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11 grudnia 2016 roku kolejny rok w Akademii Magii Ramesville ruszył pełną parą,  

tym razem pod wodzą nowej dyrekcji w składzie: Larissa White-Moore, Amelie Carter-

Moore oraz Max Moore. Szkoła, po wielu miesiącach wegetacji, podniosła się na nogi,  

a jej szeregi zasiliło wielu wspaniałych  nauczycieli oraz młodych adeptów magii.  

Samo rozpoczęcie roku wypełnione było mnóstwem  dobrej zabawy, atrakcji dla każdego, 

ekscytacją uczniów i cichymi westchnięciami nauczycieli stęsknionych za urlopami.  

Redakcja ze swej strony życzy dyrekcji dalszych sukcesów w prowadzeniu placówki, 

uczniom samych Wybitnych, a nauczycielom wymarzonych urlopów! 

 

*** 
 

26 grudnia 2016 roku odbyły się, tradycyjnie już, Szkolne Otrzęsiny. Jest to ważny dzień  

w życiu szkoły, gdyż tego dnia uczniowie klas 1 stają się w pełni uczniami naszej szkoły. 

Tego wieczora każdy z domów miał szansę zaprezentować się z jak najlepszej strony oraz 

walczyć o całkiem sporą liczbę punktów do Rankingów Domów. 

Najlepszym przedstawieniem okazała się prezentacja Gryffindoru, który za to osiągnięcie 

otrzymał aż 100 punktów do RD. Na kolejnym miejscu uplasowali się kolejno Slytherin  

oraz Ravenclaw. Ogłoszone zostały także nazwiska Prefektów Domów oraz Prefektów 

Naczelnych. Dumnie swą funkcję w tym roku sprawować mogą: Emma Black, Mesli Stilin, 

Moria Nerios oraz Josephine Lloyd, a także Prefekci Naczelni: Lola Collotye  

oraz Wiktoria Aqua. Wszystkim gratulujemy i życzymy samych sukcesów! 

 

*** 
 

W ostatnim tygodniu grudnia cała społeczność szkolna mogła na krótko odsapnąć od lekcji  

i wypocząć w trakcie Przerwy Świątecznej, choć dyrekcja zadbała, aby był to wypoczynek 

aktywny i przepełniony dobrą zabawą.   

W ciągu tych dni, każdego wieczora, odbywały się ciekawe wykłady lub zabawy 

przeprowadzone przez nauczycieli naszej placówki, np. Wycieczka klimatyczna do 

Zakazanego Lasu, Śladami Magizoologii czy Pojęcia nie do końca kanoniczne w Eliksirach  

w Świecie Magii. 

 

*** 
 

Poza zajęciami obowiązkowymi, w tym roku uczniowie mają okazję zdobywać wiedzę także 

na kołach przedmiotowych, które w tym roku przygotowała dwójka nauczycieli:  

profesor Ethan McConaughey , prowadzący Religie Świata oraz profesor Scarlett Tennessee, 

która zabierze uczniów na poszukiwanie magicznych stworzeń w mitologiach świata. 

 

*** 
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Niedawno ruszył cykl konkursów z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami „Przystanek 

Błonia” pod wodzą profesor Scarlett Tennessee. W owym cyklu uczniowie mają szansę 

wykazać się w różnych zadaniach związanych z Opieką nad Magicznymi Stworzeniami,  

które wymagają odrobiny wiedzy, sprytu oraz spostrzegawczości.  

Każde z zadań jest wysoko punktowane, a dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia 

nagrody dodatkowej za zebranie największej ilości punktów w całym cyklu konkursów.  
 

*** 
 

Na stronie szkoły Naszej Akademii pojawiły się nowe zabawy organizowane w weekendy:  

czyli Potterville, Magiczne Odliczanie, Karty Czarodziejów, Zagadki Mrużki oraz  

Wypady do Hogsmeade. Będą one organizowane zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego. 

Szczegóły znajdziecie w bloku „Rozrywka” na stronie Akademii Magii Ramesville,  

a my gratulujemy pomysłodawcom za stworzenie nowych zabaw w AMR, których jak warto 

zaznaczyć do tej pory nie było. Życzymy powodzenia w realizacji wydarzeń! 
 

*** 
 

22 stycznia odbył się Wypad do Hogsmeade, w którym uczniowie brali udział przeróżnych 

zabawach zdobywając punkty do Rankingu Domów oraz worek galeonów. 

