
1 
 

 

  



2 
 

 

 
Wydarzenia z AMR .................................................................................................................................. 3 

Wydarzenia z ŚM ..................................................................................................................................... 4 

Ciekawostki z AMR .................................................................................................................................. 5 

Ciekawostki z HP ...................................................................................................................................... 6 

Humor z Wielkiej Sali ............................................................................................................................... 7 

Plotki ........................................................................................................................................................ 8 

Pomoce naukowe .................................................................................................................................... 9 

Horoskop ............................................................................................................................................... 11 

Opowiadanie ......................................................................................................................................... 14 

Wywiad .................................................................................................................................................. 17 

Konkurs .................................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

  



3 
 

 

 

Koniec wakacyjnego roku szkolnego w naszej akademii! 11 września oficjalna uroczystość 

zakończyła pierwsze w historii szkoły wakacyjne kursy. Świadectwo ukończenia roku 

otrzymała każda osoba, która zaliczyła co najmniej 3 kursy z naszej oferty. Dokonali tego: 

Esme Rarity, Rocket Falcone, Alex Gimle, Nicolas Wand, An Black, Angela Johnson, Holly 

Yellow, Ola Arily, Rosemarie Mondragon, Kathleen Azalia Black i Alaska White. 

 

Natomiast 27 września odbędzie się uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego 

w naszej szkole! Nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe znajomości... Powraca też 

tradycyjna oferta edukacyjna, jednak wprowadziliśmy do niej małe zmiany. Więcej informacji 

możecie znaleźć tutaj: ŚWISTOKLIK. 

 

Szkolną Ligę Quidditcha czas zakończyć! Mecz o Mistrzostwo między Małymi Schabami 

a Smokami z Ramesville niestety się nie odbędzie, gdyż drużyna Smoków z Ramesville 

zrezygnowała z udziału w lidze. Mecz o 3 miejsce odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, 

data zostanie podana lada dzień! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/EsmeRarity.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/RocketFalcone.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/AlexGimle.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/NicolasWand.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/AnBlack.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/AngelaJohnson.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/HollyYellow.png
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http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/OlaArily.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/RosemarieMondragon.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/KathleenBlack.png
http://www.ramesville.pl/images/swiadectwa/czerwrzes15/AlaskaWhite.png
http://www.ramesville.pl/infopage.php?id=14
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Najlepsi adepci Historii Magii już znani! Jakiś czas temu dobiegła końca Międzyszkolna 

Olimpiada z Historii Magii organizowana przez Dominique Cathville i Reny'ego Boursiera. Po 

trzech ciężkich etapach zmagań wytypowano zwycięzcę. Okazał się nim być Graki Koneseka, 

tuż za nim na podium stanęły kolejno - Adriana Loera i Rashel Slytherin. Nasi uczniowie 

mimo, że nie zajęli czołowych miejsc również spisali się wyśmienicie. Przykładem na to może 

być Rocket Falcone z Gryffindoru, który wywalczył bardzo dobre piąte miejsce.  Gratulujemy 

wszystkim, że mimo wysokiej  poprzeczki postawionej na tej Olimpiadzie zdecydowali się 

podjąć wyzwanie! 

 

Dobiegła końca również Międzyszkolna Olimpiada Przedmiotów Alchemicznych. Drugi etap 

odbył się 16 sierpnia tego roku. Uczestnicy byli podzieleni na 4 dwuosobowe grupy, a do 

trzeciego etapu zakwalifikowało się po jednej osobie z każdej grupy i były to: Julien Blanchy, 

Amaretta Tinney, Alaska White i Stacy Lovegood.  Najlepiej poradziła sobie Stacy Lovegood, 

drugie miejsce zajęła Amaretta Tinney i po dogrywce Julien Blanchy, trzecie miejsce 

natomiast zajęła Alaska White. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na 

kolejne edycje tej olimpiady! 

 

Dnia 6 września odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Magii 

i Czarodziejstwa Winsford. Był to, tak jak w naszej akademii wakacyjny rok, w czasie którego 

uczniowie mogli uczęszczać na różne kursy magiczne. Świadectwo ukończenia roku 

otrzymało aż 23 uczniów. Puchar Domów wywalczył dom Roweny Ravenclaw z sumą 

punktów równą 18119. Drugie miejsce trafiło się Gryffindorowi, który uzbierał 17692 

punkty. Na trzeciej pozycji uplasował się Hufflepuff po zebraniu 11821 punktów, natomiast 

czwarte miejsce zajął Slytherin z 3017 punktami. Kolejny, VI Rok Szkolny w tej szkole 

rozpoczął się wczoraj. Życzymy dyrekcji i kadrze pedagogicznej wytrwałości na ten rok 

szkolny i aktywnych uczniów! 

 

Rok szkolny rozpoczął się również w Uniwersytecie Magii i Czarodziejstwa. Właśnie minął 

pierwszy tydzień nauki po wakacjach. Do szkoły zawitało wielu zagubionych uczniów, którym 

pomocą służą opiekunowie, którymi w tym roku są: Rafael Weden, Poppy Cahill, Stacy 

Lovegood i Xavier Cahill. Szkole przewodzi dyrektor Alexander McLevis, który po krótkiej 

przerwie od zarządzania szkołą powrócił na swoje stanowisko. 
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1. Czy wiesz, ze w przyszłym roku szkolnym w ofercie edukacyjnej nie będzie już Starożytnych 

Run, a zastąpi je Językoznawstwo? 

2. Czy wiesz, że od przyszłego roku szkolnego zostanie dodatkowo poprowadzone Kółko 

Języka Hiszpańskiego? 

3. Czy wiesz, że żeby dostać wakacyjne świadectwo to wystarczyło zaliczyć trzy z dwunastu 

kursów? 

