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Tegoroczne Otrzęsiny, które odbyły się 11 października możemy z całą pewnością zaliczyć do 

udanych. Przybyła duża liczba uczniów, którzy znakomicie się bawili. Czas na krótkie podsumowanie 

tego wydarzenia. Prefektami domów zostali: Jenny Graves, White Ghoul, Amelie Carter, Chaz Riley, 

Stacy Lovegood, An Black, Alaska White i Catherine Haywood. Prefektami naczelnymi zaś zostali 

panowie: Nicolas Wand i Rocket Falcone. Kapitanami drużyn Quidditcha zostali: Rocket Falcone, 

James Thomas, Stacy Lovegood i Catherine Haywood. Każdy dom miał za zadanie jak najciekawiej się 

zaprezentować. Oto wyniki tej konkurencji: I miejsce - Ravenclaw, II - Slytherin, III - Gryffindor oraz 

Hufflepuff. Podczas uroczystości odbył się też test wiedzy o Ramesville, w którym triumfowały Alex 

Gimle i Alexandra Shaw. II miejsce zdobyła Stacy Lovegood, a III - Rocket Falcone. Miały też miejsce 

liczne zabawy i konkursy, które umiliły Ramesvillowiczom uroczystość Otrzęsin. Prefektom 

i kapitanom życzymy cierpliwości i odpowiedzialności w pełnieniu swoich funkcji a wszystkim 

uczestnikom gratulujemy dużej liczby punktów zdobytych dla swoich domów! 

 

Również 11.10 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym losowanie GaleonLotka i Loterii Punktowej. 

Przypominamy, że każde trafienie w GaleonLotku to 10 galeonów w Waszej skrytce u Gringotta, 

a w Loterii Punktowej - 10 punktów do Rankingu Domów. Jednocześnie przypominamy, że każdy 

kupon na Loterię Punktową kosztuje 10 galeonów. Zachęcamy do wysyłania kuponów w każdym 

tygodniu! 

 

Ruszyła Szkolna Liga Quidditcha! Do końca minionego tygodnia kapitanowie mieli czas, by ogłosić 

składy swoich drużyn na Ligę. Zgromadzić skład zdołały trzy domy: Gryffindor, Hufflepuff oraz 

Slytherin. Jest nam bardzo przykro, że Krukonom się to nie udało i żywimy nadzieję, że dołączą do 

zmagań w następnym roku szkolnym! A dla pozostałych drużyn: Jeszcze w tym tygodniu ustalimy 

daty pierwszych meczy! 

 

14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji prefekci przygotowali dla grona 

pedagogicznego miłą niespodziankę w postaci dyplomów i losowania różnych zabawnych nagród. 

Dyplomy możecie zobaczyć tu: >>świstoklik<<. Nauczyciele dziękują bardzo serdecznie za tę 

niespodziankę. 

 

 

 

http://www.ramesville.pl/news.php?id=4022
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W Szkole Magii i Czarodziejstwa Winsford jakiś czas temu odbyły się zabawy z braćmi Weasley, 

podczas których społeczność szkolna została poinformowana o prefektach na ten rok szkolny. 

Prefektami domów zostali: Chaz Riley, Cornelia Allen, Adriana Loera, Juliet Reeds, Callie Winterhill, 

Dżasmin Mahidevran, Mikasa Soul oraz Ted Collins. Prefektami naczelnymi będą natomiast Jenny 

Graves i Sheila Callenvine. Gratulujemy pełnienia tak ważnych funkcji i życzymy powodzenia! 

 

Turniej Trójmagiczny w Uniwersytecie Magii i Czarodziejstwa trwa! Po pierwszym zadaniu, które 

odbyło się 3 października na czele stawki znajdował się Craven Jarvan. Drugie zadanie, które miało 

miejsce 17 października mocno osłabiło jego przewagę, gdyż w klasyfikacji 2. zadania był na trzecim 

miejscu a w klasyfikacji generalnej turnieju prowadzi o zaledwie 0,75 punkta przed Sophie Miller, 

która triumfowała w drugim zadaniu. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia 

i z niecierpliwością czekamy na ostatnie zadanie turnieju! 

 

24 października odbędzie się towarzyski mecz Quidditcha między reprezentacjami dwóch 

zaprzyjaźnionych nam szkół - Argo Magic School i Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha. 

Rozgrywka rozpocznie się o godzinie 1900 na stadionie WH (/join wh_stadion). Zapraszamy wszystkich 

do kibicowania i niech wygra lepszy! W związku z tym meczem Dyrekcja Ramesville szykuje dla 

swojej społeczności niespodziankę, jednak o tym dowiecie się kiedy indziej z newsa na stronie, 

radzimy więc uważnie ją przeglądać! 
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1. Czy wiesz, że scenariuszu nie było sceny z napisem na ręce Hermiony podczas tortur w dworze 

Malfoyów? Helena wraz z Emmą wymyśliły ją podczas przerwy. 

