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Osobistości od 

drugiej strony: 

Sophie Mellark 

Poe 
 

Dzisiaj mamy zaszczyt rozmawiać z 

profesor Sophie Mellark Poe! *Wyciąga 

dłoń w stronę kobiety.* Na wstępie, 

powiedz nam jak to się stało, że 

zostałaś naszą redaktor naczelną? 

*uśmiecha się ciepło, wymieniając 

uścisk dłoni* Historia nie taka ciekawa, 

jakby mogła się wydawać *śmieje się 

cicho* Zwolniło się stanowisko po 

poprzedniej redaktor. Od początku 

mojej przygody z ŚMem działam w 

gazetce szkolnej, zawsze ciągnęło mnie 

do tego, więc z chęcią zaproponowałam 

objęcie tej funkcji przez moją osobę. 

Nie ukrywam, na początku było ciężko, 

ale koniec końców nie ma nic lepszego 

niż radość czytelników na nowe 

wydanie! 

*Przytakuje.* Hmm... Myślę, że 

wszyscy z niecierpliwością czekają na 

nowe numery! Co sprawia Ci 

największą trudność w tej pracy? 

O jeny... Wydaje mi się, że składanie 

wszystkich artykułów w całość. 

Niekiedy potrafi zająć to kilka dobrych 

godzin! Muszę przyznać także, że praca 

z wieloma osobami na raz bywa czasem 

kłopotliwa, jednak najczęściej to 

całkiem przyjemne *odgarnia włosy za 

ucho, wzruszając ramionami* 

*Podaje świeżo zaparzoną kawę i 

kruche ciasteczka czekoladowe.* Ooo, 

właśnie.... Jak wygląda praca nad 

takim nowym numerem?  

*z wdzięcznością wypisaną na twarzy 

częstuje się ciasteczkiem, upijając 

następnie łyk kawy* Choć nie jest to 

specjalnie skomplikowany proces, jest 

on zdecydowanie długi. Na początku 

odbywa się spotkanie, podczas którego 

omawiamy działy i terminy. Następnie 

jest czas na zbieranie artykułów, który 

najczęściej trwa około dwóch tygodni. 

Dopiero gdy mam wszystko, mogę z 

czystym sumieniem wziąć się do pracy, 

która przede wszystkim polega na 

korekcie artykułów oraz złożeniu ich w 

zgrabną i estetyczną całość. Jak 

wspomniałam zajmuje to sporo czasu 

*wzdycha ciężko* Ostatnim krokiem 

jest oddanie gazetki do dyrekcji - gdy 

dostanie od niej zielone światło, trafia 

do czytelników! 

*Również bierze łyk gorącej kawy i 

uśmiecha się z rumieńcem na twarzy 

do gościa* To teraz opowiedz nam o 

coś o przedmiotach, których nauczasz 

w naszej Akademii! 

*uśmiecha się szeroko* Od prawie roku 

nauczam Smokologii, a od pewnego 



 

czasu także Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami do spółki z 

wicedyrektorem Wandem. 

Zdecydowanie tworzymy najciekawszą 

parę Magizoologów *śmieje się 

serdecznie* Obydwa te przedmioty te 

przedmioty są ze sobą ściśle związane i 

myślę, że właśnie to czyni je 

wyjątkowymi. 

O tak! Wasza dwójka jest najlepsza! 

*Cicho chichocze.* A w czym czujesz 

się lepiej, w OnMS czy Smokologii? 

Może próbowałaś nauczać innych 

przedmiotów?  

Co to za pytanie! 

Ciężko mi zdecydować, 

gdyż Smoki to mój 

pierwszy oficjalnie 

nauczany przedmiot, 

zaś z OnMS daaawno 

temu zdałam staż, więc 

mam do niego 

ogromny sentyment. 

Każde z nich ma w 

sobie coś wyjątkowego 

i magicznego, dlatego 

traktuje je jak moje 

dzieciaczki i kocham po 

równo. Odpowiadając na drugie 

pytanie - owszem, próbowałam swoich 

sił w Eliksirach, jednak żaden ze mnie 

alchemik! Zdecydowanie lepiej czuję 

się między magicznymi stworzeniami 

*puszcza oko redaktorce, podkradając 

drugie ciastko*  

Oh... Czyli urodzona Pani Smokolog? 

*Uśmiecha się wesoło.* To w takim 

razie, który smok najbardziej skradł 

Twoje serce? 

*zakłada nogę na nogę i myśli się przez 

chwilę* Moje serce podbiły dwie rasy. 

Pierwszą jest Chiński Ogniomiot, 

zwany Leodrakonem. Być może to 

dlatego, że jako chińska rasa mieści się 

w moim azjatyckim kręgu 

zainteresowań. W każdym razie 

uwielbiam jego orientalny wygląd! 

Drugim gatunkiem jest Opal 

Antypodów, wywodzący się z Nowej 

Zelandii. Przede wszystkim woli doliny 

od gór - tu zdecydowanie się z nim 

zgadzam. Ma śliczne opalizujące łuski, 

a także nie jest specjalnie agresywny... 

*upija łyk stygnącej kawy* 

Muszą być naprawdę piękne! *Zgadza 

się ze zdaniem profesor.* Tak na 

koniec, czy chciałabyś 

kogoś pozdrowić?  

Pozdrawiam z całego 

serca moją ŚMową 

rodzinkę, wszystkich 

uczniów, którzy 

przewinęli się przez 

moje łapki i pozwolili 

się rozwijać coraz 

bardziej. Ściskam także 

dyrekcję i resztę kadry 

- dziękuję, że każdego 

dnia pozwalacie mi się 

poczuć w Akademii jak 

w drugim domu oraz za całe okazane 

wsparcie! *szczerzy ząbki w 

najszczerszym, a zarazem 

najpiękniejszym uśmiechu* 

Bardzo dziękuję, że mogłam mieć 

przyjemność z Tobą porozmawiać! 