4. Czy wiesz, że po raz pierwszy została zorganizowana Szkolna Liga Quidditcha, w której są 

mieszane drużyny? W 2013 roku został stworzony podobny turniej, jednak nie 

poprowadzono go do końca. 

5. Czy wiesz, że oprócz języka hiszpańskiego kiedyś w naszej akademii nauczano języka 

niemieckiego? 

6. Czy wiesz, że Wampirologia kiedyś była obowiązkowym przedmiotem, gdy jeszcze 

w Ramesville były tylko dwie klasy? 

7. Czy wiesz, że tajemnicza wieża została stworzona przez byłą nauczycielkę Mirkę Del Mir 

Kando? 
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1. Czy wiesz, że Dumledore’a nie obchodziło, że wyrzucili go z Wizengamotu ani to, że mogli 

odebrać mu Order Merlina? Najbardziej martwił się, że go wyrzucą z kolekcji kart 

z czekoladowych żab. 

2. Czy wiesz, że produkcja 3. części została wstrzymana, ponieważ pociąg służący jako 

Hogwart Express został zniszczony przez wandali? 

3. Czy wiesz, że rola Lily Potter była proponowana J.K. Rowling? 

4. Czy wiesz, że w HP i Insygnia Śmierci Harry daje Hermionie do torebki pelerynę niewidkę 

do schowania. Następnie Hermiona chce, aby Harry jej ją dał. Jest to jeden z błędów w serii. 

5. Czy wiesz, że zaklęcie Levicorpus jest niewerbalne, lecz Hermiona rzucając je na Harry’ego 

szeptała je? 

6. Czy wiesz, że do Gospody Pod Świńskim Łbem na spotkanie GD przyszedł Colin Creevey – 

uczeń DRUGIEJ klasy? Do Hogsmeade można wychodzić od klasy TRZECIEJ. 

7. Czy wiesz, że Percy nosi okulary ale w filmie ich nie ma? 

  



7 
 

 

 

[22:51:50] Nicolas_Wand: czuji sie taki okhopniii 

[22:53:22] EvilRaven: potrzebujesz konopii? :D 

 

 

[21:15:43] Thomas_Cagodan_jr: żeby być wrednym 

[21:15:58] Nicolas_Wand: trzeba być Reilą? 

[21:16:00] Nicolas_Wand:  

 

 

 
 

[21:29:04] Izabella_Evans: masz gruzlice padaczke slepote 

[21:29:14] Izabella_Evans: to lekarz pierwszego kontaktu 

 

 

 

[22:38:46] Alvellia_Grece: nie wiem jakie wybrać nazwisko 

[22:38:49] Alvellia_Grece: Homo czy Hetero 

 

 
 

Alice Radcliffe: Choćbym się miała zesrać to złożę dzisiaj tę gazetkę.  

(Lekki uśmiech od redaktora :)) 
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Zapewne większość z Was zastanawiała się dlaczego dyrekcja akademii postanowiła usunąć 
z oferty edukacyjnej Starożytne Runy, a wprowadzić Językoznawstwo. Postanowiliśmy tą 
krótką informacją rozwiać wszelkie niepewne domysły. Profesor Ginny Vanya podarowała 
szkole kilkadziesiąt skrzatów, które teraz pracowicie wypełniają swoje obowiązki w ogromnej 
kuchni znajdującej się pod wielką salą. Naszej dyrektorce zasmakowało wiele potraw, 
a szczególnie desery. Wielu z Was pewnie zauważyło, że Radcliffe przybrała w boczkach. Tak 
czy inaczej, nasza wspaniała wicedyrektorka postanowiła odwdzięczyć się pani profesor, 
tworząc wolny wakat na Językoznawstwo i wprowadzając Kółko Języka Hiszpańskiego. Jak 
wszyscy dobrze wiemy, dyrektor Stewart jest pod dużym pantoflem i ponownie nie miał nic 
do powiedzenia. Próbowaliśmy go nieco wypytać o te zmiany, jednak za bardzo bał się Alice, 
która siedziała po drugiej stronie wielkiej sali i uśmiechała się do niego, wbijając tasak 
w kurczaka. 
 
Od przyszłego roku do grona profesorów dołączy Przemek Fravell, emerytowany 
wicedyrektor AM Ramesville. Co go tutaj ściągnęło? Czyżby dyrektor Stewart użył swojego 
uroku osobistego i poprosił starego czarodzieja o ponowne zajęcie posady? Oj nie... Tak 
pięknie to nie było! Pewnego razu w schowku, który nazywa się "R&S spółka zoo" spotkali się 
najwięksi koneserzy smacznej sherry z Pokoju Życzeń oraz Ognistey Whiskey, tworzonej 
przez najlepszych magicznych producentów. Na przyjęcie została zaproszona Jo Grey, 
Alexandra Martell, Przemek Fravell oraz Alice Radcliffe. Po kilku godzinach doskonałej 
zabawy profesor Fravell spytał dyrektora Stewarta o wolne wakaty. Już lekko zarumieniony 
profesor Wiedzy o Harrym Potterze uznał, że dla swojego dawnego współpracownika skróci 
etat Vivienne Aubrey Nott o połowę. W czasie, kiedy dyrektor podpisywał umowę Przemka, 
Jo i Alexandra podsunęły własne formularze, na których Stewart umieścił własny podpis nie 
czytając, co jest na nich napisane. 
 
