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Letnie słońce znika za horyzontem. Zapewne Ty i Twoi  

najbliżsi spędzacie ostatnie dni wakacji wspólnie. By 

nacieszyć się sobą, by powspominać swoje wszystkie 

wakacyjne przygody. Zapewne czujesz małe ukłucie żalu i 

nostalgii. Jednak całkiem niepotrzebnie. Najważniejsze 

chwile przeżywasz w końcu gdzieś indziej. Spędzasz 

dziesięć miesięcy w samiutkim środku magii. Ekscytacja i 

podniecenie na myśl o najwymyślniejszych czarach, jakie 

będziesz miał okazję zobaczyć, na pewno wygrywa ten 

pojedynek. Nieważne czy czeka na Ciebie Hogwart, 

Durmstrang, Beauxbatons czy Mahoutokoro. 

Najpiękniejsza magia to więź przyjaźni pomiędzy Wami,  

Huncwoci. Udanego roku szkolnego! I szczególnej  

wytrwałości dla hogwartczyków w tym semestrze…  

Redaktor Naczelny 
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R
Wszystkich dumnych hogwartczyków 

dzieli już tylko jedna pełnia od powrotu do 

Szkoły Magii i Czarodziejstwa, w której 

przyjdzie im spędzić kolejne dziesięć miesięcy 

— nie mogą się jednak spodziewać, że zastana 

na miejscu sytuacja okaże się inna niż stan 

pozostawiony za sobą. Wspaniałomyślnie 

postanowiliśmy rozwiać wszystkie wątpliwości 

i wykazać te odnoszące się do rzeczywistości z 

krążących po Pokątnej plotkach. Już nie 

jednemu skrzatowi zdarzyło się wymsknąć, że 

niektóre cenione wcześniej tradycje mają 

zostać zbezczeszczone, a wszystko, co 

dotychczas uważaliśmy za hogwarckie normy 

o najwyższym (w randze światowej) 

edukacyjnym poziomie Ministerstwo uzna za 

wysoce niewystarczające. Kto zaś stoi za 

porażającymi zmianami, czekającymi na 

hogwarckich uczniów? Nie trzeba tego 

podkreślać, bo zarówno ja, jak i Ty, drogi 

Czytelniku, dobrze wiemy, o kim mowa — 

zamieszczę jednak pełne imię i nazwisko, żeby 

ukazać czarno na białym skutki posadzenia 

kontrowersyjnej osobistości na najwyższym 

szczeblu władzy. Szanowna Minister Magii, 

pani Hermiona Jean Granger-Weasley, 

wywodząca się z mugolskiej rodziny i w tejże 

wychowywana przez całe jedenaście lat (do 

Hogwartu dostała się z opóźnieniem, co rodzi, 

trzeba przyznać, pewne wątpliwości — czy 

owe czasowe przełożenie jej przyjęcia było 

spowodowane zastrzeżeniami ówczesnego 

dyrektora? Czy może raczej spowolnionym 

rozwojem umiejętności magicznych?), 

postanowiła zmienić to i owo w hogwarckim 

systemie nauczania, co, jak sama zauważa, 

„ma zapewnić młodym adeptom magii 

możliwość szybszego rozwoju i łatwiejszego 

przyswajania wiedzy”. Czy to oznacza, że 

każde pokolenie, hen, setki lat wstecz, zostało 

wykształcone w sposób nieprawidłowy i mało 

kompetentny? Cóż, wystarczy przecież 

przykład czarodziejskiego dyktatora ostatnich 

czasów, który swoje umiejętności zawdzięczał 

przede wszystkim zajęciom w ówczesnym 

Hogwarcie. Musimy uznać, niestety, z pewną 

dozą ironii, że jedyne, czego brakowało w 

jemu znanym systemie kształcenia, to 

przekazanie podstawowych zasad ogłady, 

zakazujących rzucania Zaklęciami 

Niewybaczalnymi na prawo i lewo. W taki 

razie teraz do podstawowej puli zajęć 

dorzucimy tylko Czarodziejski Savoir-vivre? 

Otóż, nawet tego zabraknie. 

Ośmieliliśmy się zapytać panią 

Minister o wprowadzane reformy i to, co 

właściwie zmienią — otrzymaliśmy 

następującą odpowiedź: 

 

Nie wprowadzamy żadnych całkowicie 

niwelujących wcześniejsze podstawy metod, 

uczniowie nie muszą się więc martwić, że 

mugoloznawstwo jako dziedzina 
specjalnej troski? 
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nagle stracą możliwość uczęszczania na swoje 

ulubione zajęcia. Uważamy je za niezbędne w 

magicznym wykształceniu, wszystkie bez 

wyjątku. No, może poza wróżbiarstwem… W 

każdym razie, zostaną one rozwinięte, 

wprowadzimy dodatkowe godziny z praktyki, 

między innymi z OPCM, Zaklęć czy 

Transmutacji. Nie zmierzamy w stronę, w 

którą udało się Ministerstwo jeszcze przed 

uznaniem ponownej obecności Voldemorta, 

nie chcemy hamować rozwoju, skupiamy się 

raczej na dobitniejszym pokazaniu młodym 

czarodziejom, co to tak naprawdę znaczy 

„czarować” i jak ważne jest prawidłowe 

opanowanie części praktycznej ich 

wykształcenia. Mówiąc prościej, oprócz 

zagłębiania się w księgi, adeptów magii czeka 

więcej machania różdżką i wypowiadania 

formułek, również niewerbalnie, co 

niejednokrotnie może okazać się decydującą 

umiejętnością. 

