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KILKA SLOW… 
Prefekci Domu oraz Prefekci Naczelni już zostali wybrani i 

dumnie reprezentują Naszą szkołę – życzymy im powodzenia i 

wytrwałości.  

Redakcja Aperacjum nie może się doczekać zabaw Prefektów 

Naczelnych znanych jako Psikusy Freda i Georga. Wy również?  

**** 

 

 

 

 

 

Natomiast w imieniu całej redakcji składamy najszczersze życzenia 

wszystkim MagiMamom – dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz 

anielską cierpliwość!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelna 

Amelie Carter 

!

 

Z myślą o wszystkich mamach 

przypominamy Wam, iż już niedługo ich 

wielki dzień – nie zapomnijcie im zrobić 

jakąś niespodziankę!  

Magiczne mamy również zaliczamy do tego 

zacnego grona. 

 

 

W ten piękny majowy wieczór 

przekazuję na Wasze dłonie 

pierwsze wydanie Aperacjum w XLII 

roku szkolnym. 

Tematem przewodnim tego 

wydania jest luzowanie obostrzeń 

w wiosce Hogsmeade!  

Co za piękne uczucie móc 

udać się do Pubu pod Trzema 

Miotłami bez maseczki! Niech ten 

pozytywny ton stanie się 

rzeczywistością w Naszej realnej 

codzienności!  
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NEWS APERACJUM 
 

Jak zapewne zauważyliście pierwsze lekcje już dawno za nami, a od rozpoczęcia roku trochę się 
wydarzyło, więc czy to nie idealny czas na podsumowanie? Jednak zacznijmy od początku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
A już w ostatnią niedzielę miały miejsce Otrzęsiny Pierwszorocznych. Nasi młodzi czarodzieje 
przysięgali dbać o dobre imię szkoły, co uczyniło ich już oficjalnymi uczniami Naszej 
społeczności. Niestety całą zabawę przerwało tajemnicze zniknięcie skrzatów, lecz nasi 
dzielni II-klasiści  z pomocą odnaleźli ukochane stworzenia. Na szczęście przed tym małym 
wypadkiem zostali ogłoszeni jeszcze Prefekci Domów i Prefekci Naczelni: 
 

 Prefekt Gryffindoru - Flora Fontaine 
 Prefekt Hufflepuffu - Samanta Sanchez 
 Prefekt Ravenclawu - Jimin Andre-Smith 
 Prefekt Slytherinu - Suzanna Sanchez 
 Prefekci Naczelni - Beatrice Chase & Jeongguk Smith 

 
A teraz już nie przedłużając, zapraszam do wzięcia w dłoń ulubionego napoju i przeczytania 

naszej gazetki! 

 

Na samym rozpoczęciu roku szkolnego zostali przedstawieni 
członkowie Naszego grona pedagogicznego, które w tym roku 
uległo delikatnej zmianie.  
 
Poznaliśmy też wspaniałych opiekunów domów: 
 

 Gryffindor - Carla Grimshaw & Grace Nikolas 
 Hufflepuff - Olivia Wilde & Mirabel Howerland 
 Ravenclaw -  Amelie Carter-Moore & Camillie Norrington 
 Slytherin - Kassandra Grimshaw & Alexandra Herondale 

 

Tydzień od rozpoczęcia, aby umilić uczniom 
powrót do nauki - został zorganizowany Wypad 
do Hogsmeade.  
 
Jako że obostrzenia ostatnio są mniej ścisłe niż 
zazwyczaj, wszyscy uczestnicy wraz z 
przewodnikiem, którego rolę w tym roku pełnił 
sam Albus Dumbledore, mogli na spokojnie napić 
się piwa kremowego. Towarzystwa grupie 
dotrzymywali uprzejmi sprzedawcy, którzy za 
małą pomoc nagradzali. 
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TWARZA W TWARZ 
 

Redaktor Aperacjum:  [Redaktorka siedziała w Trzech Miotłach, popijając wodę goździkową, 
żeby odetchnąć trochę po zakupach w Miodowym Królestwie. Hogsmeade dzisiaj zdecydowanie 
tętniło życiem, zaczynała więc lekko żałować, że właśnie to miejsce wybrała na spotkanie ze swoim 
gościem. Nie miała już jednak czasu na zmianę planów, bo zauważyła idącą w jej stronę Prefekt 
Naczelną, dzisiaj w bardziej luźnym, mniej szkolnym wydaniu. Pomachała w jej stronę, żeby ta 
trafiła do odpowiedniego stolika.] Beatrice! Cudownie Cię widzieć! [Energicznie uścisnęła dłoń 
dziewczyny i skinieniem głowy zaprosiła ją do zajęcia miejsca na przeciwko.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
R.A.: Częstuj się do woli. [Mówiła oczywiście o różnych napojach i smakołykach, które ułożyła na 
środku stolika przed przyjściem gościa. Sama usiadła wygodnie w krześle, wyciągając z torby swój 
dziennikarski notes i żółte pióro.] Przede wszystkim gratuluję Ci dostania odznaki Prefekta 
Naczelnego! Jestem pewna, że sprawdzisz się w tej roli znakomicie. Spodziewałaś się 
takiego wyboru? [Przechyliła lekko głowę, wpatrując się w dziewczynę.] 
 
 

 

 

 

 

 

€€€€ 

 
 
 
 
 

Beatrice Chase: [W drodze na spotkanie 
głowę Beatrice zasypała masa myśli. Lekko się 
stresowała, bo nie była przyzwyczajona do 
tego, że znajduje się w centrum 
zainteresowania. W dodatku najpierw musiała 
uporać się z tłumem ludzi na ulicach 
Hogsmeade, ale udało jej się dotrzeć na 
miejsce na czas. Już w wejściu zobaczyła panią 
Redaktor, machającą w jej stronę. Gdy kobieta 
uścisnęła jej dłoń, dziewczyna nie mogła 
powstrzymać uśmiechu.] Panią również 
cudownie widzieć. [Zajęła wskazane miejsce 
i skoncentrowała uwagę na rozmówczyni.] 

 
 

B.C: [Uśmiechnęła się nieśmiało, słysząc 
pytanie.] Bardzo dziękuję, ogromnie mi 
miło. Czy się tego spodziewałam? Nie, to 
było dla mnie zaskoczenie. Miałam jedynie 
lekką nadzieję na odznakę Prefekta Domu i 
wydaje mi się,  
że zarówno Carla, jak i Grace były tego 
świadome. [Zaśmiała się krótko.] Byłam 
pewna, że nie wezmą mnie pod uwagę przy 
tym wyborze. Mimo to, jestem im bardzo 
wdzięczna. To dla mnie wielki zaszczyt. 
Chciałabym udowodnić im, że słusznie mi 
zaufały. [Gdy skończyła odpowiadać, sięgnęła 
po napój o złotym kolorze i upiła łyka.] 
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R.A: Trzymam kciuki, żeby wszystko szło po Twojej myśli! [Posłała Beatrice pokrzepiający 
uśmiech i zerknęła w swoje notatki, odgarniając za ucho irytujący kosmyk włosów, który 
wyjątkowo jej przeszkadzał.] Nie tak dawno uczniowie, profesorowie i stażyści mogli 
uczestniczyć w Wypadzie do Hogsmeade, co łączy się z tematem, do którego zmierzam. 
Jak wszyscy wiemy, żyjemy w czasie pandemii, która zmusza nas do konkretnego 
postępowania…[Przerwała na chwilę, żeby napić się wody goździkowej.] Czy luzowanie 
ograniczeń w tym momencie to dobre rozwiązanie Twoim zdaniem? Głównie chodzi 
oczywiście o maseczki, które są przedmiotem wielu dyskusji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.A: Myślisz, że czarodzieje potrafią znaleźć złoty środek i nagle nie rzucić się w wir 
szaleństw po zdjęciu ograniczeń? [Uniosła lekko jedną brew, wolną dłonią sięgając po maślaną 
bułeczkę z czekoladą.]  
 
B.C: Wierzę, że wielu czarodziei podejdzie do tej sprawy odpowiedzialnie. Nie wątpię też,  
że znajdą się tacy, którzy nie zdołają powstrzymać się od zabawy. [Poprawiła okulary, które 
zsunęły jej się z nosa.] Każdy z nas zrobi to, co uważa za słuszne. Jasne, nie ma nic złego  
w tym, jeśli czarodzieje wykorzystają ten czas, by choć odrobinę poczuć się swobodniej, 
ale uważam, że zawsze można znaleźć więcej niż jedno rozwiązanie. [Rozluźniła się 
odrobinę i usiadła wygodniej. Na chwilę oderwała uwagę od kobiety, częstując się ciekawie 
wyglądającymi przekąskami.] 
 
R.A: [Zarzuciła jedną nogę na drugą, opierając dłonie z notesem o kolano znajdujące się wyżej.  
Słuchała uważnie wypowiedzi Beatrice, kiwając co i rusz lekko głową.] Nie wiem czy 
interesujesz się tym, co dzieje się w mugolskim świecie, ale słyszałam, że uczniowie mają 
wracać stacjonarnie do szkół. Masz jakieś przemyślenia na ten właśnie temat?  
[Szybciutko dokończyła bułeczkę i wodę, zamieniając się już całkowicie i bez żadnych rozpraszaczy 
w słuch.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.C: Tak się składa, że mam znajomych w świecie 

mugoli. Wiele razy słyszałam, że nauka zdalna 

stanowi dla nich naprawdę duże wyzwanie. 

Myślałam, że w tym wypadku wiadomość 

o powrocie do szkoły przyjmą z radością!  

Jak się okazuje, wizja powrotu jednak ich nie 

zadowala. Potrafię to zrozumieć. Myślę, że to 

trudne, by w krótkim czasie przystosować się do 

kolejnej zmiany. Przez długi czas ci uczniowie 

musieli polegać jedynie na sobie, by znaleźć 

motywację potrzebną do nauki. Mam nadzieję,  

że profesorowie.. to znaczy, nauczyciele również 

okażą im zrozumienie. 

