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Po wakacyjnej przerwie mury naszej szkoły znów wypełniło wiele nowych, jak
i znajomych już twarzy. 18 stycznia spotkaliśmy się na uroczystym rozpoczęciu XLVI roku
szkolnego. Przedstawiono na nim kadrę pedagogiczną, w której zawitali nasi najnowsi
absolwenci: prof. Shannon Voghin będzie nauczać Czarnej Magii w klasie drugiej, prof.
Jasper Willow-McGreen zobaczymy w roli profesora Latania dla Zaawansowanych oraz
Historii Magii dla klas pierwszych, prof. Sky Pulsatilla, która od tego momentu zajmuje się
Klubem Pojedynków, prof. Marina Athertone pokieruje Numerologią w klasie drugiej
i prof. Renée Parker zobaczyć można jako nauczycielkę Wampirologii. Jednak nie tylko to
się zmieniło w kadrze. Po krótkiej przerwie prof. Aurora Fly wróciła na stanowisko
nauczyciela Starożytnych Run oraz Językoznawstwa, a prof. Nicole de Mortier, oprócz
Czarnej Magii z klasą III, zajmuje się teraz Mugoloznawstwem!
Po przedstawieniu całej kadry pedagogicznej, przedstawiono opiekunów domów na ten rok
szkolny. Opiekę nad Gryffindorem ponownie sprawuje prof. Emerald Harlequin,
Hufflepuffem zaopiekuje się prof. Lou Rossen, Ravenclaw będzie znów działał pod okiem
prof. Elizabeth Pulze, a do opieki nad Slytherinem po przerwie powraca prof. Maria B.
Salvatore.
W pierwszym tygodniu nauki uczniowie mogli poznać swoich kolegów i koleżanki
z domów dzięki Wieczorkom Zabaw. Była to doskonała okazja do tego, aby się zintegrować
przy świetnej zabawie, którą zagwarantowała nam kadra pedagogiczna, zdobyć pierwsze
punkty oraz urozmaicić czas przed i po zajęciach.
W sobotę, 24 kwietnia, odbył się pierwszy w tym roku szkolnym kurs sobotni. Został
on przeprowadzony przez jedną z naszych nowych profesorów - prof. Marinę Athertone. Kurs
opowiadał o Feng Shui. Uczniowie mogli się z niego dowiedzieć między innymi, jakie są
rodzaje Qi, czym cechuje się Szkoła Form, czy też takie ogólne pojęcie, czym to Feng Shui się
zajmuje.

W tym roku możemy zobaczyć specjalistów ds. kultury i rozrywki, którzy znów będą
zapewniać nam ogrom zabawy, dzięki organizacji konkursów i zabaw dla naszej społeczności.
Ponownie opiekę nad nimi sprawuje prof. Naija Kamalasundari, a w roli specjalistów
zobaczymy: Beatrice Sayre, Clarissę B.Valladares, Sandip Wright oraz Hannę Moore.
Kontynuowana jest również nasza Szkolna Liga Quidditcha, która zapewni nam
niesamowite wrażenia sportowe. Znów opiekę nad nimi sprawuje prof. Emerald Harlequin,
a swoje drużyny będą prowadzić: Nicole Sketch, Layla Raelly, William Prowse oraz Louri
Kerrigan.
1 maja odbył się drugi sobotni kurs. Tym razem prof. Arsen McGreen zabrał nas do
świata Majów i przedstawił tajniki ich kalendarza. Wszyscy obecni poznali dwa typy
kalendarzy - tzolkin i haab, dowiedzieli się, jak zapisywać datę oraz dlaczego 21 grudnia 2012
wypadł koniec świata.
Natomiast 2 maja spotkaliśmy się w Wielkiej Sali na corocznej uroczystości Chrztu
Kotów, podczas której wszystkie domy zmierzyły się w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich
było przedstawienie, do którego przygotowywali się uczniowie wraz z opiekunami praktycznie
od początku roku szkolnego. Należało w nim przedstawić cechy, którymi charakteryzuje się
dany dom. Przedstawienia w tym roku oceniało niezastąpione jury w składzie: prof. Sky
Pulsatilla, prof. Aurora Fly, prof. Nicolas Cane oraz prof. Martin McCarthy. Oceniali oni
przedstawione cechy, pomysł oraz jego wykonanie. Drugą konkurencją był quiz o historii WH
oraz wiedzy o regulaminie, natomiast trzecia polegała na znalezieniu na szkolnej stronie
zaszyfrowanych słów, rozszyfrowaniu ich, ułożeniu rymowanki i odgadnięciu nauczyciela,
którego dotyczy. Zabawa przy wszystkich konkurencjach była niezastąpiona! Czwarte miejsce
w tych wszystkich konkurencjach zajął Hufflepuff z 87 punktami, Trzecie z 111 punktami
należy do Gryffindoru, natomiast drugie uzyskał Ravenclaw z wynikiem 113 punktów,
a zwycięzcą został Slytherin z 115 punktami!
Po tych wszystkich konkurencjach przyszedł najważniejszy moment w całym Chrzcie
Kotów - złożenie przysięgi przez nowych uczniów oraz odnowienie jej przez starszych. Nie
obyło się również bez ogłoszenia prefektów naczelnych, którymi zostały Nicole Sketch
z Gryffindoru oraz Rika Vitani z Ravenclawu. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Historie WH
dla duszka z Taco, Czarka i Alexandra
Profesor Lou Rossen szybkim krokiem przemierzała szkolne korytarze.
Zdecydowanym minusem tego, że Astronomia była prowadzona w nocy było to, że jej
przyjaciółka, chodząca spać z kurami już dawno, no cóż, spała. Cóż, chyba się do tego
przyzwyczaiły i ich tajne rytuały odprawiały o innych porach dnia, kiedy obie były względnie
przytomne.
Niosąc ze sobą teleskop, nauczycielka przetarła zmęczone oczy. Jak dobrze, że jednak
nie zadała pierwszoklasistom tego referatu! Nie chciała sobie wyobrażać nawału pracy, która
wtedy by ją czekała.
Nagle profesor usłyszała jakiś dźwięk. Na początku chciała go zignorować, ale potem
z bladym uśmiechem przypomniała sobie te wszystkie historie wypisywane na łamach
“Kleksa” i stwierdziła, że jeśli profesor Jasper Willow-McGreen chce rozsiać o niej jakąś
plotkę, to chce przynajmniej wiedzieć, o który z jej sekrecików dokładnie chodzi… znaczy co.
Lou nie miała tajemnic, a plotki były tylko plotkami!
Kierowana tymi mrocznymi przypuszczeniami, ruszyła w stronę źródła dźwięku.
Wyciągnęła różdżkę, gotowa spetryfikować najbliższą osobę, ale za rogiem… nie było nikogo.
Opiekunka Hufflepuffu potrząsnęła głową. Zdecydowanie brak snu daje się jej we znaki.
***
Nicole Sketch mieszała swoją herbatę, dodając do niej kolejną kostkę cukru. Właściwie nie
wiedziała, skąd wziął się u niej zwyczaj słodzenia herbaty, ale po prostu tak wyszło i już. Koło
dziewczyny usiadła druga gryfońska trzecioklasistka - Beatrice Sayre - i pokiwała z aprobatą
głową. Ona także słodziła. Nawet zwykłe maślane bułki posypywała cukrem! Dla drugiej
Gryfonki było to nie do ogarnięcia.
- Smacznych maślanych bułek z cukrem - powiedziała, a druga dziewczyna odpowiedziała
tylko uśmiechem.