 
Wszyscy wiemy, że dyrektor Crispin i profesor Arianne są szczęśliwym, kochającym się 
małżeństwem (!). Naszego informatora doszły jednak słuchy, że kryzys między nimi wisi 
w powietrzu. Otóż, gdy pewnej spokojnej nocy nasza droga profesor Mugoloznawstwa 
smacznie spała wtulona w męża, nagle poczuła, że ten jej się gdzieś wymyka. Przebudziła się 
i postanowiła sprawdzić, dokąd to szanowny małżonek zmierza. Obawiała się, że może 
znowu ma problemy z alkoholem lub, co gorsza, nie jest jej wierny! Pod przykryciem nocy 
wędrowała więc za Crispinem i to, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Otóż zakradł się 
on do kuchni i najzwyczajniej w świecie podwędził naszym kochanym skrzatom domowym 
pyszne żelki-miśki! Pani profesor była totalnie oburzona, gdyż wszyscy wiedzą, że jest 
honorową członkinią Stowarzyszenia Walki o Emancypację Skrzatów Zniewolonych 
działającego w naszej szkole! Czy to z pozoru idealne małżeństwo ma szansę przetrwać 
w obliczu takiej zniewagi? Przekonamy się już wkrótce! 
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TRANSMUTACJA: 

 
Podział ze względu na szybkość: 
 
Transmutacja wolna – przemiana wynosi więcej niż 5 sekund 
 
Transmutacja pół-wolna – przemiana wynosi od 2 do 4,9 sekundy 
 
Transmutacja średnia – przemiana wynosi od 1 do 1,9 sekundy 
 
Transmutacja szybka –  przemiana wynosi od 0,5 do 0,9 sekundy 
 
Transmutacja natychmiastowa – przemiana wynosi mniej niż 0,5 sekundy 
 
 
Obliczanie czasu przemiany.  
 
t = (n*C*r)/m  
 
n – ilość substratów 
 
C – stała Cristoffa 
 
r – stała Rothera 
 
m – łączna masa wszystkich substratów (wyrażana w dag) 
 
 Stała Cristoffa: 
 
0 –ciała stałe nieożywione 
 
0.5 – ciecze i gazy 
 
2.5 – organizmy żywe o niskiej złożoności tkankowej (rośliny, bezkręgowce) 
 
4.5 – organizmy żywe o wysokiej złożoności tkankowej (kręgowce) 
 
6.3 – człowiek 
 
Stała Rothera: 
 
1.5 – transmutacja letalna (martwa) 
 
2 – transmutacja semi-letalna (półżywa) 
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3 – transmutacja witalna (żywa) 
 
 
Na przykładzie: 
 
Obliczanie czasu przemiany przy transmutacji człowieka (30kg) w żabę (25dag). 
 
t = (n*C*r)/m 
 
t= (1*6.3*3)/300 
 
t = 0,0063 
 
Czas przemiany przy transmutacji człowieka w żabę wyniesie 0,0063 sekundy, co oznacza, że 
jest to transmut 
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Koziorożec (22.12 – 20.01) 

Staniesz się bardziej energiczny i pewny siebie. Dodaj sobie wiary we własne możliwości. Na 

Twojej drodze staną nowe znajomości i przyjaźnie. Ufaj swoim najbliższym a nigdy Cię nie 

zawiodą. 

Uwagi dla ucznia: Zabierz się do pracy. 

Uwagi dla nauczyciela: Pozwól sobie na więcej relaksu. 

 

Wodnik (21.01 – 19.02) 

Wciąż te same tematy, wciąż Ci sami ludzie. Masz już dość. Czas się zbuntować i postawić na 

swoim. Uważaj na złe wpływy Barana. Znajdź nowe zainteresowania i zatrać się w nich. 

Uwagi dla ucznia: Pomyśl dwa razy zanim coś powiesz. 

Uwagi dla nauczyciela: Wymagaj więcej od uczniów! 

 

Ryby (20.02 – 20.03) 

Dużo się dzieje teraz. Coraz więcej plotek na Twój temat. Mimo wszystko bardzo dobrze 

dogadujesz się z ludźmi. Jednak czy aby na pewno? 

Uwagi dla ucznia: Przestań tyle gadać! 

Uwagi dla nauczyciela: Słuchaj swojej intuicji. 

 

Baran (21.03 – 20.04) 

Zadbaj o własną wygodę, nie zawsze musisz przekładać swoje dobra nad dobrem innych. Nit 

nie będzie miał Ci tego za złe więc korzystaj. Oczyść swoją dusze i ciało. Nowa dieta może Ci 

w tym pomóc. 

Uwagi dla ucznia: Postaraj się utrzymać dłużej nowe hobby. 

Uwagi dla nauczyciela: Nowy romans z... 
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Byk (21.04 – 20.05) 

Jesteś w tym miesiącu bardzo życzliwie nastawiony dla świata. Ułatwi Ci to nawiązywanie 

nowych znajomości. Nadeszły poważne zmiany w pewnych dziedzinach życia. Przyjrzyj się 

bardziej sztuce. 

Uwagi dla ucznia: Nie daj się oszukać! 

Uwagi dla nauczyciela: Będziesz spostrzegawczy i szybki.  

 

Bliźnięta (21.05 - 21.06) 

Irytujące sprawy w życiu prywatnym i zawodowym nie pozwolą Ci odetchnąć. Postaraj się 

wyciszyć inaczej dopadnie Cie nerwica. Przyłóż dużo uwagi do spotkań towarzyskich a mile 

się zaskoczysz. 

Uwagi dla ucznia: Nauczysz się odróżniać prawdę od kłamstwa. 

Uwagi dla nauczyciela: Staraj się wyciszyć i nie denerwować. 

 

Rak (22.06 – 22.07) 

Wreszcie możesz się skupić na nauce i nowych znajomościach. Przez cały miesiąc będziesz 

ciekawski i spostrzegawczy. Nowe, poważne miłosne decyzje pozwolą Ci się rozwinąć.  