 

Pani Granger-Weasley w zaledwie 

kilku zdaniach zdążyła zatrważająco 

umniejszyć znaczenie cenionej sztuki 

wróżbiarstwa i skrytykować postępowanie 

poprzedzającego ją Ministra wraz z jego 

urzędnikami. Czy mamy więc rozumieć, że 

dopiero w jej rękach Magiczny Świat skieruje 

się na odpowiednie, według pani Minister, 

tory i osiągnie najbardziej adekwatne tempo 

rozwoju? Odpowiedź nasuwa się sama.  

Zaniepokojeni istotą odpowiedzi pani 

Minister, postanowiliśmy skonfrontować jej 

przemyślenia z poglądami przeciętnego 

obywatela posyłającego uzdolnione dziecko 

do Hogwartu. Przeprowadziliśmy nawet sondę 

wśród losowo wybranych przechodniów na 

Pokątnej, ale z racji jej wyników 

postanowiliśmy oszczędzić sobie publikacji z 

troski o własne życie i dalszą karierę 

zawodową, mogącą ulec gwałtownemu 

zatrzymaniu dzięki działaniom 

zapobiegawczym Ministerstwa. Przytoczymy 

jednak kilka wypowiedzi zaniepokojonych 

rodziców, którzy zaczynają się poważnie 

zastanawiać nad dalszą edukacją własnych 

dzieci, hogwarcką edukacją.  

— Powiem tak — stary, dobry 

Dumbledore właśnie przewraca się w grobie. 

Nadchodzą ciemne czasy. Cofamy się w 

rozwoju? Tylko czekać aż zamiast w 

dormitoriach nasze dzieci zamieszkają w 

jaskiniach z racji zbawiennego wpływu 

świeżego powietrza na sen — skomentowała 

postanowienia Ministerstwa Sylecia Ruben, 

matka i półetatowa krawcowa w zakładzie 

Madame Malkin. — W następnych latach 

najpewniej zniosą jeszcze mundurki. Wytwory 

pani Malkin sprawdzały się przez ostatnie 

dziesięciolecia, nagle będzie musiała zamknąć 

interes? Toż to niedorzeczność! 

Jak najbardziej zgadzamy się z panią 

Sylecią, a nie jest ona jedyną sceptycznie 

nastawioną do wprowadzanych reform.  

— Słyszała pani o planowanej zmianie 

podręczników? — spytała mnie Aulalia 

Goldvulture, prowadząca pensjonat „Sępi 

dziób”, niespokojnie rozglądając się na boki. 

— I ja, i moi dziadkowie uczyli się z książek 

Mirandy Goshawk, które nagle mają zostać 

wycofane? To się w głowie nie mieści, 

najdroższa. Może szanowna Minister zastąpi 

Goshawk własnymi wypocinami? Oto upadek 

edukacji, kochanieńka. Pokój jednoosobowy? 

Pani Aulalia postanowiła wyrazić swój 

sprzeciw w sposób bardziej dobitny niż słowa i 
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obwiesiła Pokątną, jak długa i szeroka, 

ogłoszeniami zachęcającymi do wzięcia 

udziału w rodzicielskim strajku. Redakcja 

Huncwota zapewniła ją już o swoim udziale, co 

teraz potwierdzamy publicznie — walczmy, 

szanowni Państwo, o wykształcenie naszych 

dzieci, żeby przyczyniły się potem do 

tworzenia lepszej przyszłości. Najwyraźniej 

pani Minister w swoich kalkulacjach nie wzięła 

pod uwagę siły narodu. Działania pani Aulalii 

Goldvulture nie obeszły się bez echa — 

pracownicy księgarni „Esy i Floresy” również 

przyłączają się do protestu. 

— To tylko kwestia czasu aż 

zrezygnujemy z książek na całej linii — uznał 

Rikmon Dekan, wieloletni sprzedawca i 

znawca podręczników. — Praktyka, na którą 

tak naciska Ministerstwo [przyp. red. Pod 

zachłannymi skrzydłami pani Minister], nie 

może obejść się bez teorii. Czeka nas 

pokolenie niewykształconych durniów, którzy 

książki nie odróżnią od hobgoblina? Proszę 

bardzo. 

— Przyznam się przed panią — 

szepnęła Genora Hub, dobra znajoma 

przedmówcy — że boję się trochę. Troszkę, 

naprawdę tylko troszkę, ale… ale jednak. Widzi 

pani, skoro Miranda Goshawk ma zniknąć z 

naszych półek [przyp. red. 30% zniżki na 

niezastąpione podręczniki Mirandy Goshawk 

za okazaniem numeru Huncwota], kto ją 

zastąpi? Boję się, proszę pani, że stracę pracę. 

A jak wtedy wykarmię kota? 

Rozumiemy rozterki pani Hub, bo nie 

tylko ona ma się czego bać. Jak zapewniają 

eksperci z wydziału EWNRC (Edukacyjnego 

Wpływu Na Rozwój Czarodziejów) „Nadchodzą 

ciemne czasy”, co tłumaczą jako następstwo 

„wprowadzania niepotrzebnych i 

kontrowersyjnych zmian dla samej natury tych 

zmian wprowadzenia. Tylko po jakiego 

Merlina zmieniać to, co dobre?”. Pan Kerld 

Horman, profesor specjalista od działań rządu 

i EWNRC, w następujący sposób podsumował 

działania Ministerstwa: „Chcą udowodnić, że 

ich system władzy jest tym lepszym, przez co 

wprowadzają reformy podkopujące podstawy 

wcześniejszego rządku, niestety, ze szkodą nie 

tylko dla siebie, ale dla ogółu społeczeństwa”. 

