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Wydarzenia z AMR 
 

 

Wieje wiatr zmian! Po odejściu dyrektora Crispina Stewarta oraz wicedyrektor Eleny 

Cavalcanti dyrektor Radcliffe mianowała na swojego zastępcę Jaqa McCartneya. Ma 

on już doświadczenie na tym stanowisku! Jednak Radcliffe wspólnie z nim uznała, że 

zostanie, tak jak Alice, dyrektorem. Mamy więc teraz dwóch dyrektorów w naszej 

placówce! Taka sytuacja się jeszcze w AMR nie zdarzyła! 

 

 

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, najlepiej świadczą o tym wyznaczone terminy 

wystawienia newsów - z ocenami proponowanymi (do dzisiaj) oraz końcowymi (do 30 

marca). Zachęcamy więc wszystkich uczniów do poprawiania swoich ocen! Nigdy nie 

jest za późno a może uda Wam się w ten sposób pomyślnie zaliczyć rok? 

 

 

Lecz nie samymi ocenami uczeń żyje! Gdy już miną emocje związane z poprawianiem 

ocen, dyrekcja zaprasza wszystkich chętnych na różne, ciekawe zabawy, które będą 

przeprowadzane od 30 marca do 2 kwietnia. Jest to idealna okazja do starań 

o podwyższenie noty swojego domu w rankingu! 
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Wydarzenia z ŚM 
 

 

W Argo Magic School, tak jak na przykład w naszej akademii rok dobiega końca! 

Uczniowie dostali już oceny proponowane, drugoklasiści gorączkowo czekają na 

egzaminy a nauczyciele wyrywają sobie włosy z głów z powodu natłoku uczniów, 

którzy chcą coś poprawić lub zaliczyć jakąś pracę. Ale to już niedługo będzie za nimi! 

Rok szkolny przyniesie wszystkim zasłużone wakacje! 

 

 

Szkolna Liga Quidditcha w Wirtualnym Hogwarcie przyniosła zwycięstwo zawodnikom 

z domu Salazara Slytherina. Po zaciętej, sprawiedliwej rywalizacji Ślizgoni wywalczyli 

Puchar Ligi. Gratulujemy wszystkim i mamy nadzieję, że SLQ pójdzie równie dobrze 

społeczności WH, jednocześnie mając nadzieję, że i nam w przyszłym roku się to uda! 

 

 

Niedawno Świat Magii ekscytował się Plebiscytem McGonagall! Gala rozdania nagród 

odbyła się na chatsm.pl. Gratulujemy wszystkim profesorom nagrodzonym w tym 

plebiscycie! 
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29,2% 

12,5% 

37,5% 

20,8% 

1. Jaki Dom najbardziej cenisz ? 

 

Gryffindor 
Hufflepuff 
Ravenclaw 
Slytherin 

50% 

20,9% 

20,9% 

8,2% 

2. Czy jesteś zadowolony z doboru opiekunów domu ? 

 

Zdecydowanie tak 

Chyba tak 

Mogło być lepiej  

12,5% 

12,5% 

41,6% 

16,7% 

16,7% 

3. Z którym Duchem najbardziej się utożsamiasz ? 

 

z Prawie Bezgłowym Nickiem 
z Grubym Mnichem 
z Szarą Damą 
z Krwawym Baronem 
z Jęczącą Martą 

91,6% 

8,4% 

4. Czy chciałbyś posiadać Magiczne Stworzenie ? 

 

Tak 
Nie jestem pewny/a 

Ankiety 
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Magiczna Pani 
 

Gdzie jest Nemo? 

Na pewno nie tam, gdzie się tego spodziewasz ! Otwórz oczy, a może znajdziesz go 

szybciej niż myślisz .. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie tajemnice są warte odkrycia. 

 

 
Jak znaleźć więcej czasu? Nie wyrabiam z lekcjami. 

Chyba każdy z nas ma ten problem bez względu na to czy jest w Gimnazjum, 

w Liceum czy już pracuje. Ciągle nie mamy czasu, jesteśmy zalatani od rana do 

wieczora. Czas nas goni, a my zamiast zająć się tym co mamy do zrobienia teraz 

robimy rzeczy, które już dawno powinny być zrobione. Osobiście polecam 

wypracowanie wspaniałej cechy jaką jest systematyczność, co ułatwi Ci organizację 

obowiązków, ponieważ jak się wszystko złoży na jeden konkretny dzień to tylko się 

zniechęcimy. Jeżeli chodzi Ci o lekcje w Rames to pamiętaj, że ta placówka powstała 

po to, abyśmy się dobrze bawili, a z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, iż 

nie jesteśmy w stanie być na każdej lekcji i wszystko wiedzieć. Na szczęście Ramesville 

to Akademia Magii, w której nauczyciele rozumieją takie rzeczy i jeśli wyrazisz chęć to 

zawsze Ci pomogą. 