Uwagi dla ucznia: W końcu poznasz sekrety wroga. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie obawiaj się przeciwników. 

 

Lew ( 23.07 - 23.08) 

Możesz być zaganiany i zapracowany jednak pewna osoba doda Ci energii i podsuwa dobre 

pomysły. Warto skoncentrować się na ważnych sprawach i uporać się z zaległościami. 

Uwagi dla ucznia: Dbaj o dobrą komunikacje z innymi. 

Uwagi dla nauczyciela: Więcej wytrwałości 

 

Panna (24.08 - 22.09) 

Panna wyczuwam duży pociąg do ziemi. Uważniej dobieraj sobie przyjaciół. Będziesz ich 

teraz potrzebować. Nie odkładaj planów na potem. Stań się bardziej rzeczowy i punktualny. 

Obietnice to coś najważniejszego dla Ciebie, więc pilnuj ich spełnienia. 
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Uwagi dla ucznia: Zielarstwo to Twoja mocna strona. 

Uwagi dla nauczyciela: Zadbaj o swoje zdrowie.  

 

Waga (23.09 - 23.10) 

Możesz być mniej wyrozumiały dla ludzi, którzy z byle powodu zawracają ci głowę. Lepiej 

zajmij się swoim hobby lub nauką, będziesz spostrzegawczy i systematyczny. Sprawy 

zawodowe biec będą spokojnym rytmem, zaś nauka przyjdzie ci łatwo.  

Uwagi dla ucznia: Obudź swoja intuicje. 

Uwagi dla nauczyciela: Zadbaj o formę i finanse. 

 

Skorpion (24.10 - 22.11) 

Będziesz energiczny i pomysłowy, zadbaj o to, abyś miał powodzenie w miłości i wszędzie był 

mile widziany. Nie oszczędzaj na swoich potrzebach, bo twój dobry nastrój będzie miał 

wpływ na wiele ważnych spraw.  

Uwagi dla ucznia: Zajmij się nauką i odkrywaniem niezwykłych zainteresowań. 

Uwagi dla nauczyciela: Pomyśl dwa razy zanim postawisz komuś trolla. 

 

Strzelec (23.11 - 21.12) 

Będziesz miał nieco więcej pracy i obowiązków. Możesz trochę narzekać, ale opanujesz 

sytuację, a w efekcie zdobędziesz uznanie i same pochwały. Przyjaciele dodadzą Ci odwagi i 

sprawią, że będzie można na ciebie liczyć w trudnych sprawach. Pomogą Ci wyjaśniać różne 

ukryte sprawy. 

Uwagi dla ucznia: Zgodniej współpracuj z innymi. 

Uwagi dla nauczyciela: Ciężka praca jest opłacalna. Pamiętaj!  
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„Ślizgonka na Brooklynie, 

Czyli dlaczego Mugoloznawstwo jest nauką potrzebną” 

Fabiana Astor  postanowiła zabić. Tak, zdecydowała się popełnić morderstwo, co więcej 

wszystkie znaki na Niebie i Ziemi wskazywały na fakt, iż nikt jej za tę zbrodnię nie ukarze. 

Zapewne nawet Rada Wizengamotu nie uznałaby jej za winną. Śmierć, jaką postanowiła 

zadać miała być długa i bolesna, znacznie gorsza od zwykłej Avady, a nawet Cruciatusa. Jej 

wróg miał wić się w męczarniach błagając o litość, a ona zamierzała jedynie patrzeć na niego 

śmiejąc się w głos. Przed oczami młodej czarownicy rozciągał się widok chłopaka w czarnej 

szacie z czerwoną naszywką ukazującą jego przynależność do Domu Lwa, patrzącego na nią z 

wyrazem najgłębszej skruchy i błagającego by w swej łaskawości cofnęła zaklęcia. Już 

widziała go w postaci dużego, ohydnego ślimaka, albo małej przestraszonej myszki na którą 

nasłałaby swojego kota. Zaklęcie cisnęło jej się na usta, już zdążyła wypowiedzieć pierwsze 

słowa po czym… 

- W dalszym ciągu nie posiadamy informacji na temat twoich rodziców. Byłoby znacznie 

prościej, gdybyś z łaski swojej zaczęła z nami współpracować, zamiast zgrywać panienkę 

z dobrego domu. 

Słyszała ów głos. Męski, pewny siebie głos z niewielką nutą irytacji jasno wskazujący na fakt, 

iż właściciel owego basu z pewnością nie jest zadowolony z obecnej sytuacji. Ona jednak nie 

zwróciła na niego uwagi, dlatego po chwili dotarły do niej odgłosy wskazujące na fakt, iż 

mężczyzna odszedł, ona natomiast jeszcze przez dłuższą chwilę leżała z zamkniętymi 

powiekami próbując samej sobie wmówić, że to wszystko jest jedynie złym snem, że lada 

moment uniesie powieki i przed swoimi oczami ujrzy zielony materiał stanowiący baldachim 

łóżka, które zajmowała w dormitorium Slytherinu. Unosząc dłonie zakryła oczy palcami 

przecierając je, jednak gdy w końcu odważyła się unieść powieki, odruchowo natychmiast je 

zamknęła zdecydowanie żałując własnej decyzji, albowiem w tempie błyskawicznym spotkała 

się ze straszliwą prawdą. To nie było jej dormitorium. To nie był Dom Węża, Lochy, 

Hogwart… To nawet nie była Wielka Brytania. Unosząc ponownie powieki Fabiana Astor 

spojrzała na obskurny sufit, z odchodzącą farbą, która zapewne kiedyś była biała jednak 

obecnie pokrywał ją szary osad wyglądający na dym z papierosów oraz sadzę bliżej 

nieokreślonego pochodzenia. Widocznie ten, kto był przed nią w tym miejscu palił na umór, 

a żadnemu ze strażników to najwyraźniej nie przeszkadzało, w przeciwieństwie do niej. 