Na pytanie o prawdopodobne zmiany w 

nauczaniu konkretnych przedmiotów, pan 

Horman odpowiada: 

— Ministerstwo chce przede 

wszystkim zwiększyć zakres praktyczny na 

zajęciach z OPCM, Transmutacji i Eliksirów, ale 

podejrzewam, że to tylko pretekst, aby potem 

bezproblemowo rozwinąć naukę 

mugoloznawstwa. Wiadomo przecież, że pani 

Minister wywodzi się bezpośrednio z 

mugolskiej rodziny. Czy możemy zatem czekać 

na podjęcie zastraszających działań w celu 

zmugolacienia naszych dzieci? Jak najbardziej. 

Co więc może zrobić przeciętny 

obywatel, jak ja, czy Ty, drogi Czytelniku, poza 

uczestnictwem w protestach i głośnym 

wyrażaniem własnych poglądów? Czekać na 

cud. Bo znaleźli się już czarodzieje omamieni 

urokiem pani Granger-Weasley, którzy nie 

tylko nie protestują, ale gorąco popierają 

świeżutko zatwierdzone reformy. 

Spodziewajmy się najgorszego — Merlinie, 

broń i chroń, póki masz jeszcze kogo. 
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                  Udało Ci się! Tygodnie poświęcone 

na wypatrywaniu sowy jednak się opłaciły, 

zostałeś oficjalnie przyjęty do Hogwartu! W 

euforii przeglądasz listę rzeczy, w jakie musisz 

się zaopatrzyć i planujesz wyprawę na ulicę 

Pokątną. Różdżka, kociołek, sowa… Masz już 

wszystko? Pora udać się na stację King’s Cross 

i przejść przez jedną ze ścian, zostawiając za 

sobą mugolski świat. Co za ulga! Teraz 

wystarczy jedynie wsiąść do pociągu, dojechać 

na miejsce i wdziać na głowę Tiarę Przydziału. 

                 Teorię znają wszyscy, którzy chociaż 

trochę interesują się czarodziejskim światem i 

panującymi w nim zwyczajami. Być może 

źródłem wiedzy byli rodzice, a może 

przyjaciele, każdy z nas ma jednak jakieś 

pojęcie na temat Hogwartu, zanim w ogóle 

postawi na jego terenie stopę. Niestety, w 

większości przypadków jest to wiedza 

całkowicie niezgodna z prawdą. Czas rozwiać 

wszelkie wątpliwości i zdementować plotki 

zanim nie będzie za późno (chyba że właśnie 

odrabiasz szlaban, Twój dom stracił przez 

Ciebie 100 punktów i prawdopodobnie grozi Ci 

wydalenie ze szkoły). 

1. Przygotuj się na tłok. 
Jeżeli do tej pory byłeś przyzwyczajony do 

spędzania czasu jedynie w swoim własnym 
towarzystwie i chodzenia spać o której Ci się 
tylko podoba, musimy Cię zmartwić. Nie 
będziesz spał na podłodze w Wielkiej Sali, 
skulony między jedną ławą a drugą, 
wystawiony na widok wszystkich, nie będziesz 
jednak również odpoczywał w prywatnej 
sypialni. Wszyscy uczniowie są przydzielani do 
dormitoriów, które dzielą z sobą nawzajem. Z 
tego też powodu warto dopisać zatyczki do 
uszu do listy „rzeczy do spakowania”.  

 
2. Tiara Przydziału nie jest taka zła. 
Co gorsze — stanięcie oko w oko z trollem 

górskim czy też przystąpienie do ceremonii 
przydziału? Dla wielu Pierwszaków druga 
opcja brzmi zapewne o wiele groźniej. Nie ma 
się jednak czym przejmować. Wystarczy, że 
zapomnisz o tym, że patrzy na Ciebie cała 
szkoła, a każda Twoja wpadka i potknięcie 
będą omawiane przez kolejne tygodnie… 

 

9 porad 
dla pierwszaków i nie tylko 
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3. Uważaj na duchy. 
Wyobraź sobie, że siedzisz ze swoją drugą 

połówką na jednym z korytarzy i oddajecie 
się… zawziętej nauce Transmutacji. Robi się 
coraz bardziej interesująco i zaczynasz się 
zastanawiać, czy to przypadkiem nie „ten/ta 
jedyny/a”, gdy nagle przenika Cię lodowate 
zimno, a przez Twoje ciało przechodzi 
uśmiechnięty Prawie Bezgłowy Nick. Uch! 
Zapomnij o jakichkolwiek miłosnych zalotach 
po takim przeżyciu! 
 

4. Szanuj członków innych domów.  
Obojętnie jaki kolor szat mają na sobie 

Twoi rozmówcy, postaraj się traktować ich 
wszystkich jednakowo. W końcu to tacy sami 
czarodzieje, jak Ty. Chyba że należą do 
Slytherinu… Ale to już zupełnie inna bajka. 
 

5. Wystrzegaj się wyjców. 
Zmierzająca w Twoim kierunku sowa 

trzyma w dziobie czerwoną kopertę? Uciekaj 
tak szybko, jak tylko jesteś w stanie! Przy 
okazji możesz zrobić krótki rachunek sumienia, 
chociaż w tej chwili to i tak za wiele nie 
pomoże. 
 