- Wiesz, czy nocna wycieczka się udała?
- Nie chciał nic zdradzić.
- Właściwie się mu nie dziwię - skwitowała Bea, przeglądając swoje notatki z Wróżbiarstwa.
W końcu nie zaszkodzi jej powtórzyć sobie tego, o czym była mowa ostatnio na zajęciach.
- Cóż, ale szkoda - Nicole nadal mieszała swoją herbatę.
- Tak.
Na tym rozmowa niestety się urwała, a Sketch wzięła się w końcu za picie naparu.
W końcu śniadanie nie może trwać wiecznie!
Wkrótce obie rozeszły się na swoje zajęcia, a każda miała w głowie tajny plan
tajemniczego osobnika.
***
Lou siedziała w ciszy na zajęciach swojego przyjaciela i obserwowała uczniów
próbujących nadążyć za jego tokiem rozumowania. Momentami bywało niezręcznie, ale
wszyscy wybornie się bawili, a to było przecież na Lataniu dla Zaawansowanych
najważniejsze. Starsze klasy miały idealną okazję doskonalić swoje zdolności w znacznie mniej
stresujących warunkach niż na Lataniu, które było przecież obowiązkowe.
Po lekcji już miała podejść do Jaspera, kiedy zauważyła, że był zajęty rozmową
z trzecioklasistką z Gryffindoru. Znała ją, była bardzo zaangażowana w zajęcia, co oczywiście
skutkowało wysokimi ocenami z praktycznie wszystkich przedmiotów.
- Dzisiaj się uda - odpowiedział właśnie profesor Willow-McGreen, kiedy panna Rossen do
nich podeszła. Nauczyciel zauważył ją, uśmiechnął się szeroko i szybko zakończył rozmowę
z Nicole Sketch.
- Wszyscy przeżyli zajęcia, a więc moje gratulacje - skomentowała z szerokim uśmiechem
opiekunka Hufflepuffu, upewniwszy się, że nikt nie może ich usłyszeć.
Jasper szczerze się roześmiał.
- Oczywiście, traktuję to jako osobisty sukces.
Przyjaciele zgodnie skierowali się w stronę pokoju nauczycielskiego, kiedy profesor
konspiracyjnie zniżył głos i powiadomił kobietę:
- Miałem dziwny sen, wiesz - zaczął. - Śniło mi się, że mój ojciec, Arsen McGreen, odwiedził
mnie na zajęciach i z nich wywalił! Stwierdził, wyobrażasz to sobie, że mam następnym razem
powiedzieć coś mądrego i wyrzucił mnie z własnego wykładu!

- Ale przecież to był tylko sen? - zapytała nieco niepewnie Lou, nie rozumiejąc
rozgorączkowania Jaspera.
- Ano był! Ale może był proroczy? - zamachał rękami dla uzyskania większego efektu, co,
według profesor Astronomii, było zupełnie zbędne. - Poza tym, opowiedziałem sen Arsenowi.
Powiedział, że go zainspirowałem.
Teraz nauczycielka nie wytrzymała i parsknęła śmiechem.
- Tak, Jasperze, jakbyśmy mogli wywalić cię z katedry, to jestem pewna, że byśmy to zrobili ironizowała. - Twój ojciec może zrobić ci ochrzan, jeśli się upijesz, ale do twoich lekcji nie
może się mieszać - tłumaczyła powoli. - Aha, a jak masz zamiar się upić, to rób to bez Sky, bo
jeszcze cofnie z trudem uzyskane błogosławieństwo.
Profesor Sky Pulsatilla była bowiem żoną profesora Willowa-McGreena.
- Nie zamierzam się upijać - oświadczył nauczyciel obrażonym tonem, ale od razu było widać,
że jest uspokojony.
- O czym rozmawiałeś z Nicole? - zagaiła Rossen, chcąc zmienić temat, ale z niewiadomych
przyczyn jej przyjaciel spiął się cały.
- Prowadzę... badania - odparł dziwnym głosem. - Nie pytaj.
Lou posłuchała. W ich wieloletniej przyjaźni nauczyła się jednego - czasami lepiej jest nie
wiedzieć.
***
Nicole złapała Beatrice zaraz po jej zajęciach z WoMMiRu. Twarz drugiej Gryfonki wyrażała
tylko współczucie, więc Sketch nie musiała nawet pytać, jak było na zajęciach.
- Czy profesor Pulze jeszcze żyje? - zapytała pół żartem, pół serio.
- Jeszcze chyba tak - odparła dziewczyna, zerkając na zamknięte drzwi klasy, w której Liss
tłumaczyła symbolikę jednej z uczennic. Następnie z ciekawością przeniosła swój wzrok na
nowo przybyłą. - Wiesz coś nowego?
- Możliwe - odparła i uśmiechnęła się delikatnie. - Nie tutaj.
Gryfonki pobiegły korytarzem, znaleźć ustronne miejsce, by podzielić się najnowszymi
szczegółami.
***

Jasper z jednym ze srebrnych rytualnych noży Elizabeth (on go tylko pożyczył!) przemierzał
korytarze śpiącej już szkoły.
Nie był pewien, który z nauczycieli miał według programu dzisiaj dyżur (celował w Shannon
Voghin, bo dawno nie widział jej w nocy podczas swoich… ekspedycji badawczych), ale za to
wiedział, że Lou nie miała tej nocy zajęć, a Arsen pilnował porządku raptem kilka nocy temu.
Wszystko powinno pójść dobrze.
Wróżba, którą odczytała mu prefekt Hufflepuffu - Isabelle Sancley - nadal go dręczyła.
Oczywiście, wiedział, że mogła się mylić (sama mu o tym powiedziała); w końcu jeszcze nie
skończyła nauki, a sam przekaz był wyjątkowo mętny, ale cień niepokoju pozostał.
Skradając się pod Zaklęciem Kameleona (w końcu jakiś plus mienia ojca wybitnego
z Transmutacji!), powoli kierował się w kierunku pracowni Numerologicznej. Nie był pewien,
o którego z nauczycieli tego przedmiotu chodzi, ale po prostu musiał się dowiedzieć.
Kiedy znalazł się na miejscu, odetchnął głęboko. Naszykował nóż i już, już miał otwierać drzwi,
kiedy te same się otworzyły i Jasper stał celując nożem nie w kogo innego, jak w swojego ojca.
- Czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego próbujesz pozbawić mnie głowy? - spytał bardzo
spokojnie Arsen McGreen.
Zawstydzony syn opuścił niżej nóż, a potem odpowiedział zgodnie z prawdą:
- Bo, bo Isa wywróżyła mi, że w szkole jest wilkołak i mi obiecane jest go pokonać.
Profesor Transmutacji uniósł sceptycznie brew.
- I dlatego celowałeś mi nożem Liss w szyję?
- Umm, tak?
Ojciec westchnął. Co on miał z tym dzieckiem…
- Idź grzecznie oddaj ten sztylet i następnym razem uprzedź mnie, kiedy stwierdzisz, że jestem
wilkołakiem.
Drzwi zamknęły się, zanim Jasper zdążył odpowiedzieć. Zauważył dwie bardzo ważne rzeczy:
a) ojciec nie zaprzeczył wróżbie Isabelle
b) nadal ma rytualny nóż
A więc wszystko może się jeszcze wydarzyć...

