Spis treści
Wydarzenia z WH ............................................................................... 3
Historie WH ........................................................................................ 4
Wywiad ............................................................................................... 7
Ankiety.............................................................................................. 10
Quiz................................................................................................... 18
Kącik Porad ....................................................................................... 21
Pod Lupą ........................................................................................... 23
Bohater Numeru ................................................................................ 26
Sport .................................................................................................. 27
Ściągi ................................................................................................ 28
Przepis............................................................................................... 31
Konkurs............................................................................................. 32

Za nami kolejne dwa tygodnie nauki w Wirtualnym Hogwarcie! Uczniowie i
nauczyciele nie mogli narzekać na nudę, albowiem oprócz zajęć lekcyjnych i konkursów
odbyło się kilka dodatkowych aktywności (sobotnie kursy oraz wypad do Hogsmeade). Był to
również okres rozpoczęcia przygotowań do tegorocznej Ligii Quidditcha, a więc naborów do
drużyny oraz pierwszych treningów.
26 września o godzinie 17:00 odbył się kurs „Stworzenia i ich mityczne pochodzenie”,
który przeprowadziła prof. Naija Kamalasundari. Na tym kursie omówiono kilka znanych
stworzeń magicznych (m.in. centaur, jednorożec, tryton, wilkołak, smok, chimera, mantykora,
sfinks, skrzydlate konie, feniks), skupiając się na ich pochodzeniu.
Kolejny kurs zorganizowała dla Was prof. Maria B. Salvatore w dniu
03 października, a tematem tego kursu były „Sabaty i święta w okresie jesiennym”. Na kursie
można było poznać różne celtyckie święta m.in. Mabon, Samhain, Halloween, a także
słowiańskie święto Dziady. Oprócz przekazania podstawowych informacji, kurs był
przepełniony różnymi ciekawostkami np. o powiązaniu dyni ze świętem Halloween. Dla osób
interesujących się takimi zagadnieniami ten kurs był z pewnością możliwością poszerzenia
swojej wiedzy!
Innym ważnym wydarzeniem z minionych dwóch tygodni był wrześniowy wypad do
Hogsmeade, który zorganizowano w dniu 26 września. W tym dniu o godzinie 18:00 chętni
uczniowie i nauczyciele zawitali w wiosce Hogsmeade, aby przez kolejne godziny brać udział
w licznych zabawach i zasilić swoją skrytkę w Banku Gringotta o kolejne galeony. Zdobyte
galeony będą również przeliczone na punkty. Zabawy w trakcie wypadu organizowane były
przez nauczycieli oraz prefektów. Na wypadzie odbyły się m.in. Parada oszustów, wisielec,
kłamczuch, cytaty, fotogierka, a także zabawa tabu. Cały event trwał prawie 8 godzin, z czego
ogromnie się cieszymy!
Niestety w ostatnim czasie dotarła do nas przykra wiadomość, Profesor Suzanne
Vulpecula zdecydowała się odejść z Wirtualnego Hogwartu. W związku z tym wprowadzono
kilka zmian: Opiekunem domu Helgi Hufflepuff został prof. Jasper McCarthy, Katedrę
Astronomii w klasie pierwszej przejęła prof. Sunniva Sorensen, a w drugiej i trzeciej prof.
Arsen McGreen, natomiast Językoznawstwa nauczał będzie prof. Alan Moonstone!

Sunniva Sorensen wydała z siebie bezgłośny jęk, kiedy ktoś ponownie zapukał w drzwi do jej
gabinetu. Czy tak trudno prosić o chwilę samotności, poświęconą oficjalnie sprawdzaniem
klasówek, nieoficjalnie na… a kogo w ogóle obchodzi, co ona robiła nieoficjalnie? Przecież
jest w szkole, swojej pracy, i tylko to się liczy.
- Proszę - powiedziała swoim zwykłym, przyjaznym tonem, ponieważ zapowiadało się, że ten,
kto tak niemiłosiernie dudnił w jej drzwi, nie zamierzał odejść.
Gdy tylko osobnik przed drzwiami usłyszał zaproszenie, niemal zmaterializował się
w pomieszczeniu, a profesor Historii Magii miała przed sobą swoją koleżankę Elizabeth Pulze.
Nie ukrywając, była zdziwiona nachalnością znajomej, która raczej słynęła z uszanowania
prywatności. Czyżby coś się stało?
- Hej, Liss - przywitała się kulturalnie, a kobieta, uznając to za zaproszenie, z gracją opadła na
krzesło stojące po drugiej stronie biurka, przy którym siedziała Sunniva.
- Mam dla ciebie to - oświadczyła bez wstępu, kładąc ogromny nacisk na ostatnie słowo.
- To? - powtórzyła pytająco jej rozmówczyni. Zaczynała się zastanawiać, czy czarownica nie
ma gorączki.
- No wiesz. To - wykonała nieokreślony ruch ręką, ale na widok nierozumiejącego spojrzenia
koleżanki, po prostu podała zawiniątko.
Zaciekawiona kobieta uchyliła brzeg materiału, w który Elizabeth zawinęła owo to, a jej oczy
rozszerzyły się ze zdumienia, dlaczego, na wszystkie świętości, profesorka miałaby przynosić
jej starannie wykonaną laleczkę voodoo.
Otworzyła usta, by o to zapytać, ale nie zdążyła, bo kobiety już nie było. Zdezorientowana
odłożyła pakunek i wróciła do przepowiada.. sprawdzania klasówek.
Oczywiście, jakżeby inaczej, nie dane jej było tego zrobić do końca, kiedy pukanie do drzwi
rozległo się ponownie. Sunniva zamarła nad tym, co właśnie robiła, i przez myśl jej
przemknęło, że to może właśnie Liss wraca, żeby wytłumaczyć się ze swego niepraktycznego
podarunku.

- Proszę - zawołała jak za poprzednim razem.
Jakże wielkie było jej zdziwienie, kiedy w drzwiach pojawiła się Nicole de Mortier, inna pani
profesor.
- Nie przeszkadzam ci, prawda? - uśmiechnęła się czarująco. - Poza tym miało to być pilne.
- Co? - spytała zdezorientowana, nagle więcej niż pewna, że ktoś stroi sobie z niej żarty. Tak,
to na pewno sprawka jej uczniów, gotowych do zabawy w Prima Aprilis! Tylko dlaczego
zaangażowani są w to nauczyciele? Sunniva poczuła nagłą potrzebę skorzystania z leku na ból
głowy.
- Widzę, że naprawdę ci się spieszy, skoro nie możesz nawet znaleźć kilku minut na rozmowę
- czarownica zabrzmiała na szczerze urażoną, kiedy położyła na stole krwistoczerwoną fiolkę
z niewidocznym obecnie dla Sun podpisem i odwróciła się na pięcie do wyjścia.
- Nikul, przepraszam, ja… - zaczęła właścicielka pokoju, ale odpowiedziało jej głośne
trzaśnięcie drzwiami. Potrząsnęła głową. Ten dzień robił się coraz dziwniejszy. Ostrożnie
chwyciła otrzymaną fiolkę i zerknęła na etykietę, na której starannie napisano krew dziewic.
Było to bez wątpienia pismo profesor Czarnej Magii, ale dlaczego ta postanowiła obdarować
ją czymś takim? Już prędzej potrzebowałaby tego Maria, niż ona, skoro para się Eliksirami.
Pukanie rozległo się po raz trzeci.
- Proszę - rzekła automatycznie, obiecując sobie, że jeśli jeszcze raz ktoś zapuka, osobiście
rzuci na niego zaklęcie torturujące.
- Dobry wieczór, Sun - została przywitana przez Marię Salvatore, o której przed chwilą
myślała. Czy na jej myśli zostało nałożone jakieś zaklęcie, które sprowadzana do jej gabinetu
osoby, o których myśli? Zaczęła naprawdę serio rozważać tę opcję.
- Dobry wieczór - odparła, siląc się na przyjacielski uśmiech i chowając do szuflady fiolkę
z krwią dziewic, brrr. - Co się do mnie sprowadzana?
- Ależ nie musisz być taka dyskretna! - czarownica roześmiała się melodyjnie, a jej
rozmówczyni poczuła się coraz dziwniej i o wiele mniej komfortowo. - Przyniosłam to dla
ciebie.
- Dziękuję…? - wymamrotała obdarowana eliksirem kobieta, uznając, że nie ma nawet sensu
pytać, co to jest i co robi na jej biurku.
Rozległo się pukanie. Znowu.