6. Słuchaj uczniów ze starszych 
roczników. 

Czujesz się skrępowany spoglądając w 
kierunku starszych uczniów? Nie masz 
powodu! Oni przecież też kiedyś zaczynali tak, 
jak Ty. Podejdź do nich i zapytaj o rady, na 
pewno jakieś mają. Podpowiedzą Ci, który z 
profesorów jest wymagający czy też jakie 
pytania mogą paść na egzaminie. Albo 
ostatecznie podadzą składniki do 
przyrządzenia Eliksiru Słodkiego Snu. Nigdy nie 
wiadomo kiedy ta wiedza okaże się 
przydatna… Oczywiście jedynie w celach 
naukowych. 
 
 

7. Miej oczy szeroko otwarte.  
Szczególnie, gdy wspinasz się po schodach. 

Chwila nieuwagi może spowodować, że 
znajdziesz się w całkowicie innym miejscu, niż 
zakładałeś. I nie, niekoniecznie mamy tu na 
myśli Miodowe Królestwo, a raczej lodowate 
lochy. W plątaninie tysiąca korytarzy można 
łatwo się zgubić! 
 

8. Postaraj się nie tracić punktów. 
Wieczorne spacery po korytarzu? Mała 

wyprawa do Zakazanego Lasu? Niewinny 
psikus zrobiony innemu uczniowi? Każda z 
tych zabaw może Cię kosztować utratę 
punktów i tym samym spadek Twojego domu 
w rankingu. O ile oczywiście zostaniesz 
złapany… 
 

9. Zaangażuj się 
Czy wiesz, że w Hogwarcie znajduje się 

biblioteka pełna książek, które jedynie czekają, 

aż ktoś po nie sięgnie? A może nigdy nie 

słyszałeś o meczach Quidditcha, rozgrywanych 

cyklicznie i zawsze wywołujących wiele 

emocji? Obojętnie, czym się interesujesz, na 

pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla 

siebie. A jeśli zależy Ci jedynie na 

nieograniczonym dostępie do jedzenia, 

powinieneś skierować się prosto do Wielkiej 

Sali.  

Nasz najnowszy żel do włosów 

”Prosto-z-miotły” sprawi, że 

zawsze będziesz wyglądać jak 

rasowy szukający Pustułek z 

Kenmare. Nie czekaj, aż inni 

olśnią swą fryzurą najładniejsze 

czarownice, za jednego 

galeona i 12 knutów kupisz 

powodzenie na każdej 

imprezie. Receptura oparta na 

wyciągu ze szczuroszczeta 

sprawia, że żel działa również 

jak balsam pielęgnacyjny. 
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Gang Gryfiego Dzioba  

Bury St. Endmunds, mieścina we 

wschodniej Anglii. Słońce świeci już wysoko na 

niebie. Na niewielkim placyku, tuż obok 

ratusza, słychać gwar. Zebrała się tam grupka 

kilku czarodziejów i czarownic. Wzrok 

wszystkich utkwiony jest w pomniku nietęgiej 

kobiety z rozpuszczonymi włosami i wysoko 

uniesioną różdżką — pomnik Elladory 

Ketteridge to nie żadna nowa atrakcja, 

przeciwnie, stoi i zdobi tutejszy skwer od lat, 

więc co przyciągnęło taką uwagę 

mieszkańców? Otóż posąg przecinają szpecące 

go bohomazy, układające się w niezbyt 

przyzwoite słowa. „Akt wandalizmu!” — 

krzyczą jedni. „Chuligaństwo” — trąbią drudzy. 

A jeszcze inni spoglądają z niedowierzaniem, 

ale jednocześnie wyraźnym półuśmieszkiem. 

Kogo może bawić niszczenie monumentów? 

Głównie tych urodzonych przed rokiem 1980.  

 

   Początek lat 80tych niektórym kojarzy 

się z popularnym wówczas zaklęciem 

powolnego zwisu, innym z przebojem 

Hobgoblinów, a jeszcze innym z Gangiem 

Gryfiego Dzioba. I to właśnie Ci ostatni 

najbardziej namieszali. Wszystko zaczęło się w 

roku 1982, kiedy Prorok Codzienny 

opublikował artykuł o reformacji 

Departamentu Międzynarodowej Współpracy 

Czarodziejów, do którego dołączone było 

zdjęcie ówczesnej Minister Magii. Temat 

wywoływał kontrowersje, to prawda, ale nie 

był tym najbardziej spektakularnym, 

szczególnie w dobie prężnej i skutecznej 

odbudowy świata magii po 

upadku Tego, Którego 

Imienia Nie Wolno 

Wymawiać.  Tym większe 

było zdziwienie, kiedy 

londyńskie metro zostało wyklejone 

wycinkami z gazety z głową Pani Minister 

Milicenty Bagnold oraz podpisem — 

„Świrnięta Milicenta”. Jak szło się domyślić, 

przedstawiciele gabinetu Ministra Magii 

próbowali jak najszybciej zatuszować 

niechlubny incydent, a jego sprawców 

zidentyfikować przed wywołaniem prasowego 

szumu, niestety, bezskutecznie. Wizerunek 

Milicenty Bagnold został nadwyrężony, a 

śledztwo okazało się klapą.  