Aofie Lupin-Black: Dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym na moje pytania odpowie wspaniała
krukonka i drugoklasistka - Rika Vitani!
Rika Vitani: Witam. Bardzo mi miło, że mogę dziś odpowiedzieć na kilka Twoich pytań. Mam
nadzieję, że będę miała do powiedzenia coś ciekawego.
Aofi: Jestem pewna, że tak będzie! Naszych Czytelników na pewno bardzo ciekawi, jak
emocje po pierwszych tygodniach w drugiej klasie?
RV: Emocje, emocje, emocje. Pomimo zmęczenia, które jest zdecydowanie większe niż w klasie
pierwszej, entuzjazm i determinacja nadal mnie nie opuszczają. Mam nadzieję, że tak już będzie
do ostatniego- 11go tygodnia nauki.
Aofie: Również mam taką nadzieję, zwłaszcza że druga klasa to super przygoda! Dasz radę!
Co do niej, na jakie fakultety się zdecydowałaś? Czy od początku miałaś je wybrane, czy może
jakiś przykuł Twoją uwagę dopiero podczas lekcji?
RV: Fakultety to trudny temat, zaprzątający mi myśli w każdej wolnej chwili już od zakończenia
ubiegłego roku szkolnego. Od początku, kierowana doświadczeniem koleżanek z klas wyżej,
twierdziłam, że nie wezmę wszystkich fakultetów. Na chwile obecną jedynym, który nie okazał
się dla mnie szczególnie interesującym, jest Numerologia. To właśnie z tego przedmiotu
chciałabym zrezygnować. Od początku wiedziałam, że wybiorę Czarną Magię, Runy
i Wampirologię. To była moja "pewna trójka". Zdecydowanie pozytywnie zaskoczyła mnie
Opieka nad Magicznymi Stworzeniami i Mugoloznawstwo. Nie spodziewałam się, że te
konkretne dziedziny mnie zainteresują, a jednak! Zdecydowałam, że ostateczne deklaracje
wyślę dopiero dziś wieczorem (28.04.), więc może jeszcze coś się do tego czasu zmieni.

Aofie: Każdy lubi coś innego, lecz ze swojego doświadczenia mogę przyznać, iż
Mugoloznawstwo jest naprawdę ciekawym przedmiotem. Kolejne pytanie może i jest dość
pospolite, ale ciekawi mnie, jak i pewnie wielu czytających, jak trafiłaś do Wirtualnego
Hogwartu?
RV: Nie jest to jakaś porywająca historia. Trzy dni przed rozpoczęciem ubiegłego roku
szkolnego trafiłam na reklamę na Facebooku. Zaintrygowana zapytałam o Wirtualny Hogwart
na jednej z grup tematycznych na FB. W komentarzu zgłosiła się Hanna Moore, która
wytłumaczyła mi, na czym to wszystko polega. Męczyła się biedna kilka godzin, wyjaśniając mi,
co i jak. Do tej pory jestem jej za to bardzo wdzięczna i w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć,
że jest dla mnie jedną z najbliższych mi w ŚMie osób.
Aofie: Pozdrawiamy bardzo mocno Hanię i ślemy podziękowania za pomoc i sprowadzenie
do nas tak wspaniałej osoby, jaką jest Rika! Hania jest i była zawziętym graczem quidditcha,
a jak z tym jest u Ciebie? Grasz, bądź rozważasz taką opcję na ten rok? Jeżeli tak, to jaka
pozycja do Ciebie najbardziej przemawia?
RV: Och! Próbowałam, jednak jestem zdecydowanie zbyt podatna na stres. Zarówno profesor
Harlequin, jak i kapitan drużyny Ravenclawu, próbowały nauczyć mnie gry na pozycji pałkarza,
co naprawdę bardzo doceniam. Jednak pomimo ich starań zostałam przy decyzji oglądania
meczu z ziemi. Latanie w praktyce to nie moja bajka, więc jestem wierną pomponiarą.
Aofie: Szczerze powiem, że również uwielbiam oglądanie meczu z ziemi, haha. Nie wiem jak
was, drodzy Czytelnicy, lecz mnie bardzo ciekawi - jak wygląda patronus Riki Vitani! Czy
uchylisz nam rąbka tajemnicy?!
RV: Oczywiście! Żadna to tajemnica. Moim patronusem jest lis polarny. Wiele lat żyłam
w przekonaniu, że na pewno jest to kot perski lub syberyjski, taki jak mój wieloletni przyjaciel,
który odszedł ponad rok temu z tego świata. No cóż, myliłam się, jednak po głębszej analizie
wiem już, że żadne zwierzę nie odzwierciedla tak dobrze mojej natury i charakteru jak piękny,
sprytny i zwinny biały lis.
Aofie: Lisy polarne są naprawdę prześlicznymi zwierzętami! Gdybyś dostała teraz możliwość
kupienia czegokolwiek z jednego ze sklepów w Hogsmeade - co to by było i z jakiego?
RV: Na pewno zdecydowałabym się na dłuższą wizytę w sklepie Derwisza i Bangesa. Magiczne
przedmioty, które można tam znaleźć, zdecydowanie mogłyby mnie zainteresować, ale nie mam
konkretnego faworyta. Zwykłe, wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, lubię się długo rozglądać,
przez co zakupy ze mną to prawdziwe wyzwanie dla cierpliwości.

Aofie: Znalazłabyś na pewno coś wartego uwagi! Teraz pytanie z serii książek i fillmów!
Którego nauczyciela, i dlaczego, lubisz najbardziej?!
RV: Z serii? Severus Snape! Sama postać jest niesamowita. Ale głównym powodem jest to, że
mam dobre wspomnienia wiążące się z wymagającymi i wzbudzającymi lekki (lub nieco
większy) niepokój u uczniów nauczycielami. Im bardziej cisnęli, tym ja bardziej się starałam
i z biegiem lat stwierdziłam, że bardzo doceniam ich podejście. Fakt, że kocham lekcje
eliksirów, też ma bardzo duże znaczenie!
Aofie: Zgodzę się z tym wyborem! Severus jest postacią, którą, aby polubić, bądź zrozumieć,
trzeba poznać i się jej przyjrzeć! Na koniec pytanie o dom! Czy od początku wiedziałaś, że
jesteś Krukonką? A może w grę wchodziły jeszcze inne domy?
RV: Pierwszy raz czytałam książki jeszcze w podstawówce, więc możliwe, że kiedyś przeszło
mi przez myśl bycie Ślizgonką, nie zaprzeczę. Od dobrych dziesięciu lat jednak wiem, że moim
domem jest Ravenclaw, a ja sama posiadam większość (jeśli nie wszystkie) cechy
charakterystyczne dla Krukonów. Tutaj czuję się najlepiej.
Aofie: I tym wspaniałym, krukońskim akcentem kończymy ten wywiad! Teraz czas na 5 minut
dla Ciebie na pozdrowienia, podziękowania, zażalenia i inne wyznania!
RV: Dziękuję, wspaniale jest móc się podzielić częścią siebie z innymi. Z tego miejsca pragnę
pozdrowić mój dom z cudowną opiekunką, stojącą na jego czele, oraz moich ukochanych
przyjaciół, którzy z pewnością wiedzą, że to właśnie o nich mowa.