 

 
Co zrobić jak się nie chce nic robić? 

Widzę, że mamy do czynienia z pewnym leniuchem, który tylko leżałby na łóżku 

i myślał o niebieskich migdałach. Skąd ja to znam  Tak kochani, chyba znacie to 

uczucie kiedy otwieracie rano oczy i wiecie, że nic dzisiaj nie zrobicie... Ja 

przynajmniej Cię rozumiem, ponieważ mam tak prawie codziennie, ale czy znam 

lekarstwo na nic nie robienie ? Gdy danego dnia nic nie chce mi się robić to nic nie 
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robię. Przecież nie będę walczyć ze swoim usposobieniem, więc włączam TV 

i oglądam jakieś bzdurne programy w nadziei, że może jutro mi się coś zachce.  

 

 
Dlaczego jezioro Aralskie wysycha? Dlaczego Czarodzieje nie mogą użyć zaklęcia 

i ponownie wypełnić go wodą? 

Dlaczego wysycha nie wiem, na pewno przez warunki klimatyczne. A nie mogą użyć 

zaklęć... Pewnie dlatego, że w tej wodzie są różne organizmy, sama woda też ma 

określone parametry, które muszą być spełnione, żeby rośliny i zwierzęta w wodzie 

mogły żyć i się rozwijać. Dlatego nie wystarczyłoby zaklęciem napełnić go wodą albo 

nalać do niego wody z dzbanka. Niestety też na tym ubolewamy, ale nie jesteśmy 

w stanie pomóc. 

 

 

 
Od zawsze byłam słaba w podrywaniu, a w Ramesville spodobał mi się jeden 

mężczyzna. Bądź co bądź rudy i na stanowisku ale nadzieję trzeba mieć. 

Magiczna Pani pomóż mi i ukaż swoje metod na podrywanie. 

Anonimowa Blondynka 

Anonimowa Blondynko! 

 Myślę, że powinnaś pokazać mu jakoś, że patrzysz na niego przychylnym okiem... 

Zaśmiej się z jego żartu, nawet, jeśli jest kiepski, pomóż wnieść książki po schodach... 

Ale pamiętaj też, że rudzi na stanowisku lubią, jak się przejmuje kontrolę. Bądź 

władcza! Ja tak robię i zawsze działa! 
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Czy czerpiesz satysfakcję ze swojej pracy? Czujesz, że wnosisz coś nowego do 

AMR? Uzasadnij swoją wypowiedź, powołując się na przynajmniej 2 argumenty. 
Tak, czerpię satysfakcję ze swojej pracy. Szczególnie wtedy, jak widzę, że pomysł,  

jaki wniosłam w życie kogoś cieszy, podoba się społeczności. Czy do AMR wnoszę coś 

nowego? Oczywiście, każdy dyrektor to robi, wierzcie lub nie. Ale potrzeba argumentów...  

1) Gazetka szkolna, która świeciłaby pustkami gdyby nie redaktorzy, którzy pomagają mi 

w jej wydawaniu. Zdaję sobie sprawę, że w tym roku szkolnym gazetka podupadła, jednak to 

jeszcze nie koniec Newsville! 

2) Poprawiam, modyfikuję moduły na stronie, dzięki czemu nie potrzebujemy webmastera, 

a mało jest osób, które mają i kwalifikacje i czas, żeby zostać webmasterem. 

 
 

 

 

Kartoteka Magicznych Stworzeń 
Nazwa Widłowąż 

Klasyfikacja Ministerstwa Magii XXXX 
Pochodzenie  Burkina Faso 
Hodowla  Przeznaczono teren leśny dla widłowęży. 

Hodowany przez wężoustych. 
Sposób odżywiania   
Sposób rozmnażana  Jaja składane otworem gębowym, używane do 

eliksirów poprawiających sprawność umysłu. 
Sposób porozumiewania Mowa węży 
Wygląd Trzy głowy, sześć-osiem stóp wielkości, koloru 

pomarańczowego w czarne pasy, każda głowa 
pełni inną funkcję 

  
            - lewa planowanie, decydowanie gdzie pójdzie i co 

będzie czynił 
            - środkowa marzyciel 
            - prawa ocenia pomysły środkowej i lewej, jest tak jakby 

mózgiem, posiada jadowite kły 
       
Dodatkowe informacje Dawniej ulubiona maskotka czarodziejów, często 

umiera przedwcześnie z powodu „wojen głów”, 
jako jedyne stworzenie rozmnaża się w taki 
sposób, handel jajami (oraz samymi 
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widłowężami) kwitnie na czarnym rynku od 
bardzo wielu lat. 