Oczywiście jej ojciec także wpadł swego czasu w szpony owego mało zaszczytnego nałogu, 

jednak matka w krótkim czasie wyleczyła go z przypadłości jaką jest uzależnienie od nikotyny 

godne mugola, lecz na pewno nie czarodzieja czystej krwi. A ona z rodziny czystokrwistych 

z pewnością pochodziła. Jej dom znajdował się w hrabstwie Wiltshire i przedstawiał sobą 

wszystko co jej rodzina reprezentowała. Sama Fabiana w pełni zdawała sobie sprawę z faktu, 
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iż kiedyś ów dom był zajmowany przez innych przedstawicieli rodziny ze strony jej matki, 

a konkretniej - jej kuzyna, jednakże po wydarzeniach jakie miały miejsce za czasów powrotu 

do władzy Czarnego Pana, niestety cała rodzina była zmuszona przenieść się w inne strony 

Wielkiej Brytanii, mimo tego iż w rzeczywistości przez długi czas każdy ich doskonale kojarzył 

i na pewno nie darzył sympatią. Ona jednak przepadała za swoją rodziną, a szczególnie za 

kuzynem, z którym znalazła się w tym samym domu po rozpoczęciu nauki w Hogwarcie gdy 

przybyła do owej szkoły dwa lata po nim. Obecnie znajdowała się na trzecim roku, była 

dumną przedstawicielką Domu Węża, która na dodatkowe lekcje wybrała Numerologię 

i Opiekę nad Magicznymi Stworzeniami, jak przystało na czarownicę z czystokrwistego domu 

skutecznie omijając lekcje mugoloznawstwa, które uważała za zwyczajną stratę czasu oraz 

coś zdecydowanie uwłaczającego osobie z jej pochodzeniem. Był koniec września i młoda 

Ślizgonka powinna znajdować się obecnie na lekcji eliksirów prowadzonej przez Zabiniego 

Blaise’a, obecnego Opiekuna jej Domu, jednak zamiast tego tkwiła TUTAJ. A to wszystko 

przez jednego, znienawidzonego przez nią Gryfona, któremu w najbliższym czasie wróżyła 

długą, bolesną śmierć. Zapewne Fabiana wykonałaby swój plan zemsty już dawno temu, 

gdyby nie pewien istotny szczegół- nie znajdowała się w Hogwarcie, nie znajdowała się 

nawet w Wielkiej Brytanii, a tego samego dnia, w którym pojawiła się w tym miejscu 

przekonała się dodatkowo o pewnym istotnym szczególe- zdecydowanie nie znajdowała się 

już w Europie… 

Słysząc kroki dobiegające z korytarza panna Astor przeniosła dłoń pod głowę odruchowo 

rozcierając kark i czując jak wszystkie mięśnie ją bolą po spędzeniu nocy na owej 

niewygodnej pryczy. Pomieszczenie mniejsze od składziku na miotły w jej posiadłości, 

z obskurnymi ścianami, łóżkiem, a raczej jakimś twardym materacem umieszczonym na 

żelaznym stelażu, do tego toaleta i umywalka w jednym pomieszczeniu a zamiast jednej ze 

ścian- kraty. Tak obecnie przedstawiała się sytuacja Ślizgonki gdy poprzedniego wieczoru 

została złapana w parku przez patrol policji i przywieziona do tego miejsca. W czarnej szacie 

z naszywką swojego domu, obecnie poplamionej i wymizerowanej mogła wyglądać dla 

mugolskiej policji jak nie przymierzając wariatka jednak jej rzeczowe odpowiedzi jasno 

wykluczyły występowanie u niej jakiekolwiek choroby psychicznej. Oczywiście Fabiana była 

na tyle rozsądna by nie wspominać o swojej przynależności do świata magii, a także na tyle 

ostrożna by nie wyzwać funkcjonariuszy od mugoli, toteż nie wysłano jej do pogotowia 

opiekuńczego, a zamknięto tutaj. Co było szczególnie dla niej nieprzyjemne bo w okolicach 

swojego domu nigdy nie miała problemów z prawem. Jej ojciec pracował w Ministerstwie, 

zajmując wysokie stanowisko w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów, 

matka produkowała niezwykle rzadkie eliksiry na zamówienie, mimo tego, iż posiadając tak 

rozległy majątek nigdy nie musiałaby podejmować jakiejkolwiek pracy. Żyjąc pośród 

gobelinów, drogich mebli, służby w postaci skrzatów domowych oraz kochających rodziców, 

a następnie pośród wiekowych murów Hogwartu Fabiana zdecydowanie nie była 

przygotowana do spędzenia choćby godziny w obskurnej celi podrzędnego komisariatu 

mugolskiej policji, dlatego też spędzenie tutaj całej nocy było dla niej koszmarem, który 



16 
 

przeżyła jedynie dzięki temu, iż większość nocy przespała zmęczona następującymi po sobie 

wydarzeniami dnia poprzedniego. A zaczęło się tak niewinnie… 

- Panna.. 

- Astor. 

Powtórzyła cicho swoje nazwisko siadając na pryczy i unosząc wzrok na stojącego przy 

kratach policjanta. Spojrzenie jej stalowoszarych oczu starło się ze wzrokiem mężczyzny 

w już podeszłym wieku, choć ciągle pozostającego w dobrej formie fizycznej. Fabianie 

wystarczyło dosłownie parę sekund by zrozumieć, że mugol nie wierzy w ani jedno jej słowo, 

a wyjaśnienia które składała poprzedniego dnia wydają się wszystkim na tej komendzie 

mocno przesadzone.  Jakby na potwierdzenie jej myśli mężczyzna westchnął wyraźnie 

poirytowany po czym podchodząc do krat powiedział z wyczuwalną stanowczością w głosie. 

