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Fakty, Ministerstwo Magii, Plotki, Wywiady, Quiddit ch, Ciekawostki  

 
 

Strajk nauczycieli w Hogwarcie?!  
 
 
Nauczyciele ze szkoły Magii i 
Czarodziejstwa Hogwart maj ą juŜ dość 
warunków , jakie im proponuje 
Ministerstwo. Wielu z nich Ŝąda przede 
wszystkim wy Ŝszych zarobków, cho ć 
pojawiaj ą się teŜ głosy, i Ŝ od przyszłego 
roku w Hogwarcie nale Ŝy zwi ększyć 
środki bezpiecze ństwa . 
 
- Moje magiczne oko, przepowiada, Ŝe nad 
szkołą wisi wielkie zagroŜenie –  zwierza się dla 

Proroka nauczycielka 
wróŜbiarstwa Sybilla 
Trelawney – ktoś zginie, nie 
powiem kto, ale 
przeczuwam, Ŝe będzie to 
męŜczyzna o czarnych 
włosach, który lubi eliksiry. 
Nie podawajcie jego 

nazwiska, nie chcę wywołać niepotrzebnie paniki. 
 
Złych przeczuć, naszej ulubionej wróŜbiarki nie 
podziela Ministerstwo, które uwaŜa Ŝe szkoła 
posiada wystarczające środki bezpieczeństwa – 
W ostatnie wakacje Argus Flich zamontował 
nowe drzwi przy bramie – uspakaja Minister 
Magii – a jakie solidne, jak się zamknie mucha 
nie przeleci. Ponadto z myślą o dobrym 
samopoczuciu kadry pedagogicznej, kilka tygodni 
temu do Hogwartu oddelegowałem swoją lewą,  
 

 
przepraszam prawą rękę 
Dolores Umbridge. JuŜ 
ona dopilnuje, Ŝe nikomu 
włos z głowy nie 
spadnie. 
 
Kwestia bezpieczeństwa 
to jedno. Wielu 
nauczycieli narzeka na 
niskie pensje: 

 
- Pracuje tutaj od czterdziestu lat – mówi dla 
Proroka nauczyciel zaklęć pan Flitwick – i jak 
dostawałem 50 galeonów na rękę, tak dostaje. 
śadnych podwyŜek, urlopów wypoczynkowych, 
ani dodatkowych uposaŜeń. 
 
Szkolni pedagodzy kilkakrotnie wysyłali juŜ do 
Ministerstwa sowy z protestami. Niestety 
bezskutecznie. Jeśli sytuacja nie ulegnie 
poprawie, i nikt z Ministerstwa nie podejmie 
rozmów pod koniec miesiąca moŜemy się 
spodziewać strajków, a w związku z tym paraliŜu 
przeprowadzanych wtedy egzaminów. 
 
Redakcja Proroka na bieŜąco będzie Wam 
donosić o rozwoju sytuacji. KrąŜą słuchy, Ŝe 
cięŜkich mediacji pomiędzy Ministerstwem, a 
nauczycielami podejmie się słynący z wrodzonej 
dyplomacji niejaki Percy Weasley.

 
 

 Autor: GGgrzesiek 
 
 

Wywiad z Gilderoy'em Lockhartem ! 
 

 
Przebojowa korespondentka Rita Skeeter z 
myślą o najbardziej wymagaj ących 
czytelnikach Proroka postanowiła 
przeprowadzi ć wywiad z uosobieniem 
wdzięku, i dziewcz ęcej polotno ści 
Gilderoy’em Lockhartem. Trzymajcie si ę więc 

mocno krzeseł, poniewa Ŝ czaruj ący u śmiech 
naszego rozmówcy rozpalił ju Ŝ niejeden skup 
gazet. 
 
- Dzień dobry panie Lockhart. Zgodzisz si ę 
zamieni ć jedno słówko? 
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- Jedno, dwa, a nawet dwieście. Ale na początek 
koniecznie musisz przejrzeć stos ksiąŜek mojego 
autorstwa. PodróŜe kulinarne z Lockhartem. 
 
- O widz ę, Ŝe bardzo szybko wróciła panu 
pamięć. Rozumiem, Ŝe odkryłe ś swoje nowe 
powołanie . 
 
- To dzięki uzdrowicielom ze Świętego Munga. 
Na początku roku dla pacjentów 
wprowadzili nowatorki program 
mugolskiej medycyny kulinarnej. 
Przez bite 3 tygodnie 
puszczano nam program 
kulinarny niejakiego 
Malchowicza. Część pacjentów 
oszalