną osobą, która postanowiła powiedzieć nieco miłych słów o naszej szkole był 

Nicolas Wand – absolwent, profesor oraz 

wicedyrektor. Nicolas w trakcie nauki należał do 

domu Helgi Hufflepuff, a po ukończeniu edukacji 

prowadził w szkole takie przedmioty jak Opiekę 

nad Magicznymi Stworzeniami czy Smokologię. W 

swojej wypowiedzi zgrywa nieśmiałego, lecz po 

pewnym czasie tak się rozkręcił, że chwilami nie 

wiedziałem, gdzie przed nim uciekać! 

Ramesville było pierwszym miejscem, do 

którego trafiłem, odkrywając Świat Magii. 

Spędziłem tutaj cztery wspaniałe lata, w 

ciągu których miałem przyjemność poznać 

mnóstwo świetnych ludzi (z którymi 

przyjaźnie trwają do dziś w życiu realnym). Pamiętam, jak w pierwszy dzień 

obraziłem się na dyrekcję, jak przez pierwsze dwa tygodnie w ogóle nie 

odzywałem się podczas lekcji, bo byłem zbyt nieśmiały (tak! aby odezwać się 

na czacie). Później było już tylko z górki. Cieszę się, że mogłem się sprawdzić 

jako uczeń, nauczyciel, dyrektor, mentor. Do dziś Was wspominam i 
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pamiętam, mimo że nie widzicie mnie na czacie, to obserwuję Was na stronce 

i cieszę się, że mogłem być częścią Ramesville. 

Skoro jesteśmy już przy wychowankach domu Helgi Hufflepuff, to pozwolę sobie 

wspomnieć o naszej absolwentce, profesorce i 

dyrektorce – Alice Radcliffe. Była to pierwsza 

osoba, która tak szybko po ukończeniu szkoły 

weszła do jej zarządu, ale oprócz tego była moją 

pierwszą uczennicą, której oddałem część 

przedmiotu. Swoją przygodę z Akademią 

wspomina w ten sposób: 

Akademia Magii Ramesville to pierwsza szkoła, 

do której trafiłam. Byłam nieśmiałą, cichą 

myszką, a AMR otworzyło mnie na innych. 

Poznałam tutaj wiele niesamowitych osób, z 

niektórymi widuję się do dzisiaj i choć 

poznaliśmy się w wirtualnym świecie, nasze 

znajomości dawno przeniosły się do realnego życia. Ramesville dało mi nie 

tylko wspaniałych przyjaciół, ale też poczucie celu w niezbyt przyjemnych 

momentach mojego życia. Mimo że od kilku dobrych lat nie uczestniczę 

aktywnie w życiu Ramesville, to na zawsze będzie zajmowało ważne miejsce 

w moim sercu. Ta Akademia udowodniła mi, że życie, znajomości w 

Internecie wcale nie są gorsze, mniej 

wartościowe niż te realne, a czasem jest 

wręcz odwrotnie. I chociaż z ŚM odeszłam 

kilka lat temu i najprawdopodobniej do 

niego już nie wrócę, to zostanie on ze mną 

na zawsze! 

Cofnijmy się do 2013 roku, w którym oprócz 

Alessandry i Katie do społeczności AM Ramesville 

dołączyła również Jo Grey. Należała ona do 

domu Helgi Hufflepuff, a po ukończeniu szkoły 

rozpoczęła pracę jako nauczycielka Zaklęć i 

Uroków. To właśnie Jo Grey była pierwszą 
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stażystką w naszej szkole, a jej mentorką została profesor Silena Avery. Od tamtego 

czasu w Świecie Magii stały się nierozłączne, a ich lekcje Zaklęć i Uroków potrafiły 

zainteresować każdego ucznia. Jo w ten sposób wspomina swój pobyt w tym miejscu: 

Po raz pierwszy Akademię Magii Ramesville zobaczyłam na 

Demotywatorach i od razu się zapisałam. Pierwszą osobą, z którą 

rozmawiałam w Ramesville, był Crispin Stewart. Z samą Akademią kojarzą 

mi się lekcje Zaklęć i Uroków z Sileną Avery (ten niezapomniany klimat) oraz 

WoHP z Crispinem Stewartem i jego ostentacyjnie machanie wskaźnikiem 

przed oczami. Nie mogłabym zapomnieć o najlepszym opiekunie na świecie – 

Mateo Morganie i cudownych Puchonkach oraz wspólnych lekcjach z 

Alessandrą Dus, jak też godzinach spędzonych z Katie Smith na pogawędkach 

w Wielkiej Sali. Stare, dobre czasy! Zaskakujące jest to, że nadal mam 

kontakt z większością tych osób, a z niektórymi co jakiś czas spotykamy się w 

życiu realnym. Pozdrawiam serdecznie! 

Wspominając Jo Grey, muszę od razu powiedzieć o Alexandrze Martell, naszej 

emerytowanej nauczycielce Transmutacji, która wciąż budzi spory autorytet wśród 

innych specjalistów tej dziedziny. Sam od lat znam 

się prywatnie z Jo i Alexą, a nasze rozmowy 

dotyczące przeróżnych tematów przy kremowym 

piwie nie mają końca! Alexandra wspomina Świat 

Magii oraz Ramesville w taki sposób: 

W Akademii Magii Ramesville pojawiłam się już 

dobre kilka lat temu. W 2015 roku zaczęłam pracę 

jako nauczyciel Transmutacji na prośbę ówczesnej 

dyrekcji. W tej szkole poznałam kilka wspaniałych 

osób, z którymi kontakt utrzymuję do dziś – przede 

wszystkim mam tutaj na myśli prof. Crispina 

Stewarta, z którym znam się zarówno zawodowo, 

jak i prywatnie. Bardzo się cieszę, że miałam okazję go spotkać już niemal 

pięć lat temu i od tego czasu nasza przyjaźń nadal trwa. To właśnie tutaj też 

poznałam prof. Alice Radcliffe, Alex Gimle, Boba czy Kropkę, z którymi 

również udało mi się niejednokrotnie spotkać. 
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Jako były dyrektor podobnej szkoły, Wirtualnego Hogwartu, niejednokrotnie 

wraz z kilkoma innymi osobami organizowaliśmy wspólne imprezy czy 

wydarzenia, które na długo zapisały się w mojej pamięci. Jestem już od 

dłuższego czasu emerytowanym nauczycielem, jednak nadal ciepło 

wspominam Akademię Magii Ramesville. 

Pozdrawiam wszystkich uczniów, nauczycieli, a także dyrekcję (przede 

wszystkim Crispina) i mam nadzieję, że będziecie się tu bawić tak samo 

świetnie jak ja kiedyś! 

Skoro mowa o emerytowanych profesorach, to muszę wspomnieć o nauczycielu 

Eliksirów, którym był Przemek Fravell, znany większej liczbie osób jako Krzem. 

To właśnie on był pierwszą osobą, od której 

mogłem się dowiedzieć nieco więcej na temat 

prowadzenia szkoły. W 2012 roku wprowadził 

nowe sale, a jedną z nich był uwielbiamy 

przeze mnie do tej pory Schowek. Minęło już 

sporo lat, odkąd Krzem przebywa na 

magicznej emeryturze, warząc Eliksir Życia, 

jednak bardzo chętnie napisał kilka słów o 

Ramesville. Może niedługo do nas wróci?  

Akademia Magii Ramesville była 

wspaniałym miejscem, pamiętam, że 

uczyłem tam Eliksirów i zostałem 

powołany na wicedyrektora placówki. 

W zasadzie bardzo lubiłem swoją funkcję. Pamiętam sporo moich uczniów, 

zawsze starałem się przekazywać wiedzę, która może im się przydać w życiu 

codziennym, może dlatego byłem uważany za dość wymagającego 

nauczyciela, nic bardziej mylnego. Dziś myślę sobie, że mógłbym znowu 

prowadzić jakieś zajęcia i przekazywać wiedzę z zakresu fascynujących 

aspektów życia. Mam nadzieję, że do dziś macie lekcje w Schowku i innych 

pomieszczeniach, których nazw autorem byłem właśnie ja. 
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Skontaktowałem się również z osobą, która na co dzień jest bardzo związana z Argo 

Magic School – Olivią Wilde. Pełniła ona u nas 

przez krótki czas funkcję dyrektora, ale również 

webmastera, a w międzyczasie nauczała Wiedzy o 

Harrym Potterze. Olivia zawsze służyła dobrą radą i 

pomocą pod względem technicznym. 

Zaprojektowała wiele szat graficznych naszej strony. 

Pytana o to, co jako pierwsze nasuwa jej się na myśl, 

gdy słyszy o Ramesville, mówi: 

Dołączyłam do tej społeczności, gdy jeszcze nie była 

to Akademia Magii Ramesville. Założyciel Rames 

miał wtedy inną szkołę, na blogu – Hogwart Voldemorta Torta czy jakoś tak. 

Bardzo miło wspominam czas spędzony w AM Ramesville. 

Wspominając osoby, które przyczyniły się do rozwoju AM Ramesville, chciałem 

powiedzieć również o naszej emerytowanej dyrektorce, która nauczała u nas wielu 

przeróżnych przedmiotów – Larissie Emily White-Moore. Ta czarownica 

pojawiła się w szkole już w 2009 roku i przez lata, 

które tu spędziła, zdążyła poprowadzić zajęcia z 

Astronomii, Mugoloznawstwa, Numerologii, 

Wampirologii oraz Wróżbiarstwa. Wiele osób kojarzy 

Larissę z bali klimatycznych, które podczas jej 

kadencji bardzo często odbywały się w Ramesville i 

cieszyły się dość sporym zainteresowaniem. Naszą 

placówkę wspomina tak: 

Ramesville... Mimo że moja przygoda ze 

Światem Magii skończyła się kilka ładnych lat 

temu, to czasami lubię wracać właśnie do 

Kryształowej Komnaty, żeby zobaczyć, jak się 

ma moja ukochana Akademia. Na szczęście 

zawsze zastaję ją w nienaruszonym, a nawet coraz to lepszym stanie! Jestem 

za to ogromnie wdzięczna dyrekcji, nauczycielom oraz przede wszystkim 

uczniom. To Wy tworzycie ten magiczny klimat. W AMR spędziłam kilka lat i 

nie mam z nią żadnych złych wspomnień. Hmm, musząc wybrać jedno, 
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najlepsze – mam duży problem. Po dłuższym namyśle muszę przyznać, że 

każdy dzień był magiczny i pełen dobrych emocji. Z łezką w oku wspominam 

jednak Bale Bożonarodzeniowe, tak klimatyczne... Z pięknie przystrojonymi 

choinkami i całym zamkiem Akademii... Miało to swój niezastąpiony urok! 

Pamiętajcie jednak, że to Wy, drodzy Czarodzieje, tworzycie niezapomniany 

klimat oraz magiczny czas, jaki spędzacie w szkole. Tego się trzymajcie i 

nigdy nie zmieniajcie, tego życzę Wam ja – była dyrektorka. Był to dla mnie 

zaszczyt spędzić z Wami przepiękny czas. Życzę Ramesville kolejnych 

kilkunastu lat! 

Larissa White-Moore i Alice Radcliffe to nie były jedyne dyrektorki, które poprosiłem 

o kilka słów na temat Ramesville. Napisałem 

również do Jagody Riddle (Kawior), która 

również przez pewien czas zarządzała tą 

placówką. Dołączyła do klasy II, a następnie 

ukończyła Ramesville w puchońskich barwach. 

W swoim krótkim liście postanowiła również 

uwzględnić swojego przyjaciela – Amrotha, 

który kiedyś był związany ze społecznością 

Świata Magii. W ten sposób Jagoda Riddle 

wspomina Ramesville: 

Trudno wybrać jedno najmilsze wspomnienie 

z AMR – przeżyłam tutaj trzy różne etapy: 

ucznia, profesorki OnMS i wicedyrektorki. 

Najlepiej jednak wspominam wszelkiego rodzaju konkursy i olimpiady, 

zwłaszcza te organizowane z Eleną Cavalcanti (Swan). Tworzenie czegoś 

nieszablonowego, co urozmaicało rutynę Świata Magii, dawało naprawdę 

wiele satysfakcji. A znajomości? Nawiązałam ich tutaj wiele, jednak po 

odejściu z ŚM utrzymywałam kontakt jedynie ze świętej pamięci Amrothem – 

dziadku, czuwaj nad nami z tej swojej coca-colowej chmury tam na górze! 
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Kolejną dyrektorką, która zechciała powiedzieć kilka słów o naszej szkole, jest 

Amelie Carter-Moore. Ukończyła edukację w tym miejscu, należąc do domu Helgi 

Hufflepuff. Przez lata nauczała młodych 

adeptów Transmutacji oraz pokrewnych 

dziedzin w trakcie kursów. Przez trzy lata 

zarządzała szkołą i pomogła przywrócić jej 

dawny blask. Chwile spędzone w AMR 

wspomina w ten sposób: 

Akademia Magii Ramesville to 

szkoła, która od pierwszego dnia 

zaczarowała mnie swoim urokiem. 

Pamiętam, że gdy udało mi się 

zalogować na czat, to Puchon – 

Nicolas Wand powitał mnie słowami: „Moja kochana Puchoneczka”, za co 

oczywiście żartobliwie został zganiony przed Dyrekcję, aby mnie nie 

wystraszył. Na początku chciałam tylko być przez jeden rok szkolny, ale 

Ramesville uzależnia i postawiłam sobie cel, że jako pierwsza uczennica tej 

szkoły zdobędę średnią 6.0 i udało się! Po zakończeniu nauczania również 

chciałam dać „pole do popisu” młodszym duszyczkom, ale wtedy 

zaproponowano mi posadę Dyrektora. To był ciężki czas dla szkoły – 

popularność szkoły zmalała, ale małymi kroczkami udało mi się 

wyprowadzić szkołę na wyżyny, z czego jestem bardzo dumna. Wspaniale 

wspominam czas, gdy w Dyrekcji zasiadałam z Arią Carter i Nicolasem 

Wandem. Cieszy mnie fakt, że zabawy takie jak Happy Rames, którego 

jestem autorką, bawią uczniów aż do dnia dzisiejszego! 

O głos w sprawie AM Ramesville została również poproszona Ślizgonka – Raven 

Cane (Black), która ukończyła naszą szkołę w lutym 2019 roku. Jako uczennica 

wykazywała się bardzo sporym zaangażowaniem oraz wysoką aktywnością. Po 

zakończeniu swojej edukacji rozpoczęła pracę jako nauczycielka Zaklęć i Uroków. 

Swój czas w Ramesville komentuje takimi słowami: 
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Gdy słyszę Ramesville, od razu bierze mnie na 

śmianko! Dlaczego, spytasz? Bo to jedna z 

bardziej pozytywnych szkół z przezabawnymi 

ludźmi w Świecie Magii. To tu odkryłam swoją 

śśśślizgońską naturę i zajęłam się domem z 

cudownymi wężykami! Przygodę z nauczaniem 

(wow, aż cały rok) wspominam z uśmiechem – 

mam nadzieję, że nie narzekaliście zbytnio na 

mnie. Jednak najważniejszą rzeczą będzie dla 

mnie zaszczyt, jakim obdarzyła mnie Dyrekcja Szkoły, uznając moje wycie 

hymnu za coś godnego pokazania przyszłym pokoleniom. Miło będzie do Was 

kiedyś wrócić, jak już emerytura od ŚM mi się znudzi! 