- Widzę, że na kogoś czekasz, więc ja już pójdę - Maria posłała jej jeszcze jeden uśmiech i,
wychodząc, wpuściła do gabinetu Nicolasa Cane’a.
“A tego po co tu przywiało?”, zastanowiła się przelotnie Sunniva, chowając eliksir (w którym,
o zgrozo, rozpoznała Wywar Żywej Śmierci!) do szuflady wraz z resztą niecodziennych
podarunków.
- Nie pytam, po co ci to - zaczął profesor, mrugając konspiracyjnie. - Ale nie masz tego ode
mnie.
- Jasne - odpowiedziała zanim zdążyła pomyśleć i poczuła, że do jej dłoni włożono coś
ciężkiego. Obejrzała się, chcąc sprawdzić, co to takiego, a wtedy mężczyzna bezszelestnie
opuścił pomieszczenie.
To był pistolet! Zszokowana kobieta upuściła go na podłogę, a on wylądował na niej z łomotem
cichszym nawet niż łomotanie serca Sunnivy. Tego było już za wiele! Wyjęła swoją różdżkę,
zdeterminowana transmutować w cokolwiek, Merlinie, nawet w pająki, otrzymane “prezenty”,
kiedy nowa osoba pojawiła się w jej biurze.
Tym razem bez pukania.
- Dobrze wiedzieć, że moje zakupy już tu dotarły.
Natychmiast odwróciła się i ujrzała dyrektora Martina McCarthy’ego, który jak gdyby nigdy
nic schylił się po pistolet i podniósł go z ziemi.
- Czy reszta osób także wywiązała się z obowiązku?
Profesor stała jak sparaliżowana, nie wiedząc, co powiedzieć. Dyrektor westchnął i zaczął
wyliczać.
- Nico był. Nikul? Blair? Eli?
Jak w transie otworzyła szufladę i podała zawartość pracodawcy. Co ona będzie się kłóciła,
kiedy ten ma w ręku pistolet?
- Och, jak ja się cieszę móc odwdzięczyć się za tamten Prima Aprilis - uśmiechnął się czarująco,
wycelował w kobietę i zaniósł się śmiechem.
Ta warknęła ze złością, kiedy została oblana strumieniem wody.
- Nienawidzę cię czasami, wiesz?
- Też cię kocham! - zawołał i czym prędzej uciekł z jej gabinetu, goniony przez rzucane w niego
książki.
Wkrótce po Martinie w gabinecie zostało tylko echo jego śmiechu.

Braco Miko: Pierwsze pytanie w luźniej atmosferze. Za nami okres wakacyjny, udało się
odpocząć i zregenerować, aby z nowymi siłami wkroczyć w 44. rok szkolny?
Jasper McCarthy: W miarę udało mi się zregenerować. Ciężko jednak po takim relaksie
wrócić do rzeczywistości. Niemniej jednak, odpoczynek jest fundamentalny... szczególnie po tak
intensywnym semestrze, który zakończył się w czerwcu!
BM: Praca dyrektora często bywa określana, jako ukoronowanie kariery. Czy
z perspektywy już sporego okresu czasu uważasz swoją decyzję dotyczącą przyjęcia tego
stanowiska za trafną? Chętnie poznamy ogólnie historię tego, jak to się zadziało, że
zostałeś dyrektorem WH.
JM: Ciężko chyba w moim przypadku mówić w ten sposób... Byłem dyrektorem także w innych
znamienitych placówkach na przestrzeni kilku lat, co oznaczałoby kilkukrotne ukoronowanie.
Na pewno tutaj jestem najdłużej (w WH) i najbardziej się przywiązałem. Uważam, że decyzja o
przyjęciu stanowiska wicedyrektora była trafna. Później uzyskałem niespodziewany awans na
początku 2020 roku na stanowisko dyrektora głównego. To było naprawdę sympatyczne. Martin
zawsze mnie jakoś zaskoczy! A co do samej historii, tj. jak zostałem dyrektorem... Od lat
współpracowało nam się z Martinem dobrze, lubiliśmy się, a ja byłem w czasach, gdy
poszukiwał dyrektora blisko wszelkich wydarzeń szkolnych. Starałem się wtedy dużo pomagać,
zwłaszcza że dyrektor Martell zapomniała o WH. Myślę, że dzięki mojemu zaangażowaniu
wybór padł na mnie. Po tych wszystkich latach zdecydowanie mogę już powiedzieć, że to WH
jest najważniejsze.
BM: Co uważasz w pracy dyrektora szkoły za najtrudniejsze? Co stanowi dla
dyrektora największe wyzwanie?
JM: Najtrudniejsze... Na pewno niełatwe jest, gdy strona szkoły się uszkodzi. Nie jestem
ekspertem od techniki, a jednak to na moich barkach spoczywają naprawy, bo chyba najlepiej
z naszej trójki się orientuję. Niejednokrotnie muszę się pytać innych o poradę, tj. osób bardziej
doświadczonych czy też profesjonalnych w sprawach technicznych. Na szczęście odkąd
zmieniliśmy serwer, to usterki nie są częste. Poza tym, to na pewno skomplikowane jest dobre
ułożenie sobie czasu i gospodarka nim. Dyrektor to też człowiek (o losie!) i posiada wiele

różnych zobowiązań w świecie realnym jak np. praca czy uczelnia. Są takie chwile, że bywa
naprawdę ciężko, ale nie ma takiej przeszkody, której by się nie dało pokonać.
BM: Jakbyś miał wskazać największe zalety i ewentualne wady tego stanowiska to co byś
określił?
JM: Wydaje mi się, że każdy odczuwa to inaczej. Ja uważam, że jedyną wadą jest
czasochłonność i czasami (nie zawsze) niedocenienie. Niektórzy uwielbiają wytykać błędy czy
zaniedbania, nie widząc stosu pracy, którą wykonało się obok. Zalety... Hm. Największą jest
satysfakcja, gdy zdaje wielu uczniów, a także, gdy odbywają się różne ciekawe wydarzenia
i inicjatywy są realizowane.
BM: Jak wygląda Wasza współpraca pomiędzy Tobą, Martinem i Naiją? Macie jasno
określony schemat działań i podział obowiązków czy działacie bardziej ad hoc?
JM: Wstyd przyznać, że nie mamy klarownego podziału. Jasne, są rzeczy, które robi ktoś z nas
zawsze. Chociażby Naija zajmuje się aktualizacją Rankingu Konkursów, ja sprawdzam
dzienniki, a Martin przygotowuje arkusze egzaminacyjne i klucze odpowiedzi. Jednakże jest
wiele rzeczy, które robimy na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
BM: Mamy w nowym roku szkolnym grupę nowych nauczycieli w gronie pedagogicznym.
Jak oceniasz tegoroczny proces rekrutacyjny?
JM: Właściwie to nowi nauczyciele w tym roku to nasi absolwenci. Proces rekrutacyjny
przebiegł szybko i sprawnie także ze względu na to, że były nam to osoby już bardzo dobrze
znane. Na tę chwilę obserwujemy ich pracę, ale już można powiedzieć, że są naprawdę
odpowiedzialni i zorganizowani. Oby tak dalej.
BM: W kwestii rekrutacji nowych uczniów jak wyglądają wstępne szacunki Dyrekcji?
Spodziewacie się podobnej ilości uczniów aktywnie uczestniczących w życiu szkoły jak
w roku poprzednim?
JM: Powinno być bardzo dobrze. Zmasowana kampania reklamowa, naprawdę duży wydatek
i wysiłek, a jednak coś w tym okresie wrześniowym jest nie tak. Chyba wszyscy uczniowie
nadrabiają pandemię w szkołach... No nic. Zapisanych jest bardzo dużo osób, niemniej
z aktywnością bywa różnie. Będziemy monitorować sytuację.
BM: Czy w tym roku szkolnym możemy spodziewać się jakiś nowych projektów, czy
bardziej czeka nas kontynuacja udanych pomysłów z lat poprzednich?
JM: Powrócą Hogsy. Na pewno kontynuujemy kursy. SLQ miejmy nadzieję, że się odbędzie. Ze
swojej strony oferuję nowość w postaci międzyszkolnej olimpiady, która będzie mieć miejsce
w październiku. Nie damy się Wam znudzić, jeśli o to chodzi!

BM: W myśl zasady, że jeśli nie zrobimy kroku do przodu, a stoimy w miejscu, to de facto
się cofamy o krok, jak sądzisz, co wymaga największej poprawy w funkcjonowaniu
szkoły?
JM: Nie zgadzam się z tą zasadą, gdyż ona implikuje, że stabilnie funkcjonujący twór nie jest
w stanie być uznany za coś dobrego. Zresztą, to nigdy nie jest tak, że wszystko jest dobrze lub
tak samo. W każdym okresie placówka boryka się z innymi problemami. Ciężko mi powiedzieć,
co akurat w tym momencie wymaga największej poprawy.
BM: Z perspektywy czasu jak sądzisz jaki powinien być „idealny” dyrektor. Jakie
powinien mieć kwalifikacje i cechy charakteru?
JM: Powinien być wyrozumiały, stanowczy i chętny do pracy. Tyle chyba wystarczy. Tyle...
albo aż. Jeśli chodzi zaś o same kwalifikacje, to przede wszystkim powinien sobie zdawać
sprawę z tego, jak to wszystko funkcjonuje i traktować swoją pozycję z dużą dozą
odpowiedzialności.
BM: Czas na pozdrowienia.
JM: Pozdrawiam Martina McCarthy'ego.