Odwiedziliśmy wspólnie  aż 6 miejsc: Pub pod Trzema Miotłami, Miodowe Królestwo, 

Herbaciarnię Pani Puddifoot, Sklep Odzieżowy Gladraga, Sklep Muzyczny Dominica 

Maestro oraz Czarodziejskie zasoby Wiseacre. W pomieszczeniach na uczniów czekali 

specjalni goście tj. Madame Rosmerta czy Pani Puddifoot, którzy męczyli uczniów  

Naszej Akademii wspaniałą zabawą i rozrywką. Grono Redakcji dziękuje organizatorom  

za przeprowadzenie tego wydarzenia, jednocześnie mając nadzieje, iż nie bawiliśmy się  

w Hogsmeade po raz ostatni, a uczniom dziękujemy za udział w tym wydarzeniu. 
 

*** 
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Redaktor: Witam serdecznie! Dziś moim gościem jest Dyrektorka Ramesville Larissa White-

Moore. Witam Serdecznie Pani Dyrektor! 
 

Larissa White-Moore: Witam wszystkich czytelników Newsville i oczywiście Ciebie, Lola! 

*uśmiecha się*     
 

Redaktor: Na początku, chciałabym zapytać oczywiście o to, jak powraca się do Starego 

dobrego Ramesville? Ponieważ wiem że nie pierwszy raz zasiadasz w zarządzie Ramesville. 
 

Larissa White-Moore:  Tak, moja przygoda z Ramesville zaczęła się w 2009 roku.  

Stare, dobre Ramesville? Kocham tą szkołę, zawsze zostawiałam w niej cząstkę siebie,  

tak jest i tym razem. Jestem szczęśliwa, że ponownie mogę zarządzać placówką.  

Oczywiście nic bym nie zdziałała bez wspaniałej Amelii i kochanego Maxa! *puszcza oczko* 
 

Redaktor: Oczywiście! Wiadome jest że bez dwójki pozostałej Dyrekcji nie osiągnęłabyś tak 

dużo w tak krótkim czasie.  Przejęłaś tę szkołę z rąk Alice Radcliffe która jak wiemy  

ją zaniedbała. Co możesz powiedzieć na temat tamtych wydarzeń? 
 

Larissa White-Moore:  *uśmiechnęła się promiennie* Myślę, że nie warto zajmować się 

przeszłością, ponieważ jak wiadomo - co było, a nie jest nie pisze się w rejestr!  

Było i mam nadzieję - minęło. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, jest to indywidualna 

sprawa Alice co zrobiła ze szkołą, a czego nie zrobiła.  
 

Redaktor:  Rozumiem! Czy pamiętasz może swoje pierwsze kroki w Świecie Magii?  
Skąd dowiedziałaś się o nim i kto jest twoim mentorem? 
 

Larissa White-Moore:  Pierwsze kroki w świecie magii... *westchnęła* Był rok 2008  

i popularne były konta fikcyjne na naszej-klasie, takowe również miałam.  

Wcielałam się w postać Hermiony Granger. O Świecie Magii dowiedziałam się właśnie dzięki 

NK. Powiedział mi o nim mój kolega, z którym do dzisiaj utrzymuję kontakt,  

niestety nie ma go już w ŚM. Pierwsze kroki postawiłam w Argo Magic School, gdzie byłam 

zapisana jako uczennica, nie zabawiłam tam jednak długo. Przeniosłam się do Akademii 

Magii Enervate, którą skończyłam i w której później nauczałam Wampirologii oraz 

Wróżbiarstwa, zupełnie tak jak tutaj. Byłam tam też wicedyrektorką. *uśmiechnęła się* 

Później zawitałam do Ramesville, gdzie uczyłam Wampirologii. I tak jakoś poszło.  

Jeśli chodzi o mentora - nie mam kogoś takiego, ale mam kilka bliskich memu sercu osób, 

których nie ma już w ŚM, a z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. 
 

Redaktor:   Rozumiem. Twe życie jest całkiem kolorowe! Nauczanie Wampirologii  

oraz Wrózbiarstwa no właśnie... Skąd te przedmioty a nie inne?  
 

Larissa White-Moore:  Zacznę od tego, czego nauczałam jako pierwsze - Wampirologii.  

Była to wolna posada właśnie w Enervate i spróbowałam. Spodobało mi się do tego stopnia, 

że dałam się przemienić w wampira, za co mogę podziękować Xavierowi Cahill. 

*uśmiechnęła się, ukazując przy tym śnieżnobiałe zęby* A wróżbiarstwo?  
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No cóż, zawsze byłam dobra w przewidywaniu przyszłości. *mrugnęła okiem*  

Oczywiście uczyłam też innych przedmiotów, ale było to sporadyczne.  
 

Redaktor:  [wzdygnęła się na widok wampirzych kłów ale po chwili wybuchneła śmiechem] 

Tak ząbki są idealne! A gdzie poznałaś swojego męża Maxa?     

  

Larissa White-Moore:  *spojrzała na nią i zamyśliła się na chwilę*  

Hmm... Swojego męża poznałam oczywiście w Miodowym Królestwie, zarówno on jak  

i ja uwielbiamy jedzenie! Oczywiście z nastawieniem na JA! *roześmiała się* 
 

Redaktor:  Haha oczywiście [uśmiechnęła się] Co byś chciała zmienić w swoim życiu w 

nadchodzącym 2017 roku?  
 