Kolejną absolwentką naszej szkoły, ale tym razem z Gryffindoru, jest Helena 

Browen, która po zakończeniu swojej edukacji rozpoczęła pracę jako nauczycielka 

Numerologii. Jej zajęcia dla wielu osób były bardzo ciekawe. Helena kojarzy się 

głównie z Ravenclawem, którym przez pewien czas się opiekowała. Natomiast Helena 

Browen o naszej szkole mówi tak: 

To Ramesville było moją pierwszą 

ostoją, to tam zaczęłam całą swoją 

przygodę ze Światem Magii. 

Spotkałam już na samym początku 

mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy 

otoczyli mnie ciepło swoimi 

ramionami przyjaźni. Po skończeniu 

klas zostałam tam nauczycielką 

Numerologii, przekazywałam wiedzę 

uczniom, takim jak ja kiedyś, jak 

najlepiej umiałam. Opiekowałam się 

domem Ravenclaw, który wraz z 

innymi Krukonami doprowadziliśmy do zwycięstwa Pucharu. To w tym 

dormitorium najwięcej się dla mnie działo, kiedy sprawowałam opiekę z prof. 

Karolem Piccifuesem. Żarty z horą rodziną, horymi krukonami... To przeszło 

chyba do zabawnej historii murów Ramesville. Do dziś utrzymuję kontakt z 
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ludźmi poznanymi w AMR i z tej kilkuletniej przygody wywiązały się 

niesamowite przyjaźnie. Wszystkich poznanych, wszystkie wydarzenia, 

momenty, śmiechy i łzy w murach tej szkoły – na zawsze będą w moim 

niebieskim, kruczym serduszku. 

Ostatnią osobą, ale nie mniej ważną dla naszej społeczności, jest Sophie Mellark 

Poe. Nie była ona absolwentką szkoły, co od wielu lat jest rzadko spotykane w 

dyrekcji. Sophie związana była z Akademią 

przez kilka lat, a młodych czarodziejów 

nauczała Opieki nad Magicznymi Stworzeniami 

oraz Smokologii. Podczas swojej przygody w 

AMR opiekowała się Gryfonami. Swój czas w 

szkole wspomina w ten sposób: 

Gdy widzę nazwę Ramesville, ciepło 

przyjemnie rozlewa się po moim sercu. 

Miejsce to kojarzy mi się z przyjemnym 

okresem w moim życiu, podczas którego 

bardzo się rozwinęłam oraz zmieniłam. Z 

cichej myszki stałam się pewną siebie kobietą, 

a to za sprawą ludzi poznanych w AMR, możliwości, jakie przede mną 

otworzyła, pokazaniu tego, że umiem więcej niż myślałam na początku. Lubię 

myślami powracać do prowadzenia zajęć, odpowiadania na przeróżne 

pytania, używania klimatu. Lubię przypominać sobie, ile radości te kilka 

godzin potrafiło wprowadzić do mojego szarego życia. Jeśli miałabym być 

całkiem szczera, to choć rozdział Ramesville został zamknięty, na pewno nie 

zapomnę tego, że to na pozór zwykłe miejsce, było kiedyś dla mnie 

najważniejsze. Jestem ogromnie wdzięczna za przyjaźnie, które dzięki niemu 

nawiązałam. Przyjaźnie, które mają korzenie w ŚM-ie, jednak dawno temu 

przeniosły się do życia realnego, stając się niezwykle ważne. Jestem 

wdzięczna za nauczenie mnie różnych dziedzin, dzięki którym sama mogłam 

prowadzić zajęcia dla dzieciaków w realnym życiu. Przede wszystkim jednak 

jestem wdzięczna za to, że mogłam się przekonać, iż magia istnieje w 

każdym, nawet najmniejszym aspekcie naszego życia. Sercem zawsze z 

Rames. 
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Osobistości od drugiej strony: Crispin Stewart 

[Ruda Ślizgonka siedziała na dużym, wygodnym fotelu. Przed dziewczyną 

znajdował się mały stoliczek, na którym postawiony został talerz z ciastkami i dwa 

kubki z herbatą. Tym razem jej gościem był nie kto inny jak znany wszystkim 

bardzo dobrze Crispin Stewart.]  Witaj! Jak dobrze wiesz, nasza kochana 

Akademia kończy niedługo 16 lat i z tej okazji chciałabym zadać ci kilka 

pytań, dobrze? [Nie czekając na odpowiedź, Hope zadała dyrektorowi pierwsze 

pytanie i wzięła sobie ciasteczko.] Jak wyglądały twoje początki w Świecie 

Magii? Czy od zawsze byłeś 

związany z Ramesville? 

[Popatrzyła z zafascynowaniem na 

profesora Stewarta i upiła łyk 

gorącego napoju.] 

Na samym początku chciałbym ci 

podziękować za to, że poprosiłaś mnie 

o udzielenie wywiadu w tak istotnym 

okresie dla Akademii Magii 

Ramesville. To już 16-sta rocznica, 

więc zdecydowanie jest co celebrować! 

[Zastanowił się przez chwilę próbując 

sobie przypomnieć swoje początki.] 

Jak wyglądały moje początki w Świecie 

Magii? To było już dobrych kilka lat 

temu, ponieważ do Świata Magii 

dołączyłem kilka dni po premierze ostatniego filmu z serii „Harry Potter”, więc dla 

tych, którzy pamiętają, był to 2011 rok, a dokładniej lipiec. Wysyłając zgłoszenie do 

Hogwartu im. Sióstr Carft, bardzo chciałem trafić do Hufflepuffu i tak właśnie się 

stało. Początkowo przez natłok spraw w realnej szkole zapomniałem o moich 

magicznych zobowiązaniach i zacząłem być aktywnym Puchonem w drugim tygodniu 

zajęć. To znaczy, najbardziej nieogarniętym, a nie aktywnym! [Zaśmiał się, 

przypominając sobie swoje pierwsze wejście do wielkiej sali.] Pamiętam, że nie 

wiedziałem wtedy kto kim jest i o co w tym wszystkim chodzi, ale wydaje mi się, że 
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każdy z nas przez to przechodził. Koleżanka z mojego domu, która przypomniała mi o 

tej wirtualnej szkole przez komunikator Gadu-Gadu, bardzo mi we wszystkim 

pomogła. April Williams – to właśnie ona sprawiła, że dołączyłem lata temu do Świata 

Magii. Kto by pomyślał, że tak długo tutaj zostanę? [Pokręcił głową rozbawiony.] 

Pewnie nikt, zakręcony wtedy Khoury Kazai miał w głowie tylko to, aby cudem zdać 

pierwszą klasę. Powiedzmy sobie szczerze, nie należałem do tych ambitnych 

studentów. Znienawidziłem wtedy też jeden przedmiot w tej szkole. Stało się tak przez 

sporą liczbę zadań dobowych. Tym przedmiotem była Wiedza o Harrym Potterze. 

Chcąc sobie udowodnić, że mogę zdobyć najwyższe noty z egzaminu oraz wysoką 

ocenę, zacząłem się bardzo starać. Byłem strasznie poddenerwowany tym faktem, że 

muszę uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu. Wtedy najbardziej lubiłem Opiekę 

nad Magicznymi Stworzeniami, jednak z czasem WoHP stało się czymś, co 

pokochałem. Postanowiłem, że postawię na ten przedmiot i nieco zmienię jego 

postrzeganie w Świecie Magii. Zaproponowałem inny sposób prowadzenia zajęć oraz 

diametralnie różniący się program 

nauczania w przeciwieństwie do tych, 

które były wtedy publikowane na 

stronach różnych szkół. Może dzięki 

mnie Wiedza o Harrym Potterze całkiem 

nie umarła w Świecie Magii? [Zamyślił 

się na chwilę.] Natomiast jeżeli chodzi o 

Akademię Magii Ramesville, to trafiłem 

tutaj przypadkiem, przez inną znajomą 

czarownicę. Poinformowała mnie, że 

pewna nauczycielka zrezygnowała z 

nauczania w środku roku szkolnego. 

Wchodząc na czat, dostałem propozycję, 

która dotyczyła tego, czy nie chciałbym 

dołączyć do społeczności jako nauczyciel 

WoHP. Zgodziłem się, był to 21 kwietnia 2012 roku, więc prawie 8 lat temu. We 

wrześniu zostałem wicedyrektorem. Zaznaczę, że jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak 

mam sobie poradzić ze szkołą, stroną i grafiką, ale z pomocą przyszło wiele 

przeróżnych osób, którym jest bardzo wdzięczny. Od tamtego czasu, wliczając w to 

półroczną przerwę od lutego 2016 roku do sierpnia 2017 roku, Akademia Magii 
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Ramesville jest w pewnym stopniu obecna w moim życiu. Nawet wtedy, gdy nie byłem 

oficjalnie członkiem społeczności, to i tak zerkałem co jakiś czas na stronę, żeby 

sprawdzić, jak sobie radzi obecna dyrekcja.  

No to widzę, że ciekawie się zaczęła twoja przygoda z tym światem. 

[Zaśmiała się i spojrzała do notatnika, w którym zapisane miała wszystkie 

pytania.] No dobrze, skoro wiemy, jak tutaj przybyłeś, to może opowiesz 

nam teraz, jak wspominasz te wszystkie lata spędzone tutaj? Czy coś do 

tej pory wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Albo jest coś, o czym 

wolałbyś nie pamiętać? 

[Uśmiechnięta dziewczyna 

podniosła wzrok znad notesu i 

wzięła łyk jeszcze ciepłej 

herbaty.] 

Hmm, może ujmę to tak! Nie 

przypuszczałem, że wirtualna 

szkoła magii stanie się częścią 

mojego życia i będzie na mnie 

oddziaływała na jego różnych 

etapach. Lata spędzone w 

Akademii Magii Ramesville 

wspominam bardzo dobrze. 

Poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi, a to właśnie umożliwiła mi internetowa 

szkoła czarów. Mogłem zaprzyjaźnić się z ludźmi z przeróżnych stron Polski, a nawet z 

zagranicy! Wiele tych przyjaźni przeniosło się do realnego życia, sporo tych osób 

spotkałem raz, dwa, a nawet kilka czy kilkanaście. [Zamyślił się, wracając do 

wspomnień z tych momentów. Po chwili otrząsnął się i kontynuował odpowiedź.] 

Uśmiech na mojej twarzy wywołują właśnie wspomnienia ze spotkań z tymi ludźmi 

czy też nocne rozmowy w kilka osób przez Skype’a lub inny komunikator. Zawsze 

towarzyszyło temu sporo śmiechu. Szczególnie miło wspominam tygodniowy wyjazd 

na wschód naszego kraju z grupą ludzi, którzy wtedy byli związani z AM Ramesville. 

Było to spotkanie z Alice Radcliffe, Alexandrą Martell, Arianne Stewart, Alex Gimle, 

April Williams, Lucasem Craigem i Martinem Grangerem. Również bardzo ciepło 

wspominam spotkania z Jo Grey, Dominique Cathville oraz wieloma innymi osobami. 
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Jednak jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie szkoły i nie wychodzenie poza czat, to 

bardzo lubię dwa wydarzenia – rozpoczęcia i zakończenia. Te pierwsze z nich bardzo 

często dają mi satysfakcję, gdy widzę jak nowe osoby dołączają do tego naszego 

świata, a praca włożona w reklamę i przygotowania do kolejnego, ciekawego roku 

szkolnego nie idą w las. Lubię wspominać zakończenia i czytać te miłe słowa 

dotyczące naszej Akademii. Zawsze miło mi się wspomina sytuacje, w których 

uczniowie zdobywają Puchar Domów czy też odbierają świadectwo. Zawsze 

towarzyszy temu wiele radości. Cieszy mnie to, że wysiłek mój oraz innych członków 

dyrekcji sprawia radość ludziom, którzy przyszli się tutaj dobrze bawić, poznać innych 

fanów serii „Harry Potter” i po prostu się zrelaksować przy tym, zapominając choć na 

chwilę o codziennej rzeczywistości. Oprócz tego jest wiele wspomnień, które budzą we 

mnie radość, ale gdybym miał tutaj o wszystkim opowiadać, to nie starczyłoby nam 

stron w tym wydaniu „Newsville”. [Mężczyzna zaśmiał się i zaczął mówić dalej.] Na 

pewno warto też wspomnieć o 10-tej rocznicy powstania Akademii Magii Ramesville, 

która miała miejsce już 6 lat temu. To też było spore wydarzenie, a w 

przygotowaniach pomagała mi Mary Picket i Alice Radcliffe. Wtedy kompletnie nie 

wiedzieliśmy, jak się za to zabrać i jak powinniśmy celebrować tak ważną dla nas 

rocznicę. Wtedy wydawało nam się, że 10 lat to kawał historii. Co powiedzieć teraz? 

[Zachichotał, a następnie sięgnął po swój kubek w pufki, aby wziąć łyk herbaty.] 

Jeszcze schowek! Świetne pomieszczenie, wiele wspomnień przepełnionych moimi 

lekcjami. Mam nadzieję, że inni tak 

jak ja ciepło wspominają WoHP i moje 

przeróżne dziwactwa, które poniekąd 

zawsze mnie bawiły. Natomiast rzeczy, 

o których wolałbym nie pamiętać… 

[Podrapał się po rudej czuprynie.] 

Trudno, aby przez tyle czasu nie 

zdarzyła się choć jakaś przykra rzecz... 

Oczywiście, że takie też były przez 

przeróżne życiowe zdarzenia czy też 

źle podjęte decyzje, jednak staram się 

tego nie rozpamiętywać i żyć tym, co 
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jest teraz. Wszystkie semestry przyniosły coś dobrego i tego należy się trzymać, to 

musimy wspominać. [Uśmiechnął się, a następnie z wyczekiwaniem spojrzał na 

redaktorkę.] 

Zgadzam się w stu procentach. [Pokiwała głową i przyjrzała się dokładniej 

dyrektorowi ich cudownej Akademii.] Wyobrażasz sobie definitywnie odejść z 

ŚM-u? Kiedykolwiek żałowałeś pojawienia się tutaj? 

Kiedyś uważałem, że jest to możliwe i jeżeli przyjdzie taki czas, że postanowię odejść, 

to tak też zrobię i nie będę się tutaj pojawiał. W wyniku przeróżnych sytuacji w życiu 

realnym właśnie jakoś w listopadzie 2016 roku postanowiłem odejść ze Świata Magii. 