 

 

 

 

 

 

Rozrywka 
 

Plotki 
 

Wielu psorów odetchnęło z ulgą, gdy Nicolas Wand w ubiegłym roku szkolnym 

zakończył naukę. Myśleli, że ich "przygoda" z tym chłopakiem się zakończyła. Oj, jak 

bardzo się mylili! Pan Wand wrócił z powrotem do szkoły, do II klasy. Najbardziej 

z tego faktu był niezadowolony profesor Przemek Fravell, który znany jest 

społeczności szkolnej jako Krzem. Osoby wtajemniczone wiedzą, że panowie nie 

przepadali za sobą w ostatnim semestrze i odliczali dni do końca swojej współpracy, 

a tymczasem znowu przyszło im razem pracować. Jak ułoży im się relacja na zajęciach 

w tym roku? Czy profesor Fravell w końcu straci cierpliwość do butnego 

i nieposłusznego ucznia? Czy dojdzie do buntu? A może Krzem sięgnie po broń, 

z której jest najlepszy? Czy Nicolas Wand padnie ofiarą Mistrza Eliksirów w naszej 

szkole? 

 

 

Z tajnych źródeł dotarła do nas wiadomość, że Gryfoni opanowali system szkolny. 

Szok i niedowierzanie! Od momentu, gdy w zeszłym roku przejęli Puchar po wielu 
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latach od Puchonów, grono ich zwolenników znacząco się powiększyło. Wszyscy 

trzymali kciuki, by im się udało. Jednak w obliczu takich informacji... Jaka jest prawda? 

Czy wychowankowie domu Gryffindora dopuścili się oszustwa i podstępem dopisali 

sobie tyle punktów? Czy zdarzało się im to wcześniej? A może to tylko propaganda 

antygryfońska ze strony innych, zazdrosnych domów? 

 

Każdy cieszy się, gdy dostaje list, w którym dowiaduje się, że został przyjęty do 

magicznej szkoły. Każdy... A może i nie. Caroline McNerney, dotychczasowa 

podopieczna opiekunki Gryfonów, postanowiła odejść z AM Ramesville. Niewiele 

osób zna przyczynę tej decyzji, a nawet jeżeli ktoś jest zaznajomiony 

z okolicznościami, to nie chce o tym mówić. Lola Luna, koleżanka Caroline, próbowała 

ją zatrzymać i wybiegła za nią przed zamek, przekonując ją, że powinna zostać. To 

właśnie ona była jedynym świadkiem wydarzenia, które miało miejsce na szkolnych 

błoniach. Wydarzenia, o którym mówi cała szkoła! Podobno panna McNerney 

w pewnym momencie ze zdenerwowania tak mocno tupnęła nogą, że ziemia pod nią 

rozstąpiła się i Caroline wpadła do dziury, która szybko zniknęła... Ile w tym prawdy, 

wie tylko Lola, która jest w zbyt wielkim szoku, by o tym powiedzieć coś więcej. 

Niemniej jednak faktem jest, że o Caroline McNerney słuch zaginął. Co się stało z byłą 

Gryfonką? Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś da jakiś znak życia i wróci do nas... 

 

Humor z Wielkiej Sali 
 

[19:50:54] Krzem: krew trolla 

[19:51:03] Krzem: krew nietoperza itd 

[19:51:03] Nicolas_Wand: <nienawidzi krwi trolla>     

[19:51:05] Krzem: czyli  

[19:51:19] RosemarieHathaway: [Wie co kupi Wandzie na święta.] 

 

[21:12:58] Alaska_White: Po prostu nie lubie robali :((( 

[21:13:08] Nicolas_Wand: Ty żeś jest robal 

[21:13:13] Nicolas_Wand: muchy to słodkie stworzenia :c 

[21:16:29] Alaska_White: Wand... 

[21:16:45] Alaska_White: Żebyś się nie obudził z Akromantulą nad głową jutro... 

 

 

[21:59:40] Ola_Arily: nie płacz Chaz, podrażnisz sobie oczy, pójdziesz do okulisty, który Ci 

przebije oko przypadkiem, wda sie zakażenie, pójdziesz do szpitala, tam wpadniesz 

w spiaczke, pomyślą, że umarłeś, dadzą Cie do kostnicy, trumienka, cmentarz i moze 

obudzisz sie w trumnie :( 
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[20:17:17] Nicolas_Wand: Ja nie mam  

[20:17:19] Nicolas_Wand: ja mam tylko zaliczyć  

[20:17:21] Nicolas_Wand: Krzema 

Przepis 
 

KUCHNIA HAGRIDA 

Długo zastanawiałem się jaki przepis z mojej cennej skarbnicy może Was 

zainteresować i w końcu doszedłem do wniosku, że każdy z Was lubi powinien lubić 

słodkości. Dlatego w tym numerze chcę zaproponować Wam przepis, który 

wymyśliłem podczas mojego drugiego roku pobytu w Hogwarcie. No, cholibka, nigdy 

nie spodziewałem się, że obserwacja Zakazanego Lasu może przynieść takie pomysły. 