Kochani czytelnicy!
Tym razem przychodzimy do Was z podwójnymi ankietami. Drugoklasistów zapytaliśmy o ich
odczucia związane ze szkołą, a także o plany i rady dla pierwszoklasistów, którzy dopiero
zaczynają naukę w naszej szkole. Oprócz tego zrobiliśmy również tradycyjną ankietę, do
udziału, w której zaprosiliśmy całą społeczność szkoły. Życzymy miłego czytania!!
1. Zatem witam! Chciałbym zadać Ci kilka pytań do ,,Kleksa". Kilka tygodni temu
rozpoczął się nowy rok szkolny. Jakie masz wrażenia odnośnie do lekcji i funkcjonowania
naszej szkoły po tych czterech tygodniach?
Paola Quinn: Jestem pozytywnie nastawiona. Atmosfera jest świetna, choć rzeczywiście teraz
jest więcej pracy. Na lekcjach bywa mniej osób, niż było w 1 klasie, więc jest spokojniej. Po
tym miesiącu nie mam nic do zarzucenia.
Mare Palvin: Jako że w tym roku zaczęłam uczęszczać na przedmioty fakultatywne, jestem
wręcz zachwycona. Z lekcji na lekcję, WH podoba mi się coraz bardziej. Z niecierpliwością
czekam także na nadchodzącą ligę Quidditcha!
Sky Pulsatilla: W czasie wakacji zdecydowanie brakowało mi tego szaleństwa związanego z
codziennym chodzeniem na zajęcia. Uwielbiam to i ciągle chcę więcej. Póki co brakuje mi
tylko Quidditcha, ale wiem, że lada dzień treningi się rozkręcą.
Jasper Willow: Mówiąc wprost, jest okej, choć ten rok zaczął się dla mnie z małym
opóźnieniem. Dużo się zmieniło, patrząc na kadrę i ilość uczniów, ale zapowiada się równie
cudownie co w tamtym roku!!
Lavender Cooper: Bywały wzloty i upadki, wiadomo, jednak pozytywnie patrzę na pozostałą
część tego roku szkolnego. Nauczyciele są jak zawsze świetni i nie zawodzą w przekazywaniu
wiedzy, jak i oparcia w razie kłopotów uczniom.
Artemida McCanzie: Witam, witam! Co do moich wrażeń to cóż.... jest ciekawie. Dużo nauki,
ale i wiele ciekawych rzeczy dowiaduję się na lekcjach. Uwielbiam przychodzić na lekcje.
Zwłaszcza te o rytuałach na WoMMiRze. Funkcjonowanie nie zmieniło się tak bardzo od
poprzedniego roku. Jest dużo ciekawszych eventów.

Noelia Murphy: Lekcje prowadzone są w bardzo przyjemny sposób. Materiał przekazywany
jest tak, by łatwo go było zapamiętać. Kontakt z nauczycielami jest super! Nie ma na co
narzekać. Zero spóźnień, organizacja na najwyższym poziomie (uczelnie wyższe mogłyby się
uczyć od WH <rili>). Widać, że i nauczyciele, jak i uczniowie starają się tworzyć przyjemną
atmosferę.
Pepper Bearry: Bardzo mi się podoba! Lekcję są ciekawe, a uczniowie pomocni. Również jest
dużo ciekawych zajęć dodatkowych, typu wypad do Hogsmeade czy bale między domami. Jest
wiele konkursów i innych okazji do zdobycia punktów, tęsknie trochę za Quidditch'em, ale
niedługo się już zacznie. Lekcją są bardzo zróżnicowane, raz praca na lekcji, raz wymiana zdań,
a raz w formie wykładu.
2. Klasa druga to wybór dodatkowych przedmiotów fakultatywnych, które są realizowane
w wymiarze 2h/tydzień. Jakie przedmioty zdecydowałaś/eś się wybrać i dlaczego akurat
te?
Paola Quinn: Wybrałam Wróżbiarstwo, WoMMiR, OnMS oraz Czarną Magię, ponieważ
interesują mnie najbardziej. Większość z nich uznałam, że mogą mi się przydać w życiu
codziennym (nie twierdzę oczywiście, że inne nie), a pozostałe naprawdę mnie interesują.
Gdybym mogła, zabrałabym wszystkie fakultety, ale byłoby tego troszeczkę za dużo.
Mare Palvin: Osobiście wybrałam Czarną Magię, Starożytne Runy i Wróżbiarstwo. Czarna
Magia od zawsze mnie fascynowała. Być może kiedyś tajniki tej sztuki będą mi niezwykle
przydatne. Postawiłam na Runy głównie poprzez zainteresowanie kulturą nordycką.
Wróżbiarstwo, podobnie jak Czarna Magia, zwyczajnie niezwykle mnie ciekawiło.
Postanowiłam spróbować i obecnie cieszę się, że wybrałam akurat te przedmioty.
Jasper Willow: Aż sprawdzę, na jakie chodzę. Runy, Czarna Magia i WoMMiR. Powód
wyboru tych przedmiotów jest bardzo prosty. Lubię mroczne tematy, a profesorki nauczające
tych przedmiotów są ładne i miłe.
Lavender Cooper: Czarna Magia, OnMS, Starożytne Runy i Mugoloznawstwo. Na czarnej
magii interesują mnie postacie związane z czarną magią i będąc szczerym, każdy z nas coś w
sobie z czarnoksiężnika ma, chociażby myślami *zaśmiała się*, OnMS wybrałam... bo nie
wiem, jak można się oprzeć nauki o wszystkich tych ciekawych stworzeniach z całego świata.
Moim ulubionym jest pufek. Starożytne Runy mają w sobie tajemniczość, nigdy nie wiadomo,
kiedy się ktoś natknie na runę w mugolskim świecie. Więc chociażby podstawowa wiedza z
tego przedmiotu zawsze się przyda. Mugoloznawstwo jest praktyczne. Warto wiedzieć, co w
mugolskim świecie piszczy.
Noelia Murphy: Zdecydowałam się wybrać WOMMIR, Starożytne Runy i Wróżbiarstwo.
Dlaczego akurat te? Jeśli mam być szczera uwielbiam nauczycielki prowadzące te przedmioty.
W tym momencie pozdrawiam Profesor Pulze i Profesor Sorensen. Są wspaniałe <xx>. Poza

tym uwielbiam tajemniczość (a z tym właśnie kojarzą mi się starożytne runy - z czymś
nieodgadnionym). No i super zabawą jest pisanie znaczkami (to trzeba koniecznie spróbować!)
W WOMMiRze natomiast przekonały mnie rytuały. Te bardziej lub mniej krwawe. Klątwy,
rytuały - uwielbiam. Wiele ciekawych informacji. Wróżbiarstwo? A któż z nas nie chce
wiedzieć, co przyniesie nam jutro? Myślę, że kiedyś posiądę tę moc by móc przewidzieć
przyszłość. Poza tym, każdy fakultet wydawał się mega interesujący, ciężko było wybrać.
Jedyne co nas ogranicza - to czas.
Pepper Bearry: Wybrałem Starożytne Runy, Opiekę nad magicznymi Zwierzętami oraz
Czarną Magię. Wybrałem te przedmioty, bo wydawały się dla mnie najciekawsze i się nie
myliłem. Na Czarnej Magii można wymienić swoje zdania i poznać opinię innych. Na OnMS
poznajemy magiczne zwierzęta i jak się nimi opiekować, a na Runach można poznać trochę
mitologii nordyckiej. Jestem bardzo zadowolony z wyboru tych właśnie fakultetów.
Artemida McCanzie: Co do tego... ja wzięłam wszystko, co było dostępne.... Wybrałam tak
ze względu, że chciałam spróbować wszystkiego... I próbuje i jednak moim faworytem jest
OnMS no i Wampirologia. Codziennie mam lekcje od 18 do 21.15. Ale warto.
Sky Pulsatilla: Wybrałam wszystkie przedmioty, nie umiałam żadnego odrzucić. Każdy z nich
ma w sobie coś ciekawego i przeraża mnie myśl, że w trzeciej klasie nie będę miała takiej opcji.
Zajmuje to dużo czasu i energii, ale zdecydowanie warto.
Właśnie.. wybrałaś wszystkie przedmioty. Czy dajesz radę pogodzić real z ŚM, mając tu
zajęcia praktycznie codziennie od 18:00 do 21:15?
Artemida McCanzie: Jest ciężko to na pewno, ale daje. Często bywa tak, że jestem na lekcji,
a robię kolację.. Ale staram się być aktywna.
Sky Pulsatilla: Jaki real? Nie słyszałam o czymś takim. xD A tak serio to dobra organizacja
czasu pozwala czasem zagiąć czasoprzestrzeń.
3. To już prawie połowa twojej magicznej edukacji w WH. Więc jakie masz plany na
przyszłość? Zamierzasz ukończyć WH? A jeśli tak, to czy myślałaś/eś już nad ewentualną
karierą nauczyciela po skończeniu edukacji?
Paola Quinn: Pomimo tego, że ledwo wyrabiam się ze wszystkimi obowiązkami, zamierzam
ukończyć WH. Myślałam o tym, aby zostać nauczycielem, jeśli mam być szczera to
wybrałabym transmutację (ulubiony przedmiot). Nawet gdy się zdecyduję, to odczekam rok po
skończeniu szkoły, ze względu na moje egzaminy, ale to nie oznacza, że nie będę składała wizyt
w pubie! Mam nadzieję, że pomimo ukończenia WH, zostanę na dużej.
Mare Palvin: Jak najbardziej zamierzam ukończyć WH, jednak nie nadaję się na nauczyciela.
Zdecydowanie brak mi cierpliwości. Planów na przyszłość, oprócz zdania WH, obecnie nie
mam. Zobaczę, co przyniesie los.