Nadmienię, że od lutego nie byłem wtedy 

obecny w życiu Akademii. Faktem jest, że 

początkowo mi się udało. Wszystkie pliki 

związane z tym magicznym światem 

zgrałem na stary, przenośny dysk, który 

schowałem głęboko do szuflady, a czat 

odinstalowałem. Jednak nawet wtedy 

Świat Magii nie zniknął całkowicie z 

mojego życia, ponieważ dzieliłem jedno 

mieszkanie z przyjaciółką, która była 

absolwentką, nauczycielką i na końcu 

dyrektorką w naszej Akademii – Eleną 

Cavalvanti. Bardzo miło wspominam ten 

czas. Gdy poznaliśmy się w 2013 roku, 

rozmawiając ze sobą w wiadomości 

prywatnej przez kilka godzin, nie 

sądziłem, że skończymy jako 

współlokatorzy. Tamten okres 

wspominam też jako czas bardzo częstych spotkań z ludźmi, których poznałem w 

Świecie Magii. Od czatu uciekłem, ale od ludzi nie i nawet bym tego nie chciał. Tak jak 

już wspomniałem wcześniej, zawiązałem tutaj świetne znajomości, które przełożyły 

się na realne życie, więc nie potrafiłbym teraz całkowicie wymazać Świata Magii ze 

swojego życia. Wydaje mi się, że nawet jak kiedyś stąd odejdę, to i tak już to miejsce i 

ci ludzie będą związani z moim życiem. [Westchnął.] Podczas tego czasu, gdy nie 
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wchodziłem na czat, nie przygotowywałem wydarzeń, zabaw, grafik czy lekcji miałem 

o wiele więcej czasu dla siebie, ale jednak gdzieś tam w głębi duszy zawsze mi czegoś 

brakowało. Muszę sobie o tym częściej myśleć, gdy gonią mnie jakieś magiczne 

obowiązki i mam ochotę zabarykadować się w schowku. [Zaśmiał się krótko.] Czy 

żałuję tego, że pojawiłem się w Ramesville? Oczywiście, że nie. To pod jakimś 

względem jakoś mnie ukształtowało i przez pełnienie funkcji dyrektora mogłem 

nauczyć się wiele rzeczy. Były to umiejętności, których na pewno bym od tak, a może i 

wcale nie nabrał bez dorastania w Świecie Magii, a zwłaszcza zarządzania Akademią 

Magii Ramesville. Dzięki temu nauczyłem się radzić w przeróżnych sytuacjach, 

poszerzyłem swoją kreatywność, w jakimś stopniu opanowałem programy graficzne, 

dowiedziałem się kilku spraw związanych z programowaniem, bazami danych czy po 

prostu zarzadzaniem stroną internetową i profilami na mediach społecznościowych. 

Doceniłem też, jak trudna może 

być reklama i zachęcenie do czegoś 

innych ludzi. Możliwe, że zdarzyły 

się sytuacje, gdy ktoś chciał popsuć 

wysiłek innych osób, 

nieprzyjemnie komentował 

Akademię Magii Ramesville czy 

mówił nieprawdę. To sprawiało 

przykrość i wtedy w mojej głowie 

pojawiały się myśli, czy aby na 

pewno powinienem tutaj trwać. 

Wielkim zawodem było to, gdy 

ktoś poznany przez czat czasami 

stawał się kimś ważnym, a po czasie przez różne wydarzenia stopniowo znikał z 

mojego życia. Tylko tego mogę żałować – że niektóre znajomości po prostu umarły.   

[Zafascynowana odpowiedziami profesora Ślizgonka upiła kolejny łyk herbatki. 

Sięgnęła po kolejną kartkę i zadała następne pytania.] Zdecydowaną większość 

spędzonego tutaj czasu byłeś dyrektorem – ty trwałeś, podczas gdy inni 

przemijali. Jak oceniasz współpracę z tymi wszystkimi osobami? Kto był 

najlepszy, a kogo powołanie było błędem? 



 

 21 

Zgadza się, większość czasu zarządzałem tą placówką, a nie tylko nauczałem Wiedzy o 

Harrym Potterze czy też innego przedmiotu. Przez te kilka lat współpracowałem z 

wieloma osobami, jeżeli nie liczymy obecnego składu dyrekcji, to było to 14 

czarodziejów. Nie mógłbym tak jednoznacznie powiedzieć, kto z nich był najlepszy, a 

kto najgorszy. Każda osoba wniosła coś wyjątkowego do Akademii Magii Ramesville. 

Oczywiście nie każdy spisał się na tym stanowisku długo, ale wydaje mi się, że 

wszyscy przyczynili się do rozwoju szkoły. Zdarzały się też drobne upadki, mniejsza 

frekwencja czy wydarzenia, które nie sprzyjały spokojnemu prowadzeniu tej placówki, 

ale moim zdaniem takie rzeczy dopadły wcześniej czy później większość magicznych 

placówek. [Westchnął ciężko, poprawiając się na fotelu.] Z niektórymi dyrektorami 

w trakcie współpracy zdążyłem się zaprzyjaźnić, a z innymi miałem dość „zawodowe” 

stosunki. Jednak każdego staram się miło wspominać. [Uśmiechnął się delikatnie.] 

Gdybym miał wybrać osoby, 

z którymi współpraca 

zapadła mi w pamięć, to na 

pewno byłby to Przemek 

Fravell, ponieważ gdy 

stałem się dyrektorem, 

miałem jego wsparcie i 

mogłem podpatrzeć niektóre 

rzeczy, dowiadując się, jak 

dobrze zarządzać szkołą. Na 

pewno nie mógłbym pominąć Alice Radcliffe, z którą przez wiele lat prowadziłem 

szkołę. Profesor Radcliffe często potrafiła postawić na swoim, dzięki czemu podjęto 

wiele dobrych decyzji. Nasze drogi rozeszły się w dość burzliwy sposób, a Ramesville 

na tym straciło, ale trzeba pamiętać o tym dobrym okresie, który był o wiele dłuższy 

niż nasza chwilowa niezgoda. Po dwóch latach doszliśmy do porozumienia i dość 

często się widujemy. [Upił łyk herbatki.] Muszę też powiedzieć o Elenie Cavalcanti, 

której pomysły zawsze były bardzo kreatywne, a zaangażowanie, które wkłada w 

tworzenie zabaw i przeróżnych wydarzeń, było po prostu niesamowite. [Uśmiechnął 

się na wspomnienie atrakcji organizowanych przez wspomnianą czarownicę.] Nie 

mógłbym nie powiedzieć o naszej obecnej nauczycielce Eliksirów – Arii Carter. Nie 

zawsze było kolorowo, ale wspominając współpracę z Arią, na myśl przychodzi mi to, 

że potrafiła rozwiązać wiele sporów w dyrekcji, wspierała nas swoim wiecznie 
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pozytywnym nastawieniem i zawsze, gdy prosiłem ją o wykonanie jakiegoś zadania, to 

za pewien czas wszystko było gotowe. [Wziął głęboki oddech.] Ostatnią osobą, o 

której wspomnę, jest Amelie Carter-Moore. Znawczyni Transmutacji zarządzała 

szkołą przez trzy lata i jestem zdania, że nasza społeczność powinna być jej wdzięczna 

oraz pamiętać o jej zasługach. To właśnie ona po kryzysie szkoły potrafiła przywrócić 

ją do życia i sprawić, że Akademia odzyskała swój dawny prestiż, za co jej z całego 

serca dziękuję. Obserwując wtedy szkołę z boku, wiedziałem, że jest zarządzana przez 

osobę, która świetnie nadaje się na to stanowisko. [Pokiwał z uznaniem głową.] 

Innych nie wymieniłem z imienia i nazwiska, ale tak jak mówiłem… Cenię wszystkich 

i każdy wniósł coś istotnego do naszej szkoły, wszyscy mieli ciekawe pomysły i pełniąc 

funkcję dyrektora, wykazywali się zaangażowaniem oraz w większości przypadków po 

prostu przywiązaniem do tego 

miejsca. [Uśmiechnął się.] Mogę 

ocenić też pracę z obecnymi 

członkami dyrekcji, czyli z 

Isabellą Stewart, Lily Taylor oraz 

Kazbielem Thundershoutem. 

Bardzo podoba mi się ten skład i 

mam nadzieję, że długo wspólnie 

będziemy tworzyć Akademię 

Magii Ramesville. Mam wrażenie, 

że wszyscy wzajemnie się 

uzupełniamy i żadne zadanie dla 

naszej czwórki nie jest 

niemożliwe. Każdy odpowiada za 

coś innego, wszyscy się wspieramy i sobie pomagamy, przez co obowiązki rozchodzą 

się równomiernie i nikt nie musi poświęcać swojego prywatnego czasu, aby nadrabiać 

pracę innego dyrektora. Te trzy osoby, z którymi współpracuję, mają głowy pełne 

pomysłów oraz spory zapał do pracy, dzięki czemu bardzo przyjemnie prowadzi mi się 

tę szkołę. Mam nadzieję, że jesteśmy równie dobrze oceniani przez uczniów, 

stażystów, jak i profesorów. Staramy się, aby to miejsce stało się przyjemne dla 

każdego i wszyscy mogli się tu dowiedzieć wielu rzeczy, ale również świetnie się 

bawić, ponieważ trzeba pamiętać, że to nie jest mugolska szkoła. Tym się kierujemy i 

będziemy kierować, więc jestem pewien, że ta współpraca przyniesie dla szkoły wiele 
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dobrego. Nie będę dłużej mówił o tym, jakich mam świetnych dyrektorów i ich 

chwalił, bo jeszcze mi się rozleniwią i co wtedy? [Zaśmiał się i spojrzał na siedzącą w 

wygodnym fotelu redaktorkę.] Natomiast tak na poważnie mogę powiedzieć, że 

doceniam ich pracę i cieszę się, że zgodzili się prowadzić ze mną tę placówkę. Bardzo 

dobrze mi się z nimi współpracuje, a jeszcze lepiej plotkuje po nocach! [Dyrektor 

uśmiechnął się i sięgnął po sporych rozmiarów czekoladowe ciastko, które leżało na 

stole tuż przed nim.]  

[Zachichotała i również wzięła ciasteczko.] Widzę, że masz dużo ciekawych 

przeżyć związanych z ŚM-em. Ostatnie pytanie i będziesz wolny. 

[Uśmiechnęła się do rudowłosego mężczyzny.] Skoro wiemy już jak zaczęła się 

twoja przygoda z Ramesville i czy chciałeś nas kiedyś opuścić, to może 

zechciałbyś opowiedzieć nam, jak zmieniło się AMR podczas tych 

wszystkich lat twojego dyrektorowania? Kiedy przeżywało swoje 

najlepsze czasy? A może one dopiero 

przed nami?    

Trudno zebrać te wszystkie semestry razem i tak 

ogólnie to ocenić. Mam wrażenie, że moglibyśmy 

rozrysować taką sinusoidę, która świetnie by 

zaprezentowała, jak to było – raz lepiej, a raz 

gorzej. Zdarzały się lata, kiedy frekwencja była 

bardzo wysoka, a na lekcje przychodziło po 60 

osób. Były również takie momenty, gdy reklama 

była niewystarczająca, bo zabrakło nam 

zaangażowania podczas wakacji, które 

teoretycznie dla dyrekcji nie istnieją i po prostu 

nie zachęciliśmy do zapisu tylu osób, ilu byśmy 

chcieli. Tych krytycznych lat było mało, ale jednak wystąpiły i mam nadzieję, że więcej 

się nie powtórzą. [Westchnął, odpędzając od siebie pesymistyczne myśli.] Zawsze 

staram się, aby do kolejnej klasy zdało jak najwięcej osób. Mam wrażenie, że od kilku 

lat przeżywamy większe zainteresowanie Akademią niż kiedyś. Może to reklama przez 

Instagrama działa takie cuda? [Zamyślił się na chwilę.] Tak czy inaczej, ważne, 

abyśmy nie zapominali, że nie sztuką jest tylko zdobyć uczniów, bo to dopiero połowa 

sukcesu. Dyrekcja powinna rozplanować rok szkolny w taki sposób, aby te osoby 
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zainteresowały się tym światem i tu zostały, a później nas poznały, przez co świetnie 

spędzały czas. [Spojrzał na redaktorkę.] Mogę uznać, że w tym momencie Ramesville 

ma bardzo dobry okres, który zaczął się z początkiem zeszłego roku szkolnego. Mamy 

wielu uczniów w obydwu klasach, sporo stażystów, którzy chcą pobierać nauki od 

naszych profesorów oraz świetną kadrę pedagogiczną. Dlaczego świetną? Nie tylko 

dlatego, że każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie, to również każdy profesor 

angażuje się w życie szkoły. Nie są to osoby, które tylko przychodzą na zajęcia, ale 

również chętnie pomagają w organizacji przeróżnych wydarzeń, zabaw czy 

konkursów. Jednak to, że jest dobrze, nie znaczy, że nie może być lepiej. To dla 

uczniów istnieje Ramesville i to oni w głównej mierze tworzą tę placówkę, więc 

dopóki znajdą się osoby, które będą chciały z nami tworzyć tę piękną historię, to 

Akademia będzie istniała i kształciła. To kilkoma słowami… [Wziął głęboki oddech.] 

Mam nadzieję, że Akademię Magii Ramesville czeka jeszcze wiele cudownych lat, 

świetnych wydarzeń i interesujących ludzi. My będziemy się starać, aby szkoła była 

dalej tak samo przyjemnym oraz ciekawym 

miejscem.  

Jestem pewna, że tak będzie. 

[Dziewczyna uśmiechnęła się serdecznie 

do mężczyzny.] Chciałbyś może na 

koniec kogoś pozdrowić? [Rudowłosa 

spojrzała na dyrektora, upijając przy tym 

ostatni łyk zimnej już herbaty.] 

Cieszę się, że wiele osób będzie mogło 

usłyszeć nieco więcej niż z drobnych 

rozmów na czacie. Pozdrawiam całą 

społeczność AM Ramesville oraz wszystkich przyjaciół naszej placówki. Spotykajmy 

się na czacie jak najczęściej. Dziękuję za to, że zaprosiłaś mnie do tego wywiadu. 

[Uśmiechnął się pogodnie do redaktorki.]  

A ja dziękuję, że pomimo tylu przeszkód, odpowiedziałeś na moje pytania 

i zaspokoiłeś ciekawość naszych czytelników. Mam nadzieję, że spotkamy 

się niedługo. [Odwzajemniła uśmiech i sięgnęła po ostatnie ciastko z talerzyka.] 
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Z magicznej biblioteczki 

Czy magia może być obecna w realnym życiu? 

„Nie żyjemy już w erze przepowiedni czy zjawisk niewytłumaczalnych” – tym 

pesymistycznym twierdzeniem zaczyna się książka Jo Durden Smitha pt. „O wiedzy 

tajemnej w dziejach świata”, którą postanowiłem wam przybliżyć. Z tym 

stwierdzeniem godnie walczą jednak szkoły magii, a do jednej z nich chlubnie 

należymy. I pomimo tego zdania, autor przybliża nam fakty z dziejów świata 

ukazujące niebagatelną rolę magii i jej wpływ na zarówno codzienne, jak i historyczne 

wydarzenia. Z pewnością każdy początkujący i zaawansowany adept sztuki magicznej 

zadowolony będzie z lektury tej książki, a 

zwłaszcza ci zajmujący się szeroko 

rozumianym profetyzmem i odczytywaniem 

przyszłości. 

Zaznaczyć trzeba, iż przedstawiana pozycja 

to książka popularnonaukowa. Brak tu 

nieoczekiwanych zwrotów akcji, pościgów, 

wybuchów, romansu głównych bohaterów… 

W zamian za to otrzymujemy sporą dawkę 

historii dywinacji, począwszy od biblijnych 

proroków, a kończąc na jednym z 

najpopularniejszych przedstawicieli doby 

nowożytnej – Michelu de Nostredame, 

znanemu szerszej publice jako 

Nostradamus. Otrzymujemy więc jak 

najbardziej naukowe kompendium wiedzy pozbawione typowego aparatu 

uniwersyteckiego, co pozwala na lekką lekturę o ważkich sprawach. 