Życzę powodzenia w dalszej karierze 

profesora i licznych sukcesów w 

redakcji. *Ściska ciepło na 

pożegnanie.* 

Również dziękuję! Kolejne z marzeń 

spełnione *chichocze, przytulając 

redaktorkę*



 

„Moja Lady Jane” C. Hand, B. Ashton & 

J. Meadows 
 

zdjęcie pochodzi z bloga Kraina Książką Zwana 

 

Edward jest królem Anglii. Tak się składa, że umierającym, a szkoda, bo ma raptem 

szesnaście lat i zamiast zastanawiać się, kto też odziedziczy jego koronę, wolałby 

raczej planować swój pierwszy pocałunek... Jane jest kuzynką Edwarda, który 

sporo czyta, ale nie przepada za romansami. Tym większy pech, że Edward 

postanowił ją spławić, oddając za żonę byle komu, żeby zapewnić sobie objęcie 

tronu. I ten narzeczony jest... jakiś dziwny. Gifford nie może jej pomóc, bo jej 

koniem. Codziennie o świcie staje się szlachetnym, królewskim rumakiem. Po czym 

zasypia o zmroku z pyskiem pełnym siana. Atmosfera się zagęszcza gdy Edward, 

Jane i G zostają wmieszani w niebezpieczną konspirację, w której gra idzie o 

wysoką stawkę - przyszłość królestwa. Nasi bohaterowie będą musieli zawiązać 

swoją własną konspirację. Ale czy zdołają wykręcić przeciwnikom numer, nim oni 

ukręcą im kark? Na szafocie? Toporem? 

Nie kojarzę wiele (o ile w ogóle) fikcji historycznej, ale takiej mającej faktycznie 

wiele odniesień do historii, przeznaczonej stricte dla młodzieży. Moja Lady Jane 

idealnie pasuje do tej kategorii, dodatkowo posiadając dużą dawkę humoru. 

Stwierdzenie "koń by się uśmiał" jest bardzo trafne i wcale niee-e-e jest końskim 

żartem. Nie da się nie pokochać tej książki! 

Autorki stworzyły wciągającą opowieść bazującą na historii lady Jane Grey, 

dziewięciodniowej królowej, dodając szczyptę humoru, romansu i oczywiście 

fantastyki. Społeczeństwo dzieli się na Nieskalanych i Ewianów. I to właśnie ci drudzy 



 

są w pewien sposób wyjątkowi. Dzięki temu powieść wiele zyskała, bo przecież 

wiadomo, że dzięki odrobinie magii wszystko staje się lepsze, czyż nie? 

Hand, Ashton i Meadows spisały się świetnie. Śmiem twierdzić, że skoro są 

trzy autorki i trzy narracje, każda z nich zajmowała się jedną. Od czasu do czasu 

pojawiało się także wtrącenie od Ladyjanistek (czyli autorek). Ponieważ historia ta 

jest opisywana w bardzo obrazowy sposób, dzięki czemu miałam wrażenie, iż oglądam 

film, takie komentarze były mile widziane i wyobrażone jako zatrzymanie sceny i głos 

dochodzący z niewiadomego miejsca. Świetne! 

Bohaterowie są ciekawie przedstawieni, każdy ma cechę wyróżniającą go na tle 

innych. Przykładowo, Jane kocha książki, a G jest koniem. Dzięki temu bardzo łatwo 

było zapamiętać kto jest kim. Oprócz dynastii Tudorów gościnnie pojawiają się inne 

znane postacie historyczne takie jak Maria Stuart, królowa Szkotów czy Henryk II, 

ówczesny władca Francji. Nie zapominajmy o siostrach Edwarda czyli (Krwawej) 

Marii oraz Elżbiecie I. 

Moja Lady Jane to bardzo dobrze wykreowana powieść "historyczna" dla 

młodzieży. Świetnie się bawiłam podczas lektury i bardzo możliwe, iż kiedyś do niej 

wrócę. A tymczasem zapraszam was do poznania tej koniastej książki. Będziecie rżeć 

ze śmiechu! 

 

"Zwierzchnik Kościoła Nieskalanych nie był uradowany decyzją króla, ale za 

każdym razem, gdy Rzym wysyłał edykt potępiający dekret królewski, Król Lew 

zjadał posłańca. Stąd powiedzenie: nie zjadaj posłańca." 

 

  



 

Pozalekcyjne życie dyrektora Wanda 
 

Czwórka przyjaciół wyszła z zamku, kierując się do Zakazanego Lasu, gdzie 

miał odbyć się ostatni kurs dzisiejszego dnia - Magiczne Safari u profesor Mellark 

Poe. Przez całą drogę żartowali i głośno rozmawiali, przez co nie raz zostali zbesztani 

przez któregoś z uczniów. Jednak gdy tylko pojawili się przed nauczycielką, każdy z 

nich udał się w swoją stronę. Anastazja, prefekt Testrali, udała się na sam przód 

razem z Evie, uczennicą Gromoptaków, aby dokładnie słyszeć słowa nauczycielki. 

Tymczasem Anisha, Hipogryfka, został na tyłach razem z Miu, koleżanką z domu. To 

nie tak, że uczyły się gorzej od koleżanek - po prostu nie musiały stać na samym 

przedzie, dobrze radziły sobie z nauką i nie wymagały od siebie tak dużo, jak 

pozostała dwójka. 

Po skończonych zajęciach, znowu czwórką, udały się do Kryształowej Komnaty 

na kolację. Na ten czasie musiały się jednak rozstać i usiąść przy stole swojego domu. 

Po skończonym posiłku zostały jednak dłużej na korytarzu, zastanawiając się, jak 

spędzą weekend. 

- Co powiecie na uwarzenie eliksiru upiększającego? Może komuś się przyda - 

wykrzyknęła Testralka, a cała reszta zachichotała. 

- To głupie. A może tak polatamy na hipogryfie? Słyszałam, że profesor Mellark 

Poe trzyma je gdzieś niedaleko zamku - zapytała z ekscytacją Anisha. 

- Z lękiem wysokości? W życiu! - pokręciła głową Miu, pokazując koleżance, 

żeby klepnęła się w czoło. - Już wolę… 

- A może by tak zakraść się do komnaty profesora Wanda i zobaczyć, co robi po 

zajęciach? – zaproponowała Gromoptaczka z chytrym uśmieszkiem. 

Sprzeczali się chwilę, jednak finalnie zgodnie pokiwali głowami. Evie 

uśmiechnęła się dumnie. Wstępnie ustalili, że spotkają się jutro o siedemnastej na 

szkolnych błoniach, a następnie każdy z nich odszedł do swojego dormitorium, 

zastanawiając się czy dobrze robią. 

 

Przyszła sobota. Evie i Anastazja chodziły wyjątkowo wyluzowane, w 

przeciwieństwie do swoich koleżanek, które cały dzień wymieniały kary, jakie mogą 

otrzymać za podglądanie nauczyciela, w dodatku dyrektora! Mimo wszystko 

zdecydowali się, że jednak to zrobią. W końcu raz się żyje! 

Wybiła godzina siedemnasta. Ana i Anisha już czekały na przyjaciółki na 

szkolnych błoniach. Kiedy wreszcie Miu oraz Evie się zjawiły, prędko ruszyły w stronę 

komnaty dyrektora Wanda. Nie wiedziały, czego mogą spodziewać się po tym 



 

nauczycielu, więc szli tam z szybko bijącym sercem i niemal na samych czubkach 

palców.  