B.C: [Zastanowiła się przez chwilę nad pytaniem, 
by znaleźć odpowiednie słowa.] Od początku 
miałam mieszane uczucia, jeśli chodzi o 
maseczki. Chciałam wierzyć, że zarówno ten, 
jak i inne nakazy zaradzą tej sytuacji,  
ale zrozumiałam, że pewnych rzeczy nie 
zdołamy powstrzymać. Trudno mi stwierdzić, 
czy obecne luzowanie ograniczeń jest dobrym 
pomysłem. Myślę, że wiele osób przyjęło tę 
wiadomość z ulgą, ale nie sądzę, by to był już 
koniec. Mam tylko nadzieję, że wciąż 
będziemy postępować rozsądnie. 
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R.A: [Znów pokiwała lekko głową, próbując nie rozwalić przy tym luźnego koka na swojej głowie, 
który trzymał się tylko dzięki różdżce redaktorki przełożonej przez jego środek.]  
Ograniczenia powoli są poluzowywane, ale zastanówmy się co by było, gdyby nasza szkoła 
magii musiała przejść na nauczanie zdalne. Jak myślisz, które lekcje byłoby najtrudniej 
poprowadzić w taki sposób, a przy których za dużo by to nie zmieniło? [Uniosła lekko kąciki 
ust, chcąc tym ostatnim pytaniem zejść z trudnych tematów, na te lżejsze, przy których można się 
uśmiechnąć albo nawet cicho zaśmiać.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
R.A: [Odkreśliła najnowszy wywiad w miarę prostą linią i zamknęła notes z cichym  
trzaskiem i odłożyła go razem z piórem na brzeg stolika.] Tyle przygotowałam na nasze 
spotkanie! Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się udzielić mi wywiadu, mam nadzieję,  
że przyjemnie spędziłaś ten czas! [Podniosła się z miejsca, żeby równie energicznie co na 
początku, uścisnąć dłoń dziewczyny, tyle że tym razem na pożegnanie.]  
 
B.C: [Kiwnęła nieznacznie głową, a jej twarz rozpromienił uśmiech. Cały stres, który towarzyszył 
jej podczas spotkania teraz ulotnił się całkowicie.] To ja dziękuję! To zaproszenie było dla 
mnie miłym zaskoczeniem. Cieszę się, że mogę tu być. [Kolejny raz oddała uścisk.  
Gdy została sama, przez chwilę jeszcze obserwowała wnętrze pomieszczenia, ale jej umysł zajęły 
już inne myśli. Nagle jednak zerwała się gwałtownie, bo przypomniała sobie, że opuściła zamek 
wyłącznie na potrzeby tego wywiadu. Co nie oznacza, że nie mogę wpaść na chwilę do Miodowego 
Królestwa, pomyślała i opuściła lokal, cicho śmiejąc się pod nosem.] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.C: [Przeczesała palcami kosmyki włosów, 
które drażniły ją dotykiem. Na pytanie pani 
redaktor w głowie blondynki pojawiło się 
mnóstwo możliwych opcji.] Większość zajęć 
wyglądałaby wtedy inaczej. Nie potrafię 
sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłyby 
odbywać się zajęcia Quidditcha! Chyba 
nie jestem jeszcze gotowa wsiąść na 
miotłę bez obecności odpowiedzialnego 
opiekuna. [Zaśmiała się cicho.] Z kolei 
przedmiot, który według mnie najłatwiej 
dostosować do zdalnej nauki, to Historia 
Magii. Mam jednak nadzieję, że taka 
sytuacja nigdy nie będzie konieczna! 
[Zakończyła, powstrzymując się od dalszych 
rozważań. Nie chciałaby zatrzymać tutaj pani 
redaktor na resztę dnia.] 
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opowiadania Argonautow 
>  < 

 

#Czwartek, 10:00, Sala Wejściowa# 

Czarnowłosy chłopak w okrągłych okularach stał przed korkową tablicą z wytrzeszczonymi 

oczami i raz po raz czytał jedną informację. Zamrugał i przetarł oczy pod okrągłymi okularami. 

Przeczytał słowa napisane granatowym atramentem jeszcze raz. 

- Harry, czemu tak gapisz się na tę tablicę? Napisali coś ciekawego? - Brązowowłosa 

Gryfonka stanęła obok Harrego i położyła mu dłoń na ramieniu. 

Chłopak podskoczył i spojrzał na dziewczynę. - Hermiono, widziałaś co napisali? - Wskazał 

palcem na notatkę, w którą przez ostatnie kilka minut zawzięcie się wpatrywał. 

- O czym gadacie? - Z Wielkiej Sali wyszedł wysoki, rudowłosy chłopak i dołączył do przyjaciół 

stojących pod tablicą ogłoszeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ja jestem jak najbardziej za! 

- Harry, zapomniałeś? Musisz napisać esej z Eliksirów. Na jutro! - Dziewczyna spojrzała na 
niego krytycznym wzrokiem. 

- No tak, wiem. Ale wiesz, że zaczynam już wariować. Siedzimy w tym Zamku od kilku 
miesięcy. Muszę gdzieś wyjść. Gdziekolwiek. - Chłopak zaczął się usprawiedliwiać. 

- Ron! Przemów mu do rozsądku, w końcu jesteś jego przyjacielem. 

- Jeśli nie mam przewidzeń, to zluzowali 

obostrzenia w Hogsmeade i dzisiaj po 

południu jest zorganizowane wyjście. Błagam 

powiedzcie, że mi się nie przewidziało?! - 

Błagalnym głosem zwrócił się do przyjaciół 

dźgając notatkę palcem. Oboje zwrócili wzrok na 

kawałek pergaminu. 

- Tak Harry, nie masz przewidzeń, dzisiaj jest 

wyjście do wioski. - Hermiona zmierzyła 

Harrego wzrokiem i uśmiechnęła się pod nosem. 

- To w takim razie co powiedzie na wieczór 

przy piwie Kremowym i odjazdowym 

towarzystwie jak łaskawie znieśli te 

obostrzenia? - Rudowłosy chłopak zwrócił się do 

swoich towarzyszy z wielkim uśmiechem na 

twarzy. 
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- Hermiono! - chłopcy popatrzyli błagalnie na Gryfonkę. 

- No niech wam będzie. 

- Jesteś kochana! - Czarnowłosy chłopak szybko przytulił dziewczynę i pociągnął Rona za rękę na 
Transmutację. 
 
#Czwartek, 17:30, Główna Ulica Hogsmeade# 

Trójka przyjaciół mijała różne witryny sklepowe i rozmawiała wesoło. Przystanęli pod pubem 
Pod Trzema Miotłami. Chłopcy już mieli wejść do środka, kiedy dziewczyna złapała Rona za 
rękę. 

- Ron zapomniałeś? Harry musi napisać esej. 

- Tak, pamiętam Hermiono. Wziąłem nawet rzeczy! – z wielkim uśmiechem na ustach Harry 
pokazał jej torbę przewieszoną przez ramię. 

- Harry, w Trzech Miotłach jest za duży hałas. Chodźmy do Świńskiego Łba, tam będzie 
spokojniej. – 

- Ale, Hermiono… - Ron zaczął protestować. 

- Nie Ron. Idziemy tam i koniec dyskusji! – Gryfonka zmierzyła ich wzrokiem i ruszyła w stronę 
gospody. Chłopcy, chcąc nie chcąc powlekli się za nią. 

Przekroczyli próg gospody Pod Świńskim Łbem i rozejrzeli się po lekko przydymionym wnętrzu.  

W środku było tylko kilka czarodziejów i czarownic. Przy barze siedział przysadzisty czarodziej i 
popijał jakiś napój z brudnej szklanki. Przy jednym ze stolików siedziała jakaś koścista wiedźma 
i jadła jakąś niezidentyfikowaną potrawę. Przy innym stoliku siedział jeszcze zakapturzony 
czarodziej i grał w karty z czarodziejem w śmiesznej, jaskrawo zielonej szacie.  
W kącie siedziała za to jakaś niska postać. Nie można było się jej dokładniej przyjrzeć,  

- No nie wiem, Hermiono. Odpoczynek 

dobrze nam zrobi. A zresztą, Harry może 

napisać esej w wiosce. Usiądziemy sobie 

w pubie Pod Trzema Miotłami z piwem. 

Będzie cisza i spokój. No i zmienimy 

otoczenie. 

- No nie jestem przekonana. 

- Hermiono, Ron dobrze mówi. Napiszę 

esej na miejscu. Wiesz przecież, że 

pójdziemy tak czy siak, więc możesz 

zabrać się z nami i oderwać się na te kilka 

godzin. 

- Naprawdę nie jestem przekonana… 
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ponieważ skryła się w cieniu i chyba rzuciła zaklęcie maskujące. Przed nią na stole leżał notes, 
pióro, buteleczka atramentu i do połowy wypity kubek kawy. Trójka przyjaciół usadowiła się 
przy jednym z pustych stołów. 

 

 

 
Zaczęli rozmowę i tak minęło im kilka godzin. 

- Hermiono… 

- Nie Harry, nie pomogę Ci. To twój esej! 

- Ale Hermiono, napisałem już o wszystkim o czym wiedziałem i zostało mi jeszcze pół 
stopy pergaminu da zapisania! – zakomunikował jej chłopak błagalnym głosem. Brązowowłosa 
westchnęła. 

- To o czym już napisałeś? 

- No… napisałem o Kamieniu Filozoficznym i Eliksirze Życia i o krwi jednorożca. A i 
jeszcze małą wzmiankę o Horkruksach. – Powiedział zadowolony z siebie chłopak. 

- A napisałeś o „Cerasus flos Magia”? – spojrzała na chłopaka pytającym wzrokiem. 

- Nie a co to? 

- W sumie to tylko legenda… 

- Hermiono! No weź, opowiedz. – Harry spojrzał na dziewczynę oczami słodkiego szczeniaczka. 

- Co ja z wami mam. 

- Her… 

 
 
 
 
 
 
 

- Pójdę po piwo – zaoferował się Ron i podszedł 

do baru. Hermiona w tym czasie zmierzyła 

Harrego wzrokiem. 

- Tak, tak. Już zaczynam pisać Hermiono. – 

chłopak wyciągnął na stół pergamin, pióro, 

buteleczkę atramentu i zrzucił torbę na podłogę. 

Ostrożnie odkręcił atrament i na górze pergaminu 

napisał: „Eliksiry – sposoby na nieśmiertelność”. 

Wrócił rudowłosy z piwem Kremowym. Rozdał 

butelki i opadł na ławkę obok dziewczyny. 

 

-No dobrze już dobrze! „Cerasus flos Magia”… 

czyli inaczej „Magiczny kwiat wiśni”, podobno 

kwitnie raz na sto tysięcy lat, a ten kto wypije 

napar sporządzony z płatków nigdy nie umrze ze 

starości, a dodatkowo pozostanie młody, aż do 

śmierci. 
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Z odkryciem tego magicznego kwiatu wiąże się pewna historia. Ale może zacznijmy od początku.  