Jaką funkcję powinieneś pełnić?
Nowy rok niedawno się rozpoczął, więc i nowe funkcje można objąć w swoim domu. Prefekt,
prefekt naczelny, kapitan, czy też specjalista? Na którą z nich powinieneś startować? A może
jesteś przyszłym opiekunem któregoś z domów? Bierz szybko swoje pióro wraz z pergaminem
i wypełnij ten Quiz!
1. Jak długo jesteś w Wirtualnym Hogwarcie?
a. dopiero zaczynam swoją przygodę (2 pkt)
b. kończę właśnie swoją edukację (1 pkt)
c. długo, długo i jeszcze trochę (3 pkt)
2. Co najbardziej lubisz robić?
a. grać w quidditcha (2 pkt)
b. bawić, bawić, bawić (1 pkt)
c. spać (3 pkt)
3. Czym najchętniej byś się zajął?
a. prowadzeniem eleganckich notatek (1 pkt)
b. ukończeniem szkoły (3 pkt)
c. dbaniem o innych (2 pkt)
4. Którą pozycję w quidditchu najchętniej byś zajął?
a. ścigający (2 pkt)
b. szukający (1 pkt)
c. obrońca (3 pkt)
5. Którą porę roku najbardziej lubisz?
a. zimę (1 pkt)
b. wiosnę (2 pkt)
c. lato (3 pkt)

6. Jaki konkurs najchętniej byś rozwiązał?
a. anagramy (1 pkt)
b. puzzle (3 pkt)
c. parringi (2 pkt)
7. Którego z profesorów lubisz najbardziej?
a. Martina McCarthy’ego (3 pkt)
b. Emerald Harlequin (2 pkt)
c. Elizabeth Pulze (1 pkt)
8. Który z podanych kolorów nosisz najczęściej?
a. niebieski i jego odcienie (1 pkt)
b. zielony i jego odcienie (2 pkt)
c. czerwony lub różowy (3 pkt)
9. Na co masz w tej chwili największą ochotę?
a. pianki pieczone przy ognisku (1 pkt)
b. kosz świeżych owoców (3 pkt)
c. pyszny obiad babcinej roboty (2 pkt)
10. Z którą z tych postaci najchętniej byś się zaprzyjaźnił?
a. Severus Snape (3 pkt)
b. Cedric Diggory (2 pkt)
c. Hermiona Granger (1 pkt)
Prefekt (10-13 pkt)
Tu Cię mam! Najwyraźniej przeznaczone jest Ci pełnić zaszczytną rolę prefekta swojego domu.
To bardzo zaszczytna rola i coś mi mówi, że na pewno jej podołasz. Pamiętaj jednakże, że
prefekt to nie tylko przyjemności związane ze statusem, ale też obowiązki, których nie wolno
zaniedbywać.
Prefekt naczelny (14-18 pkt)
To wydaje się… oczywiste. W końcu kogo innego można by mianować na prefekta naczelnego,
jeśli nie właśnie Ciebie? Nie, nie przesłyszałeś się! Uważam, że jesteś idealnym kandydatem
i jestem pewna, że nie jestem w tym osamotniona. Zobaczysz, doczekasz się tego albo nie
nazywam się Lou Rossen.

Kapitan (19-22 pkt)
Quidditch to coś, co Cię interesuje, prawda? Oczywiście, że tak. Ja się nigdy nie mylę (tak
jakbyś tego jeszcze nie wiedział). Grasz naprawdę fenomenalnie i jeżeli nawet brakuje Ci nieco
pewności siebie, to jestem przekonana, że jest to chwilowe. Trzymaj odznakę i zdobądź ze
swoją drużyną Puchar Quidditcha!
Specjalista ds. kultury i rozrywki (23-26 pkt)
Bawić, bawić, bawić. Wszyscy kochamy konkursy. Nie mów mi, że Ty nie. Jednakże ktoś musi
je jeszcze tworzyć, a coś mi mówi, że idealnie się do tego nadajesz. Kreatywność to w końcu
Twoje drugie imię! Zakasaj więc rękawy i zrób swój pierwszy (lub kolejny) konkurs! Na pewno
wyjdzie fenomenalnie.
Opiekun domu (27-30 pkt)
No cóż, nie chcę Cię smucić, ale męczenie się z Chrztem Kotów jeszcze tak szybko Cię nie
ominie! Na pewno jednak będzie to świetna zabawa, kiedy będziesz bliżej poznawać swoich
podopiecznych i z tym CK też jakoś pójdzie, obiecuję. A w przyszłym opiekuniakowaniu życzę
powodzenia!

Witamy Was bardzo serdecznie na tej krótkiej ankiecie na potrzeby najnowszego numeru
"Kleksa". Zadamy Wam kilka pytań odnośnie nowego roku szkolnego! Minęły już prawie
dwa tygodnie nauki, jak Wasze wrażenia i odczucia związane z Wirtualnym Hogwartem?
Barty Flamel: Ogólnie rzecz biorąc bardzo mi się podoba sama idea Wirtualnego Hogwartu.
Nie spodziewałem się, że aż tylu ludzi jest w tej społeczności. Bardzo mi się podoba sposób
prowadzenia lekcji, jak i to, że są one wieczorem. Podoba mi się też pomysł na różne konkursy,
wieczorne zabawy czy różne inne możliwości zdobycia dodatkowych punktów poza lekcjami.
Hine Korako: Mimo tak krótkiego stażu w Wirtualnym Hogwarcie, czuje się tutaj bardzo
dobrze. Mam wrażenie, że łatwo było mi się zaaklimatyzować z tym miejscem, regułami oraz
ludźmi.
Mary Rivers: Bardzo mi się podoba atmosfera panująca w Wirtualnym Hogwarcie, sposoby
prowadzenia lekcji oraz urozmaicenia w postaci kursów, konkursów i wydarzeń specjalnych.
Widać, że osoby odpowiedzialne za wszystko wkładają w to całe swoje serce.
Nina Verner: Minęły bardzo szybko. W WH podoba mi się wszystko, od ludzi, aż po lekcje...
Mam cichą nadzieję, że uda mi się przejść tutaj przez całą edukację.
Robin Ondori: Odczucia, oczywiście, są bardzo pozytywnie. Ogólnie jestem pod wrażeniem,
że to wszystko działa tak dobrze i spójnie. Lekcje są ciekawie prowadzone, jest wiele fajnych
konkursów, no i świetna atmosfera, przede wszystkim. Nie ma żadnego ciśnienia, śmiało mogę
powiedzieć, że nie żałuję dołączenia tu.
Super! Mamy nadzieję, że kolejne tygodnie nauki będą również owocnie spędzone! To teraz
kolejne pytanie, jak w ogóle dołączyliście do naszej społeczności?
Barty Flamel: Zaprosiła mnie znajoma (Alexis Nightmare).
Hine Korako: Trafiłam na reklamę na Facebooku. Z początku podeszłam do tego sceptycznie,
ale w dniu rozpoczęcia, gdy poznałam ludzi ze swojego domu, wiedziałam, że podjęłam dobrą
decyzję.