Sky Pulsatilla: Jeju, nie wybiegam tak daleko w przyszłość xD. Na pewno zamierzam
ukończyć WH. A co dalej? Jeszcze nad tym nie myślałam. Szczerze mówiąc, nie widzę siebie
w roli nauczyciela. Mam na to za miękkie serce xD.
Jasper Willow: Zamierzam. Myślę i myślałam, myślałem. Tylko, czy ktoś chciałby takiego
nauczyciela jak ja? Ja nawet na zegarku się nie znam. Jednak to nigdy nie wiadomo, wolę nie
planować czegoś aż tak bardzo do przodu. A co do przedmiotu… Gdyby istniał przedmiot, na
którym uczono by (nie)skutecznego podrywu, (nie) uczyłbym go, bo jestem w tym mistrzem.
A z tych przedmiotów co są oferowane w WH, to myślę, że WoMMiR.
Lavender Cooper: Oczywiście, chyba każdy przy wybieraniu przedmiotów w drugiej klasie
kieruje się tym, co chciałby robić po ukończeniu nauki. Osobiście baaardzo chciałabym uczyć
Starożytnych Run. *Szepnęła.* Mam nadzieję, że profesor Pulze nie obrazi się, że chcę ją
wygryźć. *Zachichotała.*
Artemida McCanzie: Mam plany. Na pewno chcę ukończyć WH. Myślałam, aby zostać
nauczycielką.. I mam też swój ulubiony przedmiot, który mam nadzieję, że będę mogła nauczać
(OnMS).
Noelia Murphy: Bardzo chciałabym skończyć zarówno II, jak i III klasę. Jednak jak już
wspomniałam - doba jest trochę za krótka. Czy się uda to wszystko pogodzić? Nie wiem. Myślę,
że po zakończeniu wróżbiarstwa będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Czy planuje
karierę nauczyciela? Nie wykluczam, nie mówię nie. Zobaczę pod koniec III klasy tak
naprawdę
Pepper Bearry: Zamierzam ukończyć, ale nie sądzę, że posada nauczyciela jest dla mnie. Nie
umiem tłumaczyć innym, jednak taka posada jest super i podziwiam każdego nauczyciela, czy
to w WH, czy w innej szkole. To duża odpowiedzialność brać na siebie edukacje innych.
4. Rozumiem! Zatem życzę powodzenia w realizacji tych planów! W tym roku szkolnym
do WH przybyli również nowi pierwszoklasiści. Czy jako starsza/y koleżanka/kolega masz
jakieś rady dla nowych uczniów? Zapewne nie jest to takie łatwe, żeby odnaleźć
się w takiej wirtualnej szkole..
Paola Quinn: Pamiętam swój pierwszy rok, tyle się wydarzyło. Bardzo się bałam odzywać do
innych osób, nie zgłaszałam się za dużo, nie odzywałam na pubie oraz nie pisałam wiele
z innymi Gryfonami, a w trakcie rozmowy w ogóle nic nie mówiłam, tylko słuchałam. Mogę
powiedzieć, że nie było łatwo się przełamać. Dużo zawdzięczam prof. Jasperowi, ponieważ
Renee Parker poznałam dzięki pracy z OpCM i do teraz rozmawiamy dzień w dzień, a nawet
mamy wspólne plany. Dlatego też pierwszoklasiści nie macie się czego bać, a jak macie jakiś
problem, to śmiało powiedzcie.

Mare Palvin: Dziękuję! Najważniejsza i jedyna rada dla pierwszoklasistów według mnie przede wszystkim bądźcie sobą!
Sky Pulsatilla: Myślę, że tegoroczni pierwszoklasiści odnaleźli się rewelacyjnie. A jedyną
radę, jaką mogę dać to "Bądźcie sobą". To się zawsze broni.
Jasper Willow: Nie próbować udawać kogoś innego i udzielać się w pokoju wspólnym, tak się
zacieśniają więzi! Bez więzi nie ma relacji, bez relacji nie ma zabawy.
Lavender Cooper: Dziękuję. Przede wszystkim nie bójcie się zapytać o coś ,,starszej"
koleżanki bądź kolegi czy profesorów. Wszyscy są po to, żeby pomóc. I czerpcie z nauki w WH
również przyjemność, bo to przede wszystkim zabawa.
Artemida McCanzie: A dziękuję bardzo. Też mam nadzieję, że się uda. Przybyło sporo to
prawda. Moja pierwsza rada to nie bać się zapytać o pomoc. Druga jest zaś taka, aby samemu
pomagać w miarę możliwości… I nie bać się odzywać w dormitorum czy pubie... Bo tam da
radę poznać dużo osób.... No i ostatnia i najważniejsza to robić zadania domowe i uważać na
lekcjach... I przede wszystkim nie przeszkadzać na lekcjach.
Noelia Murphy: Jasne, że mam. Jako prefekt Ravenclawu zachęcam Was drodzy
pierwszoklasiści, wchodźcie do swoich dormitoriów! Tam czekają Wasi opiekunowie oraz my
starsi koledzy. Każdy z nas jest chętny nieść wam pomoc, radę. Nie bójcie się pytać.
Nauczyciele, starsi koledzy nie gryzą. Macie problem z lataniem? Wydaje Wam się to ciężkie?
Poproście starszych kolegów o pomoc. My też zaczynaliśmy. Pamiętajcie :) Chętnie
wspomożemy słowem, radą, a także logami z poprzednich lat. (Ale tutaj cii - nikt się nie może
dowiedzieć). Dormitorium to takie wspaniałe miejsce, w którym możemy pogadać, pośmiać
się, poplotkować czy ponarzekać. Dlatego tak bardzo smuci mnie, że tak mało odwiedza swoje
dormitoria.
Pepper Bearry: Najważniejsze jest mieć jakąś bazę, czy to logów, czy to prowadzić zeszyt.
Można stworzyć z całą swoją klasą lub domem bazę logów, za którą każdy będzie
odpowiedzialnym. Warto uczyć się systematycznie i być gotowy na każdą ewentualność. Jeśli
ma się jakieś pytania czy problemy techniczne, wyższe klasy nie gryzą! Chętnie pomożemy
w razie kłopotów.
Dziękujemy za udział w ankiecie i życzymy Wam realizacji Waszych planów!
Teraz zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety, która była prowadzona wśród
wszystkich członków społeczności szkolnej WH.

Jak oceniasz poziom zajęć w Wirtualnym
Hogwarcie?
3%
6%

41%

Wysoko

50%

Bardzo wysoko
Przeciętnie
Mogłoby być lepiej…

Zaczęliśmy z grubej rury od pytania dotyczącego poziomu zajęć w Wirtualnym
Hogwarcie, a jury było najsurowsze z możliwych - uczniowie naszej szkoły (przynajmniej
w większości, tak zgadujemy…) 50% ankietowanych oceniło, że lekcje odbywające się
w naszej szkole są na wysokim poziomie, a aż 40,6%, że jest to poziom bardzo wysoki! Cieszą
nas te wyniki. Trafiły się jednak także jednostki uważające, że zajęcia są przeciętne, a nawet...że
mogłoby być lepiej! Jako rzetelni ankieterzy już teraz obiecujemy, że w przyszłym numerze
,,Kleksa” przyjrzymy się sprawie bliżej i zbadamy, co dokładnie wymaga poprawy.

Czy weźmiesz udział w nadchodzącej Lidze
Quidditcha?
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Oczywiście!

44%
44%

Nie w tym roku!
Zastanawiam się nad tym…

Jeden rabin powie “tak”, a drugi rabin powie “nie”. Taki sam odsetek ankietowanych
opowiedział się za wzięciem udziału w Lidze, co za tegorocznym odpoczynkiem i szczerze wcale im się nie dziwimy! Z jednej strony coraz to chłodniejsze dni, deszcz i typowy jesienny
krajobraz wcale nie zachęca do ruchu, z drugiej jednak... Trzeba jakoś się rozgrzać! Jednak bez
względu na to, którą formę spędzania czasu wybierzecie - zachęcamy do udziału lub
kibicowania w tegorocznej Lidze Quidditcha, która z pewnością będzie niosła za sobą wiele
emocji.