            Po kilku tygodniach, kiedy wrzawa 

opadła i wydawałoby się, że już nic nie zakłóci 

spokoju, w innym miasteczku, tym razem na 

posągu czarownicy Alberty Toothill, pojawiło 

się graffiti, łudząco podobne do londyńskiego, 

tym razem z napisem — „Alberto, mogłaś 

wymyślić zaklęcie mądrości. Przydałoby się 

dziś tym durniom w Ministerstwie”. 

Wówczas szybko obwiniono i równie 

szybko złapano miejscowych gałganów, o 

czym dumnie wspomniano w oświadczeniu 

Minister Magii. Jednak kiedy kilka dni później 

na pięciu innych rzeźbach pojawiły się kolejne 

wyzywające słowa, wyszło na jaw, że 

Ministerstwo jest tak bliskie schwytania 

psotników, jak bliskie jest zwycięstwo 

Wędrowców z Wigtown w nadchodzącym 

meczu Quidditcha. Co zaskakujące, co raz 

Reaktywacja czy 

gruba dezinformacja? 
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więcej pojawiało się głosów, które pochlebnie 

wypowiadały się na temat niewybrednych 

komentarzy na kamiennych posągach i 

aprobująco oceniały ich trafność. W 

Dziurawym Kotle jak i w szynkach w całym 

kraju opowiadano sobie dowcipy i 

zastanawiano się, kto jeszcze zostanie 

obrzucony mięsem.  

Winowajcom, których czarodziejska 

prasa ochrzciła mianem „Gangu Gryfiego 

Dzioba” (przez pozostawiany dziwny zawijas 

przypominający dziób, będący 

najprawdopodobniej swoistym autorskim 

podpisem „prac”), chyba spodobała się 

zabawa w kotka i myszkę, a raczej w kotka i 

gryfa.  

Z czasem pojawiały się coraz to 

nowsze relacje czarodziejów, którzy byli 

rzekomymi świadkami działań Gangu. Co 

prawda większość zeznań okazała się bardzo 

odmienna od siebie, chociaż zdarzały się też 

takie, które miały jakiś wspólny mianownik. 

 

  

 

  Przede wszystkim ich znak 

rozpoznawczy to pióro gryfa, wetknięte za 

ucho. Powiadano, że szajkę tworzy grupa 

dwudziestoparolatków, więc obowiązkowo 

musieli być oni w posiadaniu T-shirtów z, 

będącą wówczas na szycie popularności, 

kapelą  Hobgobliny, a także wyposażeni w 

miotły. Jedna czarownica nawet upierała się, 

że latali na Zmiataczach Szóstkach, dodatkowo 

spryskanych połyskującą, brązową farbą. 

Niestety, informacja ta później okazała się 

tylko zabiegiem marketingowym, mającym na 

celu podniesienie sprzedaży wytwórni tychże 

mioteł. 

Nieuchwytni, (podobno) modnie 

ubrani i wzbudzający aprobatę wśród części 

społeczeństwa. Trudno się więc dziwić, że Pani 

Minister Bagnold dostawała białej gorączki, a 

nawet bliska była zachorowania na 

groszopryszczkę.  W rozporządzeniu z grudnia 

1982 roku poinformowała, że każdy obiekt 

wzniesiony dla upamiętnienia jakiejś osoby lub 

zdarzenia historycznego będzie dodatkowo 

ochraniany najwymyślniejszymi zaklęciami 

oraz strzeżony przez specjalnie 

wydelegowanych czarodziejów. Trudno było 

jednak powstrzymać się od śmiechu, kiedy w 

przeddzień Bożego Narodzenia ludzie 

spacerujący z rodzinami po zasypanych białym 

puchem ulicach, mogli oglądać wymarzniętego 

wartownika w towarzystwie małej, 

symbolicznej choinki.  

 Nie wiadomo, czy to środki 

zabezpieczające, czy może brak pomysłów na 

dalsze happeningi były powodem zakończenia 

medialnej kariery Gangu Gryfiego Dzioba. Od 

zamalowania popiersia wynalazcy samo 

mieszalnego kociołka w listopadzie 1982 roku, 

nie pojawiło się już więcej 

oznak życia sławnej szajki. 

Zatem czy to możliwe, że 

po ponad trzydziestu 

latach mogło dojść do jej 

reaktywacji? Czy faceci, 

najprawdopodobniej będący 

dziś po pięćdziesiątce, z 

wielkimi brzuchami po 

nadużywaniu Starej Ognistej 

Whiskey Ogdena (bo tak dziś wyglądają w 

dużej mierze fani Hobgoblinów), znowu 

zapragnęli być na czołówkach gazet? A może 

za incydent w Bury St. Endmunds 

odpowiedzialna jest nowa generacja 

swawolnych czarodziejów? Na te pytanie 

dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Pozostaje nam 

tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń. 
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1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

 

Lista 
przebojóow

wwww 

Czary poczwary 

Trytony znad Sekwany 

 

Byłaś dla mnie zorzą 

O północy z Yeti 

 

