
1 
 

 

 



2 
 

Spis treści ........................................................................................................................ 2 

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

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

Ankiety ............................................................................................................................ 5 

Pytanie do Magicznej Pani .............................................................................................. 7 

Humor z wielkiej sali ....................................................................................................... 8 

Plotki ............................................................................................................................. 10 

Ściągi ............................................................................................................................. 11 

Konkurs ......................................................................................................................... 12 

 

  



3 
 

 

24. rok szkolny w Akademii Magii Ramesville ruszył pełną parą! Na rozpoczęciu roku, 

które odbyło się 24 kwietnia mogliśmy poznać opiekunów wszystkich domów na ten 

rok, którymi są: Przemek Fravell, Ginny Vanya, Marks Deymont i Ann Sempervirens. 

Poznaliśmy też kadrę nauczycielską, w której znalazło się sporo nowych twarzy ale też 

starzy, zasłużeni profesorowie. Rozpoczęcie było też okazją do zdobycia punktów dla 

domu i galeonów, gdyż odbyły się różne ciekawe zabawy! 

 

Oprócz rozpoczęcia, uczniowie naszej placówki mieli również okazję do zdobycia 

punktów na wieczorku zapoznawczym. Dyrekcja zorganizowała specjalnie dla 

uczniów labirynt, który trzeba było przejść, by otrzymać nagrodę! Trochę prędzej lub 

trochę wolniej, ale każdy uczeń, który wszedł do labiryntu wyszedł z niego cało! 

 

Nasza Akademia wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy o Harrym Potterze i Igrzyskach 

Śmierci! Drugi etap odbył się w niedzielę, 10 kwietnia. Pierwsze miejsce uzyskała 

Kathleen Black ze SMiC-a (dyplom), drugie ex aequo Sandra Green (dyplom) i Naija 

Kamalasundari (dyplom) ze SMiCa a trzecie Nicolas Wand, reprezentant naszej 

placówki, AMRH i SMiC-a (dyplom). Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 

 

Inną olimpiadą, w której braliśmy udział jest Międzyszkolna Olimpiada "Numerek". 

Składała się ona z dwóch etapów. Z 11 osób, które przeszły do etapu finałowego 

przystąpiły do niego tylko 3 osoby. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Nyssa Shadow 

(dyplom) i Alexander Moranis (dyplom) a drugie Ella Ohne (dyplom). Gratulujemy 

wszystkim biorącym udział w tej olimpiadzie! 

 

Akademia Magii Ramesville bierze też udział w Złotym Alchemiku! Po castingach 

znamy już składy poszczególnych drużyn. Dostępne są one tutaj. Zasady konkursu zaś 

możecie znaleźć tutaj. Wszystkim życzymy powodzenia oraz przede wszystkim dobrej 

zabawy! 

http://static.pokazywarka.pl/i/6520257/646962/blacksmich.jpg?1460988208
http://static.pokazywarka.pl/i/6520257/432936/greensmich.jpg?1460988208
http://static.pokazywarka.pl/i/6520257/411381/kamalasundarismich.jpg?1460988208
http://static.pokazywarka.pl/i/6520257/558557/wandamramrhsmich.jpg?1460988208
http://i.imgur.com/58XuzsQ.png
http://i.imgur.com/qlcsQI2.png
http://i.imgur.com/Ud3JYeK.png
http://ramesville.tk/news.php?id=4254
https://docs.google.com/document/d/1ebblw-6ABXeivvD_aTSoASBU2R5lOWUdCXf3pt99Qv0/pub
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Nasza akademia bierze też udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie z Quidditcha! Wyniki 

pierwszego etapu znajdziecie tutaj. 

 

 

Niedawno mogliśmy być świadkami zakończenia roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa 

Hogwart. Pierwszą klasę ukończyło dwoje uczniów a drugą klasę troje. Najlepsi 

uczniowie oraz nauczyciele zostali nagrodzeni. Zostały też rozdane Złote Beczki 

w różnych kategoriach. Ponadto dowiedzieliśmy się, że dotychczasowa dyrektor 

Samantha Sinegan ustąpiła ze stanowiska. Życzymy jej powodzenia w życiu 

prywatnym i zawodowym! 