Stało się. Znaleźli się dosłownie kilka centymetrów przed uchylonymi drzwi do 

pomieszczenia. Gromoptaczka przełknęła głośno ślinę i pochyliła się, zaglądając przez 

szparę w drzwiach. To co ujrzała sprawiło, że szybko odsunęła się, następie opierając 

o ścianę z rozszerzonymi źrenicami. Zmarszczyła brwi, spoglądając na przyjaciółki. Te 

zaś rzuciły sobie porozumiewawcze spojrzenia, po kolei zaglądając do środka. 

Anastazja zakryła usta dłonią, chichocząc cicho. Prefekt Hipogryfów ukłuła ją w bok, 

dając znać, żeby się uciszyła. Poskutkował jednak dopiero odgłos kroków 

dobiegających z niedaleka. 

Evie zerwała się jako pierwsza, ciągnąc Anishę za szatę, po czym ruszyła do 

biegu, który z pewnością zapewniłby jej wygraną w niejednym maratonie. Reszta 

dziewczyn odwróciły się i zauważając w oddali rude włosy profesor Carter, ruszyły za 

koleżankami. Zatrzymały się dopiero w Kryształowej Komnacie, zajmując miejsce w 

jednym z kątów. 

- Też to widziałyście? Proszę, powiedźcie, że nie miałam zwidów – powiedziała 

cicho Anastazja, łapiąc się za głowę.  

- Ja też, spokojnie – przytaknęła Evie, klepiąc przyjaciółkę po ramieniu.  

- Przecież to straszne! - pokręciła głową Anisha. 

- Przesadzacie – mruknęła Miu. 

Cała trójka wlepiła w nią pytające spojrzenie. Ta jednak skwitowała to tylko 

wzruszeniem ramion. Po chwili jednak wybuchły śmiechem, kręcąc głowami 

Widok, który zaszokował tak uczennice z pewnością był jedną z zabawniejszych 

rzeczy jakie kiedykolwiek widziały. Dyrektor Wand, wystrojony w swój żółty szlafrok z 

małymi borsuczkami i z czarną maseczką na buzi, podrygiwał wesoło w rytm jednej z 

piosenek Jęczących Wiedźm. Gdyby nie obejmowana przez niego funkcja, zapewne 

sprawdziłby się świetnie jako zawodowy tancerz! 

 

  



 

Niesamowite budowle fanów 

Quidditcha 
 

Czy czasem zdajecie sobie sprawę, że macie trochę wolnego czasu i nie wiecie co  

z nim zrobić? A jeszcze częściej pewnie zdarza się Wam, że macie ochotę na tysiące 

rzeczy, ale gonią Was obowiązki. Są jednak ludzie, którym brak czasu i cierpliwości 

wydaje się być niestraszny. To ich pomysłowości i wytrwałości, możemy oglądać 

tak niesamowite budowle. 

 

Co prawda Minecraft został już dawno ochrzczony 

przez internautów grą dla dwunastoletnich, 

niezrównoważonych dzieciaków, jednak niektóre budowle, 

które stawiają tam gracze są doprawdy imponujące. Ich 

wykonanie z pewnością wymaga wytrwałości i pracy. Ten 

stadion został wykonany przez gracza o nicku Dalaxys i został 

udostępniony do pobrania go do własnej gry. 

 

Każdy z nas bawił się kiedyś klockami Lego. Jednak 

mnie nigdy nie przeszłoby przez myśl, aby zbudować z 

nich coś tak wielkiego jak ten szczegółowy stadion. Na 

dodatek niektóre elementy tej budowli są ruchome… Efekt 

możecie zobaczyć sami na kanale twórców na YouTube: 

Stimpy's Stud Service (Lego creations). 

 

Autor poniższego zegarka, ChrysN, nie tylko sam go 

wymyślił, ale też stworzył instrukcję, która krok po kroku 

opisuje sposób, w jaki można stworzyć takie cudeńko samemu. 

Tak – ten zegarek naprawdę działa. 

 

A takie oto ciasto możecie 

zafundować na następne urodziny. Jeśli tylko będziecie 

gotowi wydać na nie 250 funtów, gdyż za taką cenę 

sprzedawane jest na stronie cakeology.net. 

 



 

Skrzacia kuchnia: Szpinakowa 

rozkosz dyr. Arii Carter 
 

Składniki:  

✓ 150g makaronu, 

✓ 1/2 cebuli, 

✓ 2 ząbki czosnku, 

✓ 1 łyżka oliwy, 

✓ 1/2 łyżki masła, 

✓ 150g szpinaku, 

✓ 1/3 szkl. śmietany 30%, 

✓ 1/3 szkl. tartergo parmezanu, 

✓ sól, 

✓ pieprz. 

 

 

Przygotowanie: 

1. Na patelni zeszklij cebulę pokrojoną w kostkę na wcześniej rozgrzanej oliwie i 

maśle, można doprawić do smaku solą. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i 

smaż całość jeszcze przez 2 minuty. 

2. Na patelnię dodaj szpinak i mieszając, podgrzewaj go, aż straci swoją objętość. Wlej 

na patelnię śmietanę i dopraw do smaku solą i pieprzem. Całość zagotuj. 

3. W międzyczasie ugotuj swój ulubiony gatunek makaronu tak, by był al dente. 

Całość połącz, dodaj 1/3 ilości sera, a resztą posyp gotowe danie. 

Smacznego! 

 

  



 

Ploteczkowy świat 
 

Kochani Wielbiciele Ploteczek! W tym wydaniu 

Najlepszego Emocjonującego Wydania Szkolnego 

Vogue Inaczej Luźny Legalny Ewenement, czyli 

NEWSVILLE macie okazję poznać nowy duet 

plotkarski, czyli siostry Skeeter, które na pewno 

dostarczą Wam ciekawych i nie zawsze prawdziwych 

informacji z Akademii Magii Ramesville. 

 

W poprzedni, piątkowy wieczór po zajęciach uczniowie byli świadkiem 

dziwnego zdarzenia – profesor Twisted Fate Iwanow Whiteowl, który zazwyczaj 

po skończonych zajęciach udaje się prosto do Wielkiej Sali, by odpocząć i spędzić czas 

z pozostałymi nauczycielami oraz uczniami, tym razem zamknął się w swoim 

gabinecie. Jednak nie to tak bardzo wstrząsnęło młodymi czarodziejami, a to, że nie 

zniknął w nim sam! Świadkowie zdarzenia twierdzą, że nie widzieli twarzy, ale 

mignęła im purpurowa szata i długie, jasne włosy. Nie wiadomo, kim była ta osoba, 

ale z pewnością była uczennicą z Domu Testrali. Czy profesor Mitologii Greckiej ma 

romans ze studentką? Kim jest ta osoba? I co na to dyrekcja, kiedy dowie się, że 

profesor, który przeważnie skrupulatnie przestrzega panujących zasad, teraz je nagiął 

dla przygody z uczennicą? 