Mary Rivers: Namówiła mnie do tego moja cudowna kobieta, Rika Vitani. I jestem jej za to
bardzo wdzięczna!
Nina Verner: Kiedyś, dawno temu, natknęłam się na reklamę na instagramie. Dołączyłam, ale
szybko stwierdziłam, że nie wyrobię się z tą szkołą i tą w życiu realnym.
Robin Ondori: Szczerze, nie pamiętam. Chyba przez reklamę.
Uczestnictwo w życiu Wirtualnego Hogwartu wymaga od nas czasami różnych poświęceń
w życiu realnym. Czy udaje Wam się godzić życie realne ze Światem Magii?
Barty Flamel: Na razie nie sprawiało mi to zbytniego problemu.
Hine Korako: Tak, w sumie, mimo pracy i nauki w życiu realnym, jestem w stanie wszystko
pogodzić. Wiele ułatwia możliwość dogadywania się z prowadzącymi zajęcia oraz fakt, że
odbywają się popołudniami.
Mary Rivers: Na szczęście, do tej pory nie było większych problemów ze względu na
elastyczne godziny pracy.
Nina Verner: Cóż, jest to trochę pożeracz czasu. Jak na razie, póki mamy lekcje zdalne, daję
radę się ze wszystkim wyrobić. Bardziej może się wszystko nasilić, kiedy wrócimy, jednak
mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli.
Robin Ondori: Teraz tak, godziny lekcji w WH są sporo czasu po zakończeniu tych
mugolskich, przez co mam czas na obie szkoły. Jeśli chodzi o wolny czas, to WH również
w nim nie przeszkadza. Na razie udaje mi się to wszystko pogodzić, jednak nie wiem, jak będzie
po powrocie do szkół. No ale teraz jest teraz, więc się tym nie przejmujemy.
Przez te 2 tygodnie mieliście kontakt z różnymi profesorami na lekcjach w naszej szkole!
Który nauczyciel wydaje się Wam najbardziej przyjazny, a który wzbudza w Was strach?
Uzasadnijcie krótko w obu przypadkach odpowiedź!
Barty Flamel: Bardzo mi się podobały lekcje z profesor Salvatore oraz z profesor Harlequin,
ponieważ można było zdobyć dużo punktów oraz ich lekcję były ciekawe. Póki co, nie ma na
razie nauczyciela, którego bym się bał.
Hine Korako: Haha, ciekawe i jednocześnie trudne pytanie. Do tej pory miałam kilka takich
sytuacji, w których miałam wręcz skrajne emocje. Na zajęciach z Zielarstwa z początku byłam
wręcz przerażona, ale z powodu surowości profesora Grimshawa. Później jak już miałam
możliwość zaznajomić się z jego sposobem pracy, zmieniłam zdanie, zajęcia były bardzo
pouczające. Co do przyjaznych, mam kilku profesorów, u których czułam się dobrze, a zajęcia
były przyjemne. Na Transmutacji u profesora McGreena czułam się bardzo przyjemnie, ze

względu na nastrój na zajęciach. Były bardzo interesujące a przy tym bardzo przyjemne.
Dodatkowo u profesor Salvatore czułam się bardzo dobrze. Zajęcia były przyjemne i bardzo
ciekawe, a sama profesor jest bardzo miła. Oraz na zajęciach z Historii Magii u profesora
Willow-McGreen atmosfera była cudowna i czułam się bardzo przyjemnie, mogąc w nich
uczestniczyć.
Mary Rivers: Myślę, że wszyscy nauczyciele są bardzo przyjaźni (niektórzy po prostu udają,
że tak nie jest, haha), ale w moim odczuciu najbardziej przyjazne nastawienie ma prof. Jasper
Willow-McGreen, bo lubi sobie z nami pożartować i jest bardzo miły! A nauczyciel budzący
we mnie strach? Myślę, że jeśli powiem, że jest to prof. Martin McCarthy, to się ucieszy!
Nina Verner: Najbardziej przyjazny wydaje mi się profesor Willow-McGreen, jego lekcje są
zabawne, nawet ostatnia praca domowa przypadła mi do gustu. A strach? Strachu, jak na razie,
nie wzbudził we mnie nikt... I mam nadzieję, że tak zostanie.
Robin Ondori: Oh, szczerze to tutaj nikt nie wzbudza we mnie strachu... Ale jeżeli chodzi
o najbardziej przyjaznego nauczyciela, to tutaj nie potrafię wybrać jednego, więc wymienię
kilka (kolejność przypadkowa): Lou Rossen, Arsen McGreen, Aiden Grimshaw. Nie wiem, jak
to uzasadnić. Po prostu na tych lekcjach panuje bardzo przyjazna atmosfera, jakoś tak
przyjemnie się na nie chodzi. Nauczyciele są wyrozumiali, wszystko dokładnie tłumaczą.
Już jutro w naszej szkole ważne wydarzenie - Chrzest Kotów! Czy bierzecie udział
w przygotowaniach do CK i czy pojawicie się jutro na uroczystości?
Barty Flamel: Tak, biorę udział w przygotowaniach do tego wydarzenia i jak najbardziej
pojawię się na nim jutro osobiście.
Hine Korako: Oczywiście, że tak. Nie ominęłabym pracy przy takim przedsięwzięciu.
Świetnie bawiłam się podczas przygotowań. Całe planowanie oraz realizacja projektu była
bardzo przyjemna i już nie mogę się doczekać efektu naszej pracy.
Mary Rivers: Pomagam w przygotowaniach, jak tylko mogę, ale myślę, że to jest bardzo mało
w porównaniu z Laylą Raelly, która zajmuje się najważniejszą częścią całego projektu. Na
uroczystości oczywiście zamierzam się pojawić.
Nina Verner: Niestety, nie miałam okazji brania udziału w przygotowaniach przez kilka
nieobecności. Mimo to pojawię się na CK, chętnie zobaczę, co przygotowały inne domy!
Robin Ondori: Chrzest Kotów... ostatnimi dniami spędzał mi sen z powiek. Pracy był ogrom,
ale i wiele zabawy, więc było warto. Jeśli nic mi nie przeszkodzi, to na pewno się jutro pojawię.

Nie możemy doczekać się zatem Waszego przedstawienia! No dobrze.. To na koniec
jeszcze jedno pytanie, czy macie już jakieś plany odnośnie WH? Zostaniecie z nami na
dłużej?
Barty Flamel: Mam plan, żeby kiedyś zostać jednym z nauczycieli, więc jak najbardziej
zostanę w WH na dłużej.
Hine Korako: Pewnie! Bardzo przywiązałam się do ludzi oraz całej atmosfery panującej
w Wirtualnym Hogwarcie. Zamierzam pozostać i starać się uczestniczyć w życiu szkoły oraz
wszelkich zajęciach, jakie są w niej realizowane
Mary Rivers: Kto wie, może któryś z przedmiotów spodoba mi się na tyle, że po zakończeniu
nauki będę miała ochotę zostać profesorem? Na ten moment ciężko powiedzieć, ale chcę zostać
z Wami najdłużej jak to tylko możliwe!
Nina Verner: Jak na razie chciałam przeżyć pierwszą klasę, a co później? Nie wiem! Wszystkie
decyzje podejmuje na bieżąco, więc nie potrafię nic stwierdzić teraz, na samym początku.
Możliwe że zostanę na przyszły semestr.
Robin Ondori: Nie ukrywam, że fajnie by było kiedyś zostać profesorem. Jak na razie moi
faworyci to Zielarstwo i Transmutacja.