 

Niedawno rozpoczął się 25. rok szkolny w Argo Magic School! Na rozpoczęciu 

dyrekcja przedstawiła opiekunów (Anastazja Rose, Kornelia Kuk, Astria Middle 

i Alexandra Martell) oraz kadrę profesorską. Społeczności AMS życzymy udanego 

roku szkolnego! Wczoraj w AMS odbyły się Otrzęsiny Pierwszorocznych! Społeczność 

szkoły poznała prefektów domów na ten rok. Są nimi: Paula Whiteowl, Judith Cobain, 

Halsey Gold, Klara Cullen, Melissa Hastings, Alexadra Snape i Alexandra Herondale 

oraz naczelni: Wercay D, Ola Arily oraz Karol Moranis. Życzymy im wytrwałości 

w pełnieniu tak ważnych funkcji! 

 

Również w Szkole Magii i Czarodziejstwa Winsford dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny! 

Dla niecierpliwych dyrekcja zorganizowała specjalny konkurs: należało odszukać 5 

biletów ukrytych w różnych miejscach strony szkoły. Czas na wysłanie był do godziny 

1500, czekamy więc na wyniki i na uroczystość rozpoczęcia roku! 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UuxIwNj2_0cStTu6l82vea2TSQNGB-zYvJOzSyxVIS0/edit#gid=0


5 
 

41,6% 

33,3% 

16,7% 

8,4% 

3. Co jest dla Ciebie najważniejsze przy uczęszczaniu na 
zajęciach ? 

Umięjetność przekazywania wiedzy 

Kompetencje Profesora 

Interesujące tematy 

Przyjazna atmosfera panująca na 
zajęciach 

 

 

 

 

  

16,7% 

33,3% 

16,7% 

33,3% 

1. Ile czasu spędzasz na przesiadywanie w pokoju AMR w ciągu 
każdego dnia? 

 

Mniej niż 1 godzinę 
1 - 2 godziny 
2 - 4 godziny 
Więcej niż 4 godziny 

33,3% 

33,3% 

16,6% 

4,2% 

4,2,% 4,2% 
4,2% 

 2. Jaki przedmiot jest według Ciebie najciekawszy? 
 

 

Obrona przed Czarną Magią 
Opieka nad Magicznymi Stworzeniami 
Historia Magii 
Eliksiry 
Transmutacja 
Językoznawstwo 
Zaklęcia i Uroki 
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25% 

41,7% 

33,3% 

4. Czy jesteś zadowolony z roku szkolnego styczeń - marzec 
2016 ? 

 

Tak 

Nie 

Nie mam zdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,7% 

24,7% 

8,4% 

8,4% 

8,4% 

8,4% 

5. Jakie miejsce najchętniej chciałbyś odwiedzić ? 

 

Magiczne Dowcipy Weasleyów 

Pub pod Trzema Miotłami 

Sklep Zonka 

Bank Gringotta 

Herbaciarnia Pani Puddifoot 

Sklep Borgina & Burkesa 

8,4% 

16,6% 

25% 

50% 

7. Czy uważasz, iż uruchomienie audycji radiowej Ramesville 
byłoby dobrym pomysłem ? 

 

Oczywiście, że tak! 
Raczej tak 
Nie! 
Nie mam zdania 



7 
 

 

 

Dlaczego Transmutacja jest taka trudna? Cały czas mam z nią problem… 

Nie da się zaprzeczyć, iż Transmutacja jest jednym z trudniejszych przedmiotów 

nauczanych w Naszej Akademii. Jednakże uważam, iż właśnie to czyni ją naprawdę 

fascynującym przedmiotem. Nie jest oczywista i przewidywalna. Dlatego nie 

zniechęcaj się! 

Możliwe, że w przyszłym roku szkolnym okaże się, iż Transmutacja stanie się dla 

Ciebie przedmiotem bardziej zrozumiałym i że to właśnie będzie Ten przedmiot, 

którym się zafascynujesz i będziesz chciała cały czas pogłębiać zdobytą wiedzę.  

Dodatkowo należy dodać, iż dla jednej osoby Transmutacja może być trudnym 

przedmiotem, a dla kogoś innego to mogą być właśnie Eliksiry, ale jednocześnie 

uważam, iż każdy z owych przedmiotów jest interesujący oraz wartościowy. 

 

 
Skłamałam w jednym pytaniu w ankiecie. Co robić? 

Cóż jest nam bardzo przykro faktu, iż skłamałaś w naszej ankiecie, ale nie przejmuj 

się! 