Dawno, dawno temu, pewien czarodziej zapuścił się w głąb Zachodniej Puszy w poszukiwaniu 

rzadkich roślin i składników do eliksirów. Było to tak dawno temu, że nie możemy określić ani 

dokładnej daty, ani nazwiska tego czarodzieja… Czarnowłosy czarodziej rzucał pnączom,  

przez które się przedzierał, mordercze spojrzenie. Miał wrażenie, że rośliny za wszelką cenę 

chcą go powstrzymać przed dalszą wędrówką. Klnąc cicho pod nosem ciął zawzięte chwasty 

maczetą. 

- Dlaczego to musi być terytorium Mrocznych Elfów? – Złorzeczył. Mroczne Elfy słynęły z 

morderczego nastawienia do nieznajomych. Po za tym, były bardzo wyczulone na wszelaką 

magię, chociaż same nie umiały jej używać. Mężczyzna naprawdę nie miał ochoty na spotkanie z 

nimi. Właśnie dlatego przedzierał się przez Puszczę uzbrojony w maczetę, a różdżkę miał 

głęboko schowaną w kieszeni spodni. Przeciął kolejne pnącze. I jeszcze jedno. I kolejne. 

Zamachnął się, aby pozbawić życia następnego. Przeciął roślinę, a siła zamachu była na tyle 

duża, że zachwiał się i wleciał do jaskini, sprytnie ukrytej za wrednymi, żyjącymi pnączami.  

Szybko skoczył na równe nogi, wyszarpując różdżkę i celując w ciemność. Nic jednak na niego 

nie wypełzło, więc po chwili schował magiczny patyk i obejrzał się za siebie. Wylot jaskini był 

dobre dwa metry wyżej niż by sobie tego życzył. Przez gęste pnącza prześwitywały słabe 

promienie słońca. Czarnowłosy westchnął i wyciągnął z płóciennej torby pochodnię i krzesiwo. 

Szybko uporał się z roznieceniem płomienia, schował krzesiwo z powrotem i niepewnym 

krokiem ruszył w głąb groty. Płomienie z pochodni odbijały się na kamiennych ścianach jaskini 

tworząc na nie przeróżne kształty z cieni. Im niżej mężczyzna schodził tym robiło się zimniej.  

Po kilkunastu minutach zrobił krok do przodu i nie wyczuwając żadnego podłoża runął w dół. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Ewidentnie mam dość spadania na tyłek, 

jak na jeden dzień! – Wymamrotał pod 

nosem, kiedy gramolił się na nogi.  

Rozejrzał się za pochodnią, ale po chwili 

stwierdził, że nie będzie mu już więcej 

potrzebna. Rozejrzał się po grocie.  

Stał na brzegu, a na środku wyłaniała się mała 

wysepka. Rosło na niej niesamowite drzewo,  

z tylko jednym kwiatem, które promieniowało 

błękitno fioletowym blaskiem. Sama woda 

skrzyła, jakby była z płynnego srebra. 

Zauroczony czarodziej przedostał się na 

wysepkę i powąchał kwiat. Pachniał 

niesamowicie. 

- Może nie jest to roślina, po którą 

fatygowałem się taki kawał, ale coś mi się 

wydaje, że ten kwiat jest o wiele lepszy! 
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Harry wraz z Ronem patrzyli się na dziewczynę wielkimi oczami. 

- Czarodziej zabrał kwiat i przyniósł ze sobą do domu. Prowadził badania i w końcu opisał 
jego właściwości, jak i całą historię. Niestety notatki spłonęły, a wiedza o tej magicznej 
roślinie była przekazywana słownie i w końcu stała się legendą – zakończyła opowieść. 

- Hermiono to jest niesamowite! 

- Tak wiem Harry, ale to tylko legenda. A poza tym zrobiło się już późno. Lepiej będzie, jak 
wrócimy już do Hogwartu. – Przyjaciele zebrali swoje rzeczy, zapłacili i wyszli z gospody. 

Czarnowłosa Ślizgonka siedziała w kącie gospody skryta w cieniu i kończyła mocną, czarną 
kawę. Przed nią na sole leżał otwarty notatnik, z jeszcze nie do końca wyschniętym, czarnym 
atramentem.  

Kątem oka zauważyła, że grupka studentów właśnie opuszcza pomieszczenie. Uśmiechnęła się 
pod nosem. Pogładziła się ciemnozielonym piórem po brodzie i dopisała jeszcze jedno zdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwróciła się na pięcie i udała się w ślad za grupą, która przed chwilą wyszła na zewnątrz. 
Ciężkie buty zadudniły o drewnianą podłogę. Kilkoro czarodziejów odwróciło za nią wzrok. 
Zadowolona, że twarz ma skrytą pod kapturem przekroczyła próg gospody Pod Świńskim Łbem. 
Wieczór był dość chłodny mimo, że był już środek wiosny, ale zimny wiatr wcale jej  
nie przeszkadzał. Popatrzyła w niebo usiane gwiazdami i na chwilę zamknęła oczy. 

- Ciekawe… Może jeśli trochę się to podkoloruje, to kto wie? Powstanie z tego nawet 
znośny artykuł?- powiedziała do siebie pod nosem i ruszyła w stronę zamku. 

 

 

 

Chciała ponownie napić się z kubka i z żalem 

stwierdziła, że kawa się już skończyła. 

Westchnęła smutno i schowała do czarnej, 

skórzanej torby atrament i pióro.  

Popatrzyła jeszcze raz na swoje notatki, wsunęła 

na głowę obszerny kaptur swojej czarnej 

peleryny.  

Podniosła się z miejsca i zamknęła notatnik. 

Wsunęła go do torby i rzuciła na stół kilka 

złotych galeonów. W końcu przesiedziała w tym 

miejscu kilka ładnych godzin i zdążyła wypić 

hektolitry kawy. 
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ANKIETY 
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CZUJNE OKO RITY SKEETER 
[Rita Skeeter siedziała w swoim ciasnym, jak na taką gwiazdę i personę biurze. Mały stoliczek 

zawalony był cały listami “od fanów”, jak to mawiała blondynka - były to jednak po prostu 

ploteczki od informatorów z całego zamku, zazwyczaj anonimowe. Kobieta przeglądała je ze 

znudzeniem, szukając smakowitych kąsków do swojego artykułu w Aperacjum. Wiedziała, że jeśli 

ich nie dostarczy, dyrektor Amelie przemieni ją w żuka już na zawsze.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niczyjej uwadze nie umknęło to, jak 
bardzo w rankingu wystrzelili do przodu 
Ślizgoni.  
Wielu zaczęło się, więc zastanawiać,  
jak to się stało, zwłaszcza, że jest ich 
najmniej ze wszystkich uczniów. 
Odpowiedź jest bardzo prosta i niemal 
doświadczyłam jej na własnej skórze.  
 
Ich opiekunka goni za nimi ze swoją 
miotłą, a jak nie działa, to nasyła na nich 
tłuczki. Jest to niezwykle oburzające! 
Powinno to zostać natychmiast zgłoszone 
do szkolnego rzecznika praw uczniów.  
 

 

Zabawy w Argo Magic School to nie 
przelewki. Wiedzą o tym wszyscy uczniowie 
oraz profesorowie. Nikt nie sądził jednak, że 
najnowszy pomysł dyrekcji, czyli Argo 
Magic Cards spowoduje takie zamieszki!  
 
Zaczęło się niewinnie - od sekretnych 
wymian kartami, tajemniczych spotkań  
w Pokoju Życzeń czy namawiania na 
nielegalne kupno. Gorączko stopniowo 
rozwijała się, nie dając po sobie poznać,  
że coś może pójść nie tak. Ostatnio sama 
byłam świadkiem, jak dwie uczennice z klasy 
pierwszej zaczęły rzucać na siebie zaklęcia, 
normalnie jak w prawdziwym pojedynku!  
 
Dopiero szybka reakcja Dony Ashe 
uspokoiła całe towarzystwo, ale niestety... 
popcorn już się rozsypał! Co będzie dalej? 
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Podczas gdy Ślizgonów mnoży się w oczach, liczba aktywnych Puchonów maleje z każdym 

dniem. Jest to niezwykle interesujące zjawisko, którego nikt nie jest w stanie wyjaśnić.  

Może wszyscy zniknęli w Szafce Zniknięć, która była do kupienia na ulicy Pokątnej?  

Sprawa wygląda z grubsza inaczej! Opiekunowie innych domów, zazdrośni o ich początkową 

przewagę liczebną, potruli te biedne dzieci, zapełniając po brzegi mury Skrzydła Szpitalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny raz Nasza biedna Winky popadła  
w alkoholizm. Jest mi niezwykle przykro  
z tego powodu, albowiem jest to skrzat 
domowy dyrektorki Olivii Wilde, która chyba 
lepiej powinna przypilnować stworzenie na jej 
służbie.  
 
Okazuje się jednak, że sama dyrektorka ma 
problemy z pewnym trunkiem, co daje znać na 
każdym kroku. Czy kiedykolwiek napisała do 
Was “ok”? To tak naprawdę zaszyfrowana 
Ognista whisKy, którą, jak się okazuje, 
uwielbia popijać. 
 

Drugoklasiści mogą poczuć się pobłogosławieni.  
Do ich grona dołączył bowiem wyjątkowy osobnik! 
Maksymilian Glauver, znany piosenkarz,  
poeta i producent muzyczny zaszczycił swoją 
obecnością Argo Magic School. 
 
Narzeczony Arii Carter postanowił nieco podręczyć 
swoją przyszłą teściową, Amelie, podczas lekcji 
transmutacji. Słyszałam, że dostał niezły ochrzan! 
W końcu nieznajomość transmutacji szkodzi,  
a Max nie był przygotowany na odpytkę.  
Niestety status gwiazdy nie ma znaczenia  
w Komnacie Przemian! 
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SOWA GRAZYNKA 
 

Jak na razie nie mam w planach żadnych małych sówek. Myślę, że jak tylko nadejdzie właściwy 
czas i wszystko będzie poukładane to rozważę to pytanie. Jestem prawie pewna, że kiedyś takie 
małe sówki Grażynki zobaczymy, ale na razie trzeba będzie poczekać. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
To jest dość trudne pytanie… Jeżem nie jestem, ale gdybym nim była to pewnie nocą po całym 
dniu pracy tuptałabym do swojej kochanej rodzinki. W przypadku gdy biedny jeżyk takiej 
rodzinki nie ma zapewne tuptałabym do baru lub po prostu do swojej chatki i spędzała miło 
swoje wieczory. Następnym razem poszukam jakiegoś jeża i zapytam go gdzie tupta nocą! 
 