Gwiezdna zagadka 

Stefania Podfruwajka 

N 

Kiedy w zeszłym roku kapela Niewidzialne Skrzypki 

szturmowała radia, nikt nie przypuszczał, że rok później będzie z 

tego farsa. Niejaka Valentina Obrus na łamach tabloidowego 

dziennika „Głos Czarodzieja” zarzuciła członkom popularnego 

zespołu plagiat. Według pani Obrus linia melodyczna w hicie „Twoja 

magia mnie rozczula” jest identyczna do jej autorskiej piosenki, 

którą napisała do szuflady. Z tego tytułu domaga się odszkodowania 

w wysokości dwunastu tysięcy galeonów, stu dwudziestu trzech 

knutów i pięciu sykli. „Huncwot” postanowił dotrzeć do rzekomej 

ofiary magicznego show biznesu i rozwikłać spór. Ta na widok 

przedstawicieli prasy wydawała się wręcz tryskać euforią. Pani 

Valentina, aby nie być gołosłowną, postanowiła nam nawet 

zaprezentować własny utwór, który jak mówi „Jest niewymownie 

pięknym pierwowzorem tej sparszywiałej pioseneczki z radia”. Po 

pierwszych dźwiękach pianina i głosu czarownicy mieliśmy jednak 

wątpliwości, czy można to w ogóle nazwać muzyką. Odmiennego 

zdania na pewno była autorka, która bardzo wczuła się w graną 

melodię i dawała popis swojej ekscentryczno-artystycznej 

osobowości.  Gdy taktownie postanowiliśmy zauważyć, że nie 

widzimy podobieństwa pomiędzy dwoma kompozycjami, pani 

Obrus przeszyła nas piorunującym spojrzeniem. Na odchodne, nim 

zatrzasnęła nam drzwi przed nosem, rzuciła, że kiedy umieścimy ją 

na naszej prestiżowej okładce, mamy wysłać pod ten adres kilka 

egzemplarzy pisma na pamiątkę. Nasz werdykt: niezdrowa 

aferzystka z parciem na szkło. 

 

Afera plagiatowa? 

Gorący debiut 

Stefania Podfruwajka 

Wydawałoby się, że w wieku pięćdziesięciu lat powinno się 

świętować jubileusz swojej kariery, a nie debiutować. Nic 

podobnego! Udowodniła to właśnie szkocka wokalistka Stefania 

Podfruwajka, tegoroczna zwyciężczyni XVII edycji konkursu „Zawyj 

i zostań mistrzem czarujących tonów, a nie idolem skrzeczących 

trytonów”, organizowanego przez Magiczną Rozgłośnię Radiową. 

Charyzmatyczny głos w połączeniu z nieprzeciętną urodą zmiótł 

konkurencję i rozłożył na łopatki jury. Debiutancki singiel Stefani 

Podfruwajki „Gwiezdna Zagadka” już wspina się po listach 

przebojów w całym Zjednoczonym Królestwie.   

 

N 
 

Czar prysł a wraz z nim Ty 

(z moimi galeonami) 

Walentyn Kaspersky  

 

Gumochłon, ochłoń!  

Różdżkoczułki 
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Strzały z Appleby 

 

Nietoperze z Ballycastle 

 

Zjednoczeni z Puddlemere 

 

Sroki z Montrose 

 

Pustułki z Kenmare 

 

Tajfuny z Tutshill 

 

Chluba Portree 

 

Katapulty z Caerphilly 

 

Harpie z Holyhead 

 

Wędrowy z Wigtown 

 

Jastrzębie z Falmouth 

 

Osy z Wimbourne 

 

Armaty z Chudley 

Ostatni mecz 

Nadchodzący mecz 

150 – 150 

VS. 
. 

H: Za dwa tygodnie mecz z Harpiami z Holyhead. Jeden z 

ważniejszych w tym sezonie. Może on sporo namieszać w rankingu. 

Jak oceniasz szansę na wygraną swojej drużyny? 

G: Chłopaki są w dobrej formie już od kilku sezonów. Ostatnio 

zwiększyliśmy częstotliwość treningów z siedmiu do ośmiu razy w 

tygodniu. Co prawda niektórzy nie wydają się zbyt zadowoleni, bo 

nie widują przez to swoich rodzin zbyt często, ale taki jest sport. 

Jeżeli chce się coś osiągnąć, trzeba zacisnąć zęby. Czwarte miejsce w 

lidze nie bierze się znikąd. To harówa.  

H: Jeżeli mowa o rodzinie… Czytałem ostatnio w „Tygodniku 

Szukającego”, że u Twego boku pojawiła się jakaś nowa piękność — 

coś się kroi?  

G: Naprawdę? (śmiech) A myślałem, że nie zajmują się tam plotkami. 

Niestety, muszę zdementować te pomówienia — jestem stanu 

wolnego. Będąc kapitanem drużyny nie mam czasu nawet na zabawę  

z moim kotem, a co dopiero na randki.  

H: Skoro niebawem mecz z Harpiami, to może znajdzie się jakaś 

szansa na podniebną randkę? (śmiech) Któraś z Pań z drużyny 

wyjątkowo wpadła Ci w oko? 

G: Oj, w czasie gry wszystkich postrzegam jako sportowców. 

Wówczas nie ma znaczenia czy gram z mężczyznami, czy z kobietami. 

Podziwiam każdą z nich za zwinność i zdyscyplinowanie. Do teraz 

mam przed oczami kapitalny Manewr Porskowej w wykonaniu 

Geraldyny Brewer w zeszłorocznym meczu z Tajfunami z Tutshill. A 

tak między nami, to nie tylko manewr utkwił mi w pamięci (śmiech) 

Ma piękne… oczy.  

H: Wiemy, że jesteś zapracowany, ale jakaś chwila odpoczynku też 

musi się nadarzyć. Jaką ostatnio książkę czytałeś? 