Całą naszą pocztę zaadresowaną do Magicznej Pani segreguje Elf, więc na pewno 

wychwycił twoje małe kłamstewko. Jak? Nasz sprytny Elf ma swoje sposoby na małe 

oszustwa, które wkradają się do naszej ankiety. Dlatego głowa do góry i nie martw się 

tym  
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Jak czujesz się z faktem, iż przez Ciebie upadnie Ramesville? 

Alice Radcliffe : Dziękuję za troskę, ale zapewniam, Ramesville nie upadnie. :) Do 

wszystkich, którzy roznoszą takie plotki apeluję o zaprzestanie. 

 

 
 

 

 

 

[21:52:21] Monika: Alice: Mnie ta argumentacja nie przekonuje 

[21:52:24] Monika: Jaq: Zamknij morde     

[21:52:29] Monika: uhuhuhu, kłótnia dyrekcji 

[21:52:40] Monika:  

[21:53:16] Jaq_McCartney: no bo wtrynia sie w dyskusje  

[21:53:27] Alice_Radcliffe: żebym ja ci się zaraz nie wtryniła  

[21:53:34] Jaq_McCartney: zwolnij mnie     

[21:53:37] Monika: XD 

[21:53:39] Alice_Radcliffe: ZWALNIAM CIĘ 

[21:53:41] Alice_Radcliffe: xD 

 

[16:27:32] LuizjanaTsukino: oh tak, zawsze marzylam o tym, zeby spędzać 

romantyczne wieczory z Krzemem 

[16:27:39] LuizjanaTsukino: spijając wino z jego umięsnionej klaty 

[16:27:51] LuizjanaTsukino: aż mi stanął na myśl o tym 
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[14:09:25] Alice_Radcliffe: jezu 

[14:09:28] Alice_Radcliffe: jakiś wirus mam     

[14:09:29] Alice_Radcliffe: [*] 

[14:10:10] LuizjanaTsukino: a mowilam, zebys sie nie puszczała, bo cos zalapiesz :| XD 

[14:10:27] Nicolas_Wand: jakby to było od puszczania  

[14:10:30] Nicolas_Wand: to Ala by już 20 lat      

[14:10:33] Nicolas_Wand: była zawirusowana 

[14:10:45] LuizjanaTsukino: xDDDDDDDD 

 

[19:22:47] Nicolas_Wand: jakim debilem trzeba być, żeby nie zrozumieć polecenia 

"rzuć nieśmiałkowi korników i podejdź z drugiej strony i obetnij se drzewa"? ;_; 

 

[19:09:55] Nicolas_Wand: Monia?  

[19:10:32] Alice_Billie_Kyle: szo 

[19:10:35] Nicolas_Wand: ta mała menda poszła na lekcje? ;_;      

[19:10:38] Nicolas_Wand: w sensie, Alan 

 

[20:04:06] LuizjanaTsukino: chyba sie nie wyspalam... 

[20:04:17] LuizjanaTsukino: chcialam wejsc na strone AMR i zobaczyć, czy Przemek 

moze dodal newsa o spotkaniu     

[20:04:21] LuizjanaTsukino: i zamiast ramesville.tk 

[20:04:24] LuizjanaTsukino: wpisalam fravell.tk 

[20:04:29] LuizjanaTsukino: ._. 
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Uczeń domu Węża doniósł nam, że w piątkową noc w otchłaniach mroku  dało się 

zauważyć sylwetkę zmierzającą w kierunku przejścia do dormitorium Slytherinu 

w lochach. Ślizgon powiedział nam, że gdy jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności tą 

postacią okazał się być nie kto inny jak profesor Astronomii - Hoster Hightower! 

Czyżby Hoster dał się zbytnio ponieść w piątkowy wieczór, że pomyliła mu się droga 

do swojej wieży? A może szykuje się gorący romans pomiędzy uczennicą 

a profesorem? 

 

„Ami Suzuki zakochana w Nicolasie Wandzie!” – Plakaty z takim napisem zostały 

gęsto umieszczone na murach akademii. Krótkie śledztwo wykazało, że stoi za tym 

sam Nicolas, który upierał się, że to tylko niewinny żart z okazji pierwszego kwietnia. 

Nie zapominajmy jednak, że w każdej plotce tkwi ziarenko prawdy, całkiem możliwe, 

by ta dwójka Puchonów miała się ku sobie.”  