Larissa White-Moore:  Dobre pytanie... Myślę, że nie chciałabym zmieniać nic.  

Jest dobrze tak, jak jest. Nauczyłam się szanować to, co mam i w pełni akceptować to,  

co daje mi los. Takie jest życie, raz na wozie, raz pod wozem. *uśmiechnęła się*  

Kocham swoją rodzinę, jestem szczęśliwa. To w życiu jest najważniejsze! 
 

Redaktor:  Tak też tak sądzę, a czy posiadasz jakiś Wielki Śm-owy sekret? 
 

Larissa White-Moore:  *spojrzała na nią, zamrugała i roześmiała się* Tak, posiadam!  
Jak nikt nie widzi, to tańczę na deszczu w Zakazanym Lesie! 
 

Redaktor:  Czy miałaś w życiu swoim śm-owym lub realnym sytuację w której mogłaś się 

potencjalnie zbłażnić?     
 

Larissa White-Moore:  Och... Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce!  

Oczywiście, że tak. Jak każdy, nikt nie jest idealny, a że ja jestem blondynką, to przytrafiają 

mi się takie sytuacje dosyć często! *zachichotała* 
 

Redaktor:  Dziękuję za wywiad! Czy jest ktoś kogo chcesz pozdrowić na łamach naszej 

gazetki? 
 

Larissa White-Moore:  Tak! Pozdrawiam moją wspaniałą rodzinę, uczniów i nauczycieli z 

Ramesville oraz wszystkie osoby, które są lub były w Świecie Magii! *macha do nich*  

Również bardzo dziękuję Ci za wywiad, miło spędziłam ten czas! *uśmiecha się* 
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Niedawno ŚM obiegła informacja, że dyrektor SMiC Hogwartu – Jasper McCarthy – 

odchodzi z ŚM i zawiesza działalność placówki. Szkoła po odejściu Samanthy Sinegan  

oraz zniknięciu Ginny Vanyi – poprzednich dyrektorek – podnosiła się powoli z kolan,  

jednak trzeba było przerwać tę „akcję”. SMiC działał przez 26 semestrów zwykłych,  

10 wakacyjnych i 3 semestry politechniki. Razem było to 11 lat. 

 

*** 
 

22 grudnia odbyła się dziesiąta (ostatnia!) audycja PotterWarty połączona z Balem 

Bożonarodzeniowym. Odbył się również quiz o szkołach, który wygrała Ellen Winslow,  

a konkretnie jej mama… Na PotterWarcie długiego wywiadu udzielił Reny Bousier. 

 

*** 
 

UMiC wystartował z kolejnym semestrem! 11 grudnia rozpoczęto nowy rok szkolny,  

a na siódmego stycznia zaplanowano otrzęsiny! Każdy dom, tradycyjnie, ma przygotować 

scenkę. Tym razem tematem przewodnim jest historia szkoły. 

 

*** 
 

22 stycznia odbyło się zakończenie roku szkolnego w Hogwarcie im. Sióstr Carft.  

Nie obyło się bez momentów wzruszeń oraz pożegnań profesorów. Doszło również do 

zmiany w gronie Dyrekcji, której życzymy powodzenia oraz wytrwałości w powierzonej 

funkcji. Byłej Dyrekcji życzymy spokojnej i owocnej emerytury. 

 

*** 
 

W Wirtualnym Hogwarcie odbył się Chrzest Kotów, który jest ważnym wydarzeniem  

dla pierwszoklasistów. Uczniowie musieli wykazać się bogatą wyobraźnią przy prezentacji 

domu oraz dużą wiedzą przy kolejnych konkurencjach. Reprezentantom szczerze gratulujemy 

i życzymy powodzenia w innych wydarzeniach placówki. 
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1. Pierwsze Prawo Golpalotta mówi nam, że w eliksirze musi znaleźć się dwa razy 

więcej składników pochodzenia zwierzęcego niż roślinnego. 

Zasada dosyć jasna i prosta, jednak znamy masę eliksirów, które nie spełniają 

tej zasady. 

 

*** 
 

2. Drugie Prawo Golpalotta mówi nam, że w eliksirze musi być jakakolwiek ciecz. 

Reguły nawet inaczej nie da się ująć. Warto zauważyć, iż cieczą nie jest tylko woda, 

może nią być krew czy inna substancja stanu ciekłego. 

 

***  
 

3. Trzecie Prawo Golpalotta mówi nam, że antidotum na truciznę jest więcej warte 

niż antidota na wszystkie składniki owej trucizny. Prawo omawiane przy truciznach.  