2. Czy wiesz, że Daniel Radcliffe miał grać początkowo tylko w trzech pierwszych filmach? 

3. Czy wiesz, że nie trzeba było płacić za naukę w Hogwarcie, ponieważ wszystkie koszty pokrywało 

Ministerstwo Magii? 

4. Czy wiesz, że prawidłowo pociąg, który odwozi uczniów do Hogwartu powinien nosić nazwę 

„Hogwart Castle”? „Hogwart Express” to trasa między Londynem a Hogwartem. 

5. Czy wiesz, że Wielka Sala zbudowana została z 90 ton gipsu? Pracowało przy niej 30 mężczyzn 

przez 18 tygodni i zmieściłyby się w niej aż 22 piętrowe autobusy. 
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Redaktor: Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym wywiadzie. Dzisiaj mam przyjemność 

rozmawiać z nową nauczycielką Obrony przed Czarną Magią, profesor Alessandrą Dus. Nie jest to 

dla Pani pierwszyzna w Akademii Magii Ramesville, którą ukończyła Pani z niezłymi wynikami. 

Jednak chcielibyśmy wiedzieć, jak ta cała przygoda Alessandry Dus ze Światem Magii się zaczęła, 

jak trafiła ona do AMR? No i skąd pomysł na imię i nazwisko? 

Alessandra Dus: Witam serdecznie! Były ferie zimowe i strasznie się nudziłam, kiedy to przeglądając 

poczekalnię bestów trafiłam na reklamę AMR! Zapisałam się i kompletnie o tym zapomniałam. 

Dopiero Crispin Stewart napisał na GG i mnie uświadomił, pomagając wejść na czat. Hmm.. Imię 

wzięłam z podręcznika do włoskiego, którego zaczynałam się uczyć 3 lata temu a nazwisko powstało 

po przekształceniu nazwiska "Dursley". Usunęłam parę literek i wyszło! 

R: Po przyjściu do Ramesville trafiła Pani do domu Roweny Ravenclaw. Czy to był słuszny wybór, 

czy może jednak trochę Pani żałuje z perspektywy czasu? 

AD: Jak zapisywałam się do Ramseville, wybrałam Ravenclaw i naprawdę nie wiem co mną wtedy 

kierowało. *śmiech* Po dwóch latach bycia Krukonem zaczęłam czuć się bardziej Wężem. Może to 

z powodu mojej wrodzonej wredności, a może tiara przydziału z Pottermore pokazała mi prawdę, bo 

tam jestem w Slytherinie. Ale nie żałuję, że byłam w Ravenclawie, gdyż poznałam tam moją najlepszą 

przyjaciółkę. 

R: To mamy ze sobą coś wspólnego! *śmiech* W końcu po ukończeniu trzech lat nauki objęła Pani 

posadę nauczyciela Obrony przed Czarną Magią. Skąd taki wybór, dlaczego akurat ten przedmiot? 

Była to Pani "miłość od pierwszego wejrzenia" czy zwyczajnie jedyna wolna posada? 

AD: Bardziej zostałam zmuszona do uczenia Obrony przez Katie Smith, którą serdecznie pozdrawiam! 

Uczyła ona wtedy a ja, z braku chęci, żeby coś robić po ukończeniu AMR, poszłam do niej na praktyki. 

Chciała odejść i ja musiałam zostać nauczycielem. Ale w OpCM byłam zakochana od zawsze. To był 

i jest mój ulubiony przedmiot w serii Harry'ego Pottera! 

R: A to dość osobliwa historia, zważywszy na to, iż większość uczniów sama wybieraja, czego chce 

uczyć już na początku edukacji! A jak wyglądała Pani kariera w innych placówkach Świata Magii? Ze 

swoich źródeł wiemy, iż miała Pani epizod w Akademii Magii Triadica, jak to wyglądało? W jakiej 

innej szkole w izbach pamięci można znaleźć Pani nazwisko? 

AD: W AMT byłam dyrektorem razem z Madi Verian-Grid. Nie jest to za wspaniały czas dla mnie, 

wolałabym go nie wspominać... Uczyłam też w Uniwersytecie Magii Hogwart a aktualnie nauczam 

w Argo Magic School, Akademii Magii Nox i oczywiście w Akademii Magii Ramesville. 
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R: Dobrze, nie musimy drążyć tematu! Co skłoniło Panią do powrotu do AMR? Wiemy przecież, że 

do niedawna Pani katedrę obejmował prof. Jasper McCarthy, który odszedł w niezbyt ciekawej 

atmosferze. 

AD: Gdy odeszłam rok temu z AMR zrobiłam sobie przerwę od ŚM z powodu nauki w szkole. 

Musiałam odejść, bo nie dałabym psychicznie rady. A przed tegorocznymi wakacjami dyrektorka 

Radcliffe zaczęła mnie namawiać, żebym zrobiła jakiś kurs. Jakoś tak wyszło, że zapomniałam o tym. 

I dopiero w sierpniu, ponownie Alice, spytała o objęcie posady nauczyciela Obrony przed Czarną 

Magią i zgodziłam się! 