 

Skrzaty pracujące w kuchni po dwóch tygodniach skarżenia się na znikające produkty 

spożywcze uznały, że dłużej tak nie wytrzymają. Zgłosiły się z tą sprawą do członka 

dyrekcji – Jaqa McCartneya, który postanowił zabawić się w detektywa i samemu 

rozwiązać zagadkę znikającego drobiu. Świadkowie zapewniają, że dwa dni po tym 

wydarzeniu wszedł on na poddasze i zastał śpiącą na biurku profesor Ginny Vanyę 

z udkiem kurczaka w ustach. Podobno w ramach zadośćuczynienia nauczycielka ma 

pomagać skrzatom zmywać w kuchni! 
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A) ELIKSIRY 
Zaklęcia pomocnicze w eliksirach: 

• Aquamenti – zaklęcie, dzięki któremu możemy napełnić kociołek wodą. 
• Incendio – zaklęcie, które służy do rozpalenia ognia pod kociołkiem. 
• Evanesco – zaklęcie opróżniające kociołek z jakiejkolwiek cieczy. 
• Sad Infer – zaklęcie zmniejszające płomień pod kociołkiem.  
• Vad Infer – zaklęcie zwiększające płomień pod kociołkiem. 
• Tergeo – zaklęcie czyszczące kociołek. 
• Cento Onis – zaklęcie gaszące płomień pod kociołkiem. 
 

B) NUMEROLOGIA 
1) Redukcja teozoficzna. 
Pitagorejska technika zakładająca, że każdą liczbę możemy przedstawić za pomocą 
jednej cyfry. Metoda polega na sumowaniu cyfr, z których składa się liczba do 
momentu otrzymania pojedynczej cyfry, np.: 
• 4031998 – 4+0+3+1+9+9+8 = 24 = 2+4 = 6 
• 2895 – 2+8+9+5 = 24 = 2+4 = 6 
• 37567 – 3+7+5+6+7 = 28 = 8+2=10=1+0=1 
• 20071997 = 2+0+0+7+1+9+9+7=35=5+3=8 
• 54=5+4=9 
 
2) Liczba sukcesu. 
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Przykład: 
ALICE BILLIE KYLE 

 
A – 1; L – 3; I – 9; C – 3; E – 5. 

B – 2; I – 9; L – 3; L – 3; I – 9; E – 5 
K – 2; Y – 7; L – 3; E – 5 

 
Alice: 1+3+9+3+5 = 21 

Billie: 2+9+3+3+9+5 = 31 
Kyle: 2+7+3+5 = 17 

 
21+31+17 = 59 = 5+9 = 14 = 4+1 = 5 
Liczba sukcesu Alice Billie Kyle to 5. 

 
 
 
 

Tym razem mamy dla Was krzyżówkę! Za każde hasło dostaniecie +5 punktów, za 

wyjaśnienie hasła dodatkowe 8 punktów! Czeka Was więc aż 70 punktów! 

Odpowiedzi wysyłajcie na sowę dyr.amr@gmail.com. 
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1) Magiczna obrona umysłu przed penetracją z zewnątrz. 

2) Stare drzewo, które rośnie na błoniach Hogwartu. 

3) Stworzenia, które zajmują się prowadzeniem Banku Gringotta. 

4) Magiczna roślina, która pozwala na przebywanie pod wodą przez 60 minut.  

5) Zwierzę, które mogą zobaczyć tylko Ci, co byli świadkami śmierci bliskiej osoby. 

6) Należał do Roweny Ravenclaw, jeden z horkruksów. 

7) Magiczne stworzenie z którego włosów wytwarzane są peleryny-niewidki. 

8) Strażnik Azkabanu. Można jego pokonać tylko za pomocą zaklęcia Expecto 

Patronum. 

9) Magiczne zwierzę, którego krew zapewnia życie każdemu, kto ją wypije. 

10) James Potter, Syriusz Black, Peter Pettigrew i Remus Lupin. 

11) Ryba pokryta kolcami żyjąca w Oceanie Atlantyckim. Wykorzystywana jako 

składnik w warzeniu eliksirów. Klasyfikacja MM to XXX. 

12) Magiczna roślina. Lubuje się w wilgoci i ciemności, oplata się wokół potencjalnej 

ofiary. 