Jest oparte na zasadach inokreacji Coltona. 

 

*** 
 

 
 
 

 
 

     KOLEJNOŚĆ DODAWANIA SKŁADNIKÓW: 
 

1. Ciecz 

2. Najsłabszy składnik pochodzenia Zwierzęcego 

3. Składniki Roślinne w kolejności od 

najsłabszego do najsilniejszego 

4. Składniki Zwierzęce w kolejności od 

najsłabszego do najsilniejszego 

5. Składniki nieorganiczne 

6. Składnik Główny 
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Jak to jest być w Świecie Magii? 
 

Świat Magii jest bardzo różnorodny, więc każdy z Nas znajdzie coś dla siebie.  

Jedni przychodzą, inni odchodzą. Wszystko zależne jest od tego co lub kto Nas tutaj trzyma. 

Niekiedy kontakty z ŚM są tak silne, że trudno Nam podjąć decyzję o odejściu. 

Podsumowując uważam, iż każdy z Nas może w Świecie Magii spędzić przyjemnie wolny 

czas, odstresować się po ciężkim dniu czy to w pracy czy w szkole oraz jest to możliwość  

do przeżycia niezapomnianej przygody. Istotne jest jednak to, aby nie zapomnieć się w 

wirtualnym świecie i widzieć priorytety ponad to. 

 

 
 

Skąd się wziął pomysł na nazwę szkoły? 
 

Akademia Magii Ramesville powstała już 2 kwietnia 2004 roku i głównym założeniem  

tejże placówki było to, aby była ona otwarta na ludzi oraz żeby była wyjątkowym miejscem 

spotkań fanów HP. Założyciel Naszej Akademii, czyli James Surville chciał, aby szkoła  

była odzwierciedleniem Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart, ale nie chciał powielać tej 

nazwy, więc utworzył własną. Jednakże skąd pomysł na nazwę szkoły?  

Otóż ówczesna dyrekcja zaproponowała Jamesowi, aby nazwa była właśnie kojarzona  

z nim samym. Miało to być podziękowanie za wkład i trud jaki włożył w utworzenie 

placówki. Podsumowując nazwa naszej szkoły Ramesville została utworzona od nazwiska 

pierwszego Dyrektora AMR. 
 

 
 

Jestem Wampirem. Jak sobie radzić z odmiennością? Jak zdobyć przychylność 

innych uczniów? Co zrobić, aby się mnie nie bali? 
 

Każdy z nas jest inny, ale to wcale nie czyni nikogo gorszego, ponieważ nie powinniśmy 

dzielić ludzi ze względu na sympatię jaką do niej odczuwamy. Jesteś Wampirem, ale czy to 

źle? Jesteś inny, odmienny, ale właśnie każdy z nas taki jest. Istotne jest to, aby swoje wady 

wykorzystać w zalety. O tym jaki jesteś fascynujący opowie Ci zapewne prof. Larissa White-

Moore na zajęciach Wampirologii. Ja jednak apeluje do uczniów Akademii Magii Ramesville, 

aby nie uprzedzali się i słuchali głosu swojego magicznego serca, a nie tego co mówią inni, 

ponieważ później może się okazać, że straciliście przyjaźń wspaniałej i wartościowej osoby.  
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             Opowiem Wam historię, która miała miejsce w jednej z Akademii Magii.  

Bowiem był to czas przerwy świątecznej i późniejszego karnawału. Wszystko zaczęło się  

od zebrania Prefektów.   

[W Gabinecie Prefektów było przejrzyście, był to niewielki pokój z krzesłami dla 5 osób, 

przy okrągłym stole, okna były zasłaniane zasłonami w barwach Domów, na ścianach przy 

oknach wisiały ozdobne kandelabre oświetlające pomieszczenie, za to na głównej ścianie 

widniała wielka tablica, na której zazwyczaj zapisywano pomysły. W gabinecie unosił się 

zapał świątecznych pierniczków]  

- Witajcie Kochane! - powiedziała uśmiechnięta Pani Dyrektor Larissa White - Moore,  

która zawsze pojawiała się na zebraniach by wysłuchać i zaklepać pomysły Prefektów. - 

Witamy! – odpowiedzieli chórem Prefekci. - Przy stole była Emma Black – Prefekt Domu 

Gryffindor, Mesli Stilin – Prefekt Domu Hufflepuff, Moria Nerios – Prefekt Domu 

Ravenclaw, Josephine Lloyd – Prefekt Domu Slytherin oraz Prefekci Naczelni Lola Collotye  

i Wiktoria Aqua. - Jak wiecie zbliża się przerwa świąteczna co za tym idzie uczniowie będą 

wolni od lekcji, jednak można pomyśleć i zorganizować zabawy dla tych co pozostają w 

Akademii - uśmiechnęła się do zebranych - Również chciałabym żebyście przemyślały 

pomysły związane z Balem Karnawałowym, który odbędzie się tydzień po powrocie uczniów. 