Babeczki Zakazany Las 

SKŁADNIKI-CIASTO: 

4 jajka - muszą być świeże i ogrzane w temp. pokojowej 

100 g (1/2 szklanki) cukru 

40 g (1/3 szklanki) mąki pszennej 

30 g (1/3 szklanki) gorzkiego kakao 

 

SKŁADNIKI-NASĄCZENIE: 

6 łyżek wiśniówki lub rumu 

sok z 1/2 cytryny 

2 łyżki słodkiego syropu z wiśni 
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DODATKI 

wiśnie w gęstej słodkiej zalewie, frużelina wiśniowa, wiśnie amarena 

bita śmietana usztywniona żelatyną 

starta gorzka czekolada 

 

Potrzebna będzie: forma na muffiny i 12 papierowych papilotek. 

 

PRZYGOTOWANIE 

Formę na muffiny wyłożyć 12 papilotkami. Piekarnik nagrzać do 170 stopni C. 

Białka ubijać przez około 2 minuty aż będą sztywne. Dodawać po łyżce cukier cały 

czas miksując. Ubijać jeszcze przez 2-3 minuty aż białka będą gęste i błyszczące. Wciąż 

ubijając dodawać stopniowo żółtka. Po dodaniu żółtek ubijać jeszcze przez około 2-3 

minuty. 

Mąkę pszenną przesiać do oddzielnej miseczki razem z kakao. Dodać połowę 

przesianych składników do ubitej masy i delikatnie, kilka razy przemieszać łyżką. 

Dodać resztę sypkich składników i wymieszać łyżką, następnie krótko zmiksować na 

małych obrotach miksera tylko do połączenia się składników na jednolitą masę bez 

grudek mąki. 

Masę wyłożyć do papilotek i wstawić do piekarnika. Piec przez około 15 - 17 minut, 

do suchego patyczka. Wyjąć z piekarnika. Nasączyć mieszanką alkoholu, soku z 

cytryny i syropu. 

Udekorować bitą śmietaną i wiśniami w syropie, posypać tartą czekoladą. Bitą 

śmietanę najlepiej usztywnić żelatyną bo będzie się szybko roztapiała od wiśni. 

Można ułożyć wiśnie pod warstwą śmietany a nie na wierzchu. Możemy użyć 

śmietany bez żelatyny, ale położyć ją przed samym podaniem, np. już na talerzyku.  
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Ściąga 
 

Transmutacja 

Transmutacja wody - transmutacja powodująca zmianę stanu skupienia wody od 

gazu przez ciecz do ciała stałego i odwrotnie. 

Dla topnienia i sublimacji opór zawsze będzie wynosił 1,5. Dla reszty 

przemian(resublimacji, krzepnięcia, parowania, skraplanie) wynosi ono 2. 

Symbol dla tej transmutacji to Ea i nigdy się on nie zmienia! 

Chwyt i manipulacja jest za każdym razem taka sama. Dla transmutacji w cyklach 

wody jest to - chwyt alfa i manipulacja haczykowa. 

 

Zaklęcia dla poszczególnej przemiany wody: 

 

a) topnienie - Liques! 

b) krzepnięcie - Conglacio! 

c) parowanie - Conspisso! 

d) skraplanie - Evaporo! 

e) sublimacja - Sublimatio! 

f) resublimacja - Contrasublimatio! 

Przykład: 

< skupienie > 

< p = 2 > 

< woda =Ea> para > 

< alfa, haczyk > 

< Conspisso! > 
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Konkurs 
 

 Dziś mamy dla Was cytaty. Waszym zadaniem jest napisanie imienia i nazwiska 

autora oraz tomu, w którym wystąpił dany cytat. Rozwiązania wysyłajcie na sowę: 

dyr.amr@gmail.com do 27 marca. A oto przedmiot Waszych zmagań: 

1. "Obawiam się, że ta chabeta... przepraszam, ten centaur... nie ma pojęcia 

o wróżeniu z kart."  

2. "To S oznacza Selwyn... jestem spokrewniona z Selwynami..."  

3. ”Wyniesie mnie ponad wszystkich śmierciożerców, stanę się jego najdroższym, 

najbliższym wspólnikiem... droższym mu i bliższym od syna."  

4. "Nieźle mieć takiego Severusa, który krąży po szkole jak wyrośnięty nietoperz."  

5. "Z czego jak z czego, ale z moich zaklęć pamięci jestem naprawdę dumny."  