Która zabawa z wrześniowego Wypadu do
Hogsmeade najbardziej Ci się podobała?
Nie brałem/brałam udziału.
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Nie spodziewaliśmy się tego, a jednak - ponad połowa ankietowanych zadeklarowała,
że...w ogóle nie brała udziału w wycieczce i zabawach w Hogsmeade. Niech żałują!
Rozrywkom nie było końca, a rywalizacja w pewnych momentach prawie wyrywała się spod
kontroli! Tym, którzy jednak wbrew przeciwnościom losu dotarli na Wypad do Hogsmeade,
najbardziej przypadła do gustu zabawa ,,Magikłamczuch”. Była to doskonała okazja, by wczuć
się w rolę detektywa a przy okazji odpowiadać na pytania rodem z “Familiady” dotyczące
czarodziejskiego świata. Mniejszą, aczkolwiek znaczącą popularnością cieszyły się dwie
kolejne zabawy - ,,Tabu” oraz ,,Cytaty”. Najmniej do gustu przypadły uczestnikom ,,Wisielec”,
,,Parada oszustów” oraz ,,Fotogierka”. My jednak chcielibyśmy pogratulować kreatywności
wszystkim organizatorom, a osoby, które nie brały udziału zachęcić do większej aktywności
oraz zaprosić na kolejne wydarzenia w naszej szkole! W końcu galce piechotą nie chodzą…

Gdybyś miał wybrać jedną technikę
wróżbiarską, którą szczególnie
lubisz/chcesz poznać, to jaką byś wybrał?
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Wróżenie ze snów
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Bibliomancja
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Wróżenie z kart
Chiromancja

Ale z was śpiochy! Okazało się, że ponad 50% ankietowanych wybrałoby metodę
wróżenia ze snów, czyli oneiromancję. Najmniejszym powodzeniem cieszyła się za to
chiromancja, czyli metoda wróżenia z dłoni - czyżby złe doświadczenia z cygankami
wróżącymi przyszłość z dłoni?

Którą niekonwencjonalną metodę
wróżenia wybierzesz?

Wróżenie z rozjechanych
żab.

44%
56%

Wróżenie z
przepołowionych
dżdżownic.

Musimy przyznać, że chyba nie do końca przemyśleliśmy decyzję o zadaniu takiego
pytania naszym ankietowanym. Owszem, pozbawieni większego wyboru musieli w końcu
postawić na ,,mniejsze zło”, ale...czy na pewno? Większość zapytanych czarodziei wybrałaby
rozjechane żaby, jednak odsetek tych, chcących wróżyć z przepołowionych dżdżownic, wcale
nie jest o wiele mniejszy. Oczywiście, jak zawsze, nasze wnikliwe umysły pozostały
niezaspokojone - z czego wynikają te wybory? Czy ankietowani założyli, że rozjechane żaby
można łatwiej znaleźć na drodze i nie muszą ‘przyłożyć ręki’ do ich śmierci? W takim razie co
kierowało tymi, którzy woleli jednak przepołowione dżdżownice? Tym razem jednak nie
obiecujemy kontynuacji tematu w przyszłym numerze - podjęliśmy decyzję, że najlepiej
pozostawić tę kwestię w domyśle...

Która karta Tarota z niżej
zaprezentowanych podoba Ci się
najbardziej?
Śmierć
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Nasi ankietowani byli w tej kwestii podzieleni wręcz po równo - najbardziej do gustu
przypadły im diabeł oraz śmierć. Czy wynika to jedynie ze względów estetycznych, czy może
znają prawdziwe znaczenie tych kart, które o dziwo nie jest tak złe, jak mogłoby się wydawać?
Jeśli jeszcze nie wiecie, co te karty oznaczają, profesor Wróżbiarstwa z pewnością chętnie
odpowie na Wasze pytania.

W którym z profesorów znajdziesz bratnią duszę?
Znamy mnóstwo nauczycieli, którzy uczyli w Hogwarcie. Każdy z nich ma swoje
charakterystyczne cechy, jednak który ma je najbardziej zbliżone do Ciebie? Kim jest twoja
bratnia dusza w gronie pedagogicznym? Bierz szybko swoje pióro oraz kawałek pergaminu
i rozwiąż ten Quiz!
1. Co sprawia, że czujesz się szczęśliwy?
a) robienie sobie makijażu - czuję się z nim odważniejszy (2 pkt)
b) straszenie rodzeństwa lub znajdowanie na nich “haków” (1 pkt)
c) zaczytywanie się w zakurzonych książkach z naszej wuhariańskiej biblioteki (3 pkt)
2. Czego nie znosisz robić?
a) przebywać w samotności (3 pkt)
b) strofować ludzi (2 pkt)
c) słuchać o kimś sławnym przez nazwisko (1 pkt)
3. Który z podanych przedmiotów sprawia Ci najmniej problemów?
a) Opieka nad Magicznymi Stworzeniami (2 pkt)
b) Transmutacja (1 pkt)
c) Obrona przed Czarną Magią (3 pkt)
4. W takim razie, który sprawia Ci ich najwięcej?
a) Zaklęcia (2 pkt)
b) Zielarstwo (1 pkt)
c) Eliksiry (3 pkt)
5. W jakim domu jesteś?
a) Gryffindor. (2 pkt)
b) Slytherin. (1 pkt)
c) Najlepszym/żadnym z tych. (3 pkt)

6. Jaki jest Twój wymarzony zawód?
a) auror (3 pkt)
b) uzdrowiciel (1 pkt)
c) tester łóżek (2 pkt)
7. Na jakie danie masz w tej chwili największą ochotę?
a) potrawkę z uczennicy (1 pkt)
b) cytrynowego dropsa (3 pkt)
c) rosół i kotlet schabowy (2 pkt)
8. Co jest dla Ciebie najważniejszym priorytetem?
a) pieniądze i sława (2 pkt)
b) miłość (1 pkt)
c) dobro ogółu (3 pkt)
9. Którą funkcję najchętniej byś piastował?
a) prefekt (najlepiej naczelny!) (1 pkt)
b) kapitan drużyny (2 pkt)
c) specjalista ds. kultury i rozrywki (3 pkt)
10. Które wydarzenie najmocniej by Tobą wstrząsnęło?
a) niezapowiedziana kartkówka (1 pkt)
b) odmówienie podpisania autografu przez Martina McCarthy’ego (3 pkt)
c) śmierć osoby, którą się opiekowałeś (2 pkt)
Severus Snape (10-13 pkt)
Wszystkie Twoje odpowiedzi wskazują, że najbliższą Ci postacią z kadry nauczycielskiej jest
właśnie ten sprytny Ślizgon, który był w stanie oszukać nawet Czarnego Pana. Czy to nie cecha
godna podziwu i naśladowania? Wierzę, że niebawem Ty osiągniesz coś o niebo lepszego. To
jak? Do zobaczenia przy wręczaniu Orderów Merlina!
Minerwa McGonagall (14-18 pkt)
Ta dzielna i waleczna niczym kocica pani profesor stała murem za swoimi uczniami i była
gotowa do wszelkich poświęceń, by nie stała się im żadna krzywda. Nie zapominajmy, że była
także mistrzynią Transmutacji (rzecz jasna, nie dorównywała profesorowi McGreenowi, no
ale…) i opanowała swoją postać animagiczną! Nic, tylko ją naśladować.

Rubeus Hagrid (19-22 pkt)
Pierwszy dorosły przyjaciel Wybrańca to właśnie on. Nikt nie może zaprzeczyć, że ten półolbrzym miał naprawdę wielkie serce i był bardzo pocieszną postacią. Troska, którą obdarzał
magiczne stworzenia, świadczyła o wielkiej chęci pomocy, którą powinien w sobie mieć każdy
z nas. To zaszczyt być takim jak Hagrid.
Gilderoy Lockhart (23-26 pkt)
Ojej! Z Twoich odpowiedzi wynika, że najbliższa Ci jest postać naszego kochanego Gilderoya
Lockharta! Kto by się spodziewał? Można więc śmiało uznać, że dzięki Twojemu
zdecydowaniu daleko w życiu zajdziesz i nie minie kilka lat, a już będziesz rozpoznawalny
w całym Magicznym Świecie! Jakaś rada od nas? Opanuj więcej niż jedno zaklęcie.
Albus Dumbledore (27-30 pkt)
Czarodziej o porównywalnej mocy do Merlina, jedyny, którego Czarny Pan się obawiał, a Ty
- nikt inny, tylko Ty! - jesteś do niego naprawdę bardzo podobny. Czy to nie wspaniała
wiadomość - mieć bratnią duszę właśnie w kimś takim? Twoja moc na pewno nie ma sobie
równych, ale ważne jest, by stale się kształcić. Kto wie, może w przyszłości będziesz miał
Czarnego Pana do pokonania albo… sam się nim staniesz?

Witamy w kolejnym Kąciku Porad!
Dziękujemy za przesłane pytania. Nasz ekspert udzielił odpowiedzi na każde! Życzymy miłej
lektury!
Czytelnik pyta:
Co zrobić, aby dyr. McCarthy Sr. podpisał mi się na pośladku?!
Odpowiedź redakcji:
Poproś.