Książkę można podzielić na dwie części – historyczną i interpretacyjną. Z pełnym 

przekonaniem polecić mogę zwłaszcza tę drugą połowę. Geneza profetyzmu jest 

ukazana dość wyczerpująco, można było jednak zredagować to w bardziej 

interesujący sposób. Tytułowa wiedza tajemna (znacznie bardziej frapująca) ujawnia 

się właściwie od historii Nostradamusa oraz próby interpretacji przez autora 
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sławnych tetrastychów – czterowierszy, w których Nostradamus zakodować miał 

przepowiednie na temat przyszłych wydarzeń – zarówno tych nieodległych w czasie, 

jak też sięgających dnia dzisiejszego. Owa próba interpretacji udała się Smithowi w 

dobrym stopniu. Okazuje się bowiem, że Nostradamus trafnie przewidział chociażby: 

śmierć króla Francji Henryka II, wynalezienie balonu braci Montgolfier, panowanie 

Napoleona Bonaparte, ale też dojście Hitlera do władzy i Rosję pod władzą „szarej 

eminencji” Rasputina. 

Świat magii, kabały, alchemii, poszukiwanie kamienia filozoficznego, chęć odkrycia w 

nostradamusowskich „Prophéties” naszych dalszych dziejów – to skłania do tego, 

byśmy sięgnęli po tę pozycję. Zmusza czytelnika do samodzielnego myślenia, zadając 

pytania i jednocześnie odpowiadając na nie w enigmatycznej formie, pozostawiając 

nam spore pole do własnych przemyśleń i interpretacji. Nie dowiemy się więc wprost, 

czy Nostradamus był różokrzyżowcem albo jak stworzyć kamień filozoficzny. 

Dostaniemy jedynie impuls do pobudzenia własnej kreatywności. 

Dla łaknących rzetelnej dawki historii i wróżbiarstwa – czas spędzony z tą pozycją 

będzie przyjemny i pożyteczny. Dla lubiących 

obrazki w książkach – też się coś znajdzie. 

Dwa oblicza magii - po której stronie 

stanąć? 

„Ja chcę zwyciężyć. Nie, nie chcę być taka jak oni. 

Chcę być od nich lepsza.” 

Tym razem chcę zwrócić waszą uwagę na pozycję 

pt. „Okrutny książę”. Autorka, Holly Black, 

zabiera czytelników w fascynujący świat elfów. 

Można też w nim spotkać ludzi, którzy najczęściej są albo opłacanymi robotnikami, 

albo zaczarowanymi służącymi. Elfy żyją w nim długo i szczęśliwie. Czy jednak ten 

idealny świat faktycznie taki jest?  

Główną bohaterką jest Jude Duarte. Razem z siostrami, Taryn i Vivienne, po śmierci 

rodziców zostają zabrane przez Madoka – elfa i ojca Vivi – do Elysium. Jest to 

niezwykła, magiczna kraina, w której żyją elfy – niektóre są miłe i przyjaźnie 
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nastawione do śmiertelników, a inne wręcz przeciwnie. Wśród elfów prym wiedzie 

grupa wpływowych, młodych elfów, którym przewodzi Cardan, jeden z książąt 

królestwa. Upokarza Jude, dręczy ją, jednak ona się nie poddaje i cierpliwie znosi to 

wszystko, mając nadzieję, że jej los z czasem się polepszy. Jej życie przewraca się 

jednak do góry nogami, gdy dostaje nieoczekiwaną propozycję od dworu. Nie wie, że 

wkrótce losy Elysium zmienią się na zawsze, a ona, dotychczas przez wszystkich 

niezauważana, będzie miała w tym główny udział... 

W moim odczuciu książka jest świetnie napisana. Autorka sprawia, że czytelnik z 

niecierpliwością śledzi losy Jude i zaczyna jej kibicować. Złe charaktery niekoniecznie 

są złe, a dobro nie zawsze jest dobrem. Z początku, gdy autorka od razu wprowadza 

nas w specyfikę Elysium i jej mieszkańców, trochę się pogubiłam dużą ilością imion, 

ale z czasem zrozumiałam, kto jest kim. 

Każdy bohater ma dobrze zarysowany charakter. Autorka poruszyła każdy wątek i 

skupiła się na każdej postaci. To 

dodaje uroku historii i sprawia, że 

dokładniej poznajmy każdego 

mieszkańca krainy – która swoją 

drogą jest urocza, bo to prawdziwa 

mieszanka tajemniczości i sielanki. 

Do czasu. 

To właśnie punkt kulminacyjny 

książki mnie zamurował. 

Dosłownie musiałam przerwać 

lekturę i ułożyć sobie w głowie to, co się właśnie wydarzyło.  Od tego momentu akcja 

nabrała tempa i o wiele przyjemniej czytało się książkę. Wtedy też odkrywamy kolejne 

losy bohaterów krainy, widzimy przemianę Jude i jej bliskich. Końcówka książki 

również jest mocna i wymowna. To jest dopiero wstęp przed kolejnymi wydarzeniami, 

które będą miały miejsce w kolejnych częściach trylogii: „Złym królu” oraz „Królowej 

niczego”. 

Tę serię polecam szczególnie wszelkim miłośnikom fantastyki, magii i elfów. 

Przeczytanie tej książki to magiczna przygoda, której życzę każdemu. 
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Opowiadanie: Ponura wiadomość 

 

W Akademii Magii Ramesville jak zwykle po rozpoczęciu roku szkolnego trwało 

zamieszanie. Pierwszoklasiści biegali po korytarzach, mając nadzieję, że trafią do 

dobrej sali, opiekunowie domów próbowali zapanować nad swoimi podopiecznymi, a 

całą tę sytuację pogarszał poltergeist, który rzucał łajnobomby w osoby, które akurat 

przechodziły obok. Nie było to żadną niespodzianką dla nauczycieli, stażystów oraz 

drugoklasistów, którzy byli w Akademii kolejny rok. Jednak dla nowych adeptów był 

to po prostu istny koszmar. 

Po kilku lekcjach do Kryształowej Komnaty wpadła Anley Wise, nauczycielka 

eliksirów, która chciała podpytać dyrekcję o kilka spraw związanych z zajęciami. Nie 

znalazła ona ich przy stole, więc przechwyciła ze stołu Puchonów jakieś jabłko i 

żwawym krokiem opuściła pomieszczenie. Nie zwlekając, popędziła w stronę gabinetu 

profesora Stewarta z nadzieją, że może tam go zastanie.  

Po dotarciu do komnat dyrektora zapukała delikatnie w drzwi ozdobione 

kanarkowym wzorkiem i uśmiechnęła się pod nosem, nie chcąc wyjść na jakąś zrzędę 

przed swoim pracodawcą. Jakie było jej zaskoczenie, gdy nie usłyszała żadnego 

odzewu. Kobieta zmarszczyła brwi i wzruszyła ramionami, udając się w stronę 

gabinetu profesor Taylor, której, jak się okazało, również nie było w swoim gabinecie. 

Wise stwierdziła, że dyrektorzy na pewno mają ważniejsze rzeczy do roboty niż 

siedzenie bezczynnie w swoim gabinecie... 
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Tymczasem w sali WoHP-u... 

 – Myślisz, że już się zorientowali? – zapytała Rosalie, unosząc wzrok i kierując go na 

Olivię, która spoglądała zamyślona przez okno. 

 – Nie sądzę – odparła Liv znudzonym tonem. – Poinformowaliby nas, gdyby stało się 

coś tak poważnego jak to – kontynuowała, wypatrując sowy, którą wysłały w podróż.  

 – Z wielkim bólem serca to mówię, ale masz rację. – Rosalie westchnęła, podnosząc 

się ze swojego miejsca i kierując się w stronę okna. – Nie powinnyśmy poinformować 

o tym kadry? Przecież powinni wiedzieć. 

 – Nie – prychnęła Olivia, odwracając się i zatrzymując wzrok na Ros. – Poradzą 

sobie. 

 – Skoro tak uważasz… – Schmitt skrzywiła się, 

zerkając kątem oka przez okno z nadzieją, że 

sowa już wróciła. Przecież nie po to zaczarowała 

stworzenie tym samym zaklęciem na szybkość, 

którym objęty był złoty znicz, żeby miały teraz 

czekać wieki. – Ale jeste… – Nie dokończyła, bo 

ujrzała lecącą plamę za oknem. – Czy to nie ta 

sowa, którą wysłałyśmy?  

 – Gdzie? – Pobudzona Slytherin zerwała się z 

miejsca, które chwilę temu zajęła.  

 – No tam, nie widzisz je… – ponownie przerwała 

swoją wypowiedź, ponieważ niespodziewanie Liv odepchnęła ją od okna, tym samym 

fundując Ros randkę z podłogą. – O ty gnomie…  

Olivia zignorowała słowa Rosalie. Szybkim ruchem otworzyła okno, z niecierpliwością 

czekając na sowę. Nie stała długo, bo Ros w akcie zemsty podcięła jej nogi, sprawiając, 

że w podobnym stylu do Schmitt, wylądowała na podłodze. 

Dziewczyny wpatrywały się w siebie przez parę sekund, aby po chwili wybuchnąć 

niepohamowanym śmiechem. Gdy już się uspokoiły, zobaczyły, że do sali wleciała 

czarna sowa z listem w dziobie. 
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Schmitt podniosła się z podłogi, a następnie podeszła bliżej sowy, zabierając list, który 

od razu wypakowała z koperty i przeczytała na głos. 

 – No cóż, chyba czeka nas mała wycieczka. – Uśmiechnęła się szeroko pod nosem, a 

następnie stanęła obok Liv, która skończyła zbieranie najpotrzebniejszych rzeczy. 

 – Mam nadzieję, że kiedyś już się teleportowałaś – mruknęła Liv pod nosem, zerkając 

przelotnie na adres. – Raz kozie śmierć, nie? – zachichotała, widząc zdezorientowaną 

minę Ros. 

 – Czy to nie jest za bardzo niebezpieczne? Masz w ogóle licencję? – zapytała, 

przełykając głośno ślinę. 

 – Oczywiście, że mam. – 

Pokazała jej idealnie 

podrobione pozwolenie. – 

Miejmy nadzieję, że dotrzemy 

w jednym kawałku – 

wymruczała pod nosem, 

łapiąc Schmitt za rękę. – 

Gotowa? 

Rosalie pokiwała niepewnie 

głową, a Liv się uśmiechnęła. Chwilę później dało się usłyszeć trzask spowodowany 

teleportacją. Miejsce dziewczyn zastąpiło powietrze... 

 

Dwie minuty wcześniej u Anley... 

Zaniepokojona kobieta przemierzała korytarze w zadziwiająco szybkim tempie. Idąc 

jednym z nich, zupełnie przez przypadek, wpadła na dwie stażystki Wiedzy o Harrym 

Potterze, które wyprawiały coś w sali Nathaliny. Stoczywszy walkę ze swoimi 

myślami, stwierdziła, że zajmie się tym później. Kompletnie zapominając o tej 

sprawie, ruszyła w dalszą drogę do gabinetu Isabelli.  

Serce niemal wyskoczyło jej z piersi, kiedy wydarzyła się ta sama sytuacja, co pod 

gabinetem Lily oraz Crispina. Coraz bardziej zaniepokojona nieobecnością członków 
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dyrekcji, Anley z ostatnią iskierką nadziei poszła w kierunku gabinetu Kazbiela. Po 

odkryciu, że on również nie znajduje się w swym gabinecie, poważnie się wystraszyła.  

 – Przecież to niemożliwe, aby nagle cała dyrekcja wyparowała! – wykrzyczała, 

próbując opanować swoje emocje.  

Zdruzgotana nauczycielka od razu pognała do Kryształowej Komnaty, gdzie w tym 

samym czasie, nieświadomi niczego stażyści, nauczyciele oraz uczniowie spożywali 

posiłek.  

 – Musimy porozmawiać – powiedziała głośno w stronę nauczycieli, gdy tylko znalazła 

się przy stole kadry.  

Zdziwieni profesorowie popatrzyli po sobie, niemal wybuchając śmiechem.  

 – Nie masz praw… – Amethyst nie dokończyła, ponieważ Anley od razu jej przerwała. 

 – To jest poważna sprawa, nie ma czasu na żarty. – Westchnęła, chwytając się za 

głowę. – Za kwadrans w pokoju nauczycielskim – dodała zmieszana, odwracając się 

na pięcie oraz kierując się do wcześniej wspomnianego pokoju.  

 

Dwadzieścia pięć minut później…  

 – ...właśnie z tego powodu was tu zwołałam – odparła zmęczona Anley, kończąc 

opowiadać o sytuacji, jaka nadarzyła się jej wcześniej.  
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Przejęta kadra przyglądała się Wise w ciszy. Wszyscy pogrążyli się we własnych 

myślach. Każdy z nich starał się zachować trzeźwy umysł, jednak w takiej chwili było 

to niesamowicie trudne.  

 – Chwila. – Ciszę przerwał głos Eliasa. – Kiedy ostatnio widzieliście kogokolwiek z 

dyrekcji na własne oczy? – zadał pytanie z wyraźną paniką w oczach. 

Po pytaniu Wróżbity ponownie zapadła nurtująca cisza. Zgodnie stwierdzili, że 

widzieli ich ostatnio na poniedziałkowym śniadaniu, które odbyło się dwa dni 

wcześniej. Przez to całe zamieszanie związane z początkiem roku, nie zdali sobie z 

tego sprawy.  

Myśląc, że dyrekcja robi sobie z nich żarty, postanowili wspólnie przeszukać cały 

zamek. Kadra nauczycielska 

rozdzieliła się po korytarzach i 

rozpoczęła poszukiwania. 

Przeszukali każdy zakamarek, a 

nawet Zakazany Las. Niestety, nie 

udało im się znaleźć żadnego 

członka dyrekcji. Parę godzin 

później, stali z powrotem w pokoju 

nauczycielskim. Zgodnie stwierdzili, 

że nikomu z nich nie udało się 

znaleźć dyrekcji, nawet 

najmniejszego rudego włosa 

Crispina, które zawsze walają się po 

zamku. 

 – Nie możemy tak tego zostawić. 

Musimy się tym zająć – rzekła Aria, 

przejmując dowodzenie. – 

Poinformujcie o zaistniałej sytuacji 

stażystów i zbierzcie wszystkich uczniów w Wielkiej Sali. 

 – Zamierzamy im o tym powiedzieć? – spytała Karoline, wciąż mając wątpliwości co 

do tego pomysłu. 
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 – A czy mamy inne wyjście? – Profesor Carter posłała jej smutne spojrzenie. – 

Prędzej czy później zorientują się, że coś jest nie tak. – Westchnęła, wyglądając za 

okno.  

Tak jak Aria wcześniej powiedziała, tak zrobili. Pół godziny później wszyscy stali już w 

Wielkiej Sali. Zaciekawieni uczniowie szeptali między sobą, albowiem nie byli 

przyzwyczajeni do takich zebrań, szczególnie chwilę po rozpoczęciu roku szkolnego.  

 – Witajcie. – Aria stanęła przy mównicy, która automatycznie wzmacniała głos, 

jednocześnie uciszając tym wszystkie rozmowy. – Wybaczcie to niezapowiedziane 

zebranie, jednakże mamy wam coś ważnego do powiedzenia... – przerwała, wpatrując 

się w przejęte twarze uczniów. – Z góry prosimy o zachowanie spokoju. Nie chcemy 

robić sobie nawzajem pod górkę.  