- Nie ma problemu! - odpowiedziały wspólnie. I wszyscy, mimo tego, że pochodzili z innych 

Domów, wspólnymi siłami wzięli się do spisywania pomysłów. Tablica zapełniała się 

różnymi zapiskami. Bal Bożonarodzeniowy, quizy, przedstawienia, występy,  

Bal Karnawałowy… Czas mijał szybko, przerwa świąteczna minęła, do Akademii powrócili 

uczniowie. Po tygodniu nauki przyszedł czas na wymarzony Bal Karnawałowy.  

Tematem przewodnim były przebrania, nikt nie mógł wiedzieć kto za kogo się przebierze, 

dziewczęta miały wybrać odpowiedniki żeńskie, chłopcy zaś męskie, obowiązkowym 

atrybutem była maska na twarz. O północy, prawie jak w bajkach, DJ miał ogłosić zdjęcie 

masek. Bal miał się odbyć pod wielkim namiotem na Błoniach, niektórzy Profesorowie byli 

przeciwni, ponieważ nieopodal znajdował się przecież Zakazany Las.  

Jednak Pani Dyrektor wyraziła zgodę, tak samo rodzice uczniów. Wszystko przebiegało 

zgodnie z planem. Emma załatwiała namiot, Josephine pomocników do postawienia go,  

Mesli scenę, Wiktoria zajmowała się bufetem, Lola zaklepała orkiestrę i DJ-a, a Moria 

zajmowała się wystrojem. Przyszedł dzień zabawy. Prefekci zdenerwowani biegali w tą i w 

tamtą żeby wszystko idealnie wyszło. Moria jednak przeczuwała, że coś może się wydarzyć, 

jednak pozostałe dziewczyny uspokajały ją. Na Błoniach stał wielki namiot, pod którym 

bawić się mieli uczniowie Akademii, od zewnątrz ozdabiały go okrągłe lampki i kwiaty,  

przy wejściu widniał baner z napisem „Bal Karnawałowy AMR”, w środku natomiast z jednej 

strony stał bufet i pięknie przyozdobione okrągłe stoły, z drugiej strony stała scena i było 

dużo miejsca do tańczenia, tuż przy suficie namiotu wisiało mnóstwo balonów w kolorach 

Domów, które czekały na swój wielki moment o północy, w powietrzu było czuć delikatną 

wilgotność jak to po zmroku na Błoniach, a na trawie pojawiała się wieczorna rosa.  

Godzina rozpoczęcia Balu Karnawałowego zbliżała się wielkimi krokami, pod namiotem 

zbierali się wszyscy uczniowie w najdziwniejszych przebraniach, jedni wyglądali jak 

zwierzęta, inni jak mityczne stwory… Prefekci nie spodziewali się, że uczniowie mają  

aż taką bogatą wyobraźnię. W końcu i one poszły się przebrać. Na tą chwilę wszystko zostało 

pod opieką Profesorów. Wybiła godzina 20:00! Na scenę wyszła orkiestra, która dopasowała 

się do tematu imprezy i wszyscy grajkowie byli przebrani za warzywa, wspólnie nawiązali do 



 

nazwy zespołu - LECZO. Jeden z nich podszedł do mikrofonu i potężnym głosem ogłosił: - 

Bal Karnawałowy Akademii Magii Ramesville uważam za otwarty! Bawcie się dobrze! 

Wszyscy hucznie zagwizdali i zawiwatowali. Grajkowie zaczęli grać, a uczniowie bawić się. 

Wiadomo jak to na początku, w ruch poszło jedzenie i napoje – bezalkoholowe.  

Postacie zwierzęce tańczyły z Wampirami, Księżniczki z Wilkołakami, prawdziwe 

czarownice z postaciami z bajek. Było kolorowo! Orkiestra skończyła grać, nastąpiła przerwa. 

W ten dzień nie było widać podziałów. Nikt nie wiedział z kim tańczy, z kim rozmawia. 

Tworzyły się przyjaźnie między uczniami a także Profesorami, bo przecież oni też brali 

udział. I to było piękne! Na scenę wszedł DJ ze swoim sprzętem i zaczął grać muzykę typową 

dla młodzieży, zebrani czym prędzej popędzili do zabawy. Dochodziła północ, DJ wyciszył 

muzykę, wszyscy zebrani ustawili się przed sceną. - Uwaga! Uwaga! Zaczynamy odliczanie 

do północy! – powiedział z entuzjazmem. Zaczęły się wiwaty i wielkie odliczanie!  