* 

Pozostając w klimacie romansów, ostatnio doszły nas 

słuchy, że inny profesor, Mati Janicki po rozstaniu z 

Alanem Moonstone, także uczącym w naszej Akademii, 

pociesza się w ramionach kobiety! Niestety nie dotarłyśmy 

do informacji, kim jest szczęśliwa wybranka, jednakże 

profesor Dywinacji Praktycznej wymyka się do niej co 

wieczór, zaś o poranku nosi ślady lekko różowej pomadki i 

zapach delikatnych, kobiecych perfum, a to tylko potwierdza 

nasze spostrzeżenia. Czyżby wraz z wakacjami w szkolnych 

murach zapanowała miłość? A co ze złamanymi sercami 

innych? 

* 

Uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że w czasie ostatnich tygodni dwóch 

profesorów w naszej placówce zaniedbało swoje obowiązki związane z prowadzeniem 

zajęć – są to Crispin Stewart oraz Alexander Collotye. Według oficjalnej wersji 

załatwiali ważne sprawy w Ministerstwie Magii i zdobywali różne zezwolenia, jednak 

w różnych zakamarkach zamku można usłyszeć coś zupełnie innego, a mianowicie, że 



 

obaj czarodzieje celowo i z rozmysłem nie przychodzili na lekcje i ten czas 

wykorzystywali, by w tajemnicy przed wszystkimi knuć o przejęciu szkoły i 

zniewoleniu jej najgroźniejszego obrońcy – Kryształka wraz z jego opiekunką, 

Amelie Carter-Moore. Skąd u obu profesorów wzięła się taka chęć dominacji i 

żądza władzy? Czy Kryształkowi i dyrektor Carter-Moore naprawdę grozi 

niebezpieczeństwo?  

* 

W Kryształowej Komnacie gości ostatnio ciekawy 

osobnik zwany Tygryskiem Simonem. Kim on jest? Już 

tłumaczymy! To podopieczny profesora Alexandra Collotye, 

z którego pomocą najwyraźniej chce przejąć Ramesville. 

Simon w swoim miłym i uroczym zachowaniu zrzesza sobie 

coraz większe grono fanów, a zapracowany Kryształek traci 

w oczach wszystkich. Ulubieniec Arii Carter po kilku 

skandalach z handlem Jingle-Jangle na terenie Akademii 

próbuje odzyskać dobry wizerunek i pomaga każdemu w 

zamku, jednakże Tygrysek wciąż pragnie odebrać mu tytuł 

najlepszego skrzata. Obawiamy się, że może dojść do bójki 

między botami. Gdybyście znali termin walki - koniecznie 

szepnijcie słówko redakcji Newsville, a na pewno się tam 

pojawimy i napiszemy o tym artykuł! 

* 

Najwierniejszy pomocnik dyrekcji, Kryształek, który zajmuje się m.in. 

sprzątaniem zamku, zauważył ostatnio niepokojące wydarzenia w Akademii, które 

systematycznie się powtarzają – w nocy na korytarzach pojawiają się paskudne, 

wodniste, śmierdzące plamy. Po „głębszej” analizie doszedł do wniosku, że to bez 

wątpienia są czyjeś odchody! Idąc tropem śladów, dotarł na trzecie piętro, gdzie 

znajdowało się wejście do dormitorium Gromoptaków. Od początku semestru 

jedna z wychowanic tego Domu, Evie Sevine, dawała do zrozumienia, że powinni 

być Sraczkolotami. Czy podejrzane, śmierdzące, nocne akcje mają coś z tym 

wspólnego? Czy zanieczyszczanie zamku jest sprawką uczniów Domu Gromoptaka, 

czy może ich patron – zdenerwowany taką obrazą, jaką jest porównanie go do 

Sraczkolota – postanowił się zemścić i narobić im problemów? O co w tym wszystkim 

chodzi? 

* 

Czemu ostatnio wszyscy w zamku chodzą strasznie niewyspani? My wiemy i 

jesteśmy gotowe się z Wami podzielić każdą ważną informacją! Jeśli sypiacie jak 

zabici i nie wiecie o co chodzi - już tłumaczymy! Ostatnie dni w Ramesville były 

ciężkie dla osób, które mają lekki sen. Całymi dniami i nocami ktoś puszczał muzykę i 

okropnie wył, zakłócając ciszę nocną. Jak do tego doszło? Otóż w dormitorium 



 

Testrali uformowała się grupa, która przeprowadza 

próby oraz treningi w każdej wolnej chwili. Nazywają się 

"Magical's Child" na wzór jakiegoś mugolskiego zespołu i 

wyją! To znaczy próbują śpiewać wymyślone wcześniej 

piosenki. Z czego wiemy, prowodyrkami tego 

przedsięwzięcia są Lily Carter, Gabrielle Simpson 

oraz Anastazja Miller. Jak na to wpadły, niestety nie 

wiemy, jednak jeśli w szkole znajduje się ktoś, kto potrafi 

śpiewać, to prosimy - niech da lekcje tym dziewczynom! 

* 

Jak donosi nasz informator z dormitorium Hipogryfów, szykują się tam 

rewolucje. Dwie nowe opiekunki, przypadkiem obie o nazwisku Carter, już 

zadomowiły się w Pokoju Wspólnym i wręcz zmuszają uczniów do brania udziału w 

konkursach, zabawach oraz kursach. Pod presją biedne Hipogryfy nie śpią po nocach, 

dodatkowo dobija je fakt, że są oddzielone od swoich przyjaciół w innych domach. 

Miu Hayashi, prefekt domu już rozpoczęła kampanię przeciwko uciskowi 

Hipogryfów, zrzeszając całe Ramesville. Od teraz każdy biorący udział w konkursie 

może przekazać 5% swoich punktów oraz galeonów na rzecz podniesienia się ze 

słabego startu w klasyfikacji. Datki można przekazywać od dzisiaj, nie wiemy jednak 

kiedy cała akcja się zakończy i jaki będzie miała wynik. Bądźcie jednak pewni, że 

mamy w planach obserwować, jak wszystko się rozwija! 