Chrzest Kotów
Dzisiejszy odcinek felietonu poświęcony będzie CK, czyli Chrztowi Kotów. Chrzest
Kotów to cudowne przedsięwzięcie znane wszystkim WuHarianom. To wydarzenie ma
zjednoczyć pierwszoklasistów (a właściwie uczniów każdego domu) i wprowadzić ich w nowy
rok. Dla tych, którym CK jest nieznane, powiem, że tego dnia każdy dom ma zaprezentować
krótkie przedstawienie, za pomocą którego mają zaprezentować jego cechy. Odbywają się też
różne konkurencje, dotyczące regulaminu lub historii szkoły, za które uczniowie zdobywają
punkty. Wygrywa ten dom, który zdobędzie ich najwięcej.
Ilekroć na czacie wspomniane jest CK, atmosfera ulega zmianie. Nietrudno jest
zauważyć negatywne podejście, którym darzą te wydarzenie członkowie Wirtualnego
Hogwartu. Dlaczego dzień, który pozornie ma być przyjemną zabawą, wprowadzeniem
w społeczność Świata Magii i możliwością zaprezentowania swoich umiejętności jest tak
chłodno traktowany? Dlaczego uczniowie (a także niektórzy nauczyciele) twierdzą, że Chrztu
Kotów nie cierpią? Powodów jest wiele.
Każdy dom chce podczas CK zaprezentować się jak najkorzystniej. Pokazać coś
oryginalnego i z humorem, coś ciekawego i z morałem, coś, co wpadnie nie tylko w gusta jury,
a także widowni i zostanie zapamiętane jako legendarne. Poprzeczka zawieszona jest wysoko.
Na ten moment mamy zdecydowanie zbyt dużo możliwości kreatywnego i jakże
skomplikowanego zaprezentowania swojego widowiska. Uczniów i opiekunów nie ogranicza
tylko czat, mogą swoje dzieło wrzucić na Youtube, pokazać przez dysk Google lub kto wie
przez jaką jeszcze witrynę. Co więcej, CK trwa od tak wielu lat, że pojawił się pewien standard
dotyczący wykonania przedstawienia. Kiedyś zwykłe wklejenie ciekawych i zabawnych
kwestii na czat wzbudzał podziw, teraz? Teraz nawet teatr cieni i interaktywne przedstawienie
nie będzie niczym nowym. Może kiedyś standardem będzie nagranie spektaklu na księżycu…
Stres u uczniów i opiekunów powodować może także świadomość, że jury nie ma
ochoty oglądać po raz setny tych samych cech zaprezentowanych w ten sam sposób. Ile razy
można zachwycać się podróżą w czasie albo walką ze smokiem? To tworzy chęć stworzenia
czegoś innowacyjnego, nowego i świeżego. Uczniowie przygotowują rysunki, wierszyki i

piosenki, poświęcają czas i czasami ogromny nakład pracy, by dobrze wypaść podczas
dziesięcio-, piętnasto- czy osiemnastominutowego występu. Mówiąc o czasie, którego,
nawiasem mówiąc, tak brakuje… niespełna dwa tygodnie na przygotowanie to dla wielu
poprzeczka nie do pokonania. Niespełna, bo połowa pierwszego tygodnia poświęcona jest na
wytłumaczenie uczniom, czym Chrzest Kotów jest, po co istnieje i w jaki sposób mają zrobić
swoje przedstawienie. Wszystkie te czynniki zebrane razem wywierają na podopiecznych
i opiekunach stres. Stres, który powoduje niechęć, co nie powinno dziwić nikogo, bo kto lubi
się czuć zestresowanym?
Jak widzimy, powodów na narzekanie na CK jest wiele, ale są też powody, dla których
powinno się te wydarzenie pochwalić. Chrzest Kotów to świetna okazja do poznania się przez
uczniów domów i nawiązania bliskiej więzi. Wiele spotkań, na których uczniowie mogą
zobaczyć, kto chodzi do ich domu i kim są ich druhowie, spotkania czasem trwające aż do
późnej nocy, na których wywiązują się długie, głębokie konwersacje… Nic nie łączy tak, jak
pisanie scenariusza do trzeciej nad ranem i wspólne narzekanie na swój ciężki los. Chrzest
Kotów pozwala też nieco bardziej nieśmiałej części naszej społeczności na pokazanie swoich
talentów. Daje uczniom szansę na zaprezentowanie swoich rysunków, śpiewu, aktorstwa,
talentu pisarskiego czy recytatorskiego i podzielenia się radością tworzenia z innymi.
Jeżeli podejdziemy do CK jako do trudnego i żmudnego zajęcia, to tylko takim dla nas
będzie. Nie da się zawsze zaangażować wszystkich uczniów domu, stworzyć czegoś
perfekcyjnego pod każdym względem, czegoś najoryginalniejszego i najbardziej kreatywnego.
Można natomiast obniżyć nieco swoje wymagania i podejść do tego wydarzenia luźniej. CK
nie powinno być tylko przykrym obowiązkiem i dniem, w którym rywalizujemy o punkty
z innymi domami, a dniem choć odrobinę przyjemnym i takim, który przyniesie nieco radości.
To idealny pretekst, by nawiązać znajomość, by spędzić kilka godzin razem i połączyć się
w robieniu czegoś na temat cech, które nas łączą, na temat rzeczy, które mamy ze sobą wspólne
i poznania lepiej swoich domowników. Owszem, można narzekać na CK długo, a powody
znaleźć łatwo, co też pokazałam powyżej, natomiast Chrzest Kotów stanie się tylko tym, na co
mu pozwolimy. Jeżeli damy sobie czerpać radość z tego wydarzenia, to przygotowanie,
przedstawienie i rywalizacja będzie dla nas czasem przyjemnym. To od nas zależy, jaki
charakter będzie miał ten dzień, więc dajmy sobie szansę na jego polubienie.

Z ponowną wizytą u wujka Tadka
Hi!
Po tytule w sumie można się domyślić, jaki zakątek internetu ponownie odwiedzimy,
ale zrobię drobny wstęp dla wszystkich nowych czytelników, którzy mogą nie wiedzieć, o co
chodzi. Otóż kilkanaście wydań temu odwiedziliśmy miejsce w internecie zwane Radio Maryja,
gdzie znalazłam kilka bardzo ciekawych artykułów, które wzięłam pod lupę. Wtedy skupiłam
się głównie na wynikach związanymi z Harrym Potterem, głównie na treściach związanych
z Halloween, a tym razem zagłębimy się w inne tematy, do których poprzednio nie dotarłam
nie tylko u Tadka, ale i na stronach innych czasopism religijnych. Ciekawi, co udało mi się
znaleźć? No to siup!
O! Od razu też przeproszę każdego, kto spodziewał się treści stricte związanych
z Harrym Potterem, by przeczytać artykuł o takiej tematyce, zapraszam do innych działów
i poprzednich wydań ,,Kleksa”.
W szkole jesteśmy, więc o szkole zaczniemy
W roku 2014 rodzice młodych uczniów byli oburzeni. Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe wydało zeszyt ćwiczeń, gdzie zawarte zostały treści brutalne i zawierające treści
wręcz okultystyczne. W jednej z książek znajduje się ćwiczenie polegające na wypełnianiu
tekstu właściwymi znakami diakrytycznymi, tj. ó, ż, ą, itd. Ale, niestety, twórcy śmieli
zaczerpnąć inspirację z tradycyjnych baśni, gdzie częstą rolę odkrywają diabły, szkarady i różne
potwory, przez co wynikły wielkie kontrowersje, rozdmuchane na wszystkie strony przez
ukochaną redakcję Radia Maryja.
Szukając informacji o tymże zestawie książek, znalazłam artykuł na stronie natemat.pl,
gdzie dodano nawet zdjęcia zadania, które wywołało oburzenie. Zawiera ono historyjkę o...
dobrym diabełku, który tak rozczarował swoich rodziców pokojowym nastawieniem do świata,
że ci postanowili wysłać go na ziemię, żeby nauczył się czynić zło. Czyli, jak to w opowieściach
bywa, miał zdobyć duszę jakiegoś nieszczęśnika. Spotkał on dziewczynkę, która chciała
sprzedać swoją duszę, by pomóc nieuleczalnie choremu bratu. I tutaj burzy się pani Anna,
autorka artykułu Radia, bo jak tak można, propagować takie treści dla dzieci w 4 klasie! I choć
częściowo się zgadzam, tak problemy są dwa, pierwszy to fakt, że książka ta jest do szóstej