R: I bardzo dobrze, że wróciłaś! Nawiązując jeszcze do Argo Magic School, w XIX roku szkolnym 

objęła tam Pani posadę nauczyciela OpCM, podobnie jak w AMR. Rok później została Pani 

opiekunką... Slytherinu! Co skłoniło Panią do zapisania się na profesora w tej szkole, co więcej na 

objęcie opieki nad tym domem? Czy wszędzie naucza Pani OPCM, czy ma może jakieś inne 

aspiracje? 

AD: Silena Avery razem z Jo Grey szukały nauczyciela OpCM w AMS i dotarły do mnie... Było to chwilę 

po tym jak skończyłam praktyki w AMR. Oczywiście zgodziłam się. A opiekunką Slytherinu zostałam, 

bo akurat wtedy przechodziłam przemianę z Krukona na Węża i tak jakoś wyszło. *śmiech* 

A nauczam tylko Obrony, nie ciągnie mnie do innych przedmioty. Jak już wspomniałam, uwielbiam 

OpCM. 

R: Specjalista jednej dziedziny, podziwiam! To największa sztuka, nie rozdrabniać się na pomniejsze 

przedmioty... Może wystarczy już wiercenia w Pani życiu zawodowym. Teraz pytanie z trochę innej 

kategorii... Jak wyglądają Pani powiązania rodzinne w ŚM? Wiemy, iż była Pani kiedyś zamężna. Jak 

to wyglądało wtedy i jak wygląda teraz? 

AD: Ohh.. Było to podczas mojego pierwszego roku w AMS, uczyłam wtedy III klasę, gdzie był Camil 

Rain. Jakoś po zakończeniu przez niego szkoły, wzięliśmy ślub. Po pół roku stwierdziliśmy, że ten 

związek nie jest dla nas i rozstaliśmy się. Mam też dwie córki - Lily Cole i Kate Dvorak. Jedna jest 

owocem małżeństwa z Camilem. Można też powiedzieć, że najlepsza przyjaciółka - Katie Smith - jest 

moją siostrą, co ostatnio razem stwierdziłyśmy. 

R: Czyli dość zażyłe związki z ludźmi z czatu. Wiele osób przekłada ŚM na świat realny, niemagiczny. 

Czy udało się Pani zawiązać bliższe relacje poza czatem z jakimiś osobami tu poznanymi? Znalazła 

Pani takie przyjaźnie, które mogłyby przetrwać odejście z ŚM? Czy Pani zdaniem zawiązywanie 

przyjaźni i utrzymywanie ich w życiu realnym ma sens przy, najczęściej, znaczniej odległości 

dzielącej ludzi? 

AD: Wiele jest osób, z którymi utrzymuję wspaniałe relacje. Pomagamy sobie i wspieramy się 

nawzajem... W przyszłości z wieloma chcę się spotkać w życiu realnym, ale nie wiem czy mi to wyjdzie 

ze względu na moje miejsce zamieszkania. Od każdego dzieli mnie mniej więcej 500 km. O parę setek 

za dużo... Uważam, że kilka osób, z którymi teraz się przyjaźnię będą jeszcze długo ze mną męczyć. 

*śmiech* Nie opuszczę ich przez długi czas, bo nie chcę odchodzić ze Świata Magii. 

R: Jakie są w takim razie Pani plany na przyszłość? Nauczanie w nowych placówkach, 

dyrektorowanie w jakiejś szkole? Bo, że mamy przyjemność męczyć się dalej, to już wiemy! 

*śmiech* 
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AD: Chcę na pewno dalej nauczać Obrony przed Czarną Magią w tak wspaniałych szkołach! Na razie 

nie chcę nigdzie więcej być profesorem. Będę miała wtedy za dużo na głowie i padnę ze zmęczenia, 

a tego nie chcę... A dyrektor? Hmm... To zdecydowanie nie dla mnie. Nie mam potrzebnej do tego 

charyzmy i pomysłów, żeby nim zostać. 

R: Rozumiem, chociaż nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość! Dziękuję bardzo za wywiad! 

Tymczasem kilka chwil dla Pani, pozdrowienia, przemyślenia, śmiało! 

AD: Dziękuję również! Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich moich przyjaciół! Nie będę ich 

wymieniać, bo niektórzy mogą się poczuć urażeni, że ich nie ma, ale powinni wiedzieć, że o nich 

chodzi! Chciałabym też pozdrowić całą społeczność Akademii Magii Ramesville. I to chyba tyle! 

*śmiech* 

R: Wspaniale! Jeszcze raz dziękuję za wywiad i przepraszam, że tak długo! 

AD: Nic nie szkodzi. To dla mnie przyjemność *śmiech* 

Czyżby na Ślizgonkę Monikę została rzucona klątwa wulgaryzmów? Podobno Monika nie może 

przestać używać brzydkich słów w zwykłej konwersacji. Dziewczyna twierdzi, że to wina Nicolasa 

Wanda. Czy Puchon maczał różdżkę w tej sprawie? 