 

  



 

Nieco więcej o Filiusie Flitwick 
 

Flitwick to czarodziej półkrwi o goblińskich 

korzeniach urodzony 17 października 1929 roku. W 1940 

roku zaczął uczęszczać do Hogwartu. Tiara wahała się, czy 

przydzielić Filiusa do Gryffindoru czy może Ravenclaw, ale 

jak pewnie wiecie, ostatecznie padło na Ravenclaw.  

Bardzo możliwe jest, że był nawet prefektem swojego 

domu, a nawet prefektem naczelnym. Za młodu był 

mistrzem pojedynków oraz osiągnął bardzo dobre wyniki z 

SUMów i Owutemów.  

Około 30 lat po zakończeniu nauki w Hogwarcie 

wrócił tam, aby nauczać zaklęć i uroków, został również opiekunem domu, w którym 

był - Ravenclaw. Ze względu na swoje korzenie Flitwick nie należał do osób 

najwyższych, a wręcz przeciwnie - był bardzo niski. Jego oczy były niebieskie, a włosy 

brązowe, chociaż jak się pewnie domyślacie na starość zrobiły się siwe.  

Zawsze starał się być fair wobec uczniów, aby żaden nie czuł się pokrzywdzony. 

Nie dawał szlabanów, ale za to odliczał punkty za różne przewinienia. Rozdawał 

również dodatkowe prace domowe dla uczniów, którzy wykonali niestarannie swoją 

pracę. Był osobą, która posiada poczucie humoru i lubi sobie pożartować z innymi 

ludźmi. Można też powiedzieć, że był dość wrażliwy czy emocjonalny. Przykładowo, 

gdy Ginny Weasley została zamknięta w komnacie tajemnic, profesor po prostu się 

rozpłakał lub gdy Umridge naśmiewała się z tego, że nie jest osobą wysoką było mu 

bardzo smutno oraz był wściekły.  

Wzbudzał ogromny szacunek uczniów i 

innych nauczycieli pomimo swojego małego 

wzrostu i jest to godne podziwu. Starał się 

pomagać każdemu, gdy tylko mógł. Spokojnie 

można nazwać go potężnym czarodziejem, znał 

wiele skomplikowanych zaklęć, które nie każdy 

byłby w stanie opanować. Poza zaklęciami radził 

sobie świetnie z innym przedmiotem, a właściwie 

transmutacją, która nie należy do najłatwiejszych.  

W 1993 roku został dyrygentem chóru w 

Hogwarcie. 

 

  



 

Czerwony kapturek – co i jak? 
 

Czerwony kapturek 

Klasyfikacja MM: XXX 

Czerwony kapturek kojarzy nam się z wesołym, karłowatym człowiekiem, 

potocznie zwanym dzieckiem, które w koszyczku niesie dla babci jedzenie. Nasz 

magiczny kapturek może i jest karłowaty, a zamiast koszyczka ma pałkę – ale to tyle 

podobieństw! Jest dużo bardziej agresywny od swojego bajkowego imiennika. Bez 

problemu może stłuc pałą człowieka na śmierć! Jednak wystarczy unikać miejsc, w 

których przelano ludzką krew, szczególnie zwracając uwagę na Europę, bowiem to 

tam spotykamy te kreatury. 

Rada Magizoologa: Jeżeli jakimś cudem znajdziesz się na zagrożonym 

terenie, wyjmij różdżkę i przypomnij sobie proste zaklęcia i uroki, bowiem działają 

one na kapturki zdecydowanie lepiej niż wątpliwy eliksir miłości. 

 

 

  



 

Humor z murów naszej szkoły 
 

 

[20:03:37] Rita_Prince: Mamiś, 

zostań uczniem  

[20:03:52] Amelie_Carter: Mam 

się zapisać?  

[20:03:56] Helena_Browen:  

[20:03:58] Amelie_Carter: 

Postawie sobie W  

[20:04:04] Helena_Browen:  

[20:04:04] Mati_Janicki: Amelcia! 

Ale by było ciekawie czytać Twoje 

praktyki na Wróżki!  

[20:04:17] Rita_Prince: Dodaj 

nam 4329784698216413489 

Punktów  

[20:04:28] Rita_Prince: Byłby 

nowy rekord  

*** 

[20:07:02] Helena_Browen: 

[Wyjmuje na stół kakao i obiecane 

ciasteczka.] Możecie żreć 

[20:07:12] Rita_Prince: *Żre* 

[20:07:16] Mati_Janicki: xD 

[20:07:17] ThomasFoster: *żre* 

[20:07:22] Mati_Janicki: [Żre jak 

reszta.] 

[20:07:30] Mati_Janicki: [Czeka, 

aż Amelka zacznie żreć.] 

[20:07:34] Amelie_Carter: 

[kradnie i chowa] 

[20:07:36] Helena_Browen: 

[Ładnie żrą.] 

*** 

[21:57:59] AriaCarter: [Zerka.] 

[21:59:07] Anastazja.Miller: [Pacza 

na Arię, która zerka.]  

[21:59:45] AriaCarter: [Zerka na 

Anę, która pacza na nią jak zerka.]   

[22:00:31] Mercury_Cartier: 

[Pacza na  Arię, która zerka na Anę, 

która pacza na Arię, która zerka] 

*** 

[11:20:19] Mati_Janicki: [Pacza.] 

[11:20:56] AriaCarter: [Zerka na 

Matiego, który pacza.] 

[11:21:14] Alexander: *zerka na 

Arielkę, która zerka na paczącego 

Matiego*  

[11:21:40] Mati_Janicki: [Zerka na 

Ariełkę i Alexa, którzy to na niego 

paczają.]   

[11:21:47] Evie_Sevine: *zerka na 

Alexa, który zerka na Arię, która zerka 

na paczącego Matiego*  

[11:22:30] AriaCarter: [Zerka na 

Evie, która zerka na Alexa, który 

zerka na nią zerkającą na paczącego 

Matiego.] 

[11:23:02] Mati_Janicki: [Pacza na 

Ariełkę, zerkającą na Evie, która zerka 

na Alexa, zerkającego na Ariełkę, 

która pacza na niego.] 

[11:25:57] Evie_Sevine: *pacza na 

Matiego, który myśląc o paczaniu 

paczy na Arie, która pacza na nią, 

która pacza na Alexa, który pacza na 

Arię, która pacza na Matiego 

paczącego na Arię* 

[11:27:49] Mati_Janicki: [Pomyślał 

sobie o Arii, nie tylko od strony jej 

myśli, ale po chwili przeniósł wzrok na 

Evie, która paczała na niego, a on 

myślał o paczaniu na Arię, która to 



 

paczałą na Evie, a ta z kolei paczyła 

na Alexa, który pacza na Arię, 

paczającą na niego, który to paczał na 

swoją krulofą.] 