G: Na brodę Merlina… To było tak dawno, że aż mi wstyd. (śmiech) W 

zeszłym roku, kiedy byłem kontuzjowany przez tłuczek, miałem 

pierwszy od dawna wolny weekend. Pochłonąłem wtedy całą serię 

Maxima Alakazama pt. „Pamiętnik kuśtykającego wampira”.  

 
pierwszymi tłuczkami 

były latające kamienie, 

którym nadawano 

kształt piłek? 
Czy wiesz, ze…... 

5

  

pytań do kapitana 

 

 

Adama Degleya 

 

. 
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szkolnego klubu 
się nadajesz? 1.Która cecha jest Ci najbliższa? 

a) nieustraszoność 

b) staranność 

c) skupienie 

d) marzycielstwo 

2. Uważasz, że: 

a) nie ma nic gorszego od nudy 

b) wielkie wizje zaczynają się 

małych kroków 

c) należy się trzymać swoich 

zasad 

d) liczy się przede wszystkim 

przyszłość 

3. Co najbardziej Cię 

motywuje? 

a) rywalizacja 

b) efekty pracy 

c) samorozwój 

d) dążenie do prawdy  

4. Najchętniej sięgnąłbyś po: 

a) poradnik  „Jak wybrać 

miotłę?” 

b) książkę „Zrób sobie fiestę w 

butelce” 

c) Gargulkowy elementarz 

d) czasopismo „Przewidzenia i 

proroctwa” 

5. Którą z tych postaci 

najlepiej kojarzysz? 

a) Glynnis Griffiths – 

znana szukająca Harpii z 

Holyhead 

b) Zygmunt Budge – 

wynalazca Felix Felicis 

c) Kevin Hoopwod – 

mistrz świata w 

gargulkach 

d) Kasandra Vablatsky – 

sławna jasnowidzka 

Najwięcej A 

Drużyna Quidditcha 

Wykazujesz się odwagą i 

determinacją. Nie lubisz także 

siedzieć w miejscu. Wolisz łączyć 

spędzanie wolnego czasu z 

dostarczaniem swojemu 

organizmowi dawki adrenaliny. 

Dlatego najlepiej sprawdziłbyś się w 

szkolnej drużynie Quidditcha. Nie 

marnuj swoich predyspozycji. 

Pamiętaj jednak, że uczestnictwo w 

drużynie wymaga samodyscypliny i 

nieustannej pracy nad sobą. 

Najwięcej B 

Klub eliksirów 

Cechuje Cię opanowanie i dążenie 

do wyznaczonych celów.  Nie lubisz 

działać pod presją. Także 

samorozwój i  zdobywanie wiedzy 

jest dla Ciebie bardzo ważne.  

Myślę więc, że klub eliksirów 

spełniłby Twoje oczekiwania i 

umożliwił Ci rozpostarcie skrzydeł. 

Jednakże ważenie mikstur nie jest 

łatwą sztuką. Tylko stuprocentowe 

skupienie i cierpliwość mogą 

przynieść pożądane efekty. 

Najwięcej C 

Klub gargulkowy 

Jeżeli zagadki logiczne i tworzenie 

własnej taktyki jest czymś, co nie 

sprawia Ci kłopotu, to powinieneś 

zastanowić się nad dołączeniem do 

szkolnego klubu gargulkowego. Ta 

znana na całym świecie 

czarodziejska gra, oprócz 

dostarczania rozrywki, pozwala na 

szybki rozwój swoich 

intelektualnych możliwości. 

Wiedziałeś, że najwybitniejsi 

czarodzieje są miłośnikami właśnie 

tej gry? 

Najwięcej D 

Koło wróżbiarskie 

Lubisz bujać w obłokach, a 

jednocześnie  jesteś żądny 

odkrywania tego, co 

nieodgadnione. Prastara dziedzina 

magii jaką jest wróżbiarstwo 

pozwoli Ci na zaspokajanie swojej 

ciekawości świata. Kreatywność, 

która w Tobie drzemie, na pewno 

jest wielkim atutem w 

przepowiadaniu przyszłości. Nie 

zwlekaj, czym prędzej dołącz do 

koła wróżbiarskiego i daj upust 

swoim zdolnościom. 
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Uroczyście ogłaszam wszystkim 

idiotom, którzy pożyczyli mojemu 

mężowi galeony na rozwinięcie 

pomysłu hodowli smoków kanapowych 

w Wimbourne, że nie płacę jego 

długów, a nachodzących mnie 

wierzycieli potraktuję rodzinną klątwą. 

Carlotta Dhevlin-Jorkins  

Ty mieć taki, co ci nie oddał papó albo 

galeony? My ci pomuc, my go znaleść i 

namuwić, żeby on był dobry dla ciebie i dla 

nas tesz, i ci oddał, albo w łeb maczógą, 

przyjaźnie. Zapłatę przyjmujemy w galeony, 

papó albo drewno na maczugi. 

Trollańska Agencja Windykacyjna 

„Przyjazna Maczóga” 
ogłoszeniodawca nie wyraził zgody na korektę tekstu 

ogłoszenia 

Kolekcjonuję lewe kalosze ze 

smoczej skóry, rozmiary od 39 do 45. 

Z uwagi na rozszerzenie profilu 

kolekcjonerskiego wymienię dublety 

na prawy kalosz ze smoczej skóry, 

rozm. 39. 