Crispin Stewart, nasz dyrektor podobno ma straszny dylemat. Albowiem, według niejakiej Belli Sone, 

dyrektor nie może się zdecydować, kto zostanie jego żoną. Dodatkowo przyznał się do posiadania 

własnego haremu. Czy Arianne Stewart ma się czego obawiać? 

W wielkiej sali pojawiła się „nowa stara" uczennica. Niejaka Ola Arily, była Ślizgonka, została  

podobno cichaczem przeniesiona do Krukonów. Słuchy głoszą, że panna Mondragon nie może 

wybaczyć tego swojej koleżance i zapowiedziała już odwet razem z Panną White. Szara Dama 

przyznała, iż widziała, jak dwie Ślizgonki zastawiają pułapkę niedaleko dormitorium Krukonów. 
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Mój mąż nie chce mi wysłać zdjęcia swoich pośladków. Co robić? 

- Zmartwiona 

To faktycznie trudna sprawa, droga Zmartwiona. Wydaje mi się, że jeśli dalej będzie szedł w zaparte, 

to możesz wysłać sową wniosek do Wizengamotu, oskarżając go o niewypełnianie obowiązków 

małżeńskich. Walcz o swoje! 

 

Droga redakcjo! 

Niestety, ale mam wielki problem. Pewnego wieczoru eksperymentowałem ze swoimi włosami. 

Niewykwalifikowany magiczny fryzjer powiedział mi o kilku zaklęciach. Włosy miały stać się 

dłuższe, jednak zamiast tego zrobiły się rude. Nie wiem co robić. Gdy je ścinam, robią się bardziej 

marchewkowe. Sprytnie ukrywam moją czuprynę pod tiarą, jednak pewne pierwszaki raz zrobiły mi 

zdjęcia, które krążą po całym zamku. Dodam, że jestem tam bez kapelusza, mam na sobie szlafrok 

i puszyste papcie. Wracałem z łaźni i mnie przyłapano. Co mam robić? :c 

 - Miedziany Dyrektor 

Drogi Dyrektorze! Trzeba przyzwyczaić się do sytuacji i pogodzić z tym, że się jest rudym. Wbrew 

pozorom koloru włosów się nie wybiera. Widocznie ten odcień był Panu przeznaczony, dlatego nie 

można się go pozbyć. 

 

Zakochałem się w kimś z śm, ale nie mam pojęcia, czy ta osoba wie o moim istnieniu :( 

Jeśli nie jesteś pewny, czy ta osoba Cię kojarzy, spróbuj nawiązać kontakt z nią. Porozmawiać, trochę 

pożartować, poznać ją. Kto wie, czy po "pierwszym" spotkaniu się w niej nie odkochasz... 

 

Nicolas ciągle śle mi wiadomości prywatne. W pewnej chwili wydaje się to nużące. 

Oglądam serial - Nicolas, jestem w łazience - Nicolas, jem - Nicolas, śpię - Nicolas. Czy on mnie 

nęka? Boję się, że to jakiś ukryty psychofan. 

Błagam, pomóżcie! 

Takie narzucanie się można zaliczyć do nękania, masz rację. Proponuję założyć kod weryfikacyjny jak 

przy różnych aplikacjach, aby uniknąć niepotrzebnego spamu. Jeśli to nie pomoże, może warto 

pomyśleć o jakimś prywatnym ochroniarzu? W ostateczności zaleca się wezwanie policji na czat. 

Zapewniam, że niezwłocznie się pojawią! 
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[15:33:27] Monika: RETIKULUM WAND! 

[15:33:28] Monika: 3 

[15:33:28] Monika: 2 

[15:33:29] Monika: 1 

[15:33:30] Nicolas_Wand: Monika, wiesz, że nie można używać zaklęć w wielkiej sali? 

 

[21:39:07] AlanMoonstone: Wibruj, wibruj, Rocket! 

 

[22:05:17] prof_Arianne_Stewart: wzięłabym do buzi tę różdżkę, ale to się źle skończy. 

 

[15:02:31] Nicolas_Wand: dlaczego ta durna sąsiadka musiała wejść akurat gdy Nicki postanowila 

symulować sex na scenie? ... 

 

[19:38:19] Monika: dlaczego protisty mają nibyodbyt ;_; 

 

[19:54:08] May: Jak chce się wygrać, to się rzuca rękawice w twarz. 

[19:54:13] May: A potem: FIGHT     

[19:54:16] May: ROUND ONE 

 

[21:10:50] Alex_Stark: Analku Ty mały szczurze     

 

[21:10:54] AlanMoonstone:  

 

[21:10:57] Alaska_White:     

[21:10:58] Monika: ah 

[21:11:01] Monika: tyle miłości 

 

[21:11:02] Alex_Stark:  

[21:11:08] Monika: miłość ma zapach kalafiora 
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1. Który dom najbardziej cenisz?  

