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Osobistości od 

drugiej strony:  

Nicolas Wand 

Dziś mam przyjemność rozmawiać z 

naszym kochanym dyrektorem 

Nicolasem Wand. *Uśmiechnęła się do 

niego uroczo.* Jak Pan się czuje w gronie 

pedagogicznym, gdzie w większości 

dominuje płeć piękna? 

Dzień dobry! Odkąd pamiętam w kadrze 

dominowały kobiety, choć dopiero w tym 

semestrze zostało nas, mężczyzn, tylko 

trzech. Jest to dosyć... ciekawe 

doświadczenie. *Unosi brew i uśmiecha 

się lekko.*    

*Zaśmiała się lekko* To może wróćmy do 

Pana początków w ŚM i naszej szkole. 

Jak one wyglądały?    

Moje początki w ŚM i AMR wyglądają tak 

samo. To Ramesville jest moją pierwszą, 

ukochaną szkołą od końca 2014 roku. 

Pamiętam, jak od 12 w południe do 19:51 

próbowałem zalogować się na czat, męcząc 

Crispina, a gdy już udało mi się 

zalogować... Jedynie zrobiłem w jego 

kierunku minę i nie odzywałem się kilka 

dni. *Zaśmiał się głośno.* 

*Roześmiała się radośnie.* Widzę, że miał 

Pan dyrektor ciekawy początek! A jak to 

się właściwie stało, że został Pan 

dyrekorem? 

*Uniósł brwi tak wysoko, że prawie 

odleciały do ciepłych krajów.* Właściwie 

to sam chętnie bym się dowiedział! Długo 

słuchałem od Amelie o tym, że stanowisko 

wicedyrektora jest puste, więc gdy Max 

odszedł, wskoczyłem na wyższe 

stanowisko.     

I jak się pan czuje w tej roli? *Spytała z 

lekkim uśmiechem obserwując go 

dokładnie.* 

Hm... *Zamyślił się na chwilę.* Staram się 

wypełniać wszystkie obowiązki jak 

najlepiej i myślę, że razem z Arią jesteśmy 

dużym wsparciem dla Amelie. Staram się 

też pogodzić tę funkcję z nauczaniem i 

świeżym Kołem Młodego Magizoologa. 

*Słuchała z uwagę kiwając co jakiś czas 

głową.* Czyli stosunki między wami 

układają się bardzo dobrze. *Bardziej 

stwierdziła.* A jak Pan postrzega 

tegorocznych uczniów? 

Ooo! W tym roku bardzo się cieszę, że 

mam OnMS w I klasie i mam więcej 

możliwości, aby ich poznać. Myślę, że 

mamy dużo świetnych uczniów, 

aktywnych i chętnych do angażowania się 

we wszelkie konkursy... *Westchnął na 
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myśl o tym, ile dziś przelał galeonów za 

konkursy.* Mam nadzieję, że do końca 

roku zostanie ich jak najwięcej, bo bardzo 

chciałbym ich zobaczyć w drugiej klasie, a 

potem na profesorskich posadach! 

*Pokiwała głową* A czy 

jest coś co chciałby Pan 

wprowadzić w życie? 

Jakieś nietypowe gry, 

zabawy? 

W moim wieku pomysłów 

jest mnóstwo, chociaż 

czasami ciężko je przenieść 

na czat. Ale taką nową 

inicjatywą jest Koło 

Mlodego Magizoologa, 

które - mam nadzieję - nie 

zostanie zapomniane po 

krótkim czasie. 

*Uśmiechnęła się lekko.* A gdyby nie 

OnMS i Magiozoologia to co innego? 

*Westchnął cicho i się zamyślił.* 

Właściwie to nie wieeem. Ostatnio 

spodobały mi się Zaklęcia, ale razem z 

zainteresowaniem historią w życiu 

realnym przyszło zainteresowanie Historią 

Magii. Myślę, że zainteresowanie różnymi 

przedmiotami wynika głównie z tego - 

przynajmniej u mnie - na jakie lekcje 

uczęszczałem jako uczeń, czy mi się 

podobały. *Uśmiechnął się szeroko.* 

Rozumiem. A jakie są Pana 

zainteresowania prywatnie? 

Moje prywatne zainteresowanie to 

szukanie czasu na zainteresowania! 

*Westchnął głęboko ostentacyjnie i 

przyłożył dłoń do czoła.* 

*Zaśmiała się lekko.* Jestem ogromnie 

ciekawa, jaką miał Pan 

najzabawniejszą sytuację 

w ŚM? 

O kurczę... *Podrapał się po 

głowie i zamyślił.* Nie 

jestem sobie w stanie nic 

przypomnieć, ale w 

archiwalnych wydaniach 

gazetki można znaleźć 

wiele ciekawych 

momentów ze mną w roli 

głównej!     

Więc odsyłam czytelników 

do archiwalnych numerów. 

*Uśmiechnęła się lekko* Na tym chyba 

zakończymy na dziś, chyba, że chce Pan 

się jeszcze wypowiedzieć na jakiś temat? 

Hm... Zachęcam wszystkich członków 

naszej społeczności do solidnej pracy, na 

koniec roku na pewno nagrodzimy sowicie 

tych najlepszych! *Puścił oczko do pani 

redaktor.* 

Dziękuje bardzo za miły wywiad Panie 

dyrektorze. *Posłała mu uroczy uśmiech.* 

Również dziękuję! 

 

Gdybyście mieli swoje własne pomysły na wywiad lub jakieś pytania do 

konkretnych osób to piszcie do mnie na sowę (patrycja.whiteowl@o2.pl) lub na 

priva, a ja spróbuję zdobyć na nie odpowiedzi! 
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„Naznaczeni” Jennifer Lynn Barnes 

czyli o (nie)zwykłych nastolatkach 

 

Siedemnastoletnia Cassie ma naturalną zdolność rozszyfrowywania ludzi. 