Napięcie w Kryształowej Komnacie osiągnęło krytyczny poziom. Zdarzało się to 

bardzo rzadko, prawie nigdy! Jednak kiedy już nastawała taka chwila, to nigdy nie 

oznaczała niczego dobrego. Stażyści wraz z nauczycielami opuścili głowy, doskonale 

wiedząc, co Aria ma zamiar powiedzieć. Obawiali się tego, jak zareagują uczniowie, 

zważając na fakt, że wszyscy stażyści wybuchnęli paniką… No prawie, bo Rosalie i 

Olivia tajemniczo zniknęły, jednak nie przejęli się tym. 

Aria westchnęła ciężko, próbując 

wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. 

Anley, widząc to, żwawo wstała ze 

swojego miejsca, podeszła do 

rudowłosej i – chcąc dodać jej 

otuchy – położyła dłoń na jej 

ramieniu. Carter uśmiechnęła się ze 

wdzięcznością, a po chwili wróciła 

wzrokiem do uczniów, którzy 

zmartwieni oczekiwali na 

wyjaśnienia. 

 – Dyrekcja zaginęła. 

 

Ciąg dalszy nastąpi...  
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Skrzacia kuchnia 

Pudding waniliowy  

Jeśli chcesz zjeść coś słodkiego i pysznego, a 

nie chcesz tracić czasu, to jest to – pyszny 

pudding, który da radę zrobić każdy! 

 

Składniki: 

 700 ml mleka; 

 3 łyżki mąki ziemniaczanej; 

 3 łyżki cukru pudru; 

 2 płaskie łyżeczki cukru waniliowego. 

Przygotowanie: Odlej 200 ml mleka i 

wymieszaj z resztą składników. Pozostałe 

mleko podgrzej w rondelku. Kiedy zacznie się 

gotować, wylej je – zmieszane z mąką i cukrami 

– i energicznie zamieszaj tak, by nie powstały 

grudki. Następnie należy gotować przez chwilę, 

czekając aż masa zgęstnieje. Gotowy pudding 

rozlej do salaterek i ozdób go dodatkami, np. 

owocami czy czekoladą.  

 

Ciasteczka owsiane 

Wiosna tuż tuż, a więc czas na jakiś lekki, 

słodki deser! Najlepsze będą ciasteczka 

owsiano-bananowe na osłodę życia.  

Składniki: 

 2 dojrzałe banany; 

 szklanka płatków owsianych; 

 łyżka miodu. 

Przygotowanie: Banany zgnieć na papkę (np. 

widelcem), a następnie dosyp do nich 

stopniowo płatki owsiane. Na końcu dodaj 

łyżkę miodu i wymieszaj. Wyłóż je na blaszkę 

obłożoną wcześniej papierem do pieczenia i 

włóż do piekarnika nagrzanego do 180-200 

stopni przez ok. 15 minut.  

 

Ten przepis jest o tyle, że można nieco 

manewrować ilością składników. Jeśli dodasz 

więcej banana, wyjdzie płynniejsza masa, 

więcej płatków – gęstsza masa, a więcej miodu 

– będzie słodsze. 
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Brownie 

Każdy zna, każdy lubi, każdemu smakuje! No bo przecież nie można odmówić tej 

uroczej, czekoladowej słodyczy – szczególnie w naszym, wyjątkowym wydaniu! 

Składniki:  

 1 ½  szklanki cukru; 

 ¾ szklanki oleju roślinnego; 

 1 ¼ szklanki mąki; 

 4 jajka; 

 ½ szklanki kakao; 

 2 tabliczki czekolady mlecznej; 

 szczypta soli; 

 migdały (opcjonalnie). 

Przygotowanie:  

Samo przygotowanie jest wyjątkowo proste. 

Zmieszaj ze sobą mąkę, cukier oraz kakao. 

W osobnym naczyniu ubij jajka. Do jajek 

dodaj olej i zmieszaj. Zawartość pierwszej miski powoli połącz, używając widelczyka z 

płynnymi składnikami. Jedną czekoladę podziel na pół. Jedną połowę rozpuść w 

kąpieli wodnej. Po uzyskaniu płynnej konsystencji wlej do ciasta. Pozostałe półtora 

odłóż na później. Zmieszaj, doprowadzając do względnej jednolitości – w tym cieście 

grudki są naturalne, i tak się rozpuszczą. Następnie dodaj migdały (lub cokolwiek, na 

co masz ochotę). Masę wylej na blachę i włóż do piekarnika, który wcześniej 

rozgrzejesz do 180°C. Piecz od 20 do 35 minut. W zależności od piekarnika oraz 

grubości ciasta. Co około 5 minut sprawdzaj wykałaczką środek. Jeżeli będzie 

zostawać na niej ciasto lub będzie bardzo wilgotna — zostaw je jeszcze do pieczenia. 

Po wyjęciu z piekarnika odstaw na jakieś 10 minut. Pozostałą czekoladę rozpuść w 

tym czasie w kąpieli wodnej. Po upłynięciu czasu możesz wylać polewę na ciasto. Po 

ostygnięciu czekolady (nie wiem, czy tyle wytrzymasz bez zjedzenia go — mi się udało 

dopiero za trzecim razem) mamy gotowe przepyszne Brownie. Pozostaje wbić 

widelczyk, a nam życzyć...  

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 

[W Pokoju Życzeń było dzisiaj wyjątkowo wesoło. Cztery 

młode kobiety siedziały wygodnie na swoich fotelach, 

popijając herbatkę i dyskutując żywo. Porównywały 

swoje notatki, co chwilę chichocząc. Jedna z nich wyjęła z 

torebki zdjęcie prefekt Hufflepuffu i pokazała je 

reszcie. To zaawocowało nową, głośną dyskusją, 

przerywaną tylko na zdjedzenie ciasteczek. Nikt nie 

wiedział, kim są te plotkary, ale jedno było pewne: ich 

artykuł w Newsville powali na kolana każdego!] 

 

Nowy rok, nowe osoby w kadrze. Tak się stało i tym razem! Kojarzycie naszą nową 

mistrzynię eliksirów - Anley Wise? Zapewne każdy z was już wie o jej słodyczach z... 

amortencją. Czy to już nie wydaje się podejrzane? Kogo tak piękna profesorka 

chciałaby w sobie rozkochać? I tutaj pojawiamy się my! 

Zaczęło się od niewinnych spojrzeń w jego kierunku, 

posyłania całusków, wylewnych powitań... Kazbiel 

Thundershout nie ma łatwo! Jednak gdy profesorka 

zaczęła spędzać noce pod gabinetem dyrektora, a w dłoni 

trzymała tajemniczą paczuszkę, uznałyśmy, że coś musi być 

na rzeczy. Czy to nie podchodzi powoli pod obsesję? Nie 

wiem jak wy, ale my trzymamy za nich kciuki! W końcu 

miłość nie wybiera… 

* 

Ostatnio zauważyłyśmy bardzo dziwne zachowanie Kryształka. To nagle wychodził, 

to nerwowo się rozglądał, swoje obowiązki wykonywał niedokładnie. Jakby się czegoś 

bał! A może raczej… kogoś? Ostatnio nie wytrzymał i w tajemnicy zaczął się zwierzać 

ciekawskim uczniom. Wyznał, że potrzebuje pomocy psychologicznej. Cóż takiego się 

zatem stało? Przestraszony, nie chciał na to pytanie odpowiedzieć. Dyrekcja 

zabroniła mu cokolwiek mówić. Zatem czy prześladują oni Kryształka? Może go czymś 

szantażują? Obiecujemy, że nie zostawimy tych pytań bez odpowiedzi! 
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* 

Od pewnego czasu można zauważyć, jak nad ranem Ślizgonka Hope Stew-Carter 

wymyka się ze swojego dormitorium do kuchni, gdzie – wedle relacji anonimowych 

skrzatów – wybiera jednego nieszczęśliwca i każe mu przygotować dla siebie całą tacę 

jedzenia! Wszelkie sery, kanapeczki, jajeczka, czekoladki, deserki wędrują w ręce 

panienki Stew-Carter! Biedny skrzat – na szczęście – otrzymuje za tę przysługę pełen 

kubek kakao (oczywiście, skrzaciego kakao!). Chociaż nie powiem, polecam panience 

Hope przestać tyle pałaszować… Wszyscy wiemy, że zbliża lato, a wraz z nim chęć na 

piękną sylwetkę! 

 

* 

Od jakiegoś czasu w dormitorium Puchonów nocami jest straszliwie głośno. W środku 

nocy słychać jakieś huki, trzaski, obijanie się i odgłos łamanego drewna. Jako że 

przecież trzeba to sprawdzić, zeszłyśmy na dół, w stronę wejścia do dormitorium 

Hufflepuffu, było wtedy około 1:00. Stałyśmy chwilę, po czym usłyszałyśmy donośny 

huk, potem trzask, a po chwili nastała cisza. Następnie słychać było oklaski, wiwaty i 

pogwizdywania. Czekałyśmy jeszcze około godziny, lecz dalej nic się nie wydarzyło – 

słychać było jedynie odgłosy świętowania. Następnego dnia w Kryształowej Komnacie 

postanowiłyśmy usiąść nieco bliżej Puchonów, a żeby co nieco podsłuchać. Nie 

zgadniecie, co usłyszałyśmy! Pierwszoroczna Annabeth Snow z ożywieniem 

rozmawiała z Ritą Prince i Rosalie Nicket o wczorajszym „łapaniu skrzatów”! Nie 

wiemy, w co pogrywacie, kochani Puchoni, lecz mamy nadzieję, że nie wpłynie to na 

jakość naszych pysznych posiłków ani na samopoczucie skrzatów! 
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* 

W zeszłym roku wzięliśmy na tapet Vesper De Laurentiis – było o niej głośno i nie 

ukrywając, bardzo gorąco! W tym roku mamy podobnego osobnika – Domingo 

Borgia! Podobnie jak Vesper, jest uczniem 

domu Salazara Slytherina. Pomimo tego, że 

jest w pierwszej klasie, również idzie po 

zwycięstwo niczym rok temu jego starsza 

koleżanka. Czyżby ich coś łączyło? Może są 

genialnym rodzeństwem? Słyszałyśmy, jak 

Catlin Garcia rozmawia z Lukasem 

DeVisem o jakimś sekrecie, o którym nikt 

nie może się dowiedzieć! Na waszym miejscu 

dokładnie byśmy poobserwowały tę dwójkę i 

ich magiczne sposoby na pięcie się w górę... 

* 

Wszyscy wiedzą, że nasi wspaniali 

profesorowie lubią sobie wypić kieliszek wina 

do kolacji. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby 

nie doszły nas słuchy, że praktycznie co wieczór nauczyciele najwyraźniej biorą 

przykład z Puchonów i organizują sobie suto zakrapiane imprezy. Na ostatniej lekcji 

profesor Karoline Grey ledwo utrzymywała się na swojej miotle, a profesor Aria 

Carter rozkazała drugoklasistom warzyć eliksir na kaca. Zastanawiamy się nad 

założeniem kółka Anonimowych Alkoholików i już teraz serdecznie zapraszamy na nie 

wszystkich nauczycieli, bo najwyraźniej bardzo tego potrzebujecie, kochani! 

* 
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W związku z obecnym 

kryzysem, Dyrekcja 

Akademii podobno nie jest 

zadowolona z małej liczby 

uczniów na lekcjach. 

Nikogo nie obchodzi fakt, 

że są to nielegalne 

zgromadzenia. Co więcej, 

chodzą plotki, że planowana jest wymiana uczniowska, aby zapełnić puste ławki i 

dać możliwość do zawarcia nowych przyjaźni. Do tej akcji typowana jest mało znana 

azjatycka Szkoła Magii Mahoutokoro. Czy to wszystko nie brzmi podejrzanie? 

Skąd dyrekcja wzięła taki pomysł? Mamy zamiar bliżej przyjrzeć się tej sprawie, Uszy 

Dalekiego Zasięgu zostały już zainstalowane tuż obok gabinetu Dyrekcji. Będziemy 

was informować na bieżąco, jak rozwinie się ta sprawa! 

* 

W porównaniu do poprzedniego roku, tym razem mamy masę stażystów. Każdego z 

nich już zapewne poznaliście bliżej na lekcjach, wszyscy zaangażowani… ciężko się 

pośród nich wykazać! Jednak nam w oko wpadła 

Rosalie Schmitt (nie mylić z Rosalią!). 

Dziewczyna, podobnie jak w poprzednim roku, 

wytrwale dąży do zwycięstwa nie tylko w 

rankingu stażystów, ale i w mistrzu HR. Czy to 

nie jest dziwne, że była Krukonka tak świetnie 

sobie radzi i konkurencję pozostawiła w tyle? 

Tutaj zbierze najwięcej galeonów, tutaj wygra 

Losville… Przypadek? Nie sądzę. Przyjrzałyśmy 

się temu bliżej i mogłyśmy dostrzec jeden, 

malutki szczegół. Dziewczyna podczas posiłków 

w Wielkiej Sali, zamiast skorzystać z napojów 

przygotowanych przez skrzaty, wyciąga własną buteleczkę, z której korzysta. Czyżby 

jakiś eliksir energii? Substancja dodająca chęci i motywacji? Nie wiemy, Rosalie, cóż 

znowu wymyśliłaś, ale pamiętaj – każdy twój ruch jest przez nas obserwowany! 
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Nieco więcej o... 

Blaise Zabini urodził się w 1980 roku jako czarodziej półkrwi lub czystej krwi. W 

Hogwarcie uważano go za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn w Slytherinie. 

Odziedziczył urodę po matce, które owdowiała aż siedem razy – za każdym razem w 

tajemniczych okolicznościach – 

czyniąc rodzinę Zabini bogatą. 

Można by uważać, że był popularny i 

otoczony przyjaciółmi, jednak nic 

bardziej mylnego. Blaise odznaczał 

się próżnością, arogancją i 

nienawiścią do mugoli, co nie 

przysporzyło mu wiernych 

kompanów. 

Wygląd pana Zabiniego 

charakteryzowały skośne, podłużne, 

brązowe oczy oraz wysoki wzrost. Był 

bardzo dobrym graczem w 

Quidditcha, a swój dom 

reprezentował w meczach jako 

ścigający (tylko w filmach). Jako 

jeden z nielicznych nie walczył podczas bitwy o Hogwart, uciekając przez Pokój 

Życzeń z innymi Ślizgonami.  

Blaise to imię wywodzące się z łaciny i oznacza „seplenienie” lub „szczebiotanie”. 

Jeden z hebrajskich pisarzy w pierwszej części o przygodach Harry’ego Pottera opisał 

chłopaka jako kobietę, a w szóstej – jako mężczyznę. Natomiast w holenderskim 

przekładzie jego postać została przedstawiona jako dziewczyna o imieniu Bella lub 

chłopak nazywany Benno. Ta rozbieżność była spowodowana tym, że imię Blaise 

pasuje do obu płci. 
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Kącik (magi)zoologiczny 

Witajcie kochani! Dziś mam ochotę po prostu zniknąć, więc 

postanowiłam nawiązać do niesamowitego stworzenia, które potrafi stać 

się niewidzialnym! Przydałaby się nam taka funkcja, prawda? Oczywiście 

nawiążę też do osobnika bardzo podobnego ze Świata Mugoli. Tymczasem 

przedstawiam wam... 

Demimoz – magiczne stworzenie, które występuje 

na Dalekim Wschodzie. Co wam przypomina? 

Oczywiście szympansa z dużymi ślepkami, które są 

w barwie czarnej. Jego małpie ciałko jest pokryte 

bardzo delikatnymi srebrnymi włoskami – podobno 

można je porównać do aksamitu. Jego dieta składa 

się z roślinek. A teraz nawiązanie do wstępu 

dzisiejszego działu – demimozy, gdy się boją bądź 

czują się zagrożone, stają się niewidzialne. 