5! 4! 3! 2! 1! 0! BUM! Na wszystkich spadły balony z sufitu i konfetti! Każdy zdjął swoją 

maskę z twarzy, zdziwienia i śmiechy nie miały końca! Nikt nie spodziewał się tego z kim się 

bawi cały wieczór! Jednak nie wszystko było takie piękne… Moria trzymała za rękę 

przystojnego Wampira, który nie zdjął maski. Wiktoria również patrzyła się na swojego 

partnera przebranego za Wampira, on również nie zdjął maski. Nie tylko u nich partnerzy 

tego nie wykonali. Po rozejrzeniu się spostrzegły, że jest jeszcze kilka takich osób i wszystkie 

przebrane były za postacie podobne do Wampirów. Moria spojrzała na swojego partnera z 

przerażeniem, dopiero wtedy dostrzegła jego bladą cerę, puste spojrzenie, wcześniej nie 

zwracała uwagi na zimno jego ciała, przecież bal odbywał się na dworze, jednak teraz stała  

i nie wierzyła… - Wampiry! Zakrzyczała jedna z uczennic, której również towarzyszył 

przystojny nieznajomy. Wszyscy wpadli w panikę, Moria próbowała uciec swojemu 

partnerowi jednak ten chwycił ją mocniej, przyciągnął do siebie, pokazał swoje wampirze kły 

i wbił się w jej szyję, wysysając krew, po czym sam przeciął swoją dłoń i gdy chciał napoić 

dziewczynę swoją krwią podbiegł do nich profesor i wbił Wampirowi prosto w serce kołek z 

jesionu. Ten zajęczał i osunął się na ziemię, a profesor złapał Morię, jednak ta nie reagowała, 

zaczęła robić się coraz zimniejsza.Dookoła panował chaos, profesorowie walczyli z 

Wampirami, uczniowie ze starszych klas pomagali im, młodsi zostali odesłani do 

Dormitoriów. Profesor, żeby ratować dziewczynę, naciął swoją dłoń i napoił ją swoją krwią. 

Tylko w ten sposób mógł jej pomóc, bowiem sam był Wampirem i wiedział jak skończy się 

jej żywot jeśli nie zareaguje. Tamten Wampir wyssał za dużo krwi by Moria przeżyła… 

Profesor wywodził się z rodziny Wampirów, w jednej ze szkół nauczał kiedyś Wampirologi, 

jednak nigdy nie działał w złej mierze. Był przeciwny wykorzystywaniu mugoli  

czy czarodziejów jako pożywki czy też przekształcaniu ich w swoich pobratymców.  

Wampiry zostały przegnane wspólnymi siłami. Nikt się nie spodziewał ich ataku akurat  

w tym momencie. Jak się okazało, jednego złapano i zaprowadzono na przesłuchania w 

Ministerstwie Magii. Wampir powiedział wszystko, atak był planowany od dawna,  

a bal był najlepszą okazją by przechwycić jak najwięcej niewinnych.  

W Akademii spokój zapanował na dobre dopiero po wielu tygodniach. Uczennice,  

które zostały „wybrankami” musiały przejść serię badań, tylko dwie stały się Wampirami. 

Wiktoria i Moria przeszły całą inicjację przemiany. W pozostałych przypadkach zdążono 

zapobiec temu wszystkiemu, poprzez zabicie sprawcy. Dziewczęta dostały wsparcie od 

uczniów i profesorów. A Profesor, który uratował Morie zaprzysiągł, że zaopiekuje się nimi 

ipomoże im ułożyć sobie życie jako Wampiry. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Baran 

(21.03-19.04) 
 

Domowe obowiązki będą przyjemnością, jeśli tylko przestaniesz się 

spieszyć. Zwolnij, a wszystko wokoło pięknie się poukłada  

i wszyscy będą zadowoleni. Nie stresuj się z byle powodu,  

tylko idź się trochę odstresować i pobawić. 

Dla ucznia: W szkole czeka cię spokojniejszy czas. 

Dla profesora: Czas coś zmienić w swojej karierze.  

Może zechcesz stworzyć nowe Kółko? 

 

Byk 

(20.04-22.05) 
 

Będziesz w dobrym humorze i nie dopuścisz do rodzinnych 

nieporozumień. Będzie też więcej okazji do spotykania się z 

przyjaciółmi. Uda ci się odpocząć i zregenerować siły. 

Dla ucznia: Warto teraz postawić na naukę, bo otworzą się przed 

tobą zupełnie nowe możliwości. 

Dla profesora: Jeśli wydarzy się taka okazja weź za kogoś 

zastępstwo. Będzie wesoło i jednocześnie zapunktujesz sobie  

u innych. 

 

Bliźnięta 

(23.05-21.06) 
 

Uważaj na siebie i nie wychodź z domu bez szalika!  

Będziesz towarzyski, przyjazny i przyciągniesz do siebie mnóstwo 

wartościowych ludzi. 

Dla ucznia: Rób swoje, a najlepiej na tym wyjdziesz. 