Na podstawie najdrobniejszych szczegółów potrafi ustalić, kim jesteś i czym się 

zajmujesz. Ale nigdy nie traktowała tej umiejętności poważnie – przynajmniej do 

czasu, gdy upomniało się o nią FBI. Biuro rozpoczęło tajny program, do którego 

wciąga wyjątkowych nastolatków, by przy ich pomocy zamknąć niechlubne sprawy 

z przeszłości, i potrzebuje pomocy Cassie. Dziewczyna przeprowadza się na drugi 

koniec kraju, żeby wziąć udział w szkoleniu razem z grupą rówieśników 

obdarzonych talentami równie niezwykłymi, jak jej własny. Wszyscy oni są tak 

samo zagadkowi jak nierozwikłane sprawy, którymi mają się zająć. Ale nikt, kto 

bierze udział w programie, nie jest tym, za kogo się podaje. Kiedy na ich drodze 

staje prawdziwy morderca – uwikłani w śmiertelną grę w kotka i myszkę – muszą 

wykorzystać wszystkie swoje zdolności, żeby ocaleć. Czy będą potrafili sobie zaufać? 

 

Zacznijmy od tego, że uwielbiam kryminalne klimaty. Ostatnimi czasy 

pochłaniam mnóstwo takich seriali, książek, filmów znacznie mniej. Naznaczeni to 

niezwykłe dary, FBI i tajemnice – połączenie niby banalne, ale w tym wypadku bardzo 

dobre. Wszystkie opinie jakie widziałam są dość mieszane, za to moja jest bardzo 

pozytywna. Wciągnęłam się jak chyba nigdy dotąd, starając się rozwiązać tajemnicze 

zagadki z szybko bijącym sercem. Książkę pani Barnes pochłonęłam w ciągu zaledwie 

dwóch dni, mając problem z tym, żeby oderwać się od lektury.  
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Jennifer Lynn Barnes pisze w bardzo przystępny sposób, sprawiając, 

że Naznaczonych czyta się w mgnieniu oka. Wprowadzając element zaskoczenia 

kieruje czytelnikiem w wykreowanym przez siebie świecie. Czytelnik mimowolnie 

zaczyna coraz bardziej się zagłębiać i próbuje rozwiązać tajemnicze morderstwo. 

Akcja się nie wlecze, cały czas coś się dzieje, jednak nie jest to uciążliwe. Spodobał mi 

się także sposób, w jaki Jennifer opisuje rozwiązywanie spraw, zwłaszcza wnikanie w 

umysł mordercy. Praca nad tą książka na pewno wymagała sporo pracy, a wszystko 

wskazuje na to, że autorka odrobiła „zadanie domowe”. 

 

Bohaterowie są niesamowicie inteligentni i zdolni. Mimo tego, że niektórzy są 

bardzo sarkastyczni, inni całkiem tajemniczy, a kolejni po prostu denerwujący nie da 

się ich nie polubić. Główną bohaterkę, Cassie, także polubiłam. Jest to uparta 

dziewczyna, bardziej dbająca o osoby na których jej zależy. Sloane, która uwielbia 

statystkę jest zdecydowanie jedną z bardziej pozytywnych postaci. Odczytujący 

emocje Michael  drażnił mnie nie raz, zwłaszcza dlatego, że jego sarkazm niekiedy 

wychodził poza granicę, ale z czasem przestałam na to zwracać uwagę. Profiler Dean 

jest tajemniczy i oziębły, ale nie da się go choć trochę nie polubić.  Lia czyli ludzki 

wykrywacz kłamstw otrzymuje nagrodę dla najbardziej irytującej bohaterki w książce. 

Jest to zaledwie garstka postaci. Reszta jest jednak równie barwna i ciekawa. 

      

Naznaczeni są ciekawą powieścią, która porywa już od pierwszych stron. 

Barwni bohaterowie dodają uroku książce, chociaż ona zachwyca już sama w sobie. 

Pełno zagadek i tajemnic, czekających na to, żeby je rozwiązać. Szybko bijące serce, 

obawiające się tego, co zobaczy na następnej stronie. Zaskoczenie, akcja – przepis na 

dobrą powieść. Ta książka naprawdę podnosi poziom adrenaliny i nie pozwala 

odetchnąć, dopóki nie dotrzesz do ostatniej strony.           

 

 

„Brak oczekiwań, brak rozczarowań.” 
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Wiosna w Ramesville 
 

Był dwudziesty pierwszy marca. Słońce wstało równo o szóstej, oświetlając 

swoimi promieniami zamek Akademii Magii Ramesville, której cień spoczął na 

błoniach, zmniejszając swoje położenie z każdą minutą. Rosa, która osiadła w nocy na 

każdym pojedynczym źdźble trawy, teraz parowała powoli w reakcji na zetknięcie z 

ciepłymi promieniami. Lekki wiosenny wietrzyk poruszał liśćmi na drzewach i 

wywoływał małe fale na przejrzystym jeziorze, co w zetknięciu z leniwym 

świergotaniem ptaszków stanowiło prawdziwie wiosenną orkiestrę. W końcu właśnie 

dzisiaj rozpoczęła się wiosna. Wszyscy uczniowie i nauczyciele w zamku spali jeszcze 

smacznie, więc panowała błoga i nieprzerwana niczym cisza. 

- AAAAAA! - rozległ się przeraźliwy wrzask z wieży krukonów. 

Latająca wiewiórka, która akurat przeskakiwała z jednego drzewa na drugie, 

spadła w połowie drogi na ziemię w przerażeniu. Świergotniki zaczęły świergotać 

natrętnie, prawie ogłuszając Nicolasa Wanda przechodzącego pod nimi. Wszyscy 

mieszkańcy zamku, poza jednymi z tych większych śpiochów, pozrywali się z łóżek 

oszołomieni. 

- Pięć punktów od Ravenclawu - wymamrotała przez sen Amelie Carter, 

przewracając się tylko z jednego boku na drugi. 

- Co się stało? - spytała sennie Audrey Vide, unosząc się na łokciu, by spojrzeć 

na swoją wrzeszczącą koleżankę. Jej blond włosy wyglądały jak gniazdo, piwne oczy 

były zamglone, a na twarzy zawitał wściekły grymas. 

- Dzisiaj jest ten dzień! - wrzasnęła Alexandra Liver, podskakując w miejscu. 

- Że niby jaki dzień? - jęknęła Audrey, po czym opadła twarzą na poduszkę. - 

Sobota? - Jej głos był stłumiony. - Tak, wiem. Miałam zamiar pospać do dziesiątej i 

odpocząć po... 

Nie dokończyła zdania, gdyż jej przyjaciółka stanęła bezpośrednio nad nią i 

zerwała z niej kołdrę. 

- Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny! - wykrzyknęła radośnie Alexandra, 

odrzucając pościel Audrey na bok. Zwaliła swoją koleżankę z łóżka, po czym stanęła 

przed lustrem, przyglądając się sobie krytycznie. - Musimy to jakoś uczcić! - zawołała 

w stronę leżącej na podłodze blondynki, związując swoje brązowe włosy w niedbały 

kucyk. - NO WSTAWAJ LENIU! 



 

 

8 

W tym momencie do dormitorium wpadła Helena Browen z nożem w prawej 

dłoni a różdżką w drugiej. Jej włosy były jeszcze bardziej skołtunione i sterczące niż te 

Audrey i opadały na pomiętą cienką szatę nocną. 

- Co tu się wyrabia?! - zawołała, stając w bojowej pozycji, rozglądając się 

dookoła ze zmrużonymi oczami. 

- Pani profesor, dzisiaj jest wiosna! - zaświergotała Alexa, obracając się wokół 

własnej osi. 

- A na śniadanie jajecznica z boczkiem - burknęła kobieta, wywracając oczyma. 

- Powiedz mi coś, czego nie wiem. Najlepiej jakiś racjonalny powód tych wrzasków o 

tak wczesnej porze. 

- Musimy uczcić pierwszy dzień wiosny! - wykrzyknęła zupełnie niewzruszona 

prefekt naczelna. - Mam nawet parę pomysłów na zabawy! Muszę wszystko 

zorganizować... - dodała, drapiąc się po podbródku. 

- Organizuj sobie, co tylko chcesz - powiedziała nauczycielka, po czym ziewnęła 

potężnie. - Ale daj jeszcze wszystkim pospać co najmniej dwie godziny. Jest sobota, 

na gacie Merlina! 

*** 

Dokładnie dwie godziny później, na śniadaniu, Wielka Sala była całkowicie 

pusta poza trzema dziewczynami siedzącymi przy stole krukonów. Alexa dyskutowała 

ożywionym głosem razem z Audrey i Lily Taylor, wcinając przy okazji jajecznicę z 

boczkiem. Kasztanowłosa prefekt Hufflepuffu nie wyglądała na zbytnio zadowoloną z 

faktu, że została zerwana z łóżka o wiele wcześniej, niż planowała, ale była na tyle 

uprzejma, żeby tego nie wypominać. Tejże uprzejmości i taktu zabrakło dwóm 

ziewającym ślizgonkom, które ospale przeszły przez drzwi do Wielkiej Sali, po czym 

skierowały się do machającej opętanie krukonki. 

- Daj mi jeden powód - syknęła Rita Prince, zarzucając swoje blond włosy za 

ramię. - Jeden powód dla którego zrywasz nas o ósmej rano. Spałabym jeszcze z 

cztery godziny! 

- Podbijam - mruknęła Audrey, unosząc leniwie kubek ze swoją kawą. 

- Jeśli powiesz coś w stylu: "zebrałam was tutaj, bo przyłapałam jednego ucznia 

na tym, że wypożyczył o dwie książki za dużo z biblioteki, a jako prefekci musimy 

temu zapobiec" to uduszę cię gołymi rękoma - jęknęła Rosalia, na co krukonka 

wywróciła oczami. 

- To był jeden, jedyny raz i ten dzieciak wypożyczył o trzy książki za dużo! - 

zaprotestowała, na co Rita otworzyła usta, by rzucić jakąś ciętą ripostę. 
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- Może przejdźmy do tego, co chciałaś nam powiedzieć - wtrąciła szybko Lily, 

dostrzegając, że kłótnia zbliżała się wielkimi krokami. - Cokolwiek potrzebujesz, 

wszystkie ci w tym pomożemy. 

- Jeszcze nie ma Kass, musimy na nią poczekać - powiedziała Audrey, zerkając 

na zegarek. - Wysłałam jakichś gryfonów, by ją tu ściągnęli z rozkazu dyrekcji - 

dodała, po czym spojrzała przez ramię Rosalii siedzącej naprzeciw niej i wytrzeszczyła 

oczy. - I chyba wzięli to dosłownie. 

Wszystkie odwróciły się w stronę drzwi, gdzie czwórka pierwszorocznych 

gryfonów trzymała brązowowłosą dziewczynę za ręce i nogi, przesuwając się powoli w 

kierunku stołu krukonów. Kassandra Whiteowl wyglądała okropnie. Miała sińce pod 

oczami, grymas na twarzy, jej różowa piżama w pandy była wymięta i podciągnęła się 

w niektórych miejscach, a długie, brązowe włosy były dosłownie wszędzie. 

- Ja nie chcę - zapłakała gryfonka, próbując się wyrwać. - Dajcie mi spać, wy 

nieludzkie stworzenia. 

- Nie marudź, śpiochu - zaświergotała prefekt naczelna, po czym wskazała na 

ławkę obok siebie. - Możecie ją tu położyć, dziękuję. 

Gdy szóstka dziewczyn siedziała, albo leżała jak w jednym przypadku, Alexa 

wstała, poprawiając swój granatowo-biały krawat. 

- Jak wszystkie dobrze wiecie, dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i właśnie z 

tego powodu dyrekcja udzieliła nam zgody, żebyśmy zorganizowały jakąś zabawę dla 

wszystkich uczniów. 

Zapadła cisza, przerywana tylko cichym pochrapywaniem, a po chwili Rosalia 

spadła z ławki. 

- To jest... - zaczęła przeraźliwym głosem prefekt Slytherinu, wstając z podłogi. 

- To jest najgłupsze uzasadnienie tak wczesnego wstawania. I jestem pewna, że Kass 

się by ze mną zgodziła, gdyby tylko postanowiła się już obudzić. 

- Posłuchaj - jęknęła rozpaczliwie Alexa. - Bardzo mi na tym dniu zależy. 

Proszę, możecie mi pomóc? Proooooszę? 

*** 

- Nie mogę uwierzyć, że się na to zgodziłam - jęknęła Rosalia, widząc 

pobojowisko, które zostało ze szkolnych błoni już po dziesięciu minutach trwania ich 

zabawy, po czym poprawiła wianek, który Alexa wcisnęła jej na głowę godzinę 

wcześniej. 

- Nie mogę uwierzyć, że przespałam całe wasze posiedzenie bojowe - jęknęła 

Kass, naśladując swoją ślizgońską koleżankę, po czym i ona poprawiła swędzącą i 

uwierającą ozdobę na głowie. 
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- Masz szczęście, Kass - odparła Audrey. - Możesz poszukać tych całych 

czekoladowych kwiatków razem z innymi, bo jako jedyna z nas nie wiesz, gdzie są one 

pochowane. 