Czytelnik pyta:
Jak rozkochać w sobie prof. de Mortier? Twarda z niej sztuka.
Odpowiedź redakcji:
Polecam sprawdzoną ścieżkę działania. Dowiedz się, co prof. de Mortier lubi; jakie wartości
ceni, jakie ją odrzucają i czym się interesuje. Znajdź to w sobie i spróbuj pokazać się z jak
najlepszej strony. Oczywiście, okazuj należyty szacunek profesorce. Spraw, aby czuła się dobrze
w Twoim towarzystwie. Nie obiecuj jej jednak, że peugeotem przejedziecie całą kulę
i z powrotem. ;-)

Czytelnik pyta:
Jak zostać gwiazdom WH?
Odpowiedź redakcji:
Świeć jak najjaśniej.

Czytelnik pyta:
Co zrobić, aby stać się lubianym przez szkolną elitę?
Odpowiedź redakcji:
Dowiedz się, co lubi owa elita (daj znać potem koniecznie). Spróbuj może na początek
zaprzyjaźnić się z jednym z członków; niewykluczone, że w rezultacie polubi Cię reszta.
Gotowe!

Czytelnik pyta:
Droga Redakcjo, pewna sprawa mnie martwi i nie daje mi spokoju. Od długiego czasu nie
widziałem w szkolnym pubie Kirke, a ostatnio jego pracownicą stała się Rosmerta. Kirke
zniknęła tak bez słowa, nikt nie zapowiadał, że ona odejdzie i pojawi się ktoś nowy. Słyszałem
różne plotki o tym, że Kirke jest przetrzymywana w jakiejś piwnicy i że chcą ją sprzedać na
organy. Co z tym zrobić? Powinienem gdzieś to zgłosić? A może wy wiecie co się dzieje
z Kirke?
Odpowiedź redakcji:
Z Kirke wszystko dobrze. Jest na zasłużonej emeryturze; zażywa dużo Słońca, pije drinki
i oddaje się swoim pasjom. Nawet przesyła wiadomość wszystkim czytelnikom (nie wiem, co to
znaczy). Proszę:
[16:56:17] Kirke: Pomarańcze Obrane Mieszkają Obok Cukierkowego Yeti.

Czytelnik pyta:
Czy da się nauczyć na sprawdzian do mugolskiej szkoły, równocześnie będąc na zajęciach?
Odpowiedź redakcji:
Tak.

A czy ty masz jakiś problem albo nurtujące Cię pytanie? Jeżeli tak, to nie obawiaj się napisać
do naszej redakcji! Możesz to zrobić [TUTAJ].

Co się kryje w głębi sieci
Zanim przejdę do tematu...
Odnoszenie się do poprzednich artykułów stało się chyba już małą tradycją tego działu.
Zawsze coś dopowiadam, coś prostuję, tym razem jest tak samo. Ostatnio opowiedziałam o idei
zrobienia z Harry’ego profesora. W późniejszej rozmowie z profesorem de Mortier wskazano
mi aspekt, który przekreśla wszelkie prawdopodobieństwo dokonania się tej wizji – otóż Harry
Potter nigdy nie ukończył nauki w Hogwarcie.
Oczywiście zgadzam się z tym, nie mogę temu zaprzeczyć, ale chcę powiedzieć to
również Wam, drodzy czytelnicy, bo pewnie kilkoro z was również załamało głowy nad moją
niedokładnością. Więc mówię to oficjalnie: poprzedni artykuł, który pojawił się w tym dziale,
mówił jedynie o alternatywnej linii czasowej, w której Harry Potter zyskał pełne wykształcenie,
które pozwoliłoby mu przyjąć posadę nauczyciela w Hogwarcie.
Teraz gdy wszystko już wyjaśniłam, zapraszam na kolejny artykuł. Tym razem wrócimy
do tematyki (u)tworów z czeluści Magiinternetu, czyli fanfików i weźmiemy na tapet
najdziwniejsze połączenia postaci, na jakie udało mi się natrafić. Zapraszam serdecznie.
Klasyka gatunku
Zapewne już w tym momencie Wasze oczy szukają, o czym będzie mowa, pewnie ktoś
już zdążył się oburzyć. Dzisiejszą plejadę ,,gwiazd” rozpoczynam od klasycznego połączenia
Harry’ego Pottera i Severusa Snape’a, znanego szerzej pod nazwą Snarry. Są osoby, które lubią
ten ship, inaczej by nie powstawały prace o tym. Osobiście nie lubię i powiem Wam dlaczego.
Większość fanfiction powstających o tym shipie jest otagowana jako underage, pewnie
część z was wie, że oznacza to ,,niepełnoletni”. Choć tendencja bywa różna, zależy gdzie
szukać. W jednym miejscu znaleźć można wielkie powieści o źle, o nieprawości tego uczucia,
a w drugim nic innego niż 3 tysiące słów o ,,zagrażającej pozycji społecznej” miłości
i ignorowanie wszelkich znaków, że to, co robią, jest idiotyczne.
Oprócz tego, że jest to moralną zakałą, to jeszcze relacje początkowe (jeśli mówimy
o naprawdę rozwiniętych opowiadaniach) zazwyczaj zaczynają się w punkcie, jaki przedstawia
kanon, czyli zupełna, obustronna nienawiść. I tutaj pojawia się jedna z najbardziej znanych –

przez jednych kochana, przez drugich nie – dynamika kryjąca się pod nazwą enemies to friends
to lovers, czasem z pominięciem przyjaźni. Na czym ona polega? Otóż przeprowadza
czytelnika przez gwałtowne (lub nie) zmiany relacji między bohaterami, zaczynając od
wrogów, kończąc na kochankach. Oczywiście, zazwyczaj są do zrozumienia, mają sens
i generalnie są świetne do czytania, ale w tym wypadku to już gwóźdź do trumny, jeśli za
trumnę uznamy absurd tej relacji.
Może jest ich niewiele, ale…
Hej, znacie Voldemorta? A Toma Riddle'a? Bo ja tak! Pewnie ciekawi Was, co ja sobie
znowu tutaj wymyślam, wymieniając jedną i tę samą osobę, ale tutaj dzieje się magia. Bo
szukając kolejnych informacji, natrafiłam na prace opatrzone tagiem Tom Riddle/Voldemort,
czyli połączenie ducha i abominacji człowieka. Wiem, brzmi, jakbym gadała bzdury, ale
naprawdę takie prace istnieją!
Przede wszystkim są dziwne, nielogiczne i zahaczają o… no właśnie. Kazirodztwo?
Incest? Self-cest? Jakby tego nie sklasyfikować, wychodzi nam całkiem dziwny układ. Zresztą,
jak miałoby to działać? Młody Riddle to duch, ucieleśnienie go jest prawie niemożliwe,
a Voldemort oddał swój pamiętnik dziennik Lucjuszowi. Już pomińmy to, że nie przez spory
okres czasu ledwo istniał.
No dobrze, zagłębmy się w sekcję tagów; znaleźć tam można jedynie alteracje
uniwersum, ale oprócz tego pojawia się sporo treści smutnych lub przygnębiających, w sumie
większość. Naprawdę wiele opowiadań skupia się właśnie na nieszczęśliwości Toma, jego
wychowaniu i dorastaniu, co napawa mnie dumą, bo pokazuje, że fanfiki to nie tylko głupie
opowiadanka dla dzieci, jednak z drugiej strony… Są treści o których zwyczajnie nie wypada
rozmawiać przy większej publice, jeśli ktoś byłby ciekaw tych treści, niech sobie wyszuka, nie
zajmie mu to długiego czasu, nawet mogę w tym pomóc.
Ja… nie mam pytań
Lecimy dalej, szukajmy granic absurdu. Kolejny przystanek to Harry x Syriusz. Taak,
przeczytajcie to jeszcze raz, policzcie do 10, odetchnijcie głęboko… gotowi? No to hop.
Ten “związek” znalazłam również przypadkiem, szukając czegoś ciekawego i znalazłam!
Szybkie przejrzenie wyników od razu pokazuje, jak bardzo rozwinięty jest ten ship – ma
w sobie wiele kolorów, od fluffu do ekhm. Treści zakazanych dla młodych oczu czytelników.
W każdym razie jest różnorodność, wiele z nich ma dużą ilość słów, co się ceni.
Po przeczytaniu kilkunastu z nich dla przykładu, znalazłam wysoką wartość
merytoryczną. Nie było chyba żadnego, który nie byłby dobrze napisany, bez większych
błędów, powtórek i tym podobnych i były naprawdę ciekawe! Nie zrozumcie mnie źle, ale
fabuły – niezależnie od stopnia absurdu czy naciągnięć, by udźwignąć ten paring – miały ręce,
nogi, a nawet głowy! Nawet ta spora różnica wieku, choć często redukowana w taki czy inny