- Może przestałabyś w końcu udawać i podała nam swoje prawdziwe dane? W tym mieście 

nie mieszka ani jedna osoba o nazwisku „Astor”. A nazwisko twojej matki to… 

- Malfoy. 

- No właśnie. O tym nazwisku także nikogo tutaj nie ma. 

- Nic dziwnego. Moja rodzina nie zapuszcza się w takie strony. 

Mamrocząc te słowa do siebie dziewczyna skrzyżowała ręce na klatce piersiowej czując, że 

stopniowo zaczyna tracić nad sobą panowanie. Wszystko co się tutaj działo było jej 

ewidentnie nie na rękę, a  ów mężczyzna sprawiał, że pierwszy raz naszła ją ochota na 

wypróbowanie któregokolwiek z zaklęć niewybaczalnych, mimo tego iż zawsze wolała 

trzymać się z dala od tak daleko posuniętej czarnej magii.   

- Mogłabyś powtórzyć? 

- Mówiłam, że nazywam się Fabiana Astor, a moja matka należy do rodu Malfoy’ów. 

- A do jakiej szkoły chodzisz? 

- Do Hogwartu. 

Ostatnie słowo w ustach czarownicy zabrzmiało niemalże jak syk, podczas gdy w jej oczach 
pojawiła się ewidentna irytacja. Nie bawił ją fakt, że znalazła się w obcym mieście, bez 
dostępu do świata, w którym się wychowała, a w dodatku nieznany jej mężczyzna posądza ją 
o kłamstwo, mimo tego że każde jej słowo było ewidentną prawdą. 
 

 
Ciąg dalszy nastąpi.. 
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Redaktor: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z jedną z najbardziej znanych nauczycielek 

Czarnej Magii w Świecie Magii. Witam Panią Profesor Arianne Stewart, nową nauczycielkę 

Akademii Magii Ramesville! Jednak zacznijmy od podstaw, jakie były Pani początku w ŚM? 

Jak trafiła Pani do tego świata i jak to się stało, że możemy z Panią rozmawiać w AMR? 

Arianne Stewart: Witam bardzo serdecznie! Początki są zabawne. Każdy dostaje się tutaj 

pozornie na inny, choć w sumie podobny sposób. Ja Świat Magii odnalazłam przez facebooka. 

Prowadziłam, w sumie prowadzę nadal, fanpage o tematyce Potterowskiej. We wrześniu 

strona Wirtualnego Hogwartu, konkretniej pewna osoba znana wówczas jako Alexa Stark, 

napisała do mnie o udostępnienie strony. Pomyślałam sobie, że to musi być zabawne, ale po 

opublikowaniu posta zupełnie zapomniałam, że ten pomysł mi się podobał. W grudniu 

sytuacja się powtórzyła i tym razem zapisałam się na ucznia. Zgodnie z moimi planami 

trafiłam do Slytherinu, który ogromnie uwielbiam. To właśnie głównie przez ludzi, których 

poznałam, udało mi się zdać pierwszą klasę. To oni motywowali mnie do chodzenia na 

zajęcia, wysyłania konkursów i przede wszystkim aktywności. Kiedy natomiast ich zabrakło, 

chciałam stanowić wsparcie dla innych. Zaczęłam postrzegać Świat Magii, jako coś innego, 

coś poza wirtualnym czatem, na którym spotykamy ludzi o podobnych zainteresowaniach. Po 

zdaniu trzech klas w Wirtualnym Hogwarcie, zaproponowano mi posadę nauczyciela Czarnej 

Magii w tejże placówce. Wkrótce poznałam również Alice Radcliffe, z którą złapałam dobry 

kontakt. To właśnie ona powiedziała mi, że w AMR są wakacyjne kursy i mogłabym jakiś 

poprowadzić. Osobiście uważam, że tortury są ciekawą tematyką, bo w końcu czy nie mamy 

czasem ochoty wyrządzić komuś krzywdy? No i tak oto w dużym skrócie się tu znalazłam. 

R: Ciekawe początki, szybki kontakt z nowymi osobami. Od samego początku interesowała 

się Pani Czarną Magią czy to wyszło tylko w praniu? Wiemy, że teraz zaproponowano Pani 

nauczanie Mugoloznawstwa w Ramesville, nie koliduje to z Pani zainteresowaniami? Jak 

zapatruje się Pani Profesor na ten pomysł? 

AS: Czarna Magia nie była przedmiotem, który z miejsca pokochałam. Owszem, darzyłam go 

sympatią i nie czułam się przymuszana do aktywności na lekcjach, bowiem nauka tego 

przedmiotu była moją decyzją. Nie żałuję jej. Zainteresowanie towarzyszyło mi od początku. 

Te osoby, które mnie lepiej znają, wiedzą, że z natury jestem dosyć ciekawską osobą. 

Prawdziwa pasja przyszła jednak z czasem, zwłaszcza w pierwszym roku mojego nauczania. 

To był ten moment, kiedy trzeba było powiedzieć sobie, co chce się zmienić, co trzeba dodać, 

o czym nikt nie wspomniał, a co jest odkryte… Czarna Magia to nie jest straszny przedmiot. 