- Wspaniale! - wykrzyknęła gryfonka, szczerząc zęby w radosnym uśmiechu. - 

A mogę zdjąć to ustrojstwo z głowy? 

- NIE! - wrzasnęła Alexa, która dosłownie zmaterializowała się obok niej. - 

Wianek zostaje! To nasz znak rozpoznawczy! 

Kass westchnęła i wywróciła oczami, po czym zniknęła w tłumie dzieciaków 

szukających czekoladowych kwiatków po całym terenie. 

- Co ty masz tak w ogóle na twarzy? - spytała Rita, patrząc na różowy brokat 

pod oczami Audrey. 

Audrey uniosła dłoń do policzka, po czym zerknęła w lusterko. 

- O co ci niby chodzi? - spytała, marszcząc brwi. - Wyglądam uroczo. 

- Wyglądasz, jakby ktoś cię uderzył - sprostowała Rita z cierpkim uśmieszkiem. 

- Nie znasz się - powiedziała i na tym zakończyła się ich rozmowa. 

Po dłuższej chwili rozległ się gong oznaczający, że minął czas na szukanie 

czekoladowych łakoci. 

- No dobra, uwaga wszyscy! - zawołała Alexa, stając na jakimś kamieniu. - 

Każdy czekoladowy kwiatek, poza tym że jest pyszny i można go zjeść, daje po trzy 

punkty dla domu. A osoba, która zebrała najwięcej kwiatków dostanie dodatkowe 

piętnaście punktów! - Na jej ostatnie zdanie rozległo się parę wiwatów i oklasków. - 

To czy jest ktoś, kto znalazł więcej niż dziesięć kwiatków? 

Zapadła cisza. Wszyscy rozglądali się po sobie niepewnie, po czym przed szereg 

wyszła pewna uśmiechnięta gryfonka z koszyczkiem wypełnionym czekoladowymi 

kwiatkami. Było w nim zdecydowanie ponad dziesięć sztuk łakoci. 

- O! Gratulacje, Kass! Zdobywasz dodatkowe piętnaście punktów! 

Szatynka wyszczerzyła się jeszcze szerzej, po czym stanęła przy swoich 

koleżankach prefektach. 

- To co? Chcecie po czekoladowym kwiatku? Są przepyszne! 

Audrey wyszczerzyła zęby i sięgnęła po smakołyk, a Alexa oddaliła się, by 

rozdać wszystkim punkty. 

- Jakim cudem udało ci się tyle zebrać? - spytała Rita. 
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- A! - zaśmiała się szatynka. - Byłam zbyt leniwa, by szukać tych kwiatków, więc 

poszłam do Hogsmeade z czystych nudów. A potem zobaczyłam na wystawie 

Miodowego Królestwa właśnie te kwiatki! No kimże ja bym była, gdybym nie 

skorzystała z takiej okazji? 



 

 

12 

Przepychanki, szarpanie, kuksańce – 

czyli faule w Quidditchu 
 

 

Faule 

W Quidditchu, tak samo jak w koszykówce czy piłce nożnej, istnieją zagrania, 

których graczom wykonywać nie wolno. W końcu nikt nie chciałby, żeby dobry mecz 

przerodził się w dziarską bijatykę z udziałem mioteł. Żeby zapobiec takiemu obrotowi 

spraw, już w 1538 roku zakazano wnoszenia różdżek na pole gry – ograniczyło to nie 

tylko ilość nieprzepisowych zagrań, ale też drobne i większe oszustwa. 

 

Rodzaje fauli 

 Żeby lepiej zrozumieć istotę fauli, dobrze jest najpierw przeczytać o tych 

najpopularniejszych z nich: 

1. Szturch – to nic innego, jak brutalne zagranie łokciami.  

2. Stłuczka – polega na wybiciu tłuczka prosto w kibiców. Po takim wydarzeniu 

sędzia zarządza przerwę, co jest bardzo korzystne w momencie, kiedy drużyna 

nie radzi sobie z nacierającymi przeciwnikami. To zagranie jest chyba 

najbardziej oburzające  – w końcu tłuczek lekki nie jest, a skierowanie go w 

stronę nic nie spodziewających się fanów może być bardzo niebezpieczne. 

3. Szarża – czasem, kiedy nie ma się pomysłu na pokonanie przeciwnika, idzie 

się „na żywioł”. Szarża polega na naleceniu z pełną prędkością na przeciwnika, 

aby wytrącić go z równowagi lub nawet zrzucić z miotły. 
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4. Spalenie znicza – pracy szukającemu zabierać nie wolno, ale najwyraźniej 

kiedyś ktoś spróbował takiej sztuczki, skoro znajduje się ona na liście 

najbardziej popularnych fauli. Po takim incydencie mecz natychmiastowo 

kończy się, ale bez przyznania 150 punktów.  

5. Nicowanie – jeśli kafel przejdzie przez obręcz, natychmiast naliczane są 

punkty – obrońcy jednak często go zza niej wybijają, choć według przepisów 

mogą bronić pętli tylko z przodu. Szansa, że sędzia nie zauważy tego drobnego 

oszustwa jest całkiem spora, toteż nic dziwnego, że często się ją praktykuje. 

 

Pomysłowość graczy nie zna granic! 

 Wydaje się, że w takiej grze jak Quidditch, trudno wymyślić wiele sposobów 

faulowania. Jednak czym byłby sport bez pomysłowych ludzi? Departament 

Magicznych Gier i Sportów sporządził kronikę z oszustwami, które zostały popełnione 

na finale Mistrzostw Świata w1473 roku. I, uwaga, jest ich aż 700 rodzajów! 

Oczywiście, wszelkie zagrania, które są niezgodne z zasadami fair play, są godne 

potępienia, nie należy też ich naśladować. Pełna lista nigdy nie została oficjalnie 

podana, aby nie rozbudzać nazbyt wyobraźni czarodziejów. Lepiej nie próbujcie 

faulować podczas meczy– najważniejsza jest przecież dobra zabawa! 
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Skrzacia kuchnia: Torcik jogurtowy z 

galaretką 
 

Składniki:  

✓ 500ml gęstego jogurtu greckiego, 

✓ po 2 galaretki - truskawkowe, owoców lasu oraz 

owoców egzotycznych, 

✓ kilka kropel aromatu waniliowego, 

✓ 1 łyżka cukru,  

✓ 5 łyżeczek żelatyny, 

✓ 4 połówki brzoskwiń w syropie z puszki, 

✓ 1 granat, 

✓ garść listków mięty. 