sposób, nie sprawia zazwyczaj kłopotu, można o niej łatwo zapomnieć, pominąć czy coś i po
prostu cieszyć się dobrze napisanym opowiadaniem.
Czasem się zastanawiam…
...co siedzi w głowach ludzi w Internecie. Wiecie, choć spędzam pomiędzy tymi samymi
ludźmi setki godzin, wciąż pytam się, gdzie zbłądziłam. Zazwyczaj takie myśli nachodzą mnie,
gdy znajdę coś, co wybija mnie z rytmu, na przykład Albus Dumbledore x Voldemort z beard
kink w tagach. Ku szcześciu czy tam nieszczęściu wszystkich, znalazłam może 15 prac na ten
temat, nie jest źle. Jakby jeszcze odpuścili sobie ten kink…
W każdym razie treść już w sumie omówiłam, ale podsumuję ogół tego, co dla Was
przeczytałam. W skrócie opisać je mogę jako co jest z ludźmi nie tak, bo spędziłam trochę czasu,
czytając je i to było jedyne co przychodziło mi do głowy, gdy próbowałam sobie je
wytłumaczyć. Przy czym właśnie ten ship, parring, jak zwał tak zwał, ma największy potencjał
na bycie naprawdę dobrym i przemyślanym. Jak można się domyślić – jest zupełnie na odwrót.
Choć część prac jest napisana dobrym stylem albo zwyczajnie ciekawa, tak prawie wszystkie
są na jedną nutę. Wiem, że wymyślanie czegoś nowego jest ciężkie, ale czytanie kolejnego
opowiadania, które opiera się na tym samym planie wydarzeń, jest nudna.
Wisienka na torcie
Postanowiłam Was (i siebie przy okazji) już nie torturować i zakończyć ten artykuł
ostatnim już slashem. Ze wszystkich, które tutaj się pojawiły, ten jest naprawdę wyjątkowy, bo
to on jako jedyny mnie obrzydził swoją egzystencją. Dolores Umbridge x Rita Skeeter. Oo tak,
creme de la creme zła i idiotyzmu.
No dobrze, po drodze do tego punktu przeżyliśmy już wiele, więc pewnie was nie
zdziwi, jeśli powiem, że wszystkie z nich to bardzo słodkie i spokojne miniaturki? I mówię to
szczerze, większość z nich jest zwykłym opisem potyczek językowych albo spotkań, nic
wielkiego. Jest jeden wyjątek, ale o nim nie mówmy z powodów znanych.
Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć… Nie bójcie się zaglądać w głębi Internetu, bo
czasem nawet najdziwniejszy pomysł może okazać się świetnym.

Ekstensywny research był prowadzony na stronach
Archive of Our Own i Wattpad wyłącznie w języku angielskim.

Justin Finch-Fletchley
Justin to Puchon pochodzący z mugolskiej rodziny,
uczył się na jednym roku z Harrym Potterem.
Jego pierwsze znaczące pojawienie się w serii to zajęcia
z Zielarstwa na drugim roku, gdzie zostaje przydzielony
do jednej skrzynki ze Złotym Trio. Był bardzo gadatliwy
i chętnie dzielił się swoim podziwem w stronę Gilderoya
Lockharta.
Justin uczęszczał na Klub Pojedynków i w wyniku
nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń, nie dość, że wierzył w
teorię o Harrym jako dziedzicu Slytherina, to jeszcze był
świadkiem, jak ten przemawia mową węży. Wkrótce po
tym został spetryfikowany. Po odzyskaniu pełni sprawności kilkukrotnie przeprosił Harry’ego
za podejrzenia.
Na czwartym roku, gdy Harry został wybrany na czwartego zawodnika w Turnieju, Justin i jego
przyjaciele otwarcie wyrażali swoją opinię, że chłopak ma zamiar odebrać chwałę Cedrikowi.
Poparcie reszty Domu spowodowało ochłodzenie stosunków Hufflepuff-Gryffindor, które
jednak z czasem się poprawiły.
Gdy została utworzona Gwardia Dumbledore’a, Justin był jednym z członków. W podróży
powrotnej do Londynu z Hogwartu przyszedł z przyjaciółmi na pomoc Harry’emu, gdy tego
osaczyli Draco, Crabbe i Goyle.
Dalsze jego losy są nieznane. Po śmierci Dumbledore’a nie mógł wrócić do szkoły i był
poszukiwany przez Ministerstwo i Szmalcowników. Możliwe, że wraz z rodziną opuścił
Wielką Brytanię i żył w ukryciu. Jego obecność w Bitwie o Hogwart i to, czy ją przeżył, jest
wielką niewiadomą.

QUIDDITCH
Za niedługo minie już połowa naszej magicznej edukacji w tym roku, ale można się
spodziewać wielu meczów Quidditcha. Ostatnio zostali wybrani kapitanowie każdej z drużyn,
którzy prezentują się następująco: Miriam McGreen, Vanessa Vess, Abbigail Smith oraz
Oliver Black. Każdy z nich jest świetny w pełnieniu swojej funkcji, więc coś czuję, że w tym
roku walka będzie zacięta.
Mogliście już też zobaczyć na stronie, że trwają zapisy do meczu pokazowego
Quidditcha. Osoby, które są chętne, mogą się bez problemu wpisać na listę, do czego zachęcam
każdego. Natomiast uczniowie dopiero zaczynający tę przygodę i nieczujący się jeszcze
pewnie, zapraszamy na mecz jako publiczność. Poczęstunku ani dobrej zabawy na pewno nie
zabraknie!

KLUB POJEDYNKÓW
Spośród zajęć nieobowiązkowych możemy wyróżnić cieszący się dużą popularnością
Klub Pojedynków. Profesor Beauty Castillo przeprowadziła już trzy spotkania praktyczne. Na
ostatnim spotkaniu, które odbyło się 1 października, były 4 pojedynki, które prezentują się
następująco: Paola Quinn przegrała niestety z Kassandrą Grimshaw 3:0 oraz z Victorią
Rossati 3:1, natomiast stoczona walka pomiędzy Kass i Victorią skończyła się wynikiem 3:2
dla Kassandry. Czwartą walką był pojedynek Vanessy oraz Victorii, ale zakończył się on
wynikiem 3:0 dla Vic, z powodu nieoczekiwanego wyjścia Vanessy.
Do końca roku jeszcze dużo czasu, jak i wiele walk pełnych zwrotów akcji, których
można się spodziewać w czwartki o godzinie 21:20 w wielkiej sali. Zapraszamy każdego!

Zbliża się okres sprawdzianów, a więc myślę, że doskonałą okazją do powtórzenia wiadomości
będzie ściąga, którą Wam zaproponuję.

TRANSMUTACJA
Wiele osób przychodząc na pierwszą lekcję transmutacji w klasie 1 ma już wyrobioną opinię
o tym przedmiocie, głównie za sprawą rozmowy ze starszymi kolegami z wyższych roczników.
Transmutacja kojarzy nam się najczęściej z matematyką i trudnymi wzorami. Jednak czy jest
to przedmiot całkowicie nie do przejścia?
Pomyślałem, że pomocnym może okazać się omówienie dwóch ważnych zagadnień
obliczeniowych, a mianowicie oporu i czasu transmutacji w prosty i przystępny dla każdego
sposób. Tymi zagadnieniami zajmujemy się w klasie pierwszej, jednak nie uczymy się tego na
zasadzie ‘zakuj, zdaj, zapomnij’, ponieważ będziemy się z nich korzystać również na wyższych
latach, szczególnie mowa tutaj o oporze.
Zanim zacznę pisać o wzorach, to najpierw poznajmy/przypomnijmy sobie, czym są stałe
Rothera/Cristoffa, które spotkamy zarówno przy obliczaniu oporu, jak i czasu transmutacji.
STAŁA ROTHERA
Wartości tych stałych definiują nam odłam filogenetyczny
zamiany (a więc, czy będzie to zamiana letalna, semi-letalna,
czy witalna).
1,5

zamiana martwa (letalna)

2

zamiana pół-żywa (semi-letalna)

3

zamiana żywa (witalna)

Tak więc do poprawnego przypisania stałej Rothera do zamiany konieczne jest tylko właściwe
ustalenie odłamu filogenetycznego dla danej zamiany. Temu zagadnieniu była poświęcona
osobna transmutacji i generalnie nie macie problemu z określaniem odłamu dla zamiany. Proszę
tylko pamiętać, że zarówno rośliny, jak i grzyby traktujemy jako organizmy żywe!

STAŁA CRISTOFFA
Wartości tych stałych mówią o żywotności i złożoności
tkankowej substratów.
0

ciało stałe nieożywione

0,5

ciecz lub gaz

2,5

organizm żywy o niskiej złożoności
tkankowej (rośliny, grzyby i bezkręgowce)

4,5

organizm żywy o wysokiej złożoności
tkankowej (czyli kręgowce)

6,3

człowiek

Tutaj proszę pamiętać, że stała Cristoffa dotyczy zawsze substratu (czyli obiektu, który
poddawany jest przemianie). Pamiętamy również, że organizmy żywe, takie jak pierścienice,
mięczaki, stawonogi, owady to bezkręgowce. Natomiast ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki są
kręgowcami. Wydaje się, że jest to rzecz bardzo oczywista, jednak z doświadczenia wiem, że
uczniowie mają często problem z odróżnianiem kręgowców od bezkręgowców.