 

 

 

 

 

2. Czy chciałbyś mieć smoka? 

 

 

 

 

 

 

3. Który nauczyciel wywarł na Tobie najlepsze wrażenie? (Uwzględniono tylko najwyżej notowanych) 

 

 

 

 

 

 

4. Który dyrektor jest według Ciebie lepszy? 

 

 

 

Gryffindor 

Ravenclaw 

Hufflepuff 

Slytherin 

Tak 
Nie 
Nie wiem 
Nie mam 
zdania 

Dominique Cathville 
Przemek Brian 
Elena Cavalcanti 
Arianne Stewart 
Alice Radcliffe 
Jo Grey 
Alexandra Martell 
Alessandra Dus 

Alice Radcliffe 
Crispin Stewart 



12 
 

 

5. Podobał Ci się 11. numer Newsville? 

 

 

 

 

 

 

6. Które magiczne stworzenie Ci się podoba? 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Mam przyjemność poinformować, iż od przyszłego numeru Newsville rusza projekt „Pytanie do 

Magicznej Pani”, w którym będziecie mogli zadawać pytania o różnej tematyce, np. o nauczycielach 

uczących w najlepszej Szkole Magii jaka istnieje a jest nią oczywiście Akademia Magii Ramesville, 

o Świecie Magii, wszelkich zagadnieniach o życiu Harry'ego Pottera ale również pytania dotyczące 

życia codziennego. Jeżeli jest coś, co was nurtuje, to ta rubryka w naszej gazetce szkolnej jest dla was. 

Jednak, abyście mieli dodatkową przyjemność z zadawania i wymyślania przeróżnych pytań, to trzy 

najlepsze pytania na dany numer będą nagradzane dodatkowymi Galeonami. 

Aby zadać pytanie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w Naszej Szkolnej Ankiecie dotyczące właśnie 

pytań do Magicznej Pani. 

Z niecierpliwością czekamy na wasze Pytania! 

 

 

 

Tak 
Nie 
Może 
Nie 

wiem 

Pufek 
Bazyliszek 
Dementor 
Feniks 
Hipogryf 
Sowa 

Kuguchar 
Inne 
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Koziorożec (22.12 – 20.01) 

Trzymaj nerwy na wodzy. Rób wszystko po kolei, bo chwytanie kilku srok za ogon tym razem nie 

popłaci. Ktoś z twojego otoczenia może chcieć ci zaszkodzić.  

Uwagi dla ucznia: Strzeż się wrogów.  

Uwagi dla nauczyciela: Podejmuj rozważne decyzje. 

 

Wodnik (21.01 – 19.02) 

Poprawa na lepsze. Na sukces trzeba będzie poczekać, więc uzbrój się w cierpliwość. Jeżeli próbujesz 

się do kogoś zbliżyć, a druga strona nie zauważa twoich starań, to nie dlatego, że je ignoruje. 

Uwagi dla ucznia: Dla Raka warto się poświęcić.  

Uwagi dla nauczyciela: Nie bierz zbyt wiele na siebie. 

 

Ryby (20.02 – 20.03) 

Dostaniesz okazję do poznania kogoś interesującego, z kim najpierw się pokłócisz a dopiero potem 

poczujesz do niego sympatię. Nagle stare problemy przestaną mieć znaczenie. 

Uwagi dla ucznia: Prawda wyjdzie na jaw. 

Uwagi dla nauczyciela: Jeśli osiągniesz sukces, będziesz musiał za niego zapłacić wysoką cenę.  

 

Baran (21.03 – 20.04) 

Romans? A może coś więcej? Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. Zmiana jednego elementu 

w przeszłości mogłaby wyznaczyć zupełnie inną ścieżkę życia. Pogódź się z przeznaczeniem 

i zaakceptuj to, co przyniósł los. 

Uwagi dla ucznia: Popracuj nad ocenami. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie porównuj  rozmiaru do intelektu! 
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Byk (21.04 – 20.05) 

Uzbrój się w cierpliwość, pozwól płynąć zdarzeniom, a nade wszystko nie oceniaj zbyt pochopnie. 

Zarówno twoje negatywne, jak i pozytywne opinie mogą się teraz mijać z faktycznym stanem rzeczy. 

Staraj się więc mniej analizować, a więcej czuć i żyć chwilą.  

Uwagi dla ucznia: Jeśli będziesz potrzebować rady lub pomocy, nie wahaj się o nią poprosić. 

Uwagi dla nauczyciela: Zadbaj o dzieci. 

 

Bliźnięta (21.05 21.06) 

Nie szukaj w swojej sprawie sojuszników, bo znajdzie się ktoś, kto chcąc ci pomóc, tak naprawdę 

będzie widział w tym tylko swój własny interes.  

Uwagi dla ucznia: Wpadniesz w oko Koziorożcowi 

Uwagi dla nauczyciela: Korzystaj ze swojej wiedzy.  

 

Rak (22.06 – 22.07) 

Żadna manipulacja czy szantaż emocjonalny nie przyniosą efektów. Wręcz przeciwnie. Wystrzegaj się 

zazdrości. Ma ona w tym miesiącu niszczącą moc.  

Uwagi dla ucznia: Poszukaj bratniej duszy w rybach... 

Uwagi dla nauczyciela: Wystrzegaj się zazdrości, bo gorzko tego pożałujesz. 