 

Sposób przygotowania: 

1. W 2/3 litra wody rozpuść galaretki truskawkowe, następnie przelej je do dowolnego 

naczynia, odstaw do ostygnięcia i wstaw do lodówki. Tak samo zrób z pozostałymi 

galaretkami.  

2. Galaretki wyjmij z lodówki i pokrój je w kostkę ok. 2cm x 2cm. Przełóż je do 

tortownicy (śr. 24cm) i ponownie wstaw je do lodówki. 

3. Żelatynę rozpuść w połowie szklanki wrzątku i odstaw ją do całkowitego 

ostygnięcia.  

4. Do miski dodaj jogurt grecki, cukier, rozpuszczoną żelatynę i aromat. Zmiksuj 

składniki na jednolita masę. Masę przelej do tortownicy z wymieszanymi galaretkami 

i lekko ją wymieszaj, po czym wstaw do lodówki na co najmniej 24 godziny. 

5. Brzoskwinię pokrój w drobną kostkę, granat obierz i nasionka włóż do miseczki.  

6. Po 24 godzinach wyjmij torcik z lodówki, zdejmij z niego obręcz i udekoruj go 

pokrojonymi brzoskwiniami, nasionkami granatu oraz listkami mięty. 

 

Smacznego! 
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Ploteczkowy świat 
 

 

Drodzy czarodzieje spragnieni plotek! Niedawno 

rozpoczął się nowy rok szkolny a my, wasz 

ulubiony zespół, Rita i Varys, zebraliśmy dla Was 

nową porcję świeżych informacji, które pomogą 

Wam lepiej zapoznać się z naszą szkołą i poznać 

pikantne życie nauczycieli. 

 

Zacznijmy więc od nowej nauczycielki Zaklęć i Uroków - Alaski White. Czy to 

tak na pewno nowa osoba w naszej placówce? Otóż nie! Jest to jedna z pięknych córek 

byłego dyrektora i nauczyciela Wiedzy o Harrym Potterze - Crispina Stewarta. Widać 

podobieństwo na w tych rudych czuprynach. Jest ona absolwentką naszej szkoły i byłą 

nauczycielką. Myślicie, że posadę załatwił jej nasz rudy Ojciec Dyrektor? Oczywiście, 

że tak. Alaska jak wiele lat temu porzuciła pracę w Ramesville i ruszyła w podróż 

dookoła Świata Magii ze swoim kochankiem, za którym nie przepadał jej ojciec. Po 

latach odciął jej kieszonkowe gdy sam poczuł, że bieda zagląda 

do jego skrytki w Banku Gringotta. Biedna Alaska została bez 

sykla przy duszy! Musiała wrócić ze SPA w Japonii, w którym 

przebywała od miesiąca. Czy spełni się ponownie jako 

nauczycielka, a może tylko zbiera galeony na kolejną 

wycieczkę z magicznego biura podróży "Leć tam i nie wracaj!"? 

Co na to jej ojciec? Poinformujemy Was w kolejnym numerze! 

Kwestie finansowe rodziny Stewartów zaczynają być gorącym 

tematem!  

* 

Kolejna persona godna uwagi to Lui Maxima, nauczycielka 

Quidditcha. Czy jest ona nudną nauczycielką? Oczywiście, że nie. 

Już nie pierwszy raz wiąże się z Akademią Magii Ramesville i 

uczniowie zawsze chwalili jej zajęcia, bo podobno są "na luzie". 

Dlaczego Maxima jest taka wyluzowana? Mój informator doniósł, że 

Lui znalazła wejście do Pokoju Życzeń, a tam chowa swoje zapasy. 

Jakie? Już mówię! Mistrzyni Quidditcha posiada minimum 30 

butelek sherry. Sprowadza je z różnych państw, a spożywa je do 

obiadu z dyrektor Amelie Carter! Teraz już wiemy dlaczego tak 

dobrze idzie jej łapanie złotego znicza czy przeróżne akrobacje na 

miotle. Czy to bezpieczne dla uczniów? To już nie nam oceniać. Cieszmy się, że 
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Maxima nie naucza Klubu Pojedynków, bo to mogłoby w jej wykonaniu być zbyt 

szalone!  

* 

Następną osobą o której nieco więcej się dowiedzieliśmy od moich szpiegów 

jest Agnieszka Anderson! Także jedna z naszych puchońskich absolwentek i 

byłych nauczycielek. Podobno Anderson wróciła do szkoły w celach "szpiegowskich". 

Należy ona podobno do Komisji Spraw Związanych z Bezpieczeństwem w Quidditchu 

"KSZzBwQ"! Znacie ten skrót? My też nie... Coś tu śmierdzi. Anderson prowadzi 

dodatkowy przedmiot jakim są Gry Miotlarskie, niegdyś kurs wakacyjny. Czy będąc tu 

jako nauczycielka dodatkowego przedmiotu chce wysłać na emeryturę Lui Maximę, 

która jest już w podeszłym wieku i zająć jej miejsce? Pewnie tak! Podobno Agnieszka 

kandydowała na to stanowisko jednak Maxima miała lepszą... MIOTŁĘ, dzięki której 

zrobiła wrażenie na naszym uroczym wicedyrektorze. Czas pokaże co będzie dalej! 

* 

Nowe nauczycielki w gronie pedagogicznym mogą przyprawiać obecnych 

profesorów o ból głowy. Zwłaszcza, jak mają humorki! Ostatnio pazurki pokazała 

Patrycja Whiteowl, jedyna kobieta, która skradła serce Alexandra Collotye. Moje 

źródło donosi, że jej wahania nastroju zostały spowodowane nagłą zmianą klimatu 

oraz ciągłym widokiem swojego męża, który uczy w naszej Akademii Czarnej Magii 

oraz obrony przed nią. Na jednej z ostatnich lekcji Patrycja groziła uczniom, że owinie 

ich mapami nieba i zrzuci z wieży astronomicznej. Gdy 

jeden z pierwszorocznych zemdlał ze strachu, nauczycielka 

się opamiętała i nikt nie ucierpiał. Całe szczęście! W 

ramach zadośćuczynienia na każdej lekcji Astronomii 

częstować się można domowej roboty babeczkami, które 

upiekła sama pani profesor Whiteowl, a są one w różnych 

kształtach, na przykład teleskopu czy gwiazdozbiorów. 