 

 
Co za miła propozycja, dziękuję kochana osóbko! Moja sowia rodzina znajduje się w tym 
momencie daleko ode mnie, ale tak, mam rodzinę. Poza tym, cała społeczność Argo Magic School 
jest moją rodziną, w tym także i Ty. Mam nadzieję, że teraz już będziesz o tym pamiętać. 
 
 
 
 

’
 

Strasznie trudno wybrać swoich ulubieńców,  

jeśli chodzi o postacie z książki czy filmu.  

W Harry’m Potterze znajdujemy tak wiele różnych 

osobowości i każda z nich jest wyjątkowa!  

Z pewnością nie potrafię wybrać jednej osoby,  

ale chyba mogę wyróżnić kilka z nich. 

Ron Weasley, rudzielec, który jest postacią tak 

nieidealną, a przez to tak szczerą. 

Neville Longbottom! Wspaniały chłopak, który 

udowodnił wszystkim, że wiara ma wielką moc. 

Także Luna Lovegood i Hermiona Granger to 

dwie piękne postacie, których nie mogłoby dla 

mnie zabraknąć w tej serii. I nikt nie zastąpiłby 

bliźniaków Weasley, którzy nie raz wywołali 

uśmiech na niejednej twarzy. I jeszcze jedna, 

Zgredek, bo kocham tego skrzata! 
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To szczególnie trudne pytanie i obawiam się, że moja odpowiedź nie będzie wystarczająca.  
Drogi czytelniku, nie jesteś sam. Jestem pewna jednego - gdy zaczynasz szukać pomocy, 
chociażby zadając takie pytanie Sówce, to znaczy, że już wykonujesz pierwszy krok, by ją 
otrzymać. Obserwuję ludzi już dość długo i wiem, że to w porządku, gdy nie jest w porządku. 
Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to trudny okres i nie wystarczy tu zapewnienie, że będzie 
dobrze. Wielkiej odwagi wymaga przyznanie się przed sobą, że nie jest okej. Jednak nie ze 
wszystkim musimy radzić sobie sami. Chciałabym, żebyś wiedział*, że proszenie innych o pomoc 
zawsze jest na miejscu! Jeśli nie wiesz, w kim szukać wsparcia, to w każdej chwili możesz 
zwrócić się do mnie, a ja postaram się pomóc, jak to Sowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
To jest kolejne pytanie, które mnie również 

zastanawia. Jak widać, ja również jestem sama, ale 

mam małą radę. Staraj się być z nim szczera, ale w 

nienachalny sposób. Postaraj się złapać na początek z 

nim dobry kontakt. Pisz z nim, poznaj go lepiej, a 

dopiero wtedy działaj dalej. Dalej myślę, że trzeba by 

było zapytać jakiegoś eksperta, ale mam nadzieje, że 

chociaż w małym stopniu pomogłam. 

 
Jako iż jestem sową to oczywiste jest to, że wolę 

siedzieć i wykonywać wszystkie czynności po 

zmroku, a wiadome jest, że najdłuższa noc jest 

właśnie w zimę. Jestem dość zimnolubna, a moje 

piórka są gęste i bardzo cieplutkie.  

Kocham zimowe wieczory, kiedy robi się ciemno 

i mogę pooglądać przepiękne gwiazdy na niebie, 

nie wspomnę już o księżycu, który ślicznie 

olśniewa każdej nocy. W zimie kocham także ten 

piękny biały śnieg, który zdobi drzewa, chodniki 

czy ulice. Zawsze wydawało mi się, że jest to 

najbardziej magiczny czas w roku.  

Nie potrafiłabym sobie wyobrazić co by było 

gdybym nie mogła zimą oglądać tych pięknych 

widoków jakim jest spadający śnieg. 
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Wakacje spędziłam na spokojnym odpoczynku w zamku. Jednak poleciałam na tydzień 
odwiedzić kilku znajomych w pewne miejsca. Uznałam, że to odpowiedni czas na odnowienie 
kontaktów! Resztę czasu wolnego spędziłam, jak już wcześniej wspomniałam w zamku zajadając 
się słodkościami i przeglądając wszystkie listy, które dostałam w tamtym czasie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! <3
 

Po pierwsze, bardzo dziękuję za ten jakże miły komplement. A odpowiedź na pytanie 
zapewne znasz, ponieważ każdy jest piękny! 
 

 

 

 

 

 

 

 
To jest bardzo trudna decyzja, ponieważ 
kocham kwiaty. Jak dla mnie kwiaty wnoszą 
takiego cudownego uroku do każdego 
pomieszczenia. Gdybym miała wybrać moje 
ulubione, zapewne byłyby to żonkile!  
Ich cudowny żółty odcień wnosi takie ciepło i 
radość wszędzie. Drugimi zaś moimi 
ulubionymi kwiatami są goździki, najlepiej 
kilkukolorowe, aby wnosiły radość. 
 

 

 
Przyznam szczerze, że w tym roku 
obserwowałam całe wydarzenie z mojej sowiej 
kryjówki. Wspaniale było spoglądać na młodych 
adeptów magii, gotowych godnie wkroczyć w 
życie naszej szkoły. Ah, cieszę się, że udało wam 
się odnaleźć skrzaty! Byłam też bardzo ciekawa, 
komu w tym roku przypadnie zaszczyt pełnienia 
tych ważnych funkcji. Czy spodziewałam się 
takiego wyboru? Nie, ale mam dobre 
wytłumaczenie. Tutaj nie było złego wyboru, bo 
moim zdaniem naprawdę wiele osób zasłużyło 
na funkcje i odznaki prefektów. W murach naszej 
szkoły mamy samych zdolnych uczniów i wiem, 
że każdemu z nich zależy, by wnosić do nich 
samo dobro. 
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Macie jakieś pytania/problemy to śmiało 

do mnie piszcie. Chętnie spotkam się z 

Waszymi sowami, a nawet podzielę się z 

Nimi swoim ptasim jedzeniem, zanim 

wyruszą do Was w podróż powrotną.  

Już nie mogę się doczekać kolejnych 

pytań! 

 

Wasza Kochana, 

    Sowa Grażyna 

 
Muszę się przyznać, że kocham wszelkiego 
rodzaju słodycze. Nie umiem wybrać 
ulubionych… mogę jedynie powiedzieć,  
że szczególnie kocham czekoladę.  
 
A najlepsze są takie zimowe wieczory, podczas 
których mogę popijać cieplutką czekoladę przy 
kominku! 
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W MAGICZNYM OGRODKU 
Witajcie w magicznym ogródku. W końcu znikają obostrzenia, więc nic nie stoi już Wam na 

przeszkodzie, by wybrać się z przyjaciółmi do ogrodów botanicznych czy cieplarni.  

Dzisiaj zapraszam Was na podróż w celu poznania magicznych roślin, które właśnie tam możecie 

znaleźć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznijmy od Mandragory. Pamiętacie, może słynne 
roślinki, które po wyjęciu z ziemi zaczynały krzyczeć? Tak 
to były właśnie one, a dziś poznamy je bliżej.  
 
Hermiona na lekcji Zielarstwa powiedziała tak: 
"Mandragora to silny środek pobudzający. Używa się jej, aby 
przywrócić pierwotną postać ludziom, którzy ulegli 
transmutacji albo zostali poddani złemu urokowi [...] Krzyk 
mandragory jest zgubny dla każdego, kto go usłyszy." 
W skrócie są to rośliny lecznicze, albowiem z dojrzałej 
Mandragory można było uwarzyć eliksir, który ożywiał 
spetryfikowane osoby. Bulwa Mandragory przypomina 
kształtem noworodka, ma podłużne liście, które można 
uznać za włosy. Mandragora jest już dojrzała, jeśli zaczęła 
poruszać się we własnej doniczce. Nie zapomnijcie o 
nausznikach, gdy znajdziecie się w ich pobliżu. Tak na 
wszelki wypadek!  
 

Drugą rośliną, na którą na pewno natkniecie się w cieplarni, 

jest Dyptam. Wspomniano o nim w siódmej części Harry'ego 

Pottera, gdy Hermiona używa esencji z Dyptamu, gdy Ron 

rozszczepił się podczas teleportacji. Jest to roślina z rodziny 

rutowatych. Używa się jej do sporządzenia eliksirów, bo ma 

potężne właściwości lecznice i regeneracyjne. Występuje ona 

na terenach od południowej Europy do Syberii (a także na 

północnych rejonach Chin). Roślina wymaga bardzo głęboko 

uprawionej gleby i promieni słońca (uwaga, źle traktuje 

przesadzenia!). Z samego dyptamu pobierano esencję,  

która służyła do gojenia ran. Można też zażywać ją surowo, 

aby leczyć rany. Warto jest jednak zapamiętać że Dyptam 

użyty w mieszaninie ze srebrem może wyleczyć ugryzienie 

wilkołaka (zapobiega wykrawieniu się ofiary ale nie z nabytej 

likantropii!).  Na koniec jedna ciekawostka, rozdrobiony 

Dyptam jest używany do uwarzenia eliksiru Wiggenowego. 
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Zakatek Alchemika 
[Dziewczyna jak zawsze weszła powolnym krokiem do pracowni eliksirów i na wszelki wypadek 

zamknęła drzwi na trzy spusty. Nie wiedzieć dlaczego temat nowego wydania ,,Aperacjum’’ od razu 

skojarzył jej się z truciznami. Podekscytowana podeszła do dwóch kociołków, wypełnionych 

niebezpiecznymi substancjami i zaczęła notować.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliksir Slytherina (nalewka) jest silną 
trucizną, która powoduje wizje 
skutecznie wyniszczające naszą psychikę 
i doprowadzające nas do lęków, 
koszmarów nocnych, a czasami nawet 
samobójstwa.  

Na truciznę nie działa niestety bezoar 
ani żadne inne znane nam antidotum.  

Działanie jest długie i wyczerpujące,  
a utrzymuje się nawet do trzech tygodni. 

Trucizna Szybka Śmierć jest błękitną, oleistą 
cieczą powodującą natychmiastowy  
i bezbolesny zgon zaraz po spożyciu.  

Jest często używana przez samobójców lub 
dodawana do ciast czy napojów w celu 
szybkiego uśmiercenia ofiary.  