 

Lew ( 23.07-23.08) 

Postaraj się o dobre relację ze sprawiedliwą Wagą. Powinieneś zatrzymać się i zastanowić, czy to, co 

robisz, jest słuszne. Nie bądź bezczelny, to może się dla Ciebie źle skończyć. 

Uwagi dla ucznia: Czasami lepiej się nie odzywać... 

Uwagi dla nauczyciela: Popracuj nad sobą. Twoje romanse szybko się skończą... 

 

Panna (24.08-22.09) 

Masz szansę wejść w nowy etap życia. Może cię do tego zachęcać osoba, o której do tej pory niezbyt 

dobrze myślałeś. Jak się okaże, zupełnie niesłusznie.  

Uwagi dla ucznia: Licz na siebie. 

Uwagi dla nauczyciela: Miłość cię uskrzydli. 
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Waga (23.09-23.10) 

Październik to Twój miesiąc! Szykuj się na nowe wyzwania i nową miłość. Gwiazdy są Tobie 

przychylne, więc korzystaj bez umiaru. 

Uwagi dla ucznia: Uważaj na fałszywych "przyjaciół" 

Uwagi dla nauczyciela: Szykuje się awans! 

 

Skorpion (24.10-22.11) 

Możesz się z byle powodu obrażać lub przypisywać drugiej osobie złe intencje. Bo będzie ci się 

wydawało, że powinieneś być traktowany z większymi honorami. 

Uwagi dla ucznia: Nie daj się zeswatać. 

Uwagi dla nauczyciela: Wyciągnij rękę na zgodę.  

 

Strzelec (23.11-21.12) 

Nie martw się na zapas, miej oczy szeroko otwarte. Jest bowiem w twoim otoczeniu ktoś, kto może 

od razu nie wzbudzi w tobie szaleńczej miłości, ale okaże się bratnią duszą. On może zaproponować ci 

przyjaźń, która przetrwa każdą próbę. 

Uwagi dla ucznia: Zrezygnuj wreszcie z rywalizacji. 

Uwagi dla nauczyciela: Nie bierz na siebie zbyt wiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

  Mugoloznawstwo:     Zielarstwo: 

 

 

 

 

 

 

Od tego numeru rusza nowy dział gazetki - „Ze świata Mitologii". W każdym wydaniu Newsville 

znajdziecie krótki mit lub legendę oraz pytania do niego. Odpowiedzi na nie wysyłajcie na sowę 

rychwolf@gmail.com. Czas na wysłanie odpowiedzi z tego wydania to 29.10.2015. 

 

Syn Odyna i Frigg o imieniu Baldur był najbardziej kochany przez Asów (rasę bogów w mitologii 

nordyckiej). Był bogiem światła i wiosny, ulubieńcem wszystkich. Jego matka, Frigg, miała sen. 

Objawiła jej się Hel, bogini śmierci i uprowadziła jej ukochanego syna do swego królestwa. W tym 

samym czasie Baldur miał również proroczy sen, śniło mu się, że grozi mu niebezpieczeństwo. Odyn, 

najwyższy z nordyckich bogów wezwał strażniczkę Niflheimu by zapytać, co grozi ukochanemu synowi 

Asgardu, obwieściła mu ona, że Baldur, najukochańszy z bogów umrze, zabity przez swojego brata, 

Hodura. Bogowie wraz z Frigg postanowili go obronić  i wymusili przysięgę, że każde stworzenie na 

niebie i ziemi, ogień i woda, elfy, olbrzymy, ludzie, zwierzęta czy rośliny nie zrobią krzywdy jej synowi. 

Wszyscy dotrzymywali tej przysięgi. Żadna broń skierowana w Baldura nie robiła mu krzywdy. Dla 

bogów stanowiło to świetną zabawę, rzucać w boga, kiedy pociski przelatywały obok niego. Każdy był 

szczęśliwy, z wyjątkiem Lokiego, boga podstępu i oszustwa, który w przebraniu zaczął rozmowę 

z Frigg. Ona mu wyjawiła, że jedynie krzew jemioły nie przysiągł chronić Baldura. "Taka niepozorna 

roślinka nic nie zrobi mojemu synowi" - mówiła, więc bóg oszustwa wyszedł i uciął gałązkę jemioły, 

uformował strzałę i dał ślepemu Hodurowi, by on również brał udział w zabawie rzucania brońmi 

Procenty magiczne (poziom magii) 

Mugol 0% 

Charłak 50% 

Mugolak 75% 

Czarodziej 100% 

 

Podział roślin 

- rośliny lecznicze 
- rośliny regenerujące 
- rośliny odtruwające 

- rośliny trujące 
- rośliny ozdobne 

- przyprawy 

 



17 
 

w brata. Loki wycelował a Hodur strzelił w brata strzałą z jemioły. Ukochany syn Asgardu padł 

martwy. I tak spełniła się przepowiednia strażniczki Nifheimu. Bogowie, strasznie rozwścieczeni 

chcieli zemścić się na Hodurze, jednak Odyn ochronił go przed strasznym losem. Podczas pogrzebu 