Dla profesora: Uporaj się szybko z obowiązkami, a potem zajmij 

się rozrywką. Coś ci się należy od życia! 

 

 

Rak 

(22.06-22.07) 
 

Będziesz miał mnóstwo siły i energii.  

Przyjmuj zaproszenia na towarzyskie spotkania,  

bo możliwe są nowe, bardzo ciekawe znajomości. 

Dla ucznia: Będziesz miał czas i chęci na naukę  

i odrabianie zadań domowych. Nie zmarnuj tego! 

Dla profesora: Bądź bardziej wyrozumiały dla uczniów  

i nie złość się na nich jeśli czegoś nie rozumieją. 
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Lew 

(23.07-23.08) 
 

Odżyje w tobie ambicja. Postanowisz zmienić swoje życie  

i wreszcie pozbędziesz się różnych ograniczeń. Szansa na nowe 

relacje i pasje. Potrzebujesz więcej rozrywki i dobrej zabawy. 

Dla ucznia: Zadania domowe rób od razu,  zamiast odkładać  

je na później z byle powodu. 

Dla profesora: Masz głowę pełną pomysłów, więc twoje lekcje 

na pewno nie będą nudne! 

 

Panna 

(24.08-22.09) 
 

Będziesz wojowniczy, bystry i ciekawski. Przed twoim czujnym 

wzrokiem nie ukryje się żaden sekret. Przestań przejmować się 

tym, co powiedzą inni ludzie, bo szkoda energii na roztrząsanie 

cudzych pretensji i wątpliwości. 

Dla ucznia: Nowe zadania i niezwykłe interesujące tematy 

tylko czekają, aż wreszcie się nimi zajmiesz. 

Dla profesora: Wykorzystaj swoje kreatywne pomysły,  

a  zaskoczysz tym wszystkich! 

Waga 

(23.09-22.10) 
 

Bądź optymistą. Poczucie humoru i dystans do ryzykownych 

sytuacji ocalą cię przed konfliktowymi sytuacjami. 

Znajdź czas na swoje hobby lub po prostu trochę sobie poleniuchuj. 

Dla ucznia: Będziesz bardzo rozmowny i towarzyski. 

Uważaj żeby nie przeszkadzać na lekcjach! 

Dla profesora: Będziesz teraz w dobrym humorze i nie daj go 

sobie popsuć. 

 

Skorpion 

(23.10-21.11) 
 

Choć będziesz w doskonałej formie, to możesz być trochę 

roztargniony. Postaraj się bardziej uważać na drobiazgi  

i dotrzymuj słowa. Możesz oczekiwać wielu zmian. 

Dla ucznia: Twój umysł będzie chłonny jak gąbka.  

Jeśli zwlekałeś z nauką, to teraz jest najlepszy czas, by zdobyć 

nowe umiejętności. 

Dla profesora: Będziesz bardziej wyrozumiałym,  

zyskasz wdzięczność innych oraz same pochwały. 
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Strzelec 

(22.11-21.12) 
 

Wolne chwile wykorzystaj na rozrywkę i odpoczynek,  

nie oszczędzaj teraz na swoich zainteresowaniach i hobby.  

Czeka cię więcej ciekawych zdjęć. 

Dla ucznia: Obecnie czas sprzyja ci nauce i odkrywaniu 

nieznanych horyzontów. 

Dla profesora: Po pracy odpoczywaj, bo mimo dobrego humoru, 

możesz mieć mniej ochoty na sport czy wysiłek. 

 

Koziorożec 

(22.12-19.01) 

 

Wszelkie problemy okażą się mniejsze, pieniędzy ci nie zabraknie. 

Dlatego nie martw się o nic, tylko ciesz z rodzinnych spotkań  

i towarzyskich atrakcji. Nie będziesz się nudzić! 

Dla ucznia: Wykorzystaj dobry nastrój, aby pomóc znajomemu w 

nauce. 

Dla profesora: Spróbuj przekazać swoją wiedzę w prostszych 

słowach. 

Wodnik 

(20.01-18.02) 
 

Nadszedł Nowy Rok, a wraz z nim nowa energia.  

Żegnajcie dawne smutki! Odważnie wprowadzaj w życie swoje 

plany. Uda ci się rozstrzygać spory, zdobywać przyjaciół.  

W wolnym czasie baw się i odpoczywaj. 

Dla ucznia: Okres ten sprzyja dobrym ocenom. 

Dla profesora: Będziesz mentorem dla innych, wykorzystaj  

to dobrze. 

 

Ryby 

(19.02-20.03) 
 

Przybędzie ci humoru i ochoty na towarzyskie spotkania. 

Szczęście sprzyja ci najbardziej w dziedzinach związanych 

z podróżami i nauką. 