klasy, jak udało mi się znaleźć; a problem drugi jest taki, że opowiadanie było luźno
inspirowane baśnią Ulfa Starka "Mały Asmodeusz", która opowiada o dobrym diabełku, jak
zaznaczył rzecznik prasowy wydawnictwa. A z resztą, z tego co się orientuję, w klasach 1-3
wciąż czyta się klasyczne baśnie, może usuniemy historię o smoku wawelskim? Czerwonego
Kapturka? I Pinokio też jest od wyrzucenia.
Tak jeszcze kończąc temat tego zadania, muszę dokończyć historyjkę. Gdyby pani Anna
lub jej zwierzchnik przeczytali to opowiadanie do końca, wiedzieliby, że diabełek nie zabrał
duszy dziewczynki, o czym dowodzi fragment poniżej.

[źródło: GWO]

W życiu nie zgadniecie kolejnego tematu
Kolejny temat to joga. Tak, joga, specyficzne ćwiczenia na rozluźnienie, pobudzenie,
uspokojenie, i tak dalej, i tak dalej. Przeszukując różne strony, głównie te należące do
czołowych redakcji gazet religijnych, udało mi się kilkanaście razy natrafić na artykuły w tym
temacie. Postanowiłam zatem wyszukać słowo “joga” na stronie Radia Maryja, licząc na
doskonałe artykuły, z których mogę się pośmiać. I zgadnijcie, jaki był efekt? No oczywiście,
że udało mi się coś znaleźć.
Artykuł jest ciekawy i został napisany przez siostrę zakonną, która szczyci się tytułem
znawcy kultur wschodnich. I jest zaciętą przeciwniczką ideologii weganizmu, przeprowadziła
na ten temat nie tylko długi wykład, ale i napisała książkę. W każdym razie, joga. Początek
artykułu bardzo ładnie opisuje proces jogi, jej zamysł i… reinkarnację? Dlaczego nagle
reinkarnacja jest włączona do tego mówi nam kolejny fragment:
“Wierzący w reinkarnację szukali więc sposobów skrócenia sobie ilości rodzenia się
i umierania. Właśnie systemy jogi mają ukazać różne sposoby i techniki wyzwolenia
się z reinkarnacji. Dlatego mistycy Wschodu mówią, że joga to ścieżka do samozbawienia, czyli
do wolności od materii, wprowadzająca w stan błogości zwany „ananda” lub „nirwana”…”
Tak jakby kogoś ciekawiło, dlaczego jest to tutaj ujęte, bo dla odmiany ktoś ma rację w tej
redakcji.
Przechodząc dalej mamy już klasyczne ględzenie o rzeczach tak idiotycznie źle
zrozumianych, że w sumie przestaje mnie to już dziwić. Zacznijmy może od ględzenia
o myleniu chrześcijańskiej medytacji z jogą. W ramach intensywnego researchu wpisałam
w google “joga definicja” i co wyskakuje jako pierwsze? Informacja o elemencie jogi znanym
jako medytacja. Ale okej, może jednak gdzieś jest jakaś racja, może dowiem się czegoś nowego
i przestanę być zawistnym okultystą poprzez przerwanie praktyki jogi. Jak można się domyślić,
no oczywiście, że nie.
Podane są różnego rodzaju cytaty i parafrazy kilkunastu prac na temat jogi i choć
z częścią nawet można się zgodzić, tak często treść jest nadinterpretowana pod narrację, jak to
zazwyczaj bywa. Co my tam mamy, w dużym skrócie bo nie będę wszystkiego pisać, kto by to
czytał? Anyways, z przytoczonych tekstów dowiadujemy się, że z jogą zawsze wiąże się
zagłębianie w siebie, rozważanie własnych doświadczeń wewnętrznych i próba zrozumienia
własnej osoby, co, według siostry, wiąże się ze stawianiem samego siebie w roli nowego boga.
A co z tym idzie otwieranie się na pochłonięcie przez odmęty okultyzmu.
Choć cały artykuł siostry kończy się bogatą analizą “patologicznego oddychania”
i powtarzania mantr, tak chcę skupić się na przeżyciach pewnego księdza. Opisuje on, że
wielogodzinne praktyki medytacyjne, mantry i joga sprawiały, że czuł się osłabiony
psychicznie i fizycznie, odsuwał się od rzeczywistości i Boga, bo powoli odnajdywał wyższe

stany dające szczęście. Powoli znajdował nirwanę. I tutaj zaczyna się brama złych mocy, jak
śmiesz otwierać czakry? Jak śmiesz medytować? Czy naprawdę brak połączenia klasycznej
jogi i medytacji z chrześcijaństwem nie jest jasny? Jeśli chcesz odnaleźć Boga, zacznij się
modlić, a nie otwierać czakry, bo, nie chcę nikogo martwić, ale Boga tak nie znajdziesz.
Trzy słowa na koniec
Tak, tutaj kończymy tą ekstremalnie krótką przygodę z Radiem Maryja. Stwierdziłam,
że to początek roku i nie będę nikogo męczyć długimi tekstami, po co to komu? Do zobaczenia
w następnym numerze!

Linki dla ciekawych!
1, 2, 3,

Deser Ginny na poprawę humoru
SKŁADNIKI NA MASĘ SEROWĄ:
ILOŚĆ: 4 pucharki
•

300 g twarogu zmielonego lub serka śmietankowego np.
philadelphia

•

400 g jogurtu greckiego

•

2 łyżki cukru pudru

•

1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią

SKŁADNIKI NA MUS TRUSKAWKOWY:
•

300 g truskawek, świeżych lub mrożonych

•

1/4 szklanki wody

•

1 galaretka truskawkowa

DODATKOWO:
•

170 g ciasteczek np. oreo lub herbatników

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ciasteczka (razem z kremem) dokładnie rozdrabniamy za pomocą wałka lub malaksera.
Truskawki miksujemy na mus. Następnie całość razem z wodą podgrzewamy na niewielkim
ogniu do czasu zagotowania. Dodajemy kolejno galaretkę i mieszamy do czasu rozpuszczenia.
Zostawiamy do wystudzenia. Serek mieszamy razem z jogurtem oraz przesianym cukrem
i cukrem waniliowym.
Do szklaneczek wsypujemy rozdrobnione ciasteczka. Następnie serek oraz mus truskawkowy.
Wkładamy do lodówki na około 1-2 godziny. Po tym czasie dowolnie dekorujemy, na przykład
jak na zdjęciu - troszkę pokruszonych ciasteczek, maliny i odrobina bitej śmietany.