Do wykonania takowej trucizny potrzebne są 
wyszukane składniki np.: krew jednorożca 
czy kły węża. Antidotum stanowi 
natychmiastowo podany bezoar. 
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zdradz mi swoj sekret 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suzanna Sanchez: Byłabym bardzo zaskoczona, ponieważ myślałam, że wyszliśmy  
z najgorszego okresu i będzie tylko lepiej. Oczywiście rozmyślałabym też czy aby na pewno 
stosuję się do wszystkich nakazów i czy jestem bezpieczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Wyobraź sobie, że Ministerstwo Magii zniosłoby nienawidzony przez wszystkich 

lockdown w Magicznym Świecie. Jaka byłaby Twoja pierwsza czynność? Gdzie byś się udał/a  

w pierwszej kolejności?

 

Wyobraź sobie, że Ministerstwo Magii przedłużyłoby znienawidzony przez 
wszystkich lockdown w Magicznym Świecie. Jaka byłaby Twoja pierwsza myśl? 

Justyna Malfoy: W pierwszej kolejności udałabym 
się do Hogsmeade. Kupiłabym mnóstwo słodyczy, 
żeby móc po nie sięgać i jeść w wolnym czasie,  
gdy będę w domu. 
 
Narcyza Zoe Assassin: Gdyby Ministerstwo Magii 
zniosło lockdown w Magicznym Świecie moją 
pierwszą czynnością byłoby pójście w siny świat. 
Oczywiście nie bez żadnego dobrego powodu - 
przecież w końcu trzeba się najeść, a jak lockdown 
był to wiecie... lepiej mięsa nie ruszać. Ale skoro to 
wszystko ustało, pora na obiad! Bardzo pożywny, 
ludzki obiadzik. 
 

 

Moria Nerios: W takiej sytuacji, jak przedłużenie 
lockdownu w Magicznym Świecie następuje taka 
kolej rzeczy: 
― załamka 
― totalna załamka 
― próba akceptacji 
― dogadywanie się samemu ze sobą 
― planowanie wycieczki do kuchni, z ofertą 
szwedzkiego stołu, 
― pobyt nad jeziorem wannix, gdzie cisza i spokój 
(podobno) 
― all inclusive w salonie ze stworzeniami 
magicznymi...(tu coś zniknie, tam coś spadnie - i 
nikt nic nie wie) 
― luksusowe wczasy w towarzystwie gwiazd (na 
nieboskłonie, choć balkon mały) 
― i gwóźdź programu - miękko i tanio - leżing w 
łóżku. 
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Avril_Smith-Evans: Na pewno bym wybrała się do sklepu z płytami gramofonowymi,  
ponieważ od zawsze lubiłam muzykę i ten sklep przypadł najbardziej mi do gustu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Masz do wyboru dotychczasowe życie w zamknięciu; zdalne zajęcia magiczne, 

łatwy sposób na ściąganie i zdobywanie dobrych ocen lub powrócić do dawnej rzeczywistości 

przed lockdownem. Co byś wybrał/a i dlaczego?

 

Camillie Norrington: Zdaje mi się, że lepszą 

alternatywą byłoby powrócenie do 

rzeczywistości przed lockdownem.  

Zajęcia organizowane w ten sposób, pozwalają 

wynieść z siebie znacznie więcej wiedzy i 

przydatnych informacji, a przede wszystkim 

genialnie budują relacje pomiędzy 

społecznością magiczną i nie tylko!  

Lekcje w terenie z praktycznymi zadaniami, są 

według mnie także nieporównywalnie lepsze 

od tych, odbywających się zdalnie. 

Violet Laila Lennon: Wybrałabym opcję 

drugą, dlaczego? Nie chodzi tu nawet o 

możliwość ściągania czy o łatwiejszą 

możliwość zdobycia ocen. 

Z natury jestem osobą aspołeczną, więc 

kontakt z ludźmi jest dla mnie czymś 

ciężkim, szczególnie ten fizyczny, 

jednakże sama obecność człowieka 

starcza do wytrącenia mnie z równowagi 

i poczucia bezpieczeństwa. 
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CO W TRAWIE PISZCZY  
[Młoda stażystka usiadła przy dębowym biurku z kubkiem aromatycznej kawy. Powzięła w prawą 

rękę pióro i zamoczyła je w atramencie, następnie pisząc na nowiutkim kawałku pergaminu 

nagłówek* Te osoby, nie boją się wychodzić przed szereg! 

 

 

 

 

Akcja filmu toczy się pod koniec II wojny światowej. Główni bohaterowie czyli Allen Grinsberg i 
Lucien Carrem wraz z dwojgiem znajomych postanawiają wyjść przed szereg, złamać kilka 
zasad by odkryć siebie. Młodzi mężczyźni chętnie igrają ze szkolnym regulaminem, tym samym 
manifestując swoją indywidualność, formując ideę, która może sprawić, że zaczną być 
rozpoznawalni, ale niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Podczas działań na rzecz 
własnego dobra między Allen’em, a Lucien’em pojawia się uczucie. 

W filmie możemy zobaczyć jak Daniel Radcliffe (Allen Grinsberg) wciela się w grzecznego 
chłopca, który postanawia pożyć własnym życiem i zbuntować się przeciwko społeczeństwu 
oraz Dane’a DeHaan’a (Lucien Carrem), który pokazał się w niezwykle charyzmatycznej oraz 
intrygującej odsłonie specjalisty od literatury zakazanej. Jako ciekawostkę dodam, że film ten 
opowiada prawdziwą historię. 

 

Film ten oparty jest na podstawie powieści Jennifer Mathieu, zaś samej produkcji podjęła się 

platforma Netflix. Główną bohaterką jest nastoletnia Vivian, która mimo swojej nieśmiałości 

postanawia walczyć z seksistowskim zachowaniem uczniów oraz nauczycieli w jej w szkole.  

W tym celu wydaje własny feministyczny oraz antyseksistowski magazyn – MOXIE –  

który wywraca jej życie do góry nogami. W filmie ukazany jest również wątek prawdziwej 

przyjaźni, pierwszej miłości oraz tego jak ważna jest kobieca solidarność i walka o swoją 

godność. Ten film jest idealną pozycją by dowiedzieć się jak ważne jest traktowanie drugiej 

osoby z należytym szacunkiem i by pamiętać, że każdy ból jaki zadamy drugiej osobie, wróci do 

nas ze zdwojoną siłą. 

 



 

27 | S t r o n a  
 

SMIECHU WARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17:55:03] Jason_Frostern: OHO 

[17:55:06] Jason_Frostern:  
[17:55:08] Violet.Laila.Lennon: XDD 
[17:55:09] Olivia: CARLA! MOJĄ PUCHONKĘ W 

KOCIOŁKU UWARZYĆ?  
[17:55:09] Suzanna.Sanchez: Możesz ją Carla 
uwarzyć XDDDDDDd 
[17:55:33] Carla_: a za co 
[17:55:36] Olivia: SWOICH GRYFONÓW SOBIE 

GOTUJ  
[17:55:36] Suzanna.Sanchez: Aż uciekła Sam 
[17:55:39] Carla_: ALE     
[17:55:41] Carla_: ZA CO MAM WARZYC 
[17:55:45] Jason_Frostern: ZA DARMO 
[17:55:52] Carla_: ZA DARMO TO CIEBIE JASON 
UWARZE 
[17:55:57] Dobby: Podobno Profesor Howerland kazała 
Ci walczyć z boginem! rose.connor, Dobby ma nadzieję, 

że dałeś sobie radę!  

[17:56:01] Carla_: po znajomosci  

[17:56:02] Jason_Frostern: No jeszcze czego  
[17:56:03] Suzanna.Sanchez: Bo chciała napisać 
uważyć 
[17:56:04] Carla_: tak bardzo cie kocham     
[17:56:05] Suzanna.Sanchez: XDDD 
[17:56:05] Carla_: ze cie uwarze 
[17:56:06] Carla_: CO 
[17:56:07] Jason_Frostern: OWWW     
[17:56:08] Carla_: BOZE SWIETY 
[17:56:10] Carla_: TROLL MIEDZY ZEBRA 
 

**** 
 

[20:33:15] JeonggukSmith: CARLA CIEBIE NIE MA, 
CICHO TAM 
[20:33:21] Carla_: Jeon, chcesz zdać? 
[20:33:29] JeonggukSmith: tak, a co     
[20:33:39] Carla_: a nic, nie zdasz i tak. 

 

[19:53:24] Dona_Ashe: !opcm 
[19:53:25] Dobby: Profesor: Mirabel Howerland 
[19:53:26] Dobby: Przedmiot: Obrona przed 
Czarną Magią 
[19:53:27] Dobby: Mail: xethanblackx@gmail.com 

[19:53:30] Avril_Smith-Evans:  

[19:53:30] Dona_Ashe:  
[19:53:38] Avril_Smith-Evans: Chyba chce 
zostawić ethana 
[19:53:39] Dona_Ashe: Trzeba mu dać chwilę 
[19:53:45] Dona_Ashe: On ma lagi 
[19:53:55] Avril_Smith-Evans: Ojej 
[19:53:57] Avril_Smith-Evans: biedny 
[19:54:03] Dona_Ashe: !rehash 
[19:54:05] Dobby: *** Konfiguracja bota została 
wczytana ponownie. 
[19:54:06] Dona_Ashe: !opcm 
[19:54:07] Dobby: Profesor: Mirabel Howerland 
[19:54:08] Dobby: Przedmiot: Obrona przed 
Czarną Magią 
[19:54:09] Dobby: Mail: xethanblackx@gmail.com 

[19:54:12] Dona_Ashe:  
[19:54:55] Avril_Smith-Evans: A co jeżeli Mirabel 

to Ethan?  