Zapytany o humorki swojej żony Alexander Collotye milczy 

jak zaklęty. 

* 

Każdy zna poczciwego Kryształka. Każdy wie również, że posiada on cenne 

informacje na temat Akademii oraz osób z nią związanych. Kto by pomyślał, że mały, 

niepozorny skrzat to wykorzysta! Podczas ostatniego wielkiego wydarzenia, jakim 

były Otrzęsiny Klas Pierwszych, Kryształek dumnie zasiadł na miejscu nieobecnej 

dyrektor Amelie Carter-Moore, która w ostatniej chwili została wezwana do zbadania 

morderczego kebaba. Czy to oznacza, że skrzat kompletnie przejął Ramesville? 

Wszyscy wiemy, że kontakty Kryształka są ogromne, nadal można zaopatrzyć się u 

niego w Jingle-Jangle, które mimo wyraźnego zakazu ze strony Dyrekcji wciąż 

sprzedaje się niczym świeże bułeczki profesora Stewarta.  
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Nieco więcej o Kendrze Dumbledore 
 

Kobieta ta urodziła się w 1851 

roku, niestety dokładna data jej urodzin 

nie jest nam znana. Była żoną Perciwala 

Dumbledora oraz matką Aberfortha, 

Ariany oraz dobrze nam znanego, Albusa 

Dumbledore. Prawdopodobnie miała 

amerykańskie korzenie, ale nie jest to 

pewne. Była mugolaczką i wstydziła się 

tego, można to wywnioskować po tym iż 

nie przyznawała się do swojego statusu 

krwi. W wieku 11 lat (1862 rok) zaczęła 

uczyć się w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, niestety nie wiemy do jakiego 

domu młoda Kendra trafiła, ale z pewnością możemy wykluczyć Slytherin, ponieważ 

krew dziewczyny nie była czysta.  

Po zakończeniu szkoły zamieszkała w Dolinie Godryka i wyszła za Perwicala 

Dumbledora, o którym pisałam wcześniej. Niestety został on zamknięty w Azkabanie 

za ukaranie dwóch mugolskich chłopców, którzy zmuszali siłą jego jedyną córkę - 

Arianę, do pokazania im jak się czaruje. Po tym incydencie kobieta oddała się 

całkowicie wychowywaniu dzieci, a przede wszystkim opieką nad Arianą, która była 

chora. Ukrywała córkę w domu, a dokładniej w piwnicy, aby dziewczynka nie trafiła 

do Szpitala św. Munga.  

W lato 1899 roku kobieta zginęła przypadkowo z rąk swojej czternastoletniej 

córeczki. Głową rodziny stał się wtedy Albus Dumbledore czyli najstarszy syn Kendry 

i Perwicala Dumbledorów, ale głównie Abeforth zajmował się Arianą.  

Kendra Dumbledore przypominała Indiankę. 

Miała czarne włosy i równie ciemne oczy, była dość 

wysoka i miała mocne rysy twarzy. Miała mocny 

charakter była upartą, dumną i bardzo dostojną 

kobietą. Aberforth mówi, że jego matka była 

mistrzynią kłamstw oraz sekretów, a jego brat Albus 

odziedziczył ten talent. Powstawało wiele plotek na 

temat Kendry i Ariany. Na przykład Muriel myślała 

iż Kendra byłaby zdolna zabić swoją córkę, gdyby 

okazało się że jest charłakiem. 
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Błotoryj – co i jak? 
 

BŁOTORYJ 

Klasyfikacja MM: XXX 

 Choć często niegrzecznie pomijany w edukacji młodych czarodziejów – jest dosyć ciekawym 

stworzeniem. Może nie z wyglądu, bowiem przypomina kłodę drewna (spostrzegawczy mogą 

dostrzec płetwiaste łapy i ostre zęby), ale głównie z zachowania! To zamieszkujące moczary 

stworzenie lubuje się, podobnie jak plumpka, w nogach przechodniów! Dosyć dotkliwie gryzie łydki 

błądzących po bagnach ludzi. Swoimi ostrymi pazurami z łatwością zdobywa sobie pożywienie, czyli 

małe ssaki. Najbardziej jednak kocha mandragory.  

Rada Magizoologa: Hodowcy mandragor powinni być czujni, bowiem z ich roślinek mogą zostać 

jedynie strzępy. Tym chytrym polecam przeprowadzać gastroskopię na okolicznych błotoryjach, aby 

odnaleźć resztki mandragor.   
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Humor z murów naszej szkoły 
 

 

[19:46:05] prof_Helena_Browen: 

Sohpie!  

[19:46:08] prof_Helena_Browen: 
*Spohie 

[19:46:11] prof_Helena_Browen: 
*Sophie 

[19:46:11] prof_Sophie_Mellark: 
XD 

[19:46:12] Lui_Maxima: Helka 
xDDDD 

[19:46:15] 
prof_Alexander_Lovato: Spodnie 

[19:46:16] 
prof_Alexander_Lovato: od razu 

 

*** 

 

[20:10:55] Amelie_Carter: jeśli 
nagle okaże się że macie iść na kebaba 
z Mirusiem, na pizze z Hildegardą czy 
będziecie łapać za tyłek Lui to dajcie 

znać 

[20:11:04] Lui_Maxima: Proszę 
zostawić mój tyłek 

 

*** 

 

[18:38:11] Rosalia_Rossard: nie no 
lepiej  

[18:38:22] Rosalia_Rossard:  
amr_szpital_Lui_Maxima 

[18:38:27] Lui_Maxima: no jasne 
[18:38:28] Lui_Maxima: od razu 

[18:38:34] Lui_Maxima:  
amr_szpital_sw_Lui_Mung 

 

*** 

 
[18:30:15] Lui_Maxima: a ja 

ogarniam, że był aztecki bóg, który 
nazywał się Huehuecoyotl 

[18:30:16] Lui_Maxima: czaicie 
[18:30:18] Lui_Maxima: Huehuecoy

otl 
[18:30:20] Lui_Maxima: xDDDD 

[18:30:22] Ysabel: XD 
[18:30:25] Lui_Maxima: ku*wa, od 

roku mnie to smieszy 
[18:30:28] prof_Nicolas_Wand: br

zmi jak kolejny nazwisko 
[18:30:29] prof_Nicolas_Wand: dla 

Alexa     
[18:30:30] prof_Nicolas_Wand: X

DDDDDDD 

 

*** 

[18:32:08] Ysabel: <D> 
[18:32:09] Ysabel: <D> 

[18:32:11] Ysabel: No kurde 
[18:32:13] Ysabel: <X> 

[18:32:13] Jaq_McCartney: <D> 
[18:32:14] Ysabel: ... 