OPÓR TRANSMUTACYJNY
Opór transmutacyjny jest to pojęcie dotyczące substratu. Jest to siła, z jaką obiekt poddawany
przemianie ‘opiera’ się transmutacji, co będzie widoczne w trudności wykonania danej
zamiany. Im wyższy opór, tym zamiana trudniejsza. W celu obliczenia oporu korzystamy
z prostego wzorku:
𝒑 = 𝒏 ∙ (𝑪 + 𝒓)
gdzie: p – opór transmutacyjny substratu, n – liczba substratów, C – wartość stałej Cristoffa,
r – wartość stałej Rothera.
Przykład: Oblicz opór transmutacyjny substratu dla przemiany 7 dżdżownic w 7 modliszek.
Zacznijmy rozwiązywanie tego zadania od wypisania danych:
𝒏 = 𝟕 => Mamy siedem substratów, czyli dżdżownic.
𝒓 = 𝟑 => Jest to zamiana witalna (zarówno substrat jak i produkt to organizmy żywe).
𝑪 = 𝟐, 𝟓 => Substrat, czyli dżdżownica to organizm o niskiej złożoności tkankowej,
ponieważ jest to bezkręgowiec.
Gdy już mamy wypisane dane, to teraz przypomnijmy sobie wzór na opór, a następnie
podstawmy do niego dane i wykonajmy działania.
𝒑 = 𝒏 ∙ (𝑪 + 𝒓) = 𝟕 ∙ (𝟑 + 𝟐, 𝟓) = 𝟕 ∙ 𝟓, 𝟓 = 𝟑𝟖, 𝟓
Tak więc udało się! Opór transmutacyjny substratu dla zamiany 7 dżdżownic w 7
modliszek wynosi 38,5.

CZAS TRANSMUTACJI
Czas transmutacji definiuje nam to, jak długo będzie trwała dana zamiana transmutacyjna.
Okazuje się, że czas zamiany zależy od kilku czynników, takich jak: ilość substratów, odłam
filogenetyczny zamiany, żywotność i złożoność tkankowa substratów, a także od masy
substratów. Wszystkie te czynniki wiąże ze sobą wzór na czas transmutacji:
𝒕=

𝒙∙𝒓∙𝑪
𝒎

gdzie: t – czas transmutacji, x – liczba substratów, C – wartość stałej Cristoffa, r – wartość
stałej Rothera, m – masa substratów.
Ważną rzeczą jest to, żeby masę substratów wyrazić w dekagramach. Co więcej, pamiętajcie,
że gdy w zadaniu podana jest masa jednego substratu, a w zamianie bierze udział kilka, to wtedy
należy pomnożyć ilość substratów przez masę. Dość często o tym zapominacie, a jednak jest to
ważne. Równie często w zadaniach istnieje potrzeba przeliczenia gramów/kilogramów na
dekagramy, więc zamieszczam przydatne przeliczenia:
1 dag = 10 g
1 kg = 100 dag
Przykład: Oblicz czas transmutacji dla przemiany 4 borowików szlachetnych w poduszkę.
Jeden borowik ma masę 20 g.
Zacznijmy rozwiązywanie tego zadania od wypisania danych:
𝒙 = 𝟒 => Mamy cztery substraty, czyli borowiki szlachetne.
𝒓 = 𝟐 => Jest to zamiana semi-letalna (substrat to organizm ożywiony, a produkt
nieożywiony).
𝑪 = 𝟐, 𝟓 => Substrat, czyli borowik szlachetny to organizm o niskiej złożoności
tkankowej, ponieważ jest to grzyb.
𝒎 = 𝟒 ∗ 𝟐𝟎 𝒈 = 𝟖𝟎 𝒈 = 𝟖 𝒅𝒂𝒈 => W poleceniu podana jest masa jednego borowika, a
w zamianie biorą udział cztery, więc musimy pomnożyć masę jednego przez cztery, a
później zamienić na dekagramy.
Gdy już mamy wypisane dane, to teraz przypomnijmy sobie wzór na czas, a następnie
podstawmy do niego dane i wykonajmy działania.
𝒕=

𝒙 ∙ 𝒓 ∙ 𝑪 𝟒 ∙ 𝟐 ∙ 𝟐, 𝟓
=
= 𝟐, 𝟓 𝒔
𝒎
𝟖

Tak więc udało się! Czas transmutacji dla przemiany 4 borowików szlachetnych w
poduszkę wynosi 2,5 s.

Sekret Puchonów!
Owocami, które najbardziej kojarzą mi się z jesienią, są gruszki. Dobra gruszka nie jest
zła, jednak mi zawsze brakowało w nich słodyczy. Karmelizowanie ich sprawiło, że są
perfekcyjne, a w połączeniu z lodami pokazuje idealne dopełnienie przeciwieństw: słodki,
mocny smak gorącej gruszki i delikatne, zimne lody.
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 min
Składniki:
•

2 świeże gruszki,

•

2 łyżki miodu,

•

1 łyżka soku z cytryny,

•

1 łyżka cukru,

•

2 gałki lodów waniliowych.

Wykonanie:
1. Gruszki obierz, przekrój na pół i pozbaw ogryzka za pomocą łyżki.
2. Na patelni podgrzej miód z cukrem.
3. Do powstałego syropu wrzuć połówki gruszek i doprowadź do wrzenia.
4. Dodaj soku z cytryny.
5. Obracaj gruszki co jakiś czas do momentu ich zmięknięcia.
6. Podawaj na ciepło z gałką lodów.

Sam spróbuj:

Uważaj:

Tak samo dobrze jak gruszka, w
tym przepisie sprawdzi się jabłko.

Nie podjadaj syropu podczas
gotowania. Jest bardzo gorący!

Kochani!
Poniżej prezentuję wyniki konkursu z 159. Numeru ,,Kleksa”:
•

[G] Alex McCourtney: 40 pkt., 40 gal.

•

[G] Ginny L. Comello: 36 pkt., 36 gal.

•

[G] Nicole Sketch: 40 pkt., 40 gal.

•

[G] Paola Quinn: 38 pkt., 38 gal.

•

[G] Renee Parker: 38 pkt., 38 gal.

•

[H] Jasper Willow: 32 pkt., 32 gal.

•

[H] Lavender Cooper: 40 pkt., 40 gal.

•

[H] Lou Rossen: 38 pkt., 38 gal.

•

[H] Sky Pulsatilla: 38 pkt., 38 gal.

•

[H] Victoria Scamander: 32 pkt., 32 gal.

•

[H] Violet Stellar: 28 pkt., 28 gal.

•

[R] Gabriel Lazzarus: 32 pkt., 32 gal.

•

[S] Aofie Lupin Black: 38 pkt., 38 gal.

•

[S] Hanna Moore: 20 pkt., 20 gal.

•

[S] Mare Palvin: 40 pkt., 40 gal.

•

[S] Marina Athertone: 40 pkt., 40 gal.

•

[S] Mia Mills: 40 pkt., 40 gal.

•

[S] Scarlett Spider: 40 pkt., 40 gal.

•

[S] Vanessa Vess: 40 pkt., 40 gal.

•

[S] Vivienne Cervantes: 40 pkt., 40 gal.

Nadszedł czas na nasz kolejny "kleksowy" konkurs. Zapewne bardzo się cieszycie na myśl, że
do zgarnięcia będą kolejny punkty i galeony, które można wydać na ulicy Pokątnej, a no
właśnie jeśli o Pokątną chodzi.
W naszym najnowszym konkursie zmierzycie się ze znajomością przedmiotu bez którego
Czarodziej średnio może funkcjonować, cóż takiego można kupić u naszego słynnego Pana
Olivandera, oczywiście że różdżkę i to właśnie będzie Waszym zadaniem!

Trzeba odgadnąć kto jest właścicielem danej różdżki po poniższych
opisach, za każde poprawnie dobrane imię i nazwisko możecie zdobyć
3 punkty i 3 galeony co daje nam wynik końcowy 30 punktów i 30
galeonów.
Powodzenia! I niech los Wam sprzyja.
1. Kasztanowiec i włókno ze smoczego serca, 9¼ cala, krucha.
2. Wiąz, 18", włókno ze smoczego serca, sztywna.
3. 12¾ cala, orzech włoski, włókno ze smoczego serca.
4. Jodła 9½ cala, włókno ze smoczego serca, sztywna.
5. 13 cali, wiśnia, włos jednorożca.
6. Brzoza, 8 cali, włókno ze smoczego serca, sztywna.
7. Dąb, 16 cali, włókno ze smoczego serca, nieco wygięta.
8. Wiśnia, włos z ogona jednorożca, 11 i pół cala, sztywna.
9. Wierzba, 10 i ćwierć cala, bardzo elegancka.
10. Jesion, 12 i 1/4 cala, włos z ogona jednorożca, bardzo giętka.
Wasze prace wysyłajcie na email redakcja.kleks@gmail.com do dnia
28.10.2020 r.
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