[11:28:47] AriaCarter: [Zerka na 

Matiego, którego wzrok był 

skierowany na Evie, która pacza na 

Matiego, który pacza na nią zerkającą 

na Evie, zerkającą na Alexa, który 

pacza na nią, zerkającą na Matiego 

paczącego.] 

[11:30:51] Mati_Janicki: Przez ten 

wyraz "zerkając" mój mózg się 

rozpływa! [Wyznał, po czym spojrzał 

na Arię, która pacza na niego, którego 

to wzrok był skierowany na Evie, 

paczającą na niego, który spoglądał 

na Evie, zerkającą na Alexa, który to 

zerkał na Arię, zerkającą na niego, a 

ten zerkał też nia nią.] 

[11:31:02] Evie_Sevine: *pacza na 

Arię, która zerka na Matiego, który 

paczał na nią, ale przenosi na krótko 

wzrok na Alexa, który nie jest już 

wzrokowany, ale pacza na Arię 

paczącą na Matiego* 

[11:32:55] Alexander: *zerka na 

siebie*      

*** 

[22:33:35] Patrycja_Whiteowl: 

CZEKOLADAA!!! 

[22:33:45] AriaCarter: PIZZA!!!! 

[22:33:56] Paula_Rodriguez: 

CZEKOLADOWA PIZZA!!! 

*** 

[22:33:51] Alexander: i kupiłem 

sobie 

[22:33:53] Alexander: te no 

[22:33:58] Alexander: takie małe 

pierożki włoskie 

[22:34:00] Alexander: z szynką 

[22:34:01] Alexander: serem 

[22:34:05] Alexander: i czymś tam 

jeszcze 

[22:34:05] AriaCarter: z szybką  

[22:34:10] AriaCarter: SZYBKĄ 

HAHA CO 

[22:34:15] Anastazja.Miller: 

XDDDDDDDD 

[22:34:17] AriaCarter: z szynką * 

[22:34:17] Anastazja.Miller: 

PIEROGI Z SZYBĄ     

[22:34:24] Paula_Rodriguez: 

XDDDDD 

[22:34:26] AriaCarter: szklane 

pierogi 

[22:34:28] AriaCarter: super fit 

[22:34:31] Paula_Rodriguez: Tego 

jeszcze nie bylo xD 

[22:34:33] Patrycja_Whiteowl: 

Mamma mia!!!     

[22:34:33] AriaCarter: 0 kalorii 

*** 

[00:00:24] Luitta_Rythel: Czemu 

macie dwa boty? 

[00:03:35] AriaCarter: to bot Alexa 

;v     

[00:03:39] AriaCarter: w sensie 

Tygrys 

[00:04:39] Luitta_Rythel: A drugi? 

    

[00:05:01] Berenika: Kryształek jest 

szkolny 

[00:05:07] Berenika: ignorantko :( 

XD     

[00:05:14] Berenika: jesteś w 

kryształowej komnacie 

[00:05:20] Berenika: można się 

domyślić  XD 

*** 

[00:15:10] Berenika: amr już mi 

dało wiedzę! 

[00:15:18] Berenika: Aria mnie 

eliksirów uczyła :( XD     



 

[00:16:53] AriaCarter: współczuję 

[*] 

[00:17:02] Leyla_Belikov: no ja też! 

[00:17:04] Berenika: też sobie 

współczuję 

*** 

[17:40:06] AriaCarter: omg 

transmisja na tvp padła 

[17:40:10] AriaCarter: pewnie gol 

będzie XD      

[17:40:13] Anastazja.Miller: Gol 

był 

[17:40:14] Anastazja.Miller: XD 

[17:40:16] AriaCarter: COOOO 

[17:40:21] Anastazja.Miller: no 

[17:40:24] Anastazja.Miller: dla 

tych drugich 

[17:40:44] AriaCarter: wiedziałam 

[17:40:46] AriaCarter: bo nie 

patrzyłam 

[17:40:47] Anastazja.Miller: 

Znaczy tak myślę, bo mój tata zaczął 

krzyczeć "GOOOOL" a potem "NOOO 

NIE"  

[17:40:51] AriaCarter: dlatego 

bramkę stracili 

[17:41:14] AriaCarter: omg to 

samobój był 

*** 

[17:50:25] Mati_Janicki: [Nadal 

czeka.] 

[17:50:31] uroczy_morderca: 

[Najpierw mnie ignoruje a teraz czeka 

aż mu odpiszę ] 

[17:50:39] Anastazja.Miller: Może 

kiedyś Cie odwita, Mati :v  

[17:51:00] SophieMellark: ojoj 

[17:51:04] Mati_Janicki: [A też se 

"phihnie", bo tak.  ] 

[17:51:20] SophieMellark: phihnie 

omg      

[17:51:31] Anastazja.Miller: 

[Obserwuje jak Natasha i Mati na 

siebie phihają  ]  

[17:51:40] AriaCarter:  

[17:51:51] Mati_Janicki: [Czeka, aż 

ona odphihnie na niego, a on będzie 

mógł znowu sobie phihnąć na nią.] 

*** 

[17:59:09] AriaCarter: to gdzie ty 

tych sukienek Matełusz szukałeś 

[17:59:33] Mati_Janicki: W 

internetach!  

[17:59:34] uroczy_morderca: Też 

się zastanawiałam 

[17:59:45] Mati_Janicki: 

Wpisałem... Po polsku - nic, po 

angielsku - nic...  

[17:59:49] Mati_Janicki: 

Spróbowałem zatem po niemiecku... 

[17:59:51] Mati_Janicki: I co? 

[17:59:52] Mati_Janicki: Też nic... 

[17:59:54] AriaCarter: ._____.     

[17:59:56] Mati_Janicki:   

[17:59:58] SophieMellark: 

xddddddd     

*** 

[18:17:43] Anastazja.Miller: 

Zawsze mam tak, że jak wyłączę mecz 

     

[18:17:45] Anastazja.Miller: to 

trafiają 

[18:17:47] Anastazja.Miller:  

[18:17:55] AriaCarter: ANA 

WYŁĄCZAJ 

[18:17:59] Anastazja.Miller: TAK 

ZROBIĘ.  