Alison McMurphy 

Poszukuję świadków zdarzenia z 

zeszłego piątku z Surrey, kiedy to 

niezidentyfikowany posiadacz Komety 

260 lecąc z nadmierną prędkością i 

poniżej pułapu lotów 

niesygnalizowanym zwrotem na ogon 

wymusił na mnie pierwszeństwo 

przelotu, na skutek czego zmuszony 

byłem do awaryjnego lądowania na 

dachu domu mugoli, a moja miotła 

została poważnie uszkodzona 

(porysowana rączka, ubytki witek w 

ogonie). Wysoka nagroda za wskazanie 

pirata powietrznego! 

 

Tablica oglłoszeNń 



 

   

 

 

 

 

 

Wodnik 

Masz wrażenie, że wrzesień 

zapowiada się jeszcze gorzej, niż 

sierpień i lipiec? Nie mylisz się, to 

wyjątkowo negatywny wpływ 

Wenus. Nie próbuj niczego nowego, 

i tak się nie uda. Po prostu narzuć 

pelerynę niewidkę, usiądź w kącie i 

to przeczekaj. 

 

 

Ryby 

Ryby we wrześniu maja wielkie 

szanse wykazać się w sztuce. Sprawił 

to Neptun, wykorzystaj więc swoją 

szansę. Nie czekaj, wyślij sowę do 

Fatalnych Jędz, może potrzebują 

nowego wokalisty? 

 

baran 

Merkury położy się cieniem na 

przeszłości baranów. W tym 

miesiącu nękać cię będą 

konsekwencje wszystkich 

podrzuconych łajnobomb, 

nieprzeczytanych wyjców i 

nielegalnych użyć zaklęć. Nie da się 

tego uniknąć, ale jako baran jesteś 

twardy, więc przetrzymasz i to. 

 
Byk 

Masz wrażenie, że wszystko, czego się 

dotkniesz, przemienia się w galeony? 

Gotując zupę grochową uwarzyłeś 

zupełnie przypadkiem felix felicis? To 

zasługa Saturna, który jest dla ciebie 

wyjątkowo przychylny. 

 

Rak 

W tym miesiącu nie kupuj nowej 

miotły, nie płać za prenumeratę 

Proroka, nie graj na giełdzie 

eliksirów. Najlepiej by było, byś nie 

wydał ani sykla, bo każda twoje 

inwestycja obróci się w łajnobombę. 

To sprawka Księżyca, który chyba 

jeszcze nigdy nie był tak 

niepomyślnie dla ciebie ustawiony. 

 

Bliznieta 

Jeśli czujesz, że czas na zmianę otoczenia 

i przeprowadzkę, zrób to we wrześniu. 

Uran jest przychylny wszelkim twoim 

poważnym decyzjom życiowym, możesz 

uwolnić się od zagnomionego ogrodu i 

ghuli w piwnicy, możesz przestać słuchać 

krzyków dzieciaków sąsiada spadających 

z mioteł. Byle szybko! 

 

Lew 

Lew zaryczy we wrześniu, a 

odpowiedzą mu wszystkie lwice. 

Jowisz sprawi, że uroda lwów 

zabłyśnie niczym sierść centaura 

lub włosy wili. Wykorzystaj to -

,bądź panem każdej imprezy, bądź 

panią każdego turnieju quidditcha. 

Nikt ci się nie oprze, ale pamiętaj, 

że październik nadejdzie szybko. 

 

Panna 

Choć początek miesiąca będzie 

nudny jak naprawa kociołka, nie 

zrażaj się - ostatnie dni września 

przyniosą ci wiele emocji. Nie 

odrzucaj zaproszeń na przyjęcia, nie 

omijaj Trzech Mioteł, nie bój się 

zapisać na turniej gargulkowy. 

Pluton jest przychylny, i wszędzie 

będziesz się dobrze bawił. 

 

Waga 

Masz szansę odpocząć po 

szaleństwach wakacji, odstawić 

miotłę, wypolerować różdżkę. 

Wrzesień będzie dla ciebie tym 

jedynym spokojnym miesiącem w 

roku. Wykorzystaj to i odpocznij, 

nie zawsze trzeba być królem 

balu. 

 

 

Skorpion 

Nadchodzący miesiąc to dla ciebie 

jedyna szansa na zerwanie ze 

zgubnymi nałogami. Przestań 

obstawiać u goblinów wyścigi 

niuchaczy, rzuć palenie fajki, zerwij 

prenumeratę „Czarodziejskiej Randki 

w Ciemno”. Nietypowa konfiguracja 

księżyców Jowisza sprawia, że masz 

szansę na normalne życie. 

 

 

Strzelec 

Uważnie wypatruj sów w tym 

miesiącu. Ważne wiadomości 

przyjdą pocztą, lecz zawirowania 

planet nie pozwalają stwierdzić, czy 

będą dobre. Może więc jednak 

lepiej nie otwieraj okien we 

wrześniu? 

Koziorozec 

Nietypowy układ planet wprawi w 

nerwowy nastrój twoje zwierzęta 

domowe. Tak więc, zwłaszcza na 

początku miesiąca, staraj się nie 

głaskać kuguchara, nie strofuj 

niuchacza i nie żałuj ziarna sowie! 

pożałujesz. 

(21.01 – 19.02) 

(20.02 – 20.03) 

(21.03 – 20.04) 

(21.04 – 20.05) 

(24.08– 22.09) 

(21.05 – 21.06) 

(23.07 – 23.08) 

(22.12 – 20.01) 

(23.09– 23.10) 

(24.10 – 22.11) 

(23.11 – 21.12) 

(22.06 – 22.07) 

Horoskop 



 