Baldura w Asgardzie panowała żałoba, jakiej nikt jeszcze nie widział. Każdy z bogów odczuwał smutek 

po śmierci tego dobrego boga, lecz najbardziej przeżyła to jego matka. Frigg oznajmiła, że nikt już nikt 

nigdy nie zginie od jemioły, a każda para, która pod nią stoi ma się pocałować. A gdy wyszło na jaw, 

że za śmierć ukochanego syna jest winny Loki, bogowie wściekli na syna Laufey'a przykuli go do skały, 

by nie mógł się ruszać a nad nim wisiała żmija, której jad skapywał na boga. Jedynie żona oszusta 

towarzyszyła mu w niedoli i łapała do miseczki jad, by nie kapał na jej męża, lecz gdy chociaż kropla 

spadła na twarz Lokiego wywoływała tak potężny ból, że całą krainą targały wstrząsy, gdy ten 

krzyczał. 

Pytania do tekstu: 

1. Przez kogo zginął Baldur? 

2. Jaką zabawę związaną z Baldurem wymyślili bogowie? 

3. Co się stało z bogiem odpowiedzialnym za śmierć Baldura? 

4. Co matka zmarłego Baldura obwieściła po jego śmierci? 

5. Na kim/czym bogowie wymusili przysięgę, a o kim/czym zapomnieli? 

W tym numerze prezentujemy przepis na szybką i prostą sałatkę gyros. Smacznego! :D 

Lista składników: 

 3 piersi z kurczaka 

 zasmażona cebula 

 ogórki (korniszony) 

 kukurydza 

 pokrojona kapusta pekińska 

Sposób przygotowania: 

Piersi z kurczaka drobno pokroić i obtoczyć w przyprawie do gyrosu. Mięsi musi postać w lodówce 

(najlepiej co najmniej kilka godzin). Następnie obsmażyć je i ułożyć na dnie naczynia. Na kurczaka 

wyłożyć obsmażoną cebulę a następnie wylać na nią dużo ketchupu (żeby dokładnie przykryć cebulę). 

Następnie wyłożyć na wszystko korniszony, na nie odsączoną kukurydzę, ją z kolei przykryć warstwą 

majonezu. Na wierzch, bezpośrednio przed podaniem pokroić posoloną i popieprzoną kapustę 

pekińską. Zamiast korniszonów można użyć świeżych ogórków, jednak wtedy rezygnujemy 

z kukurydzy. 
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„Ślizgonka na Blooklynie" - ciąg dalszy 

Przejęta swoją obecną sytuacją, dopiero pod natłokiem spojrzeń innych Ślizgonka poczuła, iż 

w oczach mijanych ludzi musi wyglądać jak wariatka w czarnej szacie z naszywką z wężem, dlatego 

przy kolejnej przecznicy dyskretnie zdjęła z siebie okrycie, w duchu dziękując Willowi, który namówił 

ją do założenia pod spód normalnych ubrań, dzięki czemu obecnie została jedynie w jasnych jeansach 

i zielonym swetrze- w końcu w lochach wieczorami było dosyć zimno. Przez długi okres czasu 

dziewczyna chodziła bez celu, nie wiedząc gdzie właściwie powinna iść i zarazem coraz bardziej się 

gubiąc, aż w końcu wylądowała w dokładnie tym samym miejscu, w którym znalazła się w momencie 

przeniesienia tutaj. I stąd jakby pod wpływem impulsu ruszyła w kierunku jedynego, w miarę 

normalnego jej zdaniem miejsca- do Parku. Niestety dotarcie tam zajęło jej kolejne kilkadziesiąt 

minut, owocujących kolejnymi ponurymi myślami i zarazem sprawiających, że nagle dziewczyna 

zaczęła żałować swojej decyzji, uznając iż lepiej byłoby uciec z celi dopiero po obiedzie, mimo słabego 

i niezbyt apetycznie wyglądającego śniadania. Dziewczyna w duchu wręcz przyznała słuszność 

policjantom, zapewne próbującym marnym jedzeniem zmusić ją do współpracy, co jednak im się nie 

udało, albowiem sama czarownica cały czas nie utrudniała im dochodzenia jej tożsamości, a nawet 

dała im kilka bardzo logicznych i jasnych wskazówek. Toteż nie chciała przyjąć do wiadomości ich racji 

i silnie urażona postawą funkcjonariuszy żwawszym krokiem ruszyła do parku, docierając do niego 

w późnych godzinach popołudniowych. I właśnie tutaj pojawił się kolejny problem, albowiem po 

dotarciu do tego miejsca Ślizgonka doszła do jednego, zasadniczego wniosku. Czy tu, czy też 

w mieście, na ulicach, bądź na komisariacie, wszędzie radziła sobie równie kiepsko. Po prostu nie była 

w stanie przetrwać w miejskiej, mugolskiej dżungli. Spuszczając wzrok oparła zarazem głowę na 

dłoniach wzdychając cicho i próbując mimo wszystko uporządkować myśli kotłujące jej się w głowie, 

oczekując tym samym jakiegokolwiek błyskotliwego pomysłu, który pozwoliłby jej zrozumieć jak 

może stąd wrócić do domu. 