Niesamowita MAGIA! To właśnie z ich włosów tworzy się Peleryny Niewidki! Ciężko 

jest je wytropić. Stworzonka mają też dar wróżbiarski, są w stanie przewidzieć 

niedaleką przyszłość. Mają dość opiekuńcza naturę, bowiem opiekują się innymi 

stworzonkami, jakimi są żmijoptaki. Demimozy mają, że tak powiem, swój mugolski 

odpowiednik, a jest nim... 

Marmozeta srebrzysta – mugolskie 

zwierzątko pochodzące z obszaru od 

południowej Amazonki do wschodniej 

Boliwii. Większość swojego życia 

spędzają na drzewach, po których 

poruszają się zwinnie i szybko. Żyją w 

grupach składających się z 3-8 

osobników dorosłych i kilku młodocianych. W takim stadku ryzy nad innymi trzyma 

dominująca samica. Pożywiają się owocami, sokami drzew oraz owadami. Ich sierść 

ma srebrzysty połysk, jest krótka, uszka są bez sierści, a oczka w kolorze czarnym. 

Jest to dość pospolity gatunek. 
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Z notatnika młodego zielarza 

Witam was w pierwszym wydaniu notatek młodego Zielarza. Dziś 

przyjrzymy się dwóm fascynującym roślinom: pierwsza pochodzi ze 

świata magicznego, a druga mugolskiego – chociaż i tak nie brakuje jej 

wyjątkowości! Bez zbędnego gadania... Zaczynajmy! 

RAPTUŚNIK 

To bardzo interesująca roślina, a właściwie – drzewo. 

Nazywane jest również drzewem Hyena. 

Najciekawszym elementem Raptuśnika są bez 

wątpienia jego liście, które po spożyciu wywołują 

niekontrolowany śmiech, pobudzenie, a także ogólne 

zachowania wskazujące na niezbyt stabilne zdrowie 

emocjonalne i psychiczne… Bez obaw. Istnieje na 

szczęście antidotum, na wypadek, gdyby ktoś „przez przypadek” zażył liście 

raptuśnika. Jest nim melancholia, a tą najłatwiej zdobyć od trzminorków – szarych 

owadów, które w swych włochatych ciałkach produkują właśnie tę substancję. W 

niektórych sklepach z magicznymi słodyczami spotkać można nawet cukierki o smaku 

raptuśnika. Należy jednak uważać – brytyjska Minister Magii, Wilhelmina Tuft, 

uwielbiała te słodycze, lecz nie była świadoma, iż jest na nie uczulona. Niestety, ta 

słodka przyjemność kosztowała ją życie…  

ANGULOA UNIFLORA 

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zdecydowanie 

wygląd tej rośliny. Co wam przypominają jej 

kwiaty? Różowe zawiniątko, w środku jakiś 

żółtawy kształt, jakby z otwartą buzią...Właśnie 

przez to Anguloa, a właściwie jej kwiaty, 

nazywane są opatulonymi niemowlętami. Roślina ta pochodzi z Kolumbijskich 

Andów i została odkryta w XVIII wieku. Zapach „niemowlaków” jest intensywny i 

przyciąga owady zapylające roślinę. Występuje w wysokich górach, na wys. 1400-

2500 metrów nad poziomem morza, uwielbia też cieniste, wilgotne tereny. Oprócz 

Kolumbii, pojawia się także w Wenezueli, Ekwadorze i Peru. 
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Humor z murów naszej szkoły 

[18:25:27] Crispin_Stewart: Alaska.      
[18:25:36] Crispin_Stewart: Ja 
sądziłem, że jesteś normalna. 
[18:26:18] Lily_Taylor: Normalna, 
Crispin? 
[18:26:25] Lily_Taylor: A czym jest dla 
Ciebie normalność? 
[18:26:43] Crispin_Stewart: Ja jestem 
uosobieniem normalności. 
[18:27:03] AnleyWise: Ale rudy i 
normalny to już się samo wyklucza :c 

_____________________________ 

[20:13:41] Rosalie_Nicket: ROTA 
PRONCE 
[20:13:43] OliviaSlytherin: oho 
[20:13:43] Rosalie_Nicket: TAK 
[20:13:43] LukasDeVis: XD 
[20:13:45] Rosalie_Nicket: 
[20:13:54] Lily_Taylor: Pronce... Pronte! 
[20:13:55] Alice_Wright: Chociasz? 
[20:13:57] Rita_Prince: 
[20:13:58] Alice_Wright: Jeju 
[20:13:59] Rosalie_Nicket: Pronto! 
[20:14:13] LukasDeVis: Pronto szybko 
posprzonto 
_____________________________ 

 [20:18:08] Lily_Taylor: Crispin jest 
wyborowym strzelcem. Skądś ma tyle 
dzieci… 
[20:18:32] Alaska_White: Rudzi jednak 
nie słyną z celnego oka  
[20:19:05] Ethan: Jako była faworyta 
Crispina...     
[20:19:06] Rita_Prince: 
[20:19:06] Rosalie_Schmitt: xDDDD 
[20:19:07] Ethan: Potwieradzam. 
[20:19:12] Ethan: Wszystko, co mówicie, 

jest prawdą. 

_____________________________ 

 [19:43:50] NarcyzaZoe_Assassin: 
Krzyształek 
[19:43:52] NarcyzaZoe_Assassin: 
Odchodzę 
[19:43:52] _Krysztalek_: Tylko nie za 

daleko, bo się zgubisz. 

_____________________________ 

 [22:02:55] Elias_Levine: Na profesora 
to trzeba mieć wygląd i pieniądze.      
 [22:03:01] Aliczessa: a ty go nie masz 
[22:03:02] Elias_Levine: Nie mam ani 

tego, ani tego. 

_____________________________ 

 [22:23:14] Cecily.Elton: !Przytul 
wszystkich 
[22:23:14] _Krysztalek_: [Przytula 
CECILY.ELTON.] 
[22:23:15] Rosalie_Schmitt: A potem 
więcej. 
[22:23:18] OliviaSlytherin: XD 
[22:23:19] Rosalie_Schmitt: xD 
[22:23:19] Cecily.Elton: aha 
[22:23:25] Rosalie_Schmitt: Trzeba 
się rozwijać. 
[22:23:29] OliviaSlytherin: Cecily, 
jesteś wszyscy 
[22:23:39] Cecily.Elton: Jestem taka 

gruba, że robie za wszystkich 

_____________________________ 

 [22:33:15] OliviaSlytherin: Kazbiel był 
zombie 
[22:33:23] OliviaSlytherin: i miał 
romans z Crispinem? 
[22:33:28] Rosalie_Schmitt: Tak! 
[22:33:38] Rosalie_Schmitt: A Isa 
pobiegła do Lily.  
[22:33:39] OliviaSlytherin: zakazana 
miłość 
[22:33:42] Rosalie_Schmitt: 
Wampirzyce. 
[22:34:08] Isabella_Stewart: A czemu 
akurat do Lily? 
[22:34:13] Lily_Taylor: A wiecie, co się 
dzieje, gdy Naczelnej nie podobają się 
pomysły? 
[22:34:14] Rosalie_Schmitt: Bo 
dyrekcja. 
[22:34:29] Rosalie_Schmitt: Lily, ale 
Tobie się spodoba. 
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[22:34:49] Lily_Taylor: Spodoba mi się 

romans z Isą, która jest żoną Crispina, 

który przez romans z Kazbielem ma 

wirusa zombie?  

_____________________________ 

 [22:42:04] Crispin_Stewart: 
Wyglądam jak szminka staruszki. 
[22:42:18] Cecily.Elton: brakuje Ci 
perłowości 
[22:42:18] Crispin_Stewart: !kolor 
#EB67D5 
[22:42:27] Crispin_Stewart: Teraz jak 

typowa lambadziara. 

_____________________________ 

 [22:44:10] Cecily.Elton: O BOZE     
[22:44:18] Crispin_Stewart: Nie Bóg, 

a Crispin Stewart. 

_____________________________ 

 [23:47:22] Crispin_Stewart: Dobrze, 
że ja już nie dosiadam miotły. 
[23:47:22] Rosalie_Schmitt: O o 
[23:47:23] ColumbianaMortinus: 
bardziej prędkość wkurza 
[23:47:23] ColumbianaMortinus: xD 
[23:47:28] Cecily.Elton: :o 
[23:47:32] ColumbianaMortinus: Nie 
... dosiadasz? 
[23:47:46] Crispin_Stewart: NIE. 
[23:47:49] ColumbianaMortinus: 
Przesiadłeś się na coś innego? 
[23:47:53] Rosalie_Schmitt: xD 
[23:48:00] Crispin_Stewart: Tak, 
latający dywan. 
[23:48:05] ColumbianaMortinus: uuu 
[23:48:07] Rosalie_Schmitt: Wow 
[23:48:10] Rosalie_Schmitt: Podziel 
się 
[23:48:20] Crispin_Stewart: Isa mnie 
sadza na takim puszystym, klepie w plecy 
i lecę. 
_____________________________ 

 [15:55:01] Ethan: Na którymś z 
laptopów to mam, nie wiem     
[15:56:19] Crispin_Stewart: "którymś z 
laptopów" 

[15:56:22] Crispin_Stewart: Bogacz. 
[15:56:34] Alaska_White: ile ich masz? 
[15:56:50] Crispin_Stewart: Pewnie po 

byłych mężach. 

_____________________________ 

 [20:55:46] Crispin_Stewart: Trzeba 
przekazać Anley. 
[20:55:51] Crispin_Stewart: Prześlesz 
jej tego maila? 
[20:55:53] Crispin_Stewart: !eliksiry 
[20:55:53] _Krysztalek_: Przedmiot: 
Eliksiry | Imię i nazwisko: Anley Wise 
(kl. I) | Sowa: anley.wise@gmail.com 
| Imię i nazwisko: Aria Carter (kl. II) | 
Sowa: prof.ariacarter@gmail.com 
[20:55:56] Crispin_Stewart: O tutaj 
masz! 
[20:56:01] Crispin_Stewart: 
anley.wise@gmail.com 
[20:56:03] AriaCarter: a co ja jestem, 
sowa? 
[20:56:08] LukasDeVis: mhm 
[20:56:15] LukasDeVis: ale za to jaka 
piękna 
[20:56:17] Crispin_Stewart: No weź, 
też byłaś zagubioną małą dziewczynką. 
[20:56:27] Crispin_Stewart: Taka 
opierzona? 
[20:56:39] AriaCarter: ekskjuzmi??? 
opierzona?! 
[20:56:46] Elias_Levine: XDDD 
[20:57:01] Alaska_White: Tato?????? 
[20:57:01] AriaCarter: zaraz cię 

pieprznę to ci się odbije szampanem 

pikolo z komunii, ojciec 

_____________________________ 

 [20:35:35] Crispin_Stewart: Plotki 

głoszą, że Crispin Stewart nałogowo 

pożera dróżdżówki. Isabella powiedziała, 

że od tego ciężaru jaki już ma w każdej 

części swojego ciała ma problem by 

podnieść wysoko różdżkę. 

[20:39:01] AriaCarter: Chodzą plotki, 

że Karoline Grey wraz z miotłami, trzyma 
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w schowku na miotły serce Alexandra 

Collotye. Ciekawe, czy jest włochate? 

[20:39:24] Wynonna_Perez: Ponoć 

Karoline Grey ma serce! Chowa je w 

schowku na miotły, jednak nikt nigdy go 

nie widział... 

[20:43:08] AriaCarter: Krążą plotki, że 

Elias Levine ma romans z pudełkiem. Ten 

to ma pociąg do wszystkiego... Ostatnio 

był widziany ze swoim ukochanym 

pudełkiem na randce w bibliotece, ku 

niezadowoleniu uczniów, którzy usiłowali 

zakuwać na Historię Magii! 

[20:43:32] Crispin_Stewart: Po szkole 

chodzą słuchy, że Elias Levine jak kiedyś 

Mirka Del Mir Kando chowa w bibliotece 

swoje zapasy sherry. Czy to zasoby Arii? 

Trzeba sprawdzić w pudełku, w którym to 

chowa! 

[20:45:36] Nicolas_Cane: Aria Carter 

ostatnio otworzyła małe stoisko na 

dziedzińcu. Niby to ręczne robótki, niby 

własne wyroby...Sprzedaje tam jednak 

tajemnicze zioła. Nikt nie miał odwagi 

jeszcze ich spróbować, oprócz dyrektora 

Stewarta, który potem dziwnie 

podskakiwał.. 

_____________________________ 

 [01:20:24] R_Rosalie_Snape-Devine: 

*Rzuca w Alice krzeslem.*  

[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 

3 

[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 

2 

[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 

1 

[01:20:25] R_Rosalie_Snape-Devine: 

0 

[01:20:25] ** odchodzi Alice_Wright 

[01:20:31] Kazbiel_Thundershout: Aż 

wyleciała 

[01:20:31] R_Rosalie_Snape-Devine: 

… 

[01:20:32] Kazbiel_Thundershout: 

xDDDDDDDDDD  

[01:20:35] Kazbiel_Thundershout: 

Tak rzuciłaś! 

_____________________________ 

 [15:48:47] Rita_Prince: Rozmawiacie 

o kolendrze? 

[15:48:54] Rosalie_Schmitt: Możemy o 

kolędzie. 

[15:48:59] Rosalie_Schmitt: Podobnie 

brzmi. 

[15:49:38] Rita_Prince: Czyli, 

Rosalie, chcesz rozważać słuszność 

dawania kopert z okupem za spokój 

dla duszy?  

[15:49:56] LukasDeVis: ja myślę, że im 

grubsza koperta tym większy spokój 

duszy  

_____________________________ 

 [20:47:51] Crispin_Stewart: A chciałem 

taką małą Crispinellę i Isabina małego. 

[20:48:25] Lily_Levine: Isabin  

[20:48:31] Lily_Levine: Wymarzony 

brat. 

[20:48:35] Rita_Prince: ^ 

[20:48:40] Crispin_Stewart: Terroryzow

ałby nauczycieli w Ramesville. 
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_____________________________ 

 [17:26:19] Bethani_Scamander: nwm 

co tu napiszę, ale chcę nabic słowa a nie 

chcę by to brzmiało sztywne więc moze 

pogadajmy o czymś albo rozważmy czy 

Crispin i rudy kangur to ta sama istota 

_____________________________ 

 [19:53:56] Rosalia_Schmitt: czy za HR 

z dziedziny transmutacji podniesiesz mi 

staż o 5%? 

[19:54:07] Lily_Taylor: Poziom 

trudności o 5%? Spoko XD 

_____________________________ 

 [21:00:29] Rita_Prince: Było nas 

jedenaścioro, mieszkaliśmy w 

jeziorze... na śniadanie matka kroiła 

wiatr, ojca nie znałem, bo umarł na 

raka wątroby, kiedy zginął w 

tragicznym wypadku 

samochodowym, po samospaleniu 

się na imieninach u wujka 

Eugeniusza. Wujka Eugeniusza 

zabrało NKWD w 59. Nikt nie 

narzekał 

[21:01:54] Rosalie_Schmitt: matka 

kroiła wiatr? 

[21:01:56] Rosalie_Schmitt: O.o    

[21:02:03] Rosalie_Schmitt: Jak się 

kroi wiatr? 