Dla ucznia: Będziesz pracowity, obowiązkowy i świetnie 

zorganizowany. Zasłużysz na najlepsze oceny i nikt nie będzie się 

miał do czego przyczepić. 

Dla profesora: Jeśli możesz, podczas lekcji postaw raczej na burzę 

mózgów oraz dyskusje, niż żmudne tłumaczenie i dyktowanie. 
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             Składniki: 

 

a) na ciasto: 

 350 -400 g mąki pszennej 

 20 g świeżych drożdży 

 150 ml ciepłego mleka 

 2 łyżki masła 

 1/2 łyżeczki cukru 

 1 łyżeczka soli 

 

b) na farsz: 

 500 g obranej dyni 

 2 średnie cebule 

 2 marchewki 

 1 łyżeczka pieprzu 

 1,5 łyżeczki soli 

 2 łyżeczki posiekanej pietruszki 

 0,5 łyżeczki kurkumy 

 0,5 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego 

 1 jajko + 1 dodatkowo do wyłożenia formy 

 

            Sposób przygotowania: 

 

1. Do miseczki wkruszyć drożdże, zasypać cukrem i zalać ciepłym mlekiem.  

Poczekać ok. 15 minut, aż drożdże zaczną się pienić. 

2. Do dużej miski wsypać mąkę, dodać sól, wbić jajko, dodać masło i spienione drożdże. 

3. Wyrobić na gładkie i elastyczne ciasto, w razie potrzeby dosypując odrobinę mąki. 

4. Ciasto odstawić do wyrośnięcia na 30 minut. 

5. Międzyczasie zacznij przygotowywać farsz na paszteciki - dynię pokrój w kostkę  

i upiecz do miękkości. 

6. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na patelni. 

7. Marchew obrać i zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. 

8. Upieczoną dynię zmiksować razem z cebulą, marchewką, jajkiem i przyprawami. 

9. Po tym czasie rozwałkować je na długi i wąski placek. Wzdłuż wyłożyć farsz, zawinąć 

i pociąć na mniejsze kawałki.  

10. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, wysmarować jajkiem i piec  

ok. 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. 

 

 

 

Smacznego! 
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Przygotowałam dla Was krzyżówkę z Wiedzy o Ramesville. Wszystko co jest Wam 

potrzebne znajdziecie w Izbie Pamięci na naszej stronie. Za każde poprawne hasło możecie 

otrzymać 3 punkty i 3 galeony, więc możecie za całość zdobyć aż 30 punktów i 30 galeonów. 

Ponadto osoba, która wyśle krzyżówkę jako pierwsza otrzyma dodatkowe 10 punktów  

i 10 galeonów. Na Wasze konkursowe krzyżówki czekam do 29 stycznia do godz. 21:00,  

a wyniki ukażą się w newsie na stronie szkoły.  

Wasze prace ślijcie na sowę Dyrekcji AMR: dyrekcja.amr@gmail.com.  

Powodzenia! 

 

 
 
 

1. Imię ostatniego nauczyciela Mugoloznawstwa w Akademii Magii Ramesville. 

2. Rodrigo... Był pomysłodawcą stworzenia III klasy.  

3. Imię pierwszego lekarza w AMR.  

4. Nazwisko założyciela Akademii Magii Ramesville.  

5. Wprowadził do AMR gazetkę szkolną "Newsville".  

6. Dom, który w roku szkolnym sierpień-wrzesień 2016 zajął drugie miejsce.  

7. Dom, który zdobył najmniejszą ilość Pucharów Domów.  

8. Nazwisko laureata III edycji konkursu Wiedzy o Ramesville.  

9. Jeden z domów AMR, którego opiekunem była Lizzy Hunter przed zmianami  

na domy z HP.  

10. Imię absolwentki, która do dzisiaj ma drugą najlepszą średnią w Naszej Akademii. 
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Drodzy Czytelnicy! 

 
Chciałabym Was bardzo przeprosić za to, że dopiero dzisiaj trafia w Wasze ręce 17 numer 

Newsville. Było to spowodowane nieodpowiedzialnością powierzonej funkcji ówczesnego 

Redaktora Naczelnego oraz jego Zastępcy.  

Jednakże mam nadzieję, że nie zniechęciliście się tym czekaniem i że było warto!  

 

Ponadto chciałabym bardzo serdecznie podziękować prof. Scarlett Tennessee za wkład 

włożony w powstanie tego numeru, ponieważ to dzięki niej dzisiaj możemy oddać się krótkiej 

lekturze jaką jest Newsville. 

 

Niestety to ostatnie wydanie gazetki Newsville w tym roku szkolnym, ale jeśli w przyszłym 

roku szkolnym znajdą się osoby, które będą chciały wspólnie z nami ją współtworzyć  

to reaktywujemy jej działanie. 

 
Tymczasowa Redaktor Naczelna, 

Amelie Carter-Moore  
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