[18:32:16] Jaq_McCartney: XDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

[18:32:18] Ysabel: Połączcie to 
[18:32:20] Ysabel: ;/ 

 

*** 

 

[17:24:09] AriaCarter: a pozwolenie 

na takie eliksiry masz?  
[17:24:29] Bonnie_Love: *szepcze* 

nie mam 
[17:24:46] AriaCarter: zaraz to 

zgłoszę nauczycielowi!!!!     
[17:24:52] AriaCarter: od eliksirów!  

[17:24:56] AriaCarter: a czej 
[17:24:57] AriaCarter: ._. 

[17:25:02] AriaCarter:  
[17:25:05] AriaCarter: to dyrekcji 
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[17:25:08] AriaCarter: a czej 
[17:25:09] AriaCarter: ._. 

 

*** 

 

[13:56:23] K_Kaes: K_Carter 
[13:56:41] AriaCarter: Kamil jak się 

to czyta to brzmi jakby się ktoś 

jąkał  

 

*** 

 

[14:01:13] Alexander_Collotye:  
zmieńmy sobie nazwisko na np. 

Patelnia     
[14:01:17] Alexander_Collotye:  

Alexander Patelnia 
[14:01:20] ~Annabeth_Collotye-

Whiteowl: XDDDDDDDDDDDDD
DDDDDd     

[14:01:21] Alexander_Collotye:  
Annabeth Patelnia 

[14:01:22] Alexander_Collotye: 

  
[14:06:18] ** 

przychodzi ~Annabeth_Patelnia... 
*** 

 

[14:20:28] ~Neko_Lovegood: A 
mogę pominąć cv i "o mnie", czy tak 

nie bardzo? xD 
[14:20:49] Max_Carter: wpisz tam 

obojętnie co 
[14:20:54] Max_Carter: ja zawsze 

wpisuję "jestem fajny" i działa 
[14:20:58] Max_Carter: więc 

polecam egoizm 

 
*** 

 
[14:02:55] AriaCarter: przed chwilą 

nie miałam co dać do planu nauczania 
a teraz nagle mi zabrakło godzin 

lekcyjnych  
[14:03:24] AriaCarter: jak do tego 

doszło nie wiem 

[14:04:52] Annabeth_Lancaster:  

Miłość o sobie dała znać  

 

*** 

 

[17:51:09] Annabeth_Lancaster:  
Miałaś dziecko śledzia? 

[17:51:12] Annabeth_Lancaster: 

 
[17:51:14] Ashley_Black: Mam dalej 

[17:51:21] Ashley_Black: XD 
[17:51:33] Annabeth_Lancaster: To 

Ty robiłaś to z śledziem? 
[17:51:35] Ashley_Black: To śledź 

[17:51:37] Ashley_Black: Em 
[17:51:38] Ashley_Black: Nie 

[17:51:43] Cassandra_Lovato: XDdd
ddddddddddddddd 

[17:51:44] Ashley_Black: Z 
pączkowania 

[17:51:48] Ashley_Black: XDD 

 

*** 

 

 [18:47:58] ** przychodzi Las... 
[18:56:23] Annabeth_Lancaster: Je

steś lasem liściastym, iglastym 

czy mieszanym?  
[18:56:57] Las: zależy od humoru 

 

*** 

 
 
 

[20:28:46] Crispin_Stewart:  
Krzystalek halo. 

[20:30:34] Krysztalek.: Czego chcesz, 
dinozaurze?  

 

*** 

[17:37:47] Jay_Nislav: Dobrze pani 
Ario Prezydentowo Prezesowo 

Królowo Moja Pani 
[17:38:03] AriaCarter: widzicie 
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[17:38:06] AriaCarter: jestem 
królową 

[17:38:08] AriaCarter:  
 

*** 

 

[21:22:04] Zatsune_Ernello: IDE 
SIE POSKARZYC DYREKTORCE 
[21:23:22] Annabeth_Lancaster:  
"Szanowna dyr. Amelie Carter-

Moore, prof. Annabeth Lancaster 
używa na mnie legilimencji, by 

sprawdzić, czy jadłam 

kolację"  
[21:23:56] Zatsune_Ernello: JUZ 

KOPIUJE I ZARAZ JEJ 'POKAZE, 

POKAZE MOJA SOWE'  

 
 

*** 
 

[21:38:16] S_Zatsune_Ernello:  
uwaga, jak wyslesz pani carter 
100 wiadomosci to bedzie cie 

ignorowala przez tydzien. ja tak 

zrobilam      
[21:39:37] Annabeth_Lancaster:  
Natomiast jak wyślesz Nico 100 
wiadomości, to Ci odpisze 100 

wiadomościami (bardzo rzadko) 
albo zignoruje (bardzo 

często)  



 

 

22 

Czy wiesz, że...? 
 

❖ Dotychczas najwięcej nauczycieli było z Opieki nad Magicznymi 

Stworzeniami (26), Historii Magii (25) oraz z Astronomii (24). 

 

❖ Kiedyś w naszej szkole funkcjonowała posada bibliotekarza i nauczyciela 

na zastępstwa. 

 

❖ Na początku nie było tradycyjnych, potterowskich domów tylko Gallows, 

Angels, Dragons oraz Vampires. 

 

❖ Plebiscyt Tytuły AMR zostały wprowadzone w 2013 roku przez Caterinę 

Raidver, Przemka Fravell oraz Jaqa McCartneya. 

 

❖ W bilansie dyrektorskim najczęściej urząd ten pełniły kobiety (25), ale tuż za 

nimi uplasowali się mężczyźni (24). 

 

❖ W naszej Akademii uczono kiedyś starożytnych języków magicznych; 

zajęcia prowadziła Anna Sackville. 

 

❖ W XXIX roku szkolnym został pobity rekord ilości punktów zdobytych przez 

uczniów - ustanowili go Ślizgoni, mając na swoim koncie łącznie 24335 

punktów. 