[18:18:00] AriaCarter: gorzej jak to 

Senegal trafi xD  

[18:18:01] Caitriona_Ravassa: 

Ana to jak będzie akcja Polski to 

wyłącz xD 

*** 



 

[18:19:12] Anastazja.Miller: Milik 

ma gorszy dzień 

[18:19:14] Anastazja.Miller: 

tydzień 

[18:19:16] Anastazja.Miller: 

miesiąc 

[18:19:17] Anastazja.Miller: rok     

[18:19:18] Anastazja.Miller:  

[18:19:20] Seshru: Życie 

*** 

[18:23:13] AriaCarter: chyba nie 

jestem już polką 

[18:23:16] AriaCarter: po tym 

meczu ._. 

*** 

[19:09:45] Efraim_Nores: Są stoły 

dla gości? Czy mam się wepchać gdzieś 

do stołu dla uczniów? 

[19:09:52] Caitriona_Ravassa: Naw

et jeśli nie, to i tak je pewnie poznamy 

:D     

[19:09:55] dyr_Amelie_Carter: goś

cie siedzą na podłodze 

[19:09:58] dyr_Amelie_Carter: 

 

*** 

 [21:06:56] Lily_Carter: Zbieracie 

naklejki piłkarzów?  

[21:07:07] Seshru: Tak  

[21:08:04] Lily_Carter:  

[21:08:16] Alexander:   

[21:08:27] Anastazja.Miller:  

[21:08:31] Evie_Sevine:   

[21:08:34] Anastazja.Miller: Owwu

ję też chociaż nie zbieram!     

[21:08:43] Lily_Carter: Ana, 

zepsułaś ciąg owwów 

*** 

[17:31:35] Caitriona_Ravassa: Ana 

wciąga sól już od dzieciaka, to 

organizm się przyzwyczaił  

[17:35:43] Anastazja.Miller: Ah, ja 

dalej mam tego away'a XD 

[17:35:52] Anastazja.Miller: Cait, 

to był przypadek.      

[17:36:02] Anastazja.Miller: Nie 

moja wina, że byłam głupim 

dzieckiem  

[17:36:13] Anastazja.Miller: A ten 

away to tak na pamiątkę.  

[17:37:15] Caitriona_Ravassa: An, 

wypieranie się to niebezpieczny 

sygnał, pokazujący, że uzależnienie 

może być poważne   

*** 

[16:50:45] AriaCarter: Nat, pani 

dyrektor nie myśli w ogóle  

[16:52:06] Ksiezniczka_Natasha:  

To jak została panią dyrektor?  

[16:53:06] AriaCarter: nie wiesz? 

nazwisko  

*** 

[20:29:50] Alexander: 3. Był 

historykiem, jako pierwszy zapisał w 

księdze informacje o eliksirach 

klasycznych, a także opisał Korę 

Drzewa Wiggen.     

[20:29:59] _Nereida_Wengs_: hist

oryk 

[20:30:01] _Nereida_Wengs_: o 

imieniu 

[20:30:02] _Nereida_Wengs_: i 

[20:30:03] _Nereida_Wengs_: naz

wisku 



 

[20:30:06] _Nereida_Wengs_:  

oczywiscie 

[20:30:07] _Nereida_Wengs_: był 

to 

[20:30:10] Alexander:   

 

[20:30:12] _Nereida_Wengs_:  

bardzo 

[20:30:13] _Nereida_Wengs_:  

mądry 

[20:30:15] _Nereida_Wengs_:  

i znany 

[20:30:16] _Nereida_Wengs_:  

historyk 

[20:30:21] _Nereida_Wengs_:  

ceniony  

 

 

  



 

Wakacyjne kursy 
Caitriona Ravassa 

 

Chciałabym elokwentnie wywód zacząć, 

a następnie go prowadzić, fasonu nie tracąc; 

przyznam jednak, że to będzie trudne do zrobienia: 

wybicie z rytmu wynika z mojego zachwycenia. 

Na Dywinacji poznam z pewnością technik wróżenia wiele, 

ale i bez nich przewiduję, że podczas tego lata będzie wspaniale - 

na Wibracji dowiedziałam się, że z urodzenia uparte ze mnie cielę, 

więc mojego zdania nie zmienicie (swoją drogą, kocham Testrale!) . 

Entuzjaści Mitologii mogą się szczypać z niedowierzania: 

bo oto i Grecką, i Nordycką poznać możliwość mają! 

Ci zaś za nią nieprzepadający, dla teorii zbalansowania 

na Magicznym Safari w praktyce wyjątkowe stworzenia poznają! 

O praktyce mówiąc - na Quidditcha zajęciach 

na miotłę możesz wskoczyć, i działać na boisku! 

I na Wakacjach z Duchami nie zaśniesz w Morfeusza objęciach - 

co lekcję coś nowego, to w więzieniu, to w zamczysku… 

Miłujący stworzenia, liczę, że mocno się trzymacie: 

W jaskini Draconida bowiem życie smoków poznacie! 

A może i po kursach sami zamienicie się w stworzenie? 

Choć tylko w niemagiczne - na Magopatologii czeka informacji pogłębienie! 

Ten zaś, kto na zgłębianie Tajemnic Mugolskich Ziół i Przypraw się zdecyduje, 

już nie będzie ich “zielskiem” nazywał - gwarantuję! 

Na jeszcze innym kursie Sekrety Rytualistyki sobie przybliżycie; 

i naprawdę - niektórymi obrządkami ułatwicie sobie życie! 

Podczas Klimatycznego Magicznych Placówek Zwiedzania 

z pewnością znajdzie się chwila do zrelaksowania! 

A jakby jeszcze komuś zabawy było mało - 

na Happy Rames może “wbić”, zapraszam, śmiało! 

Jeśli, doprawdy, jeszcze kogoś nie przekonałam, 

to chyba zamiast jego serca tam puka nienaruszalna skała! 

Teraz jednak już się kończy moich słów rzeka 

kolejna bowiem wspaniała lekcja właśnie na mnie czeka! 
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Magiczna Pani radzi 
 

Drodzy uczniowie i nauczyciele, 

Chyba nie tylko mi czasami nie chce zwlec się z łóżka, a jak to zrobię, to humor 

zniża się do zerowego poziomu. Zaciskam zęby, wstaję, robię wszystkie podstawowe 

czynności poranne i to, co zwykle. Każdego dnia, zwykle wieczorami, obiecuję sobie, 

że w końcu zacznę tworzyć coś nowego, coś fizycznego, ale także coś w głębi siebie. 

Cóż… Może raz to wyjdzie, ale zazwyczaj jest tak, że siedzę sobie w swojej wygodnej 

skorupce i nie robię nic pożytecznego, byle tylko „jakoś przeżyć dzień”. 