[19:55:23] GabriellaLovegood:  

 
**** 

 

[20:24:17] Mirabel__Howerland: Za 

emotkę  będzie  

[20:24:20] Carla_:  
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[20:23:42] Suzanna.Sanchez: WOLNIEJ GAB 
[20:23:42] Mirabel__Howerland: Gabi troszku 
wolniej i będzie super 
[20:23:42] Carla_: zwolnij bo cię radar namierzy 

[20:23:44] Carla_:  
[20:23:45] Flora_Fontaine: Boże Gab 
[20:23:47] MiaCollins: XDDDD 
[20:23:47] Letishia_Redwalion: <3 
[20:23:48] Kiara_Morningstar: Carla 
XDDDDDDDDD 
[20:23:48] Camillie_Norrington: Carla 
XDDDDDDDDDDDD 
[20:23:49] Suzanna.Sanchez: XDDDD 
[20:23:51] Alexandra_Herondale: 150 km/h     
[20:23:51] Violet.Laila.Lennon: XDDDDD     
 [20:24:41] Avril_Smith-Evans: Olivia Wood 
[20:26:29] Debora_Magnael: ZALICZCIE MI 
AIDENA 

[20:26:31] MiaCollins:  
[20:26:35] Carla_: XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 
[20:26:35] JeonggukSmith: OK DEBORA 

[20:26:36] Kiara_Morningstar:  
[20:26:39] Debora_Magnael: Przeciez to ta 

sama osoba  
[20:26:39] MaxGlauver: jezu     
[20:26:39] Violet.Laila.Lennon: XDDDDDD 
[20:26:40] Poppy_Murphy_Brown: XDDD 
[20:26:41] MaxGlauver: XDDDDDD 
[20:26:43] Suzanna.Sanchez: [Idzie zaliczyć 
Aidena] 

**** 

 

[20:23:43] Kiara_Morningstar: aha 
[20:23:44] JeonggukSmith: XDDDDDDDDDDDDD
DD 
[20:23:44] Kiara_Morningstar: okej 
[20:23:45] Carla_: w sumie racja 
[20:30:55] KassGrimshaw: STOP     
[20:31:01] Jaq_McCartney: boje sie jak Kass pisze 
STOP, wygląda to tak groznie 
[20:31:06] GabriellaLovegood: XDDDDD 
[20:31:06] Alexandra_Herondale: 

    

[20:31:06] Kiara_Morningstar: XDDDD 

[20:22:52] JeonggukSmith: ZALICZASZ NAS 
WSZYSTKICH? 
 [20:23:20] GabriellaLovegood: Jejku 

chwila co? Co jest tematem GD  
 [20:23:25] Carla_: boze, Gab 
[20:23:27] Carla_: przepisuj 
[20:23:29] Carla_: a nie jęczysz 

[20:23:31] Carla_:  
[20:23:32] GabriellaLovegood: No robie 
to 
[20:23:43] Avril_Smith-Evans: Jaka 
trzoda 
[20:23:44] Carla_: widac ze nie znasz 
zasad GD 

[20:23:46] Avril_Smith-Evans:  
 

**** 

[20:28:08] Jason_Frostern: JAK KTOŚ 
JESZCZE RAZ SKOPIUJE Z NAZWISKIEM 

TO NIE ZALICZĘ  
[20:28:11] Carla_: XDDDDDDDDDDDDDD 
[20:28:12] GabriellaLovegood: JASON 
[20:28:13] Carla_: ZALICZASZ WSZYSTKO 
[20:28:14] Carla_: PRZECIEZ 
[20:28:15] Jason_Frostern: Niet     
[20:28:15] KassGrimshaw: Ale wszystko 
zaliczasz     
[20:28:16] GabriellaLovegood: WSZYSTK
O ZALICZASZ 
[20:28:18] GabriellaLovegood: !!! 
[20:28:18] JeonggukSmith: AJFON NIE 
SZANATZUJ 
 [20:28:25] Jason_Frostern: Bongguk 
 [20:28:27] Jason_Frostern: Cicho    

  

**** 

 

[20:31:12] Jason_Frostern: 7. Wynalazek 
powodujący zaparcia 
1:18] Carla_: zaparcia? 
[20:31:19] JeonggukSmith: ibuprom 

[20:31:20] Carla_:  
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KUFEL SMIECHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13: - Jestem najbardziej złowieszczą liczbą! 
666: - A nie, bo ja! 

2020: - Cześć! 
 

**** 

Vernon Dursley wrócił do domu w wyśmienitym 
humorze. Ściągnął maseczkę i rękawiczki, 

pocałował policzek Petunii, po czym usiadł w 
swoim fotelu. 

- Jeszcze nigdy nie myślałem, że wejdę do 
banku zamaskowany, a ochroniarze się 

uśmiechną i powiedzą „dzień dobry”.  
Co za czasy, co za czasy... 

 
**** 

 
Dudley Dursley do Petunii: 

- Widzisz, mamo? Tyle razy mówiłaś, że 
granie i oglądanie całymi dniami na nic się 

nie zda! A teraz w ten sposób ratuję 
ludzkość! 

 
**** 

 
- Jakieś plany na weekend? 

- „Ja będę siedział cicho w swoim pokoju i 
udawał, że mnie nie ma.” 

 

Dyrektor Aria Carter dobrze radzi: najlepszy 
sposób na powstrzymanie się od dotykania  

ust i twarzy?  
Kieliszki z winem w obu dłoniach. 

 

**** 
Czasami zastanawiam się, czy ta cała pandemia 

nie wybuchła, bo wszyscy ignorowaliśmy  
te wiadomości:  

„jeśli nie prześlesz tego dalej do 10 osób, 
spotka Cię nieszczęście”. 

 

**** 
Otwierane są już zakłady fryzjerskie,  

więc wkrótce fryzury na „Harry’ego Pottera i 
Czarę Ognia” przestaną być tak powszechne. 

Chwała Merlinowi za to! 
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Kraina Stworzen 
[Ślizgonka po dłuższym czasie odpoczynku usiadła przy jednym ze stolików znajdujących się w jej 
Pokoju Wspólnym. Wkrótce miało ukazać się nowe wydanie Aperacjum, a jej artykuł po raz 
pierwszy miał zawitać na stronach gazetki. Przygryzła wnętrze policzka, zastanawiając się nad 
tematem swojej pracy. Uśmiechnęła się, widząc jak jej zwierzę — Niuchacz, przyniosło jej paczkę 
pianek, po czym pstryknęła palcami. Olśnienie? Pewnie chwyciła w dłoń pióro i zaczęła przelewać 
na papier swoje myśli.] 

 

 

 

 
 

 
 
Wygląd Niuchaczy powala swoim urokiem. Przypominają skrzyżowanie kreta i dziobaka, a na 
brzuchu posiadają torby skórne, do których chowają często swoje zdobycze. Żywią się mlekiem, 
a w jednym miocie urodzić się może od sześciu do ośmiu młodych! 

 
 

 

 

 

Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXX 

Stworzenia te znane są ze swojej natury.  
Nie ma przecież osoby, która by nie wiedziała 
jak wygląda Niuchacz, prawda?  
Zwierzęta te naturalnie występują w Wielkiej 
Brytanii, a zamieszkują nory wydrążone nawet 
do dwudziestu stóp pod ziemią. 
 
Z powodu swojego zamiłowania do 
wszystkiego co się świeci, często są 
wykorzystywane przez gobliny do 
poszukiwania nowych skarbów.  
 
Również z tego samego powodu nie powinny 
być przetrzymywane w domu.  
W poszukiwaniu błyskotek szybko pozbędą się 
porządku panującego w mieszkaniu. 

 

Niuchacze są na tyle przebiegłe, że jeden z 
nich, należący do Newtona Skamandera 
zdołał uciec mu z walizki, okraść kilka 
osób w banku i wejść do jego skarbca,  
a nawet włamał się do sklepu 
jubilerskiego Voclain & Co. 
 
Co ciekawe, Rubeus Hagrid użył 
Niuchaczy na jednej z lekcji. Uczniowie z 
pomocą tych zwierząt mieli odnaleźć 
ukryte złoto Leprokonusów. To musiała 
być fascynująca praktyka! 
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CIEKAWOSTKI 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wiedzieliście że Huncwoci zmarli w 
odwrotnej kolejności niż zostali wymienieni 
na mapie Huncwotów? 
 
Huncwoci wypisani na mapie w kolejności 
byli Lunatyk, Glizdogon, Łapa, Rogacz 
natomiast zmarli Rogacz, Łapa, Glizdogon, 
Lunatyk i co jeszcze jest ciekawie cała 
czwórka nie dożyła wieku średniego. 
 

Na początku filmu widzimy Harrego 

Pottera, który jako niemowlę zostaje 

pozostawiony na progu domu Dursleyów. 

Jednak na zdjęciu w albumie, który Harry 

otrzymał od Hagrida, jest on wyraźnie 

starszy. 

 

Wiemy o tym że patronusy odpędzają 
dementory i można nimi przekazywać 
wiadomości a wiecie kto wpadł na taki 
sposób przekazywania informacji? Jest to 
nasz kochany dyrektor Hogwartu Albus 
Percival Wulfryk Brian Dumbledore 
 
Aby obejrzeć zwiastun drugiej części o 
przygodach Harrego Pottera, fani kupowali 
bilet na „Przygody Scooby – Doo”, a po 
obejrzeniu trailera, wychodzili z kinowej 
sali i żądali zwrotu pieniędzy za bilet. 
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WIATR WE WLOSACH 
> <

Jak pewnie wiecie Nasz świetny Quidditch doczekał się taniej podróbki w wykonaniu mugoli. 

Powstał on w Stanach Zjednoczonych, a wymyśliła go grupa studentów. Nie jest on tak świetny 

jak nasz, lecz chciałabym krótko wymienić kilka ważnych różnic. Pierwszą z nich są miotły.  

Jak wiadomo my mamy możliwość unoszenia, lecz mugole na szczęście nie mogą tego wykonać. 

Podczas meczu biegają oni na boisku z miotłą między nogami, co musi być bardzo niewygodne, 

ponieważ mają oni dostępną tylko jedną rękę do gry. Gdy miotła wysunie im się spod nóg, 

uznawane jest to tak, jakbyśmy my spadli z miotły. Co ciekawe, każdy z graczy ma opaski,  

które oznaczają jego pozycje. 

 

 
 

Najciekawszy jest "mugolski złoty znicz”. Przede wszystkim nie jest to przedmiot, a człowiek, 

który ubrany jest na żółto. Ma specjalne spodnie, do których od tyłu przyczepiona jest skarpeta 

lub mała piłeczka. Znicz wypuszczany jest w osiemnastej minucie meczu, a złapanie owej 

piłeczki przyczepionej do spodni jest zadaniem szukających. Złapanie znicza warte jest 

trzydzieści punktów dla danej drużyny i kończy mecz. Według mnie jest to bardzo mało ze 

względu na poziom trudności. 

 

 

 
Ligi mugolskiego Quidditcha zostały wstrzymane na czas pandemii Covid-19.  

Już niedługo rozgrywki powinny się jednak wznowić, skoro mugole wracają do rzeczywistości. 