Warto jednak zrozumieć jego definicję tak jak i znaczenie tego rodzaju magii. Cóż nie 

uważam, by nauczanie Czarnej Magii i Mugoloznawstwa ze sobą kolidowało. Również i w 

świecie Harry’ego Pottera możemy zrozumieć, że wbrew pozorom mugole są ważni. Śluby 

czarodziejów czystej krwi, którzy jak wiemy są ze sobą spokrewnieni mniej niż bardziej, 
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mogłyby ryzykować chorobami genetycznymi. Czarodzieje nie powinni traktować mugoli jak 

Hitler Żydów. 

 

R: Czyli jednak mamy potwierdzenie, będzie Pani uczyć Mugoloznawstwa w AMR! 

Cieszymy się bardzo na najbliższe lekcje z Panią. Niedawno prof. Brian zwolnił posadę 

opiekuna Gryffindoru. Zgodziła się Pani na jego przejęcie i prowadzenie do końca 

wakacyjnych kursów. Skąd taka decyzja i dlaczego Gryfoni? Jest Pani przecież rodowitą 

Ślizgonką i płynie w Pani żyłach srebrna krew... 

AS: Chyba zostałam przyłapana. <śmiech> Zaczynając wakacje miałam mocne 

postanowienie. Odpocznę. To był właściwie cały mój plan… Nie chciałam opiekować się 

żadnym domem, przykładać do czegoś zbyt wielkiej wagi, a przede wszystkim nie angażować 

się w nic przez te dwa miesiące. No i mi nie wyszło! Nie jestem typem osoby, która nie lubi 

kogoś, bo przynależy do innego domu. Staram się nie oceniać kogoś, póki go nie poznam. To, 

że ktoś jest w Gryffindorze, a ja byłam w Slytherinie, nie oznacza wielkiej nienawiści. 

Przynajmniej dla mnie. Wszystkie domy w Hogwarcie są wspaniałe. Nie cierpię wręcz 

książkowego Gryffindoru. Irytuje mnie to, jak bardzo opowieść Rowling się na nim skupia, 

spychając całą resztę na drugi plan. Rozumiem jednak, że uczniowie tego domu są 

wspaniałymi ludźmi. Odważnymi, honorowymi, nieustraszonymi! Gryfonów w AMR bardzo 

polubiłam, dlatego gdy tylko pojawił się problem z opiekunem i zaproponowano mi tę 

funkcję, zgodziłam się. Można chyba powiedzieć, że jestem człowiekiem kontrastem… 

Gryffindor i Slytherin oraz Czarna Magia z Mugoloznawstwem. Kto by pomyślał! 

R: Czekamy na kolejne niespodzianki! Z pewnością jeszcze czymś nas Pani zaskoczy. Tak jak 

niedawną zmianą nazwiska... Jak to się stało? Dyr. Crispin Stewart przez dłuższy 

pozostawał sam bez żony i nagle Pani pojawia się na jego nazwisku? Możemy spodziewać 

się jakiegoś ślubu? Co z Pani byłym mężem...? A może planujecie jakieś dzieci? *niewinny 

uśmiech* 

AS: Och. To dopiero niespodzianka. Prawdę powiedziawszy to trudne pytanie, na które 

odpowiedź nie wydaje mi się oczywista. Ślubu raczej nie będzie. Odbył się tak jakby na 

ognisku, a później miał miejsce jeszcze raz w innych okolicznościach. Chyba mogę to tak 

nazwać… Mój były mąż, Rafael, to wspaniała osoba. Wyrozumiała, ciepła, troskliwa, nieco 

więcej niż leniwa i zabawna. Myślę, że nasze stosunki nie ulegną zmianie przez „rozwód”. 

Ponoć pojawiły się jakieś spekulacje w kwestii małych Stewartów, aczkolwiek mi nic na ten 

temat nie wiadomo. Z naszej dwójki ja jestem tą grzeczną i tym razem nikt nie może 

zaprzeczyć! 

R: Ślub na ognisku, szybkie wesele, zmiana nazwiska, wszystko pięknie. W takim razie jakie 

ma Pani dalsze plany w ŚM? Nowa szkoła, nowy przedmiot, nowe wyzwania? Jakieś 

ustalenia w kuluarach? 
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AS: Żyję raczej rzeczywistością, dlatego większym zaskoczeniem nie jest brak planów w ŚM 

na najbliższe miesiące. Chciałabym przede wszystkim zakończyć aktualny rok szkolny bez 

zbędnych niespodzianek i problemów, trochę się polenić, trochę popracować… Poznać 

nowych ludzi, wkurzyć tych, których mam wkurzyć. Ambitny plan. Natomiast ustalenia 

w kuluarach chyba mnie ominęły! 

R: Nieźle, ominąć kuluary to niesamowita sztuka, chyba każdy w pewnym momencie się 

o nie ociera. Skoro już mowa o wkurzaniu ludzi... ma Pani Profesor jakieś zatargi z innymi 

Magami? Jakieś kłótnie, w które była Pani zaangażowana? Jak taka kariera nauczyciela, 

córki dyrektorki WH i żony dyrektora AMR wygląda z Pani perspektywy? 

AS: Cóż, nauczono mnie, by nigdy nie wykładać wszystkich kart na stół. Kobieta bez tajemnic 

to nie kobieta! Ostatnio ktoś powiedział mi, że należę do tego typu osób, obok których nie 

można przejść obojętnie. Albo się mnie lubi, albo nie. Albo kocha, albo nienawidzi. Mogę, 

więc z czystym sumieniem przyznać, że mam zatargi z innymi, a ilość kłótni oraz sporów, 

w które byłam zaangażowana, przeraża mnie samą. Nie jestem typem słuchacza. Jeśli mam 

jakąś wiedzę, opinię, wyrażam ją. Na ogół mówię to, co myślę bez zbędnych eufemizmów, 

choć staram się zrobić to na tyle taktownie, by kogoś nie urazić. Czy mi to wychodzi? Opinie 

są różne. Jako osoba powiązana z dwoma dyrekcjami i to w stosunkowo w dużych szkołach, 

mogę powiedzieć, że nieźle się ustawiłam. <śmiech> Nie odczuwam presji otoczenia. Robię to, 

czego się podejmuję i chcę to robić jak najlepiej. Nieważne czyją jestem córką czy żoną. 