 

❖ We wszystkich dotychczasowych edycjach Tytułów AMR najwięcej głosów w 

kategorii Najtrudniejszy przedmiot otrzymała Transmutacja. 

 

❖ Wśród obecnych absolwentów najwięcej jest Puchonów (14), a najmniej 

Gryfonów (10). 

 

❖ Wychowankowie domu Salazara Slytherina najwięcej razy zdobywali 

Puchar Domów, natomiast najrzadziej Puchar gościł u Gryfonów. 
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Pośród ankiet 
 

 

 

 

 

50%

31%

13%

6%

1. Czy podobały Ci się zabawy na 
rozpoczęciu?

Tak

Mogło być lepiej

Nie było mnie na rozpoczęciu

Nie mam zdania

19%

54%

16%

11%

2. Co najbardziej Ci się podoba w Akademii 
Magii Ramesville?

Klimat

Atmosfera

Lekcje

Konkursy



 

 

24 

 

 

 

 

72%

10%

18%

3. Czy podoba Ci się wybór Tiary Przydziału 
odnośnie przydziału?

Tak

Nie

Myślałem/am o innym domie,
ale w tym też czuje się dobrze

34%

44%

20%

2%

4. Na jaką ocenę oceniasz przeprowadzane 
zabawy z tytułu Happy Rames?

Wybitny

Powyżej Oczekiwań

Zadowalający

Troll
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5%

10%

5%

7%

5%

15%

3%

5%
5%

5%

15%

3%

7%

10%

5. Jaki nauczyciel zrobił na Tobie największe 
wrażenie?

Alaska White

Alexander Collotye

Amelie Carter

Annabeth Lancaster

Aria Carter

Crispin Stewart

Elena Sharon

Helena Browen

Kira Wakeshima

Lui Maxima

Nicolas Wand

Patrycja Whiteowl

Sophie Mellark

Ysabel Manesent
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Magiczna Pani radzi 
 

Kocham się w takim jednym cudownym chłopaku, nie wiem jednak, czy on 

odwzajemnia moje uczucie. Czy pani mogłaby mi poradzić, co mogę zrobić, żeby on 

na pewno odwzajemniał moje uczucie do niego, ponieważ jestem naprawdę szczerze 

w nim zakochana. 

Zakłopotana Zakochana 

Droga Zakłopotana Zakochana! 

Niestety nikogo nie możemy zmusić do miłości. Miłość to uczucie, które 

wymaga czasu na swój rozwój. Jeśli rzeczywiście ten chłopak Ci się podoba i 

chciałabyś się dowiedzieć, czy Ty jemu też, można to uczynić na wiele różnych 

sposobów. Istnieje takie coś jak mowa ciała zakochanych. Możesz trochę 

poobserwować tego chłopaka, w jaki sposób zachowuje się w Twoim towarzystwie. 

Czy się czerwieni, krępuje się przy Tobie i rozmowa z Tobą trudno mu przychodzi, a 

może wykonuje jakieś niekontrolowane ruchy, jak na przykład częste odgarnianie 

włosów, drapanie się przy nosie, kręcenie nogą, wyłamywanie palców. Pamiętaj o 

tym by być cierpliwą, a na pewno Ci się to opłaci!  

Magiczna Pani 

 

* 

 

Zakochałam się w pewnym chłopaku a on mnie olewa. Nie mam zamiaru robić 

dla niego eliksiru miłosnego bo to w naszej szkole nie legalne. Co mam zrobić? 

Bonnie 

Kochana Bonnie! 

Czasami jest tak, że chłopak, który nam się podoba nas olewa to znaczy, że 

my także mu się podobamy. Każdy inaczej reaguje na zauroczenie lub zakochanie 

daną osobą. Może ten chłopak taki ma sposób na poradzenie sobie ze swoimi 

uczuciami? A jeśli nie, to zdecydowanie nie warto zawracać sobie nim głowy. Na 

świecie istnieje wielu innych mężczyzn, którzy staną na naszej drodze i pokochają 

nas takimi, jakie jesteśmy! 

Magiczna Pani 
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* 

 

Kochana Magiczna Pani! Mój problem dotyczy śmowej rodzinki - moja 

szanowna mama już mnie nie kocha! Siedzimy w zupełnie innych szkołach, nie mamy 

wspólnego gruntu, a ona ma inne córki i spędza z nimi czas. Kiedy ja do niej napiszę, 

albo mam jakiś problem to śmieje się ze mnie albo gada o tym z innymi ludźmi. Czy 

powinnam szukać nowej mamy? :( 

Zraniona 

Droga Zraniona! 

Należy przede wszystkim pamiętać, że mamę ma się tylko jedną! Jednak 

takie zachowanie nie pasuje do śmowych matek. Powinna Cię kochać ze względu na 

wszystko, wspierać Cię podczas wspinania na szczeblu kariery, czy uczęszczania do 

szkoły, zawsze być z Tobą. Pamiętaj, że to ona na tym traci, a nie ty. Tylko jej można 

żałować, że odtrąciła tak wspaniałą córkę. Kto wie, może na Twojej drodze stanie 

ktoś bardziej wyjątkowy?  

Magiczna Pani 
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Strefa rozrywki 
 

Tym razem mamy dla Was znów dwa konkursy! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę redakcji najpóźniej do 

2 kwietnia do godziny 23. Nauczyciele także mogą 

brać udział. Do zdobycia jest łącznie 40 punktów 

łącznie. 

 

Konkurs 1 

Wasze zadanie polega na napisaniu do podanych 

postaci ich ojców i matek. Za każde otrzymacie 3 pkt, 3 

gal i 2 fasolki czyli razem 30 pkt, 30 gal i 20 fasolek. 

Ponadto pierwsza osoba, która wyśle wszystkie 

prawidłowe odpowiedzi, dostanie dodatkowe 10 gal i 5 

fasolek.  

1. Harry Potter 

2. Artur Weasley 

3. Tom Marvolo Riddle 

4. Charlie Weasley 

5. Albus Potter 

6. Gabrielle Delacour 

7. Victoire Weasley 

8. James Potter 

9. Dudley Dursley 

10. Hugo Weasley 

Konkurs 2 

Zadaniem w drugim konkursie jest dopisanie 

wydarzenia z uniwersum HP do podanych dat. Za całość 

możecie otrzymać 15pkt, 15gal i 10fas. 

a) 12 sierpnia 1995 

b) 31 października 1981 

c) 2 maja 1998  

d) 1294 

e) 1652 
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