Mam nadzieję, że u nas również niedługo odbędzie się mecz. 

 

Znicz nie musi mieć miotły między nogami i może 

m.in. chwytać za miotły szukających. Niegdyś 

mógł poruszać się w nieograniczonym obrębie,  

ale obecnie są to granice owalnego boiska. 

Po trzech minutach niezłapania znicza sędzia 

zarządza specjalne ułatwienie tzn. znicz nie może 

używać jednej ręki, po kolejnych trzech - drugiej,  

po następnych musi poruszać się tylko po linii 

środkowej, a w ostateczności stoi w miejscu  

i balansuje ciałem.  
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[Skrzat o najpiękniejszych oczach przekroczył próg gabinetu Redakcji Aperacjum.  

Redaktorka natychmiast zaprosiła go do środka i ugościła ciepłą herbatą oraz ciasteczkami.  

Gdy ten zasiadł przy biurku blondwłosej, kobieta chwyciła za śnieżnobiałe pióro samopiszące oraz 

notes, po czym rozpoczęła wywiad…] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 Imię Skrzata: Mirosław 

 Właściciele skrzata: dyr. Amelie Carter-Moore 

 Ulubiony symbol: wszystko co związane z dyr. Carter-

Moore 

 Ulubiony kolor - fioletowy 

 

Opis: Mirosław jest to bez wątpienia najbardziej tajemniczy 

skrzat spośród wszystkich. Wiemy jednak, że dyrektor Amelie 

Carter-Moore definiuje go jako skrzata o najpiękniejszych 

oczach, jednakże nikt nigdy nie poznał go bliżej, a więc jaka 

jest prawda?  

 

Nasi wierni obserwatorzy zauważyli również, że codziennie 

krząta komnacie przemian swojej właścicielki i nie dopuszcza 

do niej żadnego ucznia. Czyżby skrywali tam czyjeś zwłoki?  

 

Na uroczystościach szkolnych, nie opuszcza jej ani na krok. 

Plotki głoszą też, że kilka lat temu wzbudził u swojej Pani 

złudne uczucie poprzez podanie jej Amortencji. Na nasze 

szczęście, nie od dziś wiadomo, że w każdej takowej nowince 

istnieje ziarno prawdy. Mirosław podobnie jak swoja Pani 

uwielbia kolor fioletowy, co nie jest trudne do zauważenia, 

bowiem jego szata jest właśnie w takowym kolorze!  

 

Pytając się o ulubiony przedmiot szkolny, natychmiast 

powiedział, że jest nim… Transmutacja! Przypadek? 

 

 

 

SKRZACIA RODZINA 
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HOROSKOP 
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( - )
 

W maju dość istotny będzie wpływ Słońca. Razem z nim do życia 

Byków zaglądnie odrobina optymizmu, a także wzrost pewności 

siebie. W miesiącu tym warto będzie skupić się na sobie,  

co nie powinno być trudne, ponieważ Słońce łączy się także z 

egocentryzmem. Dobrym pomysłem może okazać się powrót do 

dawno planowanych działań. Na bok można odłożyć za to pracę 

grupową. 

 Szczęśliwa Liczba: 19 

 Uważaj na: Done Ashe 

 

 
 

( - )
 

Miesiąc maj będzie dla Bliźniąt momentem, w którym 

postanowią zadbać o wszystkie swoje relacje.  

Zwłaszcza te, w których pojawiały się konflikty. Osoby spod tego 

znaku będą chętne do pomocy innym, co nie będzie dla nich 

trudne dzięki wpływom Wenus. Bliźnięta powinny jednak 

nastawić się na ciężką pracę, która po pewnym czasie przyniesie 

oczekiwane rezultaty. Za sprawą Wenus może zwiększyć się 

także ich skłonność do bezsensownego wydawania pieniędzy. 

 Szczęśliwa Liczba: 8 

 Uważaj na: Mirabel Howerland 
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W miesiącu tym widoczny będzie wpływ Marsa. Raki będą 
odznaczać się wysokim instynktem ochronnym, który będą 
wykazywać szczególnie w kierunku swoich bliskich. Chronienie 
ich będzie priorytetem dla osób spod tego znaku. Wszystko ma 
jednak swoją drugą stronę medalu i tak samo jest też z 
wpływem wyżej wspomnianej planety. Przyniesie ona również 
wiele negatywnych emocji, które zbyt długo tłumione w sobie 
przerodzą się w ogromny gniew. 

 Szczęśliwa Liczba: 5 
 Uważaj na: Beatrice Chase 

 

 

 

( - )
 

Prognoza mówi, że w maju nastąpi pewnego rodzaju 

wyciszenie emocji. Będzie się to równać z ogromnym 

spokojem, który będzie dotyczył zarówno wnętrza  

jak i zewnętrznego otoczenia Lwów. Rzeczy powoli zaczną 

się układać i to w wielu aspektach życia.  

Dobrym pomysłem będzie jednak zadbanie o swoje 

zdrowie fizyczne, które może być w tym miesiącu słabe. 

Warto będzie wzmocnić się witaminami oraz “domowymi” 

metodami. 

 Szczęśliwa Liczba: 10 

 Uważaj na: Samante Sanchez 
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Panny z natury są niezwykle wnikliwymi osobami,  

które kochają poszerzać swoją wiedzę. W maju wzmocni się 

to przy pomocy wpływu Jowisza, który pomoże im właśnie 

nową wiedzę osiągnąć. Świeżo nabyte umiejętności polepszą 

wyniki pracy niejednej Panny i sprawią, że osoby spod tego 

znaku osiągną pełnię szczęścia.  

Kłopoty mogą pojawić się za to w kontaktach rodzinnych. 

Panny będą starały się być w nich najlepsze, ale to nie 

pomoże w rozwiązaniu problemów. W takich przypadkach 

najlepiej będzie postawić na szczerość. 

 Szczęśliwa Liczba: 30 

 Uważaj na: Jaqa McCartney 

 

 

 

 

 

( - )
 

Horoskop przewiduje, że miesiąc ten będzie szczęśliwy, 

zwłaszcza pod kątem miłości. Osoby spod tego znaku będące 

w związkach mogą liczyć na mile spędzony czas.  

Za to samotne Wagi będą prawdopodobnie cieszyć się 

dużym zainteresowaniem. Niekoniecznie coś z tego wyjdzie, 

jednak zapewni częściowy wzrost pewności siebie. 

Prognoza mówi też, że jest to dobry moment na gwałtowny 

krok do przodu i podjęcie pewnego ryzyka. Wagi, które mają 

jakieś pomysły, powinny wcielić je w życie właśnie teraz. 

 Szczęśliwa Liczba: 6 

 Uważaj na: Scarlett Spellman 
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Horoskop przewiduje bardzo pozytywny wpływ Słońca na 

osoby spod znaku Strzelca. Optymizm spłynie na nie 

ogromnymi falami i będzie dotyczył wielu aspektów życia. 

Słońce doda Strzelcom także energii, którą wykorzystają  

do spełnienia swoich celów. Będą przy tym nieustępliwe i 

niezwykle wytrwałe. Maj będzie więc naprawdę pracowitym 

miesiącem, co przełoży się na bycie przez innych podziwianym. 

Przez to z kolei będzie należało uważać, aby nie stać się zbytnio 

zarozumiałym. 

 Szczęśliwa Liczba: 17 

 Uważaj na: Linde Lillian 

 

 

( - )
 

Miesiąc maj może przynieść pewne kłopoty związane z 

emocjami. Szczególnie przełożyć może się to na związki, w 

których mogą wyniknąć pewne problemy.  

Będą one skutkiem drobnych nieporozumień.  

Skorpiony powinny unikać w najbliższym czasie 

poważnych rozmów i przełożyć je o chociaż kilka dni.  

Poza związkami, ale w innych relacjach, także powinny się 

wstrzymywać od sytuacji, z których mogłoby wyjść coś 

złego. Na szczęście pod koniec miesiąca wszystko powinno 

się unormować. 

 Szczęśliwa Liczba: 3 

 Uważaj na: Suzanne Sanchez 
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W maju Koziorożce będą musiały skonfrontować się z wpływem 

Marsa. Bardzo ambitni przedstawiciele tego znaku będą pragnęli 

zakończyć już wszystkie swoje cele na ten rok, a następnie 

znaleźć sobie nowe. Doprowadzi to do pewnej bezwzględności 

wobec siebie, co z kolei może skończyć się zwyczajnym 

przemęczeniem. Koziorożce nie będą także w stanie dopuścić do 

siebie tego, że w czymś się pomyliły. Często będą prowokowały 

także kolejne kłótnie. 

 Szczęśliwa Liczba: 22 

 Uważaj na: Kassandre Grimshaw 

 

 

 

( - )
 

W maju Wodniki będą postrzegani jako idealni przywódcy. 

Wpływ Słońca doda im mnóstwo nowych pomysłów, o których 

inni będą słuchać z podziwem. Chętnie pomogą im także w ich 

realizacji, a równocześnie podporządkują się poleceniom osób 

spod tego znaku. Będzie to owocować wzrostem pewności 

siebie, co Wodniki powinny wykorzystać do umocnienia i 

poprawy relacji, w których trwają. Długie rozmowy z innymi 

ludźmi będą tu jak najbardziej wskazane. 

 Szczęśliwa Liczba: 31 

 Uważaj na: Marie Evans 
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Maj będzie wiele Rybom kojarzył się przede wszystkim z miłością. 

Będące w związkach osoby spod tego znaku powinny poświęcić 

chwilę czasu na refleksje na temat swoich relacji.  

Jeśli występują w nich jakieś problemy, to właśnie maj będzie 

idealnym momentem na ich rozwiązanie. To też czas, w którym 

powinno zacząć się planować przyszłość, która prawdopodobnie 

przyniesie wiele nowości. 

 Szczęśliwa Liczba: 5 

 Uważaj na: Violet Laile Lennon 

 

 

 

( - )
 

Maj będzie miesiącem pełnym nowości. Choć wiele Baranów ma 

pewne opory przed nieznanym, w tym miesiącu może się to 

zmienić. Osoby spod tego znaku będą otwarte na nowe 

doświadczenia, które będą pojawiać się na każdym kroku.  

Sytuacje te będą mogły dotyczyć przeróżnych aspektów życia, 

czasem nie będą nawet ograniczać się jednego. Barany powinny to 

wykorzystać i zainteresować się nowościami, które wniosą do ich 

życia wiele dobrego. Będzie to więc idealny czas na walkę z 

własnymi ograniczeniami. 