-Można się dosiąść? 

Słysząc całkiem nieznany głos nad sobą Fabiana uniosła wzrok, a widząc jakiegoś obcego mężczyznę 

w pierwszej chwili miała zamiar kazać mu spadać, jednak w następnym momencie przypomniała 

sobie o braku różdżki i o byciu całkowicie bezbronną, co skutecznie odciągnęło ją od robienia sobie 

dodatkowych wrogów w tym nieprzyjemnym mieście jakim był amerykański Brooklyn. Dlatego też 

z nową myślą zajmującą jej głowę, dziewczyna jedynie skinęła nieznacznie, robiąc nieznajomemu 

miejsce. On natomiast siadając spojrzał na nią kątem oka, po czym uśmiechając się całkowicie 

rozluźniony, powiedział swobodnym głosem. 

-Ślizgonka na Brooklynie. Tego jeszcze w kinach nie grali. 

Podrywając naraz głowę, blondynka spojrzała na siedzącego obok jegomościa, próbując sobie 

przypomnieć czy kiedykolwiek już go widziała, jednak jej umysł zdecydowanie w tej kwestii z nią nie 



19 
 

współpracował. Była pewna, że w normalnych okolicznościach potrafiłaby bezbłędnie określić 

każdego, kogo widziała chociażby raz, jednak obecnie działała w stresie, więc należało ją zrozumieć. 

-Skąd… Skąd Pan to wie? 

-A niby co? 

Spojrzenie mężczyzny, które jej posłał sprawiło, że czarownicy skutecznie ode chciało się zadawać 

jakiekolwiek konkretne pytania, dlatego milczała nie odpowiadając na słowa mężczyzny, ewidentnie 

zastępujące odpowiedź na jej wcześniejszą dociekliwość. Jednak mimo wszystko nieznajomy 

widocznie nie przejmował się niczym obecnie, dlatego ponownie rozsiadł się wygodnie, pytając. 

-I jakie wrażenia? Podoba ci się to miejsce całkiem pozbawione magii? 

Tych słów mimo szczerych chęci nie była w stanie już zignorować dlatego po chwili spuściwszy lekko 

wzrok dziewczyna wymamrotała cicho. 

-To miasto to koszmar. Utknęłam tu i nie mam bladego pojęcia jak wrócić do domu. 

-Wrócisz, tak jak się tutaj znalazłaś. 

-Słucham? 

-Ja nic nie mówiłem… 

Ich spojrzenia ponownie się skrzyżowały, lecz w tym samym momencie z brzucha dziewczyny 

wydobył się charakterystyczny dźwięk, który sprawił, że ta natychmiast spuściła speszona wzrok, 

dlatego też nie widziała jak nieznajomy wyjął portfel i dopiero gdy położył na jej dłoni kilka 

banknotów mugolskich odważyła się spojrzeć na niego. 

-Co pan.. 

-Tam…- mówiąc  to, mężczyzna wskazał budkę stojącą przy wejściu do parku- możesz sobie kupić 

kolację. Polecałbym hot-doga, najbardziej pewny. I weź sobie też butelkę wody. Uwierz, przyda ci się. 

Tymi pieniędzmi zapłacisz, a to zostanie ci jeszcze na potem. Szczególnie ten banknot pięciodolarowy 

ci się przyda. 

Po tych słowach nieznajomy uśmiechnął się znacząco i swobodnie, jednocześnie wstając i otrzepując 

spodnie z wyimaginowanego brudu. 

-No cóż, na mnie już czas… 

Po czym odwrócił się by odejść i w tym samym momencie wiedziona instynktem dziewczyna zerwała 

się z ławki pytając. 

-Kim Pan jest? Skąd Pan to wszystko wie i jak mam Panu oddać te pieniądze? 

Na owe pytania obcy ponownie uśmiechnął się wesoło odpowiadając. 

-Pieniądze możesz zostawić przy okazji jak będziesz u Borgina i Burke'a. I przy okazji pozdrów ode 

mnie Firenzo. 
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-Firen-zo… ale jak nie chodzę na jego lekcje. 

-Wiem o tym. Pozdrów go proszę w przyszłym roku, dobrze? 

-Ale… 

Ciąg dalszy nastąpi 

W tym numerze waszym zadaniem będzie wymyślić... wiersz! Musi on wychwalać jeden z domów 

w Hogwarcie. Chciałabym, żebyście się postarali, więc minimum to 4 wersy. Oczywiście wyróżnię 

3 najlepsze prace. Odpowiedzi jak zwykle na emilythomas@interia.pl. 

Dziękuję bardzo za lekturę 12. numeru Newsville! Przepraszam też wszystkich bardzo mocno za to 

kilkudniowe opóźnienie. Jednocześnie zapraszam już teraz na oczekiwanie następnego numeru, który 

ukaże się 1 listopada. 

Pozdrawiam serdecznie, 

redaktor naczelna Alice Radcliffe 
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