Sprawy prywatne pozostają sprawami prywatnymi i staram się ich nie mieszać do Świata 

Magii. Wiem natomiast, że większość osób posądza takie znajomości o faworyzacje… 

Kompletne brednie. Nie rozumiem, jak relacje z drugą osobą mogą wpływać na nasz własny 

osąd. To, że kogoś lubimy nie sprawia, że w świetle prawa staje się on bezkarny. 

R: Ma Pani rację, nie powinno się mieszać życia prywatnego i zawodowego, co Pani chyba 

całkiem nieźle wychodzi. W takim razie jakie są Pani nadzieje na przyszłość? Myślała Pani 

o byciu dyrektorem jakiejś szkoły, może założyć nową placówkę? Jak Pani widzi takie 

plany, czy jest sens otwierania nowych szkół magii w dzisiejszych czasach? 

AS: Moje nadzieje na przyszłość… Cóż, jeśli mam być szczera, to ponad rok temu na 

angielskim zrobiłam pewną listę, która zawierała stanowiska, jakie chciałabym objąć. Byłam 

wtedy uczennicą drugiej klasy i świeżo upieczonym prefektem domu. Oczywiście, kolejną 

pozycją w drabince był prefekt naczelny. Udało mi się. Redaktor naczelna Kleksa. Hops, tę 

funkcję nadal sprawuję. Nauczyciel. Opiekun domu. Miałam otrzymać nagrodę dyrektora 

i w pewnym momencie wskoczyć do dyrekcji, więc można to uznać za myślenie o byciu 

dyrektorem. Teraz jednak z perspektywy czasu przyprawia mnie to raczej o uśmiech. Władza 

idzie w parze z odpowiedzialnością i obowiązkami. Nie można machnąć na coś ręką i uznać, 

że jednak nam się nie chce tego robić. Bycie członkiem dyrekcji to mnóstwo niewygodnych 

decyzji do podjęcia, mnóstwo pracy, mnóstwo problemów… Co owa dyrekcji dostaje? Nikt jej 

nawet nie podziękuje za trzymanie szkoły w garści, bo to przecież ich obowiązek. Dostałam 

propozycję bycia członkiem dyrekcji w jednej z nowo powstałych szkół i odmówiłam, więc nie 
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założyłabym placówki w stylu „Szkoła Magii im. Arianne Stewart”. Prawdę powiedziawszy to 

śmieszne, jak niektóre osoby wywyższają się, robiąc coś takiego w czasach, kiedy istnieją 

naprawdę dobre, stare szkoły. Nie neguję zakładania nowych placówek, aczkolwiek robienie 

czegoś takiego wiąże się z pomysłem. Nie możemy wziąć z tej szkoły regulaminu, z tej oferty 

edukacyjnej, z tej koncepcji dzienników, a z jeszcze innej formuły egzaminów. Jeśli 

decydujemy się na założenie własnej akademii magii, mamy siłę oraz czas, a przede 

wszystkim chęci, wymyślmy coś nowego. Coś co ma sens, a jednocześnie zaciekawi zarówno 

stałych bywalców jak i nowych gości. 

R: Ciekawa kariera i marzenia, Pani Profesor. Z doświadczenia wiem, że pozycja dyrektora 

do najłatwiejszych nie należy i szczerze mówiąc - nie polecam. Jednak jako, wbrew 

pozorom, dość młody nauczyciel, ma Pani całkiem sporą rodzinę w ŚM. Skąd taki 

zamiłowanie do więzów rodzinnych? Tyle koligacji nie przyprawia Pani o ból głowy? 

AS: Dość spora rodzina to łagodne określenie. Moja mama ma ponad piętnaścioro dzieci, 

z których nie znam większej części. Dodatkowo miałam już dwójkę mężów, z czego jeden był 

moim dziadkiem, więc byłam matką swojego ojca,więc czasami lepiej nie zastanawiać się 

nad tym, z kim jest się spokrewnionym. Przyznaję się do najbliższej rodziny i jest to o wiele 

bardziej wygodne niż zastanawianie się 30 minut w celu sprecyzowania z kimś relacji. To 

dopiero przyprawia o ból głowy... Z doświadczenia natomiast przyznam, że duże rodziny 

powstają bardzo spontanicznie. 

R: Oj znam to! No dobrze, dziękuję za szczegółowy wywiad i teraz oddaję Pani głos na 

wszelkiej maści pozdrowienia i ostatnie słowo! 

AS: Ja również dziękuję i najkrócej pozdrowię wszystkich czytelników Newsville! 
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W tym numerze przygotowałam dla was konkurs na kreatywność. Waszym zadaniem będzie 
wymyślenie tytułu 8 części Harry'ego Pottera. Dodatkowo za krótki opis będzie przyznawany 
punktowy bonus. Najciekawsza praca zdobędzie aż 150 pkt i galeonów! Swoje prace 
przesyłajcie jak zawsze na emilythomas@interia.pl do 3 października 2015 roku! 
 
 
 
 
 
 
Dziękuję bardzo serdecznie za lekturę 10. numeru Newsville i zapraszam już teraz na 11. 
numer, który ukaże się 4 października 2015 roku! 

 
Redaktor naczelna, 

Alice Radcliffe 
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