 Szczęśliwa Liczba: 15 

 Uważaj na: Aria Carter 
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POMOCE NAUKOWE 
 

 

 

 

 
 

 

Zawsze warto pamiętać o akcencie, szczególnie na przedmiocie takim jak Zaklęcia czy Eliksiry! 

Akcent zawsze pada na drugą sylabę od końca. Gdy zdarzy się, że zaklęcie składa się z dwóch 

członów, akcentujemy oba wyrazy. Przykładowo: FiNIte IncaNTAtem czy LUmos. 

 

III zasada dynamiki transmutacji mówi nam, że użycie zbyt dużej mocy magicznej może 
skończyć się rozproszeniem pozostałej mocy w postaci iskier, dymu czy wybuchu,  
a nawet wywołaniem pożaru przy większej ilości zbędnej mocy. Takie iskry, powodujące pożar 
nazywamy kolateralami.  
 
 
Zgodnie z Postulatem Lebiediewa należy przekształcać organizmy żywe według drabiny 
ewolucyjnej, czyli zwierzęta kręgowe w kierunku niższych szczebli drabiny. 
 

SSAK -> PTAK -> GAD -> PŁAZ -> RYBA -> BEZKRĘGOWIEC -> ROŚLINA -> GRZYB 
 
To oznacza, że możemy przemienić gada w płaza, lecz nigdy odwrotnie. W przeciwnym razie, 
spowodowujemy śmierć przemienianego organizmu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczesny podział zaklęć jest nieco bardziej 
złożony, niż podział według Fudulusa,  
który dzielił się tylko na białą i czarną magię,  
a prezentuje się tak: 

 NIEWYBACZALNE                       
 ZWYKŁE 

 Stałe 
 Pomocne 
 Waleczne 

 OBRONY PRZED CZARNĄ MAGIĄ 
 PRZECIWZAKLĘCIA 

 Uzdrawiające 
 Cofające 

 
 

Eliksor - jest to źle uwarzony eliksir, który jest 
zdolny do wybuchu. 
 
Wybuchowość eliksoru możemy określić skalą: 

X - lekko wybuchowy 
XX - średnio wybuchowy 

XXX - niebezpiecznie wybuchowy 
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MAGICZNE PODROZE 
 

Wielu z Was zapewne w najbliższym czasie wybiera się do wioski Hogsmeade, co związane jest  

z poluzowaniem obostrzeń. Pozwólcie, że krótko zaprezentuję Wam propozycję, gdzie możecie 

miło spędzić wieczór.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym też popularnym miejscem wśród czarodziejów jest bez wątpienia Miodowe 

Królestwo! Jest to cukiernia w centrum wioski Hogsmeade, której właścicielem był Ambrozjusz 

Flume i jego żona.  

Uczniowie zakupić w niej mogli przeróżne słodkości tj. kremowe bryły nugatu,  

fasolki wszystkich Smaków Bertiego Botta, musy-świstusy czy maleńkie pieprzne diabełki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy chyba zgodzą się ze mną, że warto 

odwiedzić Herbaciarnie Madame Puddifoot!  

Jest to niewielka kawiarnia znajdująca się na 

uboczu w Hogsmeade – możemy spotkać tam 

zakochane pary. Co ciekawe - to właśnie tam 

Elphinstone Urquart po raz pierwszy 

oświadczył się Minerwie Mcgonagall! 

Kawiarnia przystrojona jest falbankami i 

kokardkami w kolorze różu. W powietrzu 

można wyczuć zapach jaśminu i cukierkową 

atmosferę!  

A co powiecie na magiczne, majówkowe psikusy? 

Jeśli planujecie zrobid żart swojemu koledze  

to koniecznie zawitajcie do Sklepu Zonka.  

O Sklepie Zonka można mówid wiele, ale na pewno 

nie będziecie się tam nudzid!  

To wyjątkowy sklep w którym zakupicie takie cuda 

jak: łajnobomby, cukrowe pióra, cuchnące gałki  

czy cukierki wywołujące czkawkę!  

Co istotne – bliźniacy Weasley tworząc swój 

magiczny sklep na Ulicy Pokątnej inspirowali się 

właśnie Sklepem Zonka.  
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SLODKOSCI MOLLY WESLEY 
[Świat czarodziejów nabrał rumieńców – wszystko za sprawą poluzowania obostrzeń i możliwości 

udania się do Hogsmeade bez maseczek. Całe szczęście, że Molly Weasley przygotowała na ten 

dzień wyjątkowe desery.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujemy: 
 

 150 g mąki pszennej 

 20 g gorzkiego kakao 

 120 g masła 

 1 żółtko 

 szczypta soli 

 2 łyżki lodowatej wody 

Wykonanie: 

 
Na stolnicy posiekaj mąkę i kakao z masłem do uzyskania 

kruszonki. Możesz też wrzucić wszystkie składniki do robota 

kuchennego i zmiksować. Następnie dodaj żółtko oraz zimną wodę 

i krótko zagnieć ciasto. Uformuj z ciasta kulę, spłaszcz ją i włóż do 

lodówki na co najmniej 1,5 h. Jest to absolutnie niezbędne, 

ponieważ tylko bardzo mocno schłodzone ciasto będzie nadawało 

się do formowania różdżek.  

Po upływie wyznaczonego czasu, wyjmij ciasto, podziel je na 4  
lub 6 części i z każdej uformuj różdżkę. Ciasto będzie 
przypominało w konsystencji plastelinę. Staraj się pracować dość 
szybko, ponieważ masło topnieje pod wpływem ciepła rąk i będzie 
Ci z czasem trudniej uzyskać pożądany kształt. Za pomocą noża 
możesz wyrzeźbić na powierzchni ciasta wzorki przypominające 
drewnianą fakturę lub w dowolny sposób udekorować ciasto. 
Układaj różdżki na papierze do pieczenia z zachowaniem 
kilkucentymetrowych odstępów, a kiedy ułożysz już wszystkie, 
ponownie wsadź je do lodówki na około godzinę.  
Dzięki temu kształt będzie bardziej utrwalony i różdżki nie rozleją 
się podczas pieczenia. Piecz ciastka w temperaturze 200 stopni z 
termoobiegiem przez 20 - 25 minut, w zależności od wielkości 
ciastek. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia. 

Potrzebujemy: 
 

 6 jajek i 230 g cukru 

 260 g mąki pszennej i 100 g gorzkiego kakao 

 200 ml oleju roślinnego i 125 ml wrzącej wody 

 1½ łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżka ekstraktu 

waniliowego 

 600 g gorzkiej czekolady i 300 ml śmietany kremówki 

 5 łyżek cukru pudru (lub więcej do smaku) 

 1,5 szklanki (180 – 200 g) przesianej mąki 

 125 g zimnego masła 

 łyżeczka soli 

 3 lub 4 łyżki lodowatej wody 

Wykonanie: 
 

Farsz: 

Dynię pokrój, wydrąż gniazdo za pomocą łyżki i potnij miąższ na 

ok. 2 cm plastry. Ułóż je na papierze i upiecz do miękkości w 

rozgrzanym do temperatury 200 stopni piekarniku (potrwa to 

mniej więcej 20 minut). W tym czasie upraż na suchej patelni 

pestki. Z upieczonej dyni zdejmij skórę i rozgnieć ciepły miąższ z 

masłem na pure, a następnie wymieszaj z czosnkiem,  

serem i uprażonymi nasionami. Dopraw serowo-dyniową masę do 

smaku solą i pieprzem. 

Ciasto: 

Na stolnicy posiekaj bardzo dokładnie tłuszcz z mąką i solą,  

na końcu dodaj lodowatą wodę i krótko zagnieć. Uformuj kulę, 

rozpłaszcz ją, zawiń w folię i schowaj do lodówki.  

Powinno poleżeć tam co najmniej 30 min. Ciasto rozwałkuj na 

grubość ok. 3 mm, na delikatnie oprószonej mąką stolnicy i wytnij  

koła. Farsz rozłóż równomiernie na wszystkie koła z ciasta.  

Zlep wszystkie pierogi i przenieś na blaszkę.  

Posmaruj rozmąconym jajkiem, zrób nożem po 3 małe nacięcia  

na wierzchu każdego, a potem piecz około 30 min w temperaturze 

180 stopni, aż ciasto będzie złociste. 
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KONKURSY 
 

Pora na magiczne konkursy – na Wasze sowy czekamy do 17 maja  

do północy. Ślijcie je na adres konkursy.aperacjum@gmail.com. Za każdy konkurs możecie 

zdobyć po 30 pkt i 30 gal, a dla trzech pierwszych osób przewidziana jest dodatkowa 

gratyfikacja zależna od pełnionej funkcji. Powodzenia! 

 

W związku z luzowaniem obostrzeń w Hogsmeade odbędzie się impreza! Oczywiście wszystko 
jest jak na razie ściśle tajne, więc nie wiecie tego ode mnie. Oczywiście, jeśli mówimy o imprezie 
to musimy się na nią dobrze przyszykować. Każdy uczestnik musi zaopatrzyć się w potrzebne 
przedmioty, bez których nie da się obejść na imprezie. Lista tych przedmiotów jest zakodowana, 
bo jak mówiłam – tajne przez poufne. Powodzenia i widzimy się na miejscu! 
 

1. ŚCIJOWWYY ÓJRST 
2. URM CEKOOPRWYZZ 

3. EEIMOPRWZ AKLORUY 
4. ÓŻŻADKR 

5. ABEKLTU EGIJNOST 
6. ĄAEKKPRSZ 
7. ACNRYZ TOK 

8. AACKPZ Z ADEIKMSZ 
9. EGNSTY 

10. ABILNOUU AAILLPSTY 
 

 

Oprócz imprezy stulecia szykuje się również uroczystość wręczenia podziękowań.  
Przez nałożone obostrzenia nie można były jej zorganizować wcześniej, więc nauczyciele  
nie mieli szansy się zaprezentować przed całą publicznością magiczną. Teraz jednak nadszedł 
ten moment. Oczywiście nie mogło obejść się bez żadnej gafy. Pergaminy zostały 
zapieczętowane i widnieją na nich tylko inicjały. Nie możemy zajrzeć do środka, więc musicie 
pomóc nam określić do kogo należy każdy z nich. 
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2. A.C. 
3. D.A. 
4. K.G. 
5. K.S. 
6. C.G. 
7. M.H. 
8. D.M. 
9. A.G. 
10. M.N. 
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