Baran (21 marca - 19 kwietnia)
Hej, hej, hej! Zwolnij trochę! W najbliższym czasie musisz wrzucić na luz.
Majówkę spędź z rodziną i znajomymi, zbieraj wspomnienia i ciesz się
chwilą! Spokojnie, zajęcia nie uciekną... Zrób to, co najważniejsze
i odpocznij. Nie planuj nic - idź na spontan! Taka zabawa jest najlepsza!
Byk (20 kwietnia - 20 maja)
W tym miesiącu czeka Cię wiele ważnych decyzji. Będą dotyczyły Twojej
przyszłości. Nie martw się tylko! Będą to dobre zmiany. Znajdź też czas na
przyjemności! Spędź czas ze znajomymi! Nawet jeżeli Ci się nie chce, to rusz
się, bo stworzysz naprawdę wspaniałe wspomnienia! Czas ten spowoduje
uśmiech na twarzach Twoich przyjaciół, jak i na Twojej.
Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)
Najbliższy czas nie będzie niestety "Twoim czasem". Musisz poważnie
zastanowić się nad wieloma rzeczami w swoim życiu. Wiem, że będzie to
ciężkie. lecz dasz radę! Postaraj się być szczery. Szczery z sobą
i z otoczeniem. Wpłynie to dobrze na Ciebie i relacje z ludźmi. Pamiętaj też,
aby się niczym nie stresować. Dasz sobie ze wszystkim radę!
Rak (21 czerwca - 22 lipca)
Skończ z tą nudną rutyną i wkrocz w wiosnę z nową energią! Zaszalej
pod każdym możliwym względem! Włóż coś szalonego, rób rzeczy,
nad którymi się wahałeś, jedz to, na co masz ochotę i spędzaj czas tak,
jak tylko Ci się zamarzy! Układ planet Ci sprzyja, świat jest w Twoich
rękach! Wykorzystaj to rozsądnie.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)
Wchodzisz w nowy rok z zupełnie innymi celami. Zależy Ci na nawiązaniu
relacji międzyludzkich, a nauka przestała być Twoim priorytetem. Owszem,
nadal Ci na niej zależy, ale Saturn pogłębi Twoje potrzeby socjalizacji.
Świetnie przysłuży Ci się zmiana środowiska, ponieważ Twoi
dotychczasowi znajomi mogli być dla Ciebie niewystarczający. Dzięki temu
zyskasz osoby, na których będziesz mógł polegać i pozbędziesz się nudy, która w ostatnim
czasie mogła pojawiać się u Ciebie częściej niż zwykle.
Panna (23 sierpnia - 22 września)
Wejdziesz w nowy rok szkolny z zaskakującym entuzjazmem. Nie straszna
Ci będzie ciężka praca, a na samą myśl o kolejnych pracach domowych
będziesz drżeć z podekscytowania. Luna z Marsem sprawią, że nauka
stanie się przyjemnością oraz przyjemnym wyzwaniem. Zależeć Ci będzie
na staniu się najlepszym i wyprzedzeniu każdego, kto zdoła zająć miejsce
przed Tobą. Na odpoczywających będziesz spoglądać z pogardą i dozą zniechęcenia.
Waga (23 września - 22 października)
Ciężka praca, na jakiej spędziłeś wakacje, popłaciła! Z osoby, która
ledwo ciągnęła naukowy koniec z końcem, stałeś się kimś, komu żadne
szkolne dyskusje nie są straszne. Inni uczniowie będą prosić Cię o pomoc
w zadaniach domowych, a nauczyciele zapałają do Ciebie głębszą
sympatią. Jowisz w koniunkcji z Uranem wesprą Cię i dodatkowo wzmocnią wypracowane
przez wakacje umiejętności.
Skorpion (23 października - 21 listopada)
Uran spotęguje Twoją frustrację, wynikającą z niemożności poświęcenia
satysfakcjonującej Cię ilości czasu na interesującą Cię w danej chwili
rzecz. Będziesz chciał jak najbardziej rozwijać się w tej jednej dziedzinie
i konieczność nauki innych przedmiotów wzbudzi w Tobie mnóstwo
złości. Spróbuj się temu nie poddać, albowiem przy dobrym rozplanowaniu
dnia znajdziesz czas na wszystko!
Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)
Ten rok szkolny będzie dla Ciebie szczęśliwy. Wszystko będzie
przychodziło Ci z łatwością i nie będziesz musiał poświęcać długich godzin
na jedno zagadnienie. Tempo Twojej pracy gwałtownie wzrośnie, dzięki czemu będziesz mieć
czas na rozwijanie się na wielu płaszczyznach. Nie przeceniaj się jednak. Mars wzmocni Twoje
lenistwo, a nowo nabyta cecha może w pewnym momencie zacząć zawodzić.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)
Wakacyjne rozleniwienie towarzyszyć Ci będzie przez większą część roku
szkolnego. Twoje stopnie znacząco spadną, a liczba punktów spowoduje
pełne niezadowolenia spojrzenia kolegów i koleżanek z dormitorium.
Wenus weźmie Cię w swoje ramiona i mimo gorszych wyników w nauce,
zaczniesz przyciągać spojrzenia zainteresowanych Tobą osób.
Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)
W ostatnim czasie zaszło parę zmian... Czy dobrych? Przekonasz się
już niedługo! Przyszedł jednak czas, aby odpocząć po stresie, który
ostatnio Cię spotykał. Przeznacz ten czas na chwile z rodziną i ze
znajomymi. Usiądź i zaplanuj wyjazd majówkowy. Kup słodycze,
obejrzyj film. Przeczytaj tą książkę, którą odkładasz już od dłuższego czasu.
Ryby (19 lutego - 20 marca)
Nie dawaj za wygraną. Nie poddawaj się i dąż do swoich celów. Możliwe, że
w najbliższym czasie napotkasz dość sporo przeszkód, lecz wierz mi, dasz radę
je pokonać, chociaż będzie to trudne. Musisz po prostu dać z siebie wszystko
i nie zwracać uwagi na to, co ściąga Cię w dół. Pnij się ku górze!

Wyniki konkursu z poprzedniego numeru:
• Nicole Sketch - 24 pkt., 24 gal.
• Luna Marriot - 24 pkt., 24 gal.
• Anulka Riddle - 24 pkt., 24 gal.
Drodzy Wuharianie!
Nadszedł czas na pierwszy w tym roku szkolnym konkurs w naszej
szkolnej gazetce.
W związku z tym, że jest to dopiero początek roku to, aby zachęcić
Was do brania udziału w naszych konkursach, przygotowałam dla
Was niezwykle prosty konkurs.
Waszym zadaniem jest dopasować aktora dubbingowego do postaci,
której głosy udzielał. Proste? Oczywiście, że tak, więc do dzieła!
Do zdobycia jest łącznie 30 punktów i 30 galeonów. Na wasze
rozwiązania czekam do 16 maja! Prace ślijcie na mejla:
hannnamoore@gmail.com
1. Andrzej Balcerzak
2. Damian Walczak ( pierwsze trzy części )
3. Mieczysław Morański
4. Joanna Pach
5. Dorota Segda
6. Krzysztof Królak
7. Piotr Polk
8. Delfina Zielińska
9. Wiesława Mazurkiewicza
10. Ewa Dałkowska
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