[21:02:18] Rosalie_Nicket: naucz mnie 

ktoś kroić wiatr  

[21:02:21] AriaCarter: w krakowie 

wiatr się kroi maczetą 

_____________________________ 

 [01:25:55] Crispin_Stewart: Nie byłaś 

moją żoną ani kochanką, dobrze. To 

zacieśnia krąg poszukiwań. 

_____________________________ 

 
[00:40:36] GabrielleSimpson: KRUKO
NI DO WORA 
[00:40:43] Alice_Wright: PUCHONI DO 
WORA 
[00:40:52] Crispin_Stewart: DYREKCJ
A DO WORA  
[00:40:54] Crispin_Stewart: Ojej, to nie 
to. 
_____________________________ 

 [18:04:17] OliviaSlytherin: mama 

nadzieje, ze krysztalek nie wbije teraz 

[18:04:20] ** odchodzi OliviaSlytherin 

[18:04:59] ** przychodzi _Krysztalek_... 

_____________________________ 

 [18:33:02] prof_Assassin: Kogo 

widzielibyście jako parę? 

[18:33:16] Scarlett_Drake: Cyzie i 

zwolnienie 

_____________________________ 

 [20:56:46] OliviaSlytherin: szukam 
humoru 
[20:56:51] OliviaSlytherin: i nic nie 
mogę znaleźć 
[20:57:14] _Krysztalek_: [Patrzy na 
Olivie] Popatrz w lustro  
[20:57:24] Alice_Wright: XDDDDDDD 
_____________________________ 

 [22:42:23] AnnabethSnow: Jezu, 

wyobraziłam sobie Kaza jako śpiewającą 

syrenkę na skale xD 

[22:42:31] Rosalie_Schmitt: xDDDDDD

DDDD 

[22:42:44]Kazbiel_Thundershout: 

Wyciekły moje nagrania? 



 

 47 

_____________________________ 

 [22:08:44] AriaCarter: me usta dotykają 
tylko alkoholu 
[22:09:22] AnleyWise: To stąd tak dużo 
pustych fiolek w pracowni z odciskiem 
szminki  
_____________________________ 

 [21:51:08] Audrey_Moore: Profesor 
Elias Levine jest bardzo przystojny oraz 
mnie kręci. Dziękuję za uwagę, liczę na 
odzew. Proszę wybaczyć za zamieszanie. 
[21:51:10] ** odchodzi Audrey_Moore 
[21:51:17] Louri_Tavalari: Omg 
[21:51:19] Louri_Tavalari: XDDDDDDD 
[21:51:29] Kylie_Nickolson: LILY, 
WYRYWAJĄ CI FACETA 
[21:51:34] Kazbiel_Thundershout: Lily
, pora na walkę z Audrey. 
[21:51:57] Lily_Levine: A niech wyrywa. 
Życzę jej powodzenia.  
_____________________________ 

 [22:03:50] Lin_Garcia: śmierdzą mi 

skarpetki 

[22:04:13] Kylie_Nickolson: To przestań 

wąchać 

_____________________________ 

 [22:07:59] Rosalie_Nicket: jestem w 

takim stanie że depiluję nogi pęsetą 

_____________________________ 

 [18:31:49] Rosalia_Schmitt: Odejdę i 
po sprawie. 
[18:32:13] AriaCarter: odejść to ty 

możesz od komputera żeby iść po ciastko 

_____________________________ 

 [21:53:50] Rosalie_Nicket: jak nie 
zabije mnie koronawirus to zrobi to moja 
dieta     
[21:53:53] Rosalie_Nicket: przysięgam 

_____________________________ 

 [19:14:51] AriaCarter: jak wylosujesz 
ciała niebieskie to zamiast cieplarni 
będziesz miał cmentarz    
[19:15:18] Kazbiel_Thundershout: Ale 
to wy losujecie kategorie, Aria.  
[19:15:37] AriaCarter: to jak ktoś 
wylosuje ciała niebieskie to będzie miał 
kaplice 
[19:15:56] OliviaSlytherin: !kategoria 
[19:15:57] _Krysztalek_: Kategoria na 

dziś to... Ciało Niebieskie! 

_____________________________ 

 [20:56:03] Aless: Nie miałęś się 
przypadkiem rozbierać Crispin? :V  
[20:56:08] Aless: Temu przyszłam :V     
[20:56:21] Crispin_Stewart: Aless, to 
by była ostatnia rzecz, którą byście 
zobaczyli. 
[20:56:25] Crispin_Stewart: Potem by 

wypaliło oczy. 

_____________________________ 

 [22:00:26] OliviaSlytherin: czy wam 
w polsce też mają przedłużyć 
kwarantanne do maja? 
[22:01:41] AriaCarter: Liv to gdzie ty 
mieszkasz? na Alasce?  
 [22:01:51] OliviaSlytherin: Blisko, w 
niemczech 
[22:02:09] Amelie_Carter: to było 

dwuznaczne biorąc pod uwagę że jest tu 

Alaska 

_____________________________ 

 [19:55:35] ** 
odchodzi Krysztalowa_Dama 
[19:55:41] ** przychodzi Lily_Taylor... 

[19:55:54] Lily_Taylor: Ojej, ominęła 
mnie zabawa? 
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Magiczny przegląd mediów 

Oto przed wami, drodzy czytelnicy, ukazuje się Magiczny Przegląd 

Mediów. Specjalnie dla was monitorujemy najpopularniejsze 

czarodziejskie czasopisma, radiostacje, a także zamkowe ogłoszenia 

naszej Akademii. Z nami nie przeoczycie najważniejszych wydarzeń 

krążących po Świecie Magii.  

 

Od samego rana, przy filiżance zielonej herbaty z posmakiem ananasa wertuję strony 

ostatnich egzemplarzy najpopularniejszych gazet. I tak: „Prorok Codzienny” donosi w 

dzisiejszym wydaniu, iż Minister Magii zastanawia się nad przemianowaniem „Biura 

Doradztwa w Zwalczaniu Szkodników” w „Departament Zwalczania Szkodników”. 

Jeśli to prawda, biuro zyskałoby większą jurysdykcję, a co za tym idzie – więcej 

możliwości. Delikatnie sugerując, swoje kompetencje można by rozszerzyć na inne, 

większe szkodniki. Takie siedzące za biurkiem i zwlekające z decyzją przyznania 

Orderu Merlina dyrekcji AMR. 

W najnowszym „Proroku Niedzielnym” nie milkną echa ostatnich Mistrzostw Świata 

w Quidditchu. Skandaliczna decyzja sędziego odwołująca ostateczny wynik finału 

rozpisana jest na dwie strony. Więcej miejsca zajmuje chyba tylko wywód panny 

Skeeter na temat spotkania Gwardii Dumbledore’a podczas mistrzostw. Gdybyście 

byli zainteresowani, odsyłam do tego artykułu, chyba że niedzielne popołudnie 

spędzacie inaczej. Czytając książkę, oglądając film, nie interesując się czytadłami… 

„Żongler” donosi natomiast… ten… tego, no… no i właśnie. Nie warto… 
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O proszę, coś dla naszej kochanej płci pięknej! W ostatnim tygodniku „Czarownica” 

natknąć się można na artykuł o wpływie białego koloru damskich ubrań na sytuację 

polityczną w Japońskim Ministerstwie Magii. Przytacza przykład pewnej urzędniczki 

chcącej zamanifestować swój sprzeciw wobec „czarnej magii” i ubierającej się w białe 

szaty. Z tego powodu składane są jej mniej lub bardziej oficjalne kondolencje ze 

względu na żałobny charakter tego koloru w azjatyckim państwie. Kochane 

czarodziejki, zero bieli na japońskich wyspach! 

Świeżutki egzemplarz „Eliksirotwórstwa Praktycznego” też nie mógł umknąć mej 

uwadze. Zauważam od kilku numerów pewną skłonność w odchodzeniu od typowo 

naukowego charakteru czasopisma do popularnonaukowego. Takim więc sposobem 

dochodzimy do artykułu o ośmiu najbardziej niebezpiecznych miksturach w dziejach 

świata, w którym autor wymienia między innymi… Amortencję. Sądząc po ostatnich 

próbach kulinarnych profesor Wise wykradzionych przez złośliwego poltergeista, 

miała ona wpływ na ten artykuł. Albo artykuł miał wpływ na nią… Tego najlepiej 

dowiedzieć się u źródła… 

Gazety gazetami, jednak magiczne media to nie tylko papier, ale również dźwięk. 

Nadstawiam więc ucho do radia. W „Potterwarcie” zasłyszałem dzisiaj o sposobach 

bronienia się przed – uwaga! – „niechcianym atakiem Śmierciożerców na swoje 

domostwo”. Zapytowywuję się więc (sic!), czy jest coś takiego jak „chciany atak 

Śmierciożerców”? Czyżby wśród nas byli masochiści chcący wystawić swój dobytek na 

zdewastowanie? Jeśli tak, to mam prostszą metodę. Zapraszam do mnie, chętnie 

przyjmę coś cennego z waszych domostw… 

„Czarodziejska Rozgłośnia Radiowa” jak zawsze od rana odtwarza same najlepsze 

kawałki, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych słuchaczy. Jednak po ostatniej 

wpadce/dowcipie/planowanej akcji (niewłaściwe skreślić) redaktorów z puszczeniem 

wspak hitu Fatalnych Jędz wciąż pozostaje niesmak. Doskonale pamiętam ten 

moment, gdy zlepek słów z odwróconej piosenki zamienił się w zaklęcie wyrzucające 

szuflady z szafek. W rezultacie stłukła się moja ulubiona filiżanka. A już miałem ją 

podarować profesorowi Levine… 

Aktywnie zaglądam też na naszą akademicką tablicę ogłoszeń, która rozrosła się do 

gigantycznych rozmiarów po rozpoczęciu roku. Co więc w ostatnim czasie działo się w 

Ramesville? A chociażby wysyp międzyszkolnych olimpiad pokroju „Mola 

Książkowego” czy „Piertotum Locomotor”. Choć tak teraz myślę, że ostatnią nazwę 
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wypowiedziałem przy tablicy zbyt głośno. Ktokolwiek widział redaktora Borgię 

uciekającego przed ożywionym posągiem ze szkolnego korytarza, niech o tym 

zapomni… 

Za nami też pierwsze lekcje w magicznej akademii. Dyrekcja przez pierwszy tydzień 

gorąco zachęcała do uczestnictwa w zajęciach, ale też w fantastycznej codziennej 

zabawie Happy Rames. Sądząc po frekwencji, a także po ochoczej „emotikonkowej 

meksykańskiej fali” na każde rozpoczęcie i zakończenie HR – pomysł się sprawdza. 

Nie byłbym sobą, gdybym nie wzruszył się na widok naszego kochanego Kryształka, 

który codziennie stał długo przed tablicą i wpatrywał się w przybywające ogłoszenia 

kolejnych etapów „Pierwszych Kroków z Kryształkiem”. Jego niewinna radość 

radowała serce, a jeszcze bardziej radowały napływające zgłoszenia uczniów. Bravo, 

bravissimo! 

Na nowo ruszyła cotygodniowa loteria Losville. Choć do skreślenia są jedynie trzy 

cyfry, wśród wielu członków Akademii zdecydowanie się na „szczęśliwe liczby” to nie 

lada wyzwanie. Do tego chyba trzeba otworzenia wewnętrznego oka. A może nowej 

dziedziny wróżbiarstwa – Losvillomancji? 

 

Na dzisiaj chyba tyle. Ale spokojnie! 

Redaktor Borgia w następnym 

wydaniu znów wyposaży się w 

świeżutkie wydania gazet (kto 

widział mnie o 6 rano w kiosku na 

ulicy Pokątnej, ten wie), nadstawi 

ucha do odbiornika radiowego i po 

raz enty przejrzy tablicę AMR.  

Specjalnie dla was, 
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Pośród ankiet 
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Magiczna Pani radzi 

Pytania od uczniów 

Jak trafić do wymarzonego domu? 

Jeśli pragniecie dostać się do wybranego 

domu, to przy zapisie na rok szkolny w polu 

„opisz siebie w kilku słowach” powinniście 

zawrzeć to, co czujecie w głębi serca. Tiara 

Przydziału bierze właśnie to pod uwagę w 

pierwszej kolejności. 

Do czego służą i po co są galeony? 

To pytanie zadaje sobie wielu uczniów. Galeony przydają się podczas udziału w 

niektórych zabawach – takich jak Losville czy Rubinowe Wyzwania – i do zakupów na 

Ulicy Pokątnej. Możemy je zdobyć podczas: losowań Losville, tygodniowej wypłaty, 

konkursów, wydarzeń czy szkolnych zabaw. 

Jak nie umrzeć na ból pleców od tego braku ruchu?  

Istnieje bardzo prosty sposób na radzenie sobie z bólem pleców. Należy podnieść się z 

łóżka, krzesła, kanapy i spróbować porozciągać się na wszystkie możliwe strony. 

Idealna będzie również piłka. Wystarczy położyć się na piłce i okrężnymi ruchami 

masować obolałe miejsca. 

Co to Numerologia? 

Hmm… bardzo dobre pytanie! Numerologiem to ja nie jestem, ale jak ostatnio 

sprawdzałam, to jest to przedmiot nauczany w naszej szkole przez profesor Narcyzę 

Zoe Assassin. Aby lepiej poznać sekrety tego jakże zacnego przedmiotu, zapraszam 

bardzo gorąco na lekcję! Jestem pewna, że pani profesor rozwieje wszelkie 

wątpliwości dotyczące tego przedmiotu. 
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Przyszła wiosna! I... co dalej? 

Chociaż dzień staje się coraz dłuższy i jest więcej słońca, niektórych 

dopada smutek i przygnębienie. Jak sobie z nim radzić? 

Ciągle czujesz się ospały i znużony? To pewnie tzw. przesilenie wiosenne. Nasz 

organizm potrzebuje czasu, aby odnaleźć się w nowych warunkach. Po zimie jesteśmy 

niedotlenieni i ociężali. Brakuje nam odpowiedniej dawki witamin i minerałów – 

dlatego ogarnia nas apatia i niechęć do działania. I chociaż masz wrażenie, że mógłbyś 

spać cały czas i najchętniej nie wstałbyś z łóżka, to pocieszające jest to, że nagły 

spadek formy i nastroju to tylko depresja sezonowa. Aby się przed nią bronić, trzeba 

zaopatrzyć organizm w jak największą ilość składników odżywczych.  

W codziennej diecie powinny znaleźć się owoce i warzywa 

oraz ryby, które są naturalnym lekiem antydepresyjnym. 

Masz ochotę na węglowodany? I dobrze, bo hormon 

szczęścia – serotonina, wytwarzana jest w mózgu, dopóki 

ich dostarczamy organizmowi. Pamiętaj jednak, że 

węglowodany (cukry) dzielą się na dwie grupy: proste i 

złożone. Słodycze dostarczają sacharozy i szybko 

podnoszą cukier we krwi. Nasze samopoczucie się 

poprawia, ale stan ten nie trwa długo, bo jednocześnie podnosi on poziom insuliny, a 

obniża się stężenie glukozy, co prowadzi do poczucia senności. Dlatego humor na 

dłużej poprawi gorzka czekolada czy pełnoziarniste makarony, a nie opakowanie 

lodów. 
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Spróbuj każdego dnia poświęcić kilkanaście minut na ćwiczenia fizyczne – ruch 

pobudza wytwarzanie endorfin (tzw. hormonów szczęścia), substancji, które 

korzystnie wpływają na nasze nastroje.   