Czemu człowiekowi nie chce wstawać się z łóżka? Myślę, że ma w tym swój 

wpływ brak perspektywy, planów na przyszłość, a także monotonia tego życia, jakie 

niestety wiedzie go ku upadkowi. Bo czy zadowala nas życie, w którym robimy w 

kółko to samo? 

Czy umierając jutro, moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że nasze życie było 

szczęśliwe? 

W tym problem. Większość ludzi nie mogłaby tego przyznać. Odkładamy wiele 

spraw na później, licząc że kiedyś może tego dokonamy. Los jest nieprzewidywalny, 

więc nigdy nie wiemy, co nas czeka. Dlatego to, co jest dla nas ważne, to czego 

oczekujemy od siebie, to czego pragniemy, marzymy o tym, spełnijmy już dziś. Nie 

chodzi mi o jakieś dalekosiężne plany, ale to, co naprawdę możemy zrobić już teraz. 

Każdego dnia mam zamiar rysować portrety ludzi, nie wychodzi mi najgorzej. 

Zabieram się do tego każdego dnia, ale zawsze znajduję jakąś wymówkę. Tu za mało 

czasu, a tu sobie poczytam, a tu może coś pooglądam. Tak mija dzień za dniem i każde 

moje nowe przedsięwzięcie legnie w gruzach. Rysowanie, pisanie opowiadań i wierszy 

na konkursy, nauka by potem zdać maturę i iść na dobre studia. To błahostki… Ale 

przede wszystkim obiecuję sobie wciąż na nowo, że będę dobrym człowiekiem. 

A potem nadchodzi dzień, gdzie zaczynam go prawie codzienną kłótnią z 

rodzicami, potem zdenerwowanie na bliskie mi osoby, złe samopoczucie w szkole i 

wszystko sprowadza się do jednego: powód by wstać. Bo w snach wszystko staje się 

łatwiejsze. 

Więc czym jest mój powód by wstać z łóżka? Jedynie wiarą na lepsze jutro. To 

kółko, bo wciąż jest to samo, ale wiara jest wiarą i jej nigdy za wiele. Wy także musicie 

odnaleźć w sobie coś takiego i brnąć do przodu, po marzenia. Nigdy się nie 

poddawajcie i spełniajcie swoje pragnienia. Pamiętajcie: ograniczenia są tylko w 

naszej głowie. 

Magiczna Pani. 

 



 

Wierszykowy kącik 
 

Przed Wami trzy niezwykłe wiersze o Akademii Magii Ramesville, napisane przez 

nasze zdolne uczennice, które pochwaliły się swoimi zdolnościami w ostatnim 

konkursie 

 

 

Za górami, za lasami, za odległymi dolinami, 

W miejscu, gdzie Puchoni rzucali żetonami, 

Mieszkała gromadka ludków magicznych, 

Przez zabawę nabawili się odcisków licznych. 

Pewnego dnia przyszedł do nich skrzat zabawny, 

Piękny i uroczy, Kryształkiem zwany z dawny. 

I uśmiechy gościły na ich twarzach długo, 

I niech tak zostanie na zawsze. 

- Lily Carter – 

 

 

Po spis ckliwostek chętnie wyciągnęłabym dłonie, 

bo w takich konkursach trzeba ruszyć za serce, no nie? 

Odpuszczę to jednak sobie; nie będę w bawełnę owijała, 

ta oto osoba do AMR dopiero kilka dni temu przyleciała. 

Stężenie życia w Kryształowej Komnacie 

przekracza dopuszczalne normy. Naprawdę, no ja Cię... 

a nuż się ktoś odzywa i wtrąca swoje słowo, 

ale w sumie to fajne, jest przyjemnie, lajtowo. 

Na lekcjach ludzie są baaardzo aktywni, 

i ogromnie klimacą - (czasem jesteście dziwni!). 

Długością niektórych mini-esejów jestem prawie przytłoczona! 

Od czytania kiedyś "siądą" mi oczy. (a nuż przez to napiszę "*umiera Caitriona*"). 

- Caitriona Ravassa – 

 

  



 

Ramesville w mym życiu się pojawiło, 

wieczorem wolne godziny ustawiło, 

by na zajęcia zdążyć wszędzie, 

zawsze z zegarkiem ruszam w pędzie. 

 

Odrywa mnie od rzeczywistości, 

pociesza gdy mam dzień pełen złości, 

uczy rzeczy niestworzonych, 

ale i przydatnych w realiach "ulubionych". 

Poznać tu wielu mogłam świetnych ludzi, 

drugą rodzinę mieć, i śmiać się, i trudzić. 

Choć już czuję się dojrzalej, 

to nie dorosłam wcale. 

Ale tutaj nie ma to znaczenia, 

w Rames jest inny tok myślenia. 

W skrócie - AMR to jest odskocznia, 

czy to na wróżbiarstwie wyrocznia, 

czy na numerologii wibracja, 

święta jest moja racja. 

AM Ramesville jest dla mnie ważne, 

ponieważ wspomnienia stąd każde 

są tylko pozytywne, są śmieszne, są dobre, 

więc poleciłabym te progi skromne, 

każdemu kto pragnie wielkiej przygody 

lub szalone rzeczy przychodzą mu do głowy. 

Tak się bawi AMR! - mogłabym krzyczeć, 

bo choć to tylko chat w internecie, odmienił moje życie. 

- Evie Sevine – 

 

  



 

Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji najpóźniej do 

10 lipca do godziny 23. Nauczyciele także mogą brać 

udział.  

Konkurs 1 

 

Przed wami znajdują się rozsypanki wyrazowe – 

dotyczą one patronusów postaci z serii HP. Waszym 

zadaniem jest odgadnięcie, o jaką postać chodzi oraz 

przyporządkowanie jej do konkretnej osoby. Za 

poprawną odpowiedź macie szansę otrzymać 2 punkty i 

2 galeony, w związku z czym łącznie do zdobycia jest aż 

20 punktów i 20 galeonów. 
1. DORBEINKA 

2. CASIAŁ 

3. ELEJŃ 

4. KDIZ 

5. CĄAZJ 

6. TAMUM HOTYCŁAW 

7. IKENFS 

8. ŚYR 

9. DAYRW 

10. LIKW 

 

 

Konkurs 2 

Waszym zadaniem będzie przedstawienie wakacji 

w AMR. Forma jest dowolna – może to być piosenka, 

wierszyk, opowiadanie czy rysunek. Każda nadesłana 

praca zostanie nagrodzona 15 punktami i 15 

galeonami, natomiast trzy najlepsze prace otrzymają 

dodatkowo bonus w postaci 5 punktów i 15 galeonów 

oraz pojawią się w najbliższym wydaniu Newsville. 
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