Aktywność fizyczna dostosowana do naszych możliwości jest niezwykle ważna. Wiek 

nie ma tutaj nic do rzeczy. Każdy czas jest 

dobry na zadbanie o swoje zdrowie. Pamiętaj 

jednak, że organizm musi się przyzwyczaić do 

wysiłku, dlatego dla osób, które dopiero 

zaczynają swoją przygodę ze sportem, 

codziennie intensywne ćwiczenia nie są dobrym 

rozwiązaniem. Niezwykle łatwo się wówczas 

zniechęcić.  

Ćwiczenia w domu są idealnym rozwiązaniem, 

co ważne nie są potrzebne do tego żadne 

sprzęty. Trening wykonywany wyłącznie z obciążeniem własnego ciała to idealny 

sposób na utrzymanie formy. Najlepsze jest powolne przechodzenie na wyższe 

stopnie treningowe – co 6-7 tygodni. Dobieraj ćwiczenia tak, aby organizm miał 

szansę się po nich zregenerować. 

 

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, na które chcesz 

poznać odpowiedź, koniecznie napisz (świstoklik do 

formularza). Zawsze chętnie pomogę!  

Magiczna Pani 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIEXGHqPTb-SXzYg4NgbTCzhpbdikjHxtZ66G1Y3SSJD2wg/viewform
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Czarodziejskie koło ratunkowe 

W trosce o uczniów, którzy mają problemy z nauką, został stworzony 

specjalny dział w „Newsville” poświęcony… krótkim ściągom. Każdy – czy 

to pierwszak, czy drugoklasista – znajdzie coś dla siebie! 

 

Czy wiesz, że Quidditch... 

powstał na moczarach zwanych Queerditch Marsh, a 

zapiski o grze w tamtych czasach prowadziła Gertie 

Keddle. Początkowo na ten sport mówiono 

„Kwidditch”. Istnieją zapiski potwierdzające, że 

zamiast słupków korzystano z beczek – takich 

informacji dostarcza Goodwin Kneen. Poza 

quidditchem istnieją inne gry miotlarskie, np. Shuntbumps czy Creaothceann. 

 

Transmutacja, szczególnie dla uczniów klasy II, może być szczególnie trudna, 

dlatego przygotowaliśmy zbiór kilku 

ważnych schematów równań: 

 transmutacja składnikowa: < 

substrat*(materiał pierwotny) =/> 

produkt*(materiał wtórny) >; 

 politransmutacja: < x*substrat 

=Pl> x*produkt >; 

 dzielenie: < substrat*1/x =Rd> x produktów >; 

 multiplikacja: < substrat*x =Mp> x produktów >; 

 scalanie: < x*(substrat) =Sc> y produktów >; 

 kompresja: < x*(substrat) =K> y produktów >; 

 transmutacja ognia: < stan początkowy =Fi> stan końcowy >. 
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Horoskopy 

BARAN | 21.03 - 19.04 

Akademia: Lepiej mocno się trzymaj! Zapowiada się 

emocjonalna huśtawka nastrojów! Poćwicz jogę, aby uspokoić 

emocje i pamiętaj – przed wycieraniem łez umyj rączki! 

Wielkanoc: Dla ciebie będzie czasem, w którym uspokoisz 

swoje wewnętrzne „ja”. Kwitnące na dworze kwiaty 

wprowadzą cię w romantyczny nastrój. Może będziesz miał z kim święcić jajka online? 

Byk | 20.04 - 20.05 

Akademia: Twoja wybuchowa natura da o sobie znać! 

Pamiętaj, aby trzymać emocje na wodzy, inaczej wpadniesz w 

konflikt z kimś z twojego otoczenia. Osobista izolacja i litry 

meliski są zdecydowanie wskazane. 

Wielkanoc: Słoneczny czas wypełni cię masą pozytywnej 

energii. Śmiało przekuj ją w coś kreatywnego! Nieszablonowo ubarwione jajka? Cały 

pokój w słodkich kurczaczkach? Puść wodze fantazji, ciesz się wiosną! 

Bliźnięta | 21.05 - 20.06 

Akademia: Waleczny nastrój będzie twoim przewodnikiem 

w najbliższym czasie. To świetna szansa na wywalczenie kilku 

Wybitnych ocen, które mogą uratować twój tyłek pod koniec 

roku szkolnego! 

Wielkanoc: Świąteczny czas przyniesie okazję na nowe 

znajomości. Czy będą udane, zależy tylko od ciebie. Może warto odkopać 

najsmaczniejszego czekoladowego zająca i nim zaskarbić sobie przyjaźń osoby, którą 

od dłuższego czasu lubisz? 
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Rak | 21.06 - 22.07 

Akademia: Uwaga na nerwowy nastrój! Ostatnie dni były dla 

ciebie stresujące – należy ci się odpoczynek! Znajdź czas dla 

siebie, zrób coś, co sprawia ci przyjemność i zatrać się w tym 

uczuciu, a wszystko powinno się ułożyć! Prosimy, nie myj 

nerwowo rąk, aby nie zrobić sobie krzywdy! 

Wielkanoc: Pod wpływem twojej nerwowej siły wszystkie 

skorupki pękają. Może odpuść sobie robienie wydmuszek. 

 

Lew | 23.07 - 22.08 

Akademia: Nie hamuj się – wyrażaj śmiało swój zachwyt, jak 

i niezadowolenie! Twoja waleczna natura będzie w tym 

okresie wyjątkowo widoczna. Spróbuj zacząć poranek wraz ze 

wschodzącym słońcem, pomedytuj lub pomóż w zakupach i 

dorwij tę ostatnią paczkę ryżu! 

Wielkanoc: Zieleniejąca się trawa, kwitnące pąki, kicające zajączki... Wszystko to 

wprowadzi cię w romantyczny nastrój. Możesz znaleźć kogoś, kto podzieli się z tobą 

sałatką jarzynową. 

Panna | 23.08 - 22.09 

Akademia: Skorzystaj z dobroci pogody i rusz na spacer! 

Duża dawka witaminy D3 dobrze zrobi twojemu ciału. 

Pamiętaj jednak, aby wybrać się w miejsce nieoblegane przez 

ludzi. Jeśli rozmawiasz z drzewami – jesteś bezpieczny. Tylko 

ludzkie zgromadzenia są zabronione! 

Wielkanoc: Będzie to dla ciebie czas podejmowania ważnych decyzji. Będziesz w 

stanie zażegnać stary spór o to, czy lepszy jest Majonez Kielecki, czy może Winiary. 
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Waga | 23.09 - 22.10 

Akademia: Dotychczasowe zmęczenie, które zawładnęło 

twoim życiem minie. Będziesz mógł na nowo cieszyć się 

każdym dniem, kolejną lekcją klimatyczną czy szybkim HR! 

Wielkanoc: Ty i twoja kreatywność przekroczycie wszelkie 

granice. Ogromny koszyczek wypełniony czekoladowymi 

jajeczkami? Zając wycięty ze stojącego w twoim ogrodzie krzewu? Wszystko możliwe! 

Skorpion | 23.10 - 21.11 

Akademia: Czas zacząć pracować nad swoją asertywnością! 

Wciskają ci maseczki za 10 zł za sztukę? Płyn do dezynfekcji 

różdżki za 30 galców? Śmiało krzyknij „nie!” pazernym 

Januszom biznesu! 

Wielkanoc: Upadające łyżki, stłuczone miski, ciasto z 

zakalcem... To nie przypadek, że przyciągasz do siebie pecha! 

Strzelec | 22.11 - 21.12 

Akademia: Wkurza cię zadanie domowe? Kolejny dzień 

kwarantanny stał się dla ciebie koszmarem? Nic dziwnego! 

Układ planet nie zaplanował dla ciebie sukcesów na tych 

płaszczyznach. Przekuj swoją złość w formę! Przysiady, 

pompki, brzuszki – ciało na strój kąpielowy będzie gotowe 

szybciej niż myślisz! Pamiętaj, aby nagrać swoje ćwiczenia – mogą przydać się do 

zaliczenia z WF-u. 

Wielkanoc: Czas nie będzie twoim sprzymierzeńcem! Unikaj leniuchowania i 

wypatrywania pierwszego zajączka wielkanocnego w Tajemniczych Krzaczkach, a 

ułatwisz sobie wykonywanie obowiązków na czas. 
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Koziorożec | 22.12 - 19.01 

Akademia: Spokój i opanowanie to twoje motto w 

nadchodzącym okresie. Śmiało, podziel się dobrą passą z 

innymi, zorganizuj kółko wzajemnego wsparcia i pokrzep 

tych, którym brakuje humoru.  

Wielkanoc: Nie chcesz serniczka z rodzynkami na święta? 

Makowiec też nie leży w twoim guście? Uszanuj wybory 

innych i sam przygotuj alternatywy, które zadowolą twoje wybredne „ja”. 

Wodnik | 20.01 - 18.02 

Akademia: Jeśli klepanie doniczek w cieplarniach sprawia ci 

przyjemność, to doskonale! Pokłady pozytywnej energii 

przydadzą się przy brudnej robocie, jaką niewątpliwie jest 

grzebanie w ziemi. Twoje starania zostaną nagrodzone, a 

zadane prace nie sprawią ci większych problemów. 

Wielkanoc: Będziesz w wyśmienitym humorze do... doradzania! Wiosenna 

stylizacja? Ozdabianie koszyczka? Wybór koloru jajek? Wszystkie wątpliwości 

rozwiążesz w mig! 

Ryby | 19.02 - 20.03 

Akademia: W marudzeniu poczujesz się jak ryba w wodzie. 

Rażące słońce, pierwsze pyłki uruchamiające twoją alergię, 

brak mąki na naleśniki... Wszystko może stać się okazją do 

narzekania. Staraj się nie przeciążać tym swoich przyjaciół – 

każdy ma granice cierpliwości. 

Wielkanoc: Zadbaj o obuwie – twoje ostatnie wędrówki po Zakazanym Lesie 

odcisnęły na nim swoje piętno, a w zasadzie błoto. Wyobrażasz sobie wielkanocnego 

zajączka zostawiającego czekoladki w takich okolicznościach? My także nie... 
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Kącik artystyczny 

Prace z Rubinowego Wyzwania #1 - wiosna w am ramesville 

 

Autor: Alice Wright 

 

Autor: Ariana Grimm ze Slytherinu 
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Autor: Bethani Scamander z Hufflepuffu 

 

Autor: Carn Sangu z Hufflepuffu 
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Autor: Cecily Elton z Ravenclawu

 

Autor: Columbiana Mortinus z Hufflepuffu 
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Autor: Diana Muff z Hufflepuffu

 

Autor: Domingo Borgia ze Slytherinu 
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Autor: Hope Stew-Carter ze Slytherinu 

 

Autor: Kacper Moxley ze Slytherinu 
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Autor: Kate Cavendish z Hufflepuffu 

 

Autor: Larysa Lapointe z Gryffindoru 
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Autor: Leya Secret z Ravenclawu 

 

Autor: Lukas DeVis z Hufflepuffu 
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Autor: Mika Nexus z Ravenclawu

 

Autor: Moria Nerios 
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Autor: Olivia Slytherin 

 

Autor: Rita Prince z Hufflepuffu 
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Autor: Rosalie Schmitt 

 

Autor: Samanta Clarsson-Carter z Ravenclawu 
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Autor: Scarlett Drake z Ravenclawu 

 

Autor: Vesper De Laurentiis ze Slytherinu 
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Wasza twórczość 

Green Eyes  

Wavy hair, red shirt, white skin. 

Green eyes, can’t miss them, they attract. 

They attract like a trap, so be carefull. 

You fall, you stopped smiling, what you saw? 

So colorful and bright, isn’t she? 

She’s laughing, but you can’t, because you saw what you saw, 

In this green well, full of monsters. 

Autor: Nicola Le Strange 

 

 

Autor: Kacper Moxley ze Slytherinu 
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Starcie Tytanów  

W gabinecie profesorów wielka trwa narada, 

Kłóci się każdy z każdym, co Gucci, a co Prada, 

Zastanawiać się można, skąd u nich takie spięcia, 

Otóż było to nieco przed wydaniem przyjęcia. 

Szesnasta rocznica powstania AMR się zbliżała, 

Każda persona nauczycielska błyszczeć bardzo chciała, 

A nie można przecież na taką okazję włożyć byle czego, 

Więc z najlepszych sklepów kreacje pościągali, drogi kolego. 

Nie mogło się to wszystko, jednak skończyć dobrze, 

Bowiem każda dama chciała być, jak druga Beyonce, 

A każdy gentleman chciał być niczym George Clooney, 

Olśniewać uśmiechem i wyróżniać się w tłumie. 

Jak Amethyst z Arią za kieckę jedną chwyciły, 

Jak Crispin z Kazbielem do muszki się jednej przykleili, 

Jak Nathalina z Anley kolię jedną dorwały, 

Uwierzcie, że meble latały i nawzajem się wciąż łamały. 

W końcu i zaklęcia poszły sprawnie w ruch, 

Każdy chciał pokazać, że wygra wymarzony ciuch, 

Światła morderczych promieni latały po całym pomieszczeniu, 

A świeciło się ciągle tak, że epileptyk by uległ wzbudzeniu. 

Boje trwały i trwały, końca nie było widać, 

Świeżo wybrani prefekci wpadli, by zobaczyć co słychać, 

Bo słychać było wszędzie, nie zdziwiła ich zatem jatka, 

Postanowili więc działać, by ocalić przerażonego w kącie Kryształka. 

Jak jeden mąż, kierowali swe różdżki na wszelkie kreacje, 

Niszczyli je po kolei, wiedząc, że mają rację, 

I w ten oto sposób z najlepszych marek nic nie pozostało, 

A nauczyciele mieli nauczkę, bo jak widać im się nie należało. 

Autor: Kazbiel Thundershout 
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Strefa rozrywki 

Czas na nadsyłanie odpowiedzi upływa 17 kwietnia o 

godz. 2359. Konkursy wysyłajcie na sowę redakcji. Do 

udziału w zabawach zachęcamy także nauczycieli! 

Konkurs nr 1 

Waszym pierwszym zadaniem będzie przypisanie 

emerytowanemu profesorowi przedmiotu, jaki 

był przez niego wykładany w AM Ramesville. Jeżeli 

nauczał więcej niż jednego przedmiotu, to należy wypisać 

wszystkie. Za dobrą odpowiedź można otrzymać 2 

punkty/galeony, co w rezultacie daje 20 

punktów/galeonów. 

1. Marks Deymont 6. Emily Rose 

2. Troy Mickens 7. Przemek Fravell 

3. Rocco Sciovi 8. Ariana Smith 

4. Agnieszka Rainer 9. Nigel Croft 

5. Silena Avery 10. Dominique Cathville 

Konkurs nr 2 

Druga zabawa polega na rozszyfrowaniu 

absolwentów naszej szkoły oraz napisaniu, do 

jakiego domu należeli w trakcie edukacji. Za każdą 

dobrą odpowiedź można otrzymać 2 punkty/galeony, 

co w rezultacie daje 20 punktów/galeonów. 

1. OJ RGYE 6. EEANLH RWNBEO 

2. REPYC ASMELM 7. SILEA EVENIL 

3. XLAE RKAST 8. RELINKOA RYEG 

4. ANNYC LAEUDCRO 9. IYLL YAORTL 

5. ILLY OELC 10. URAAL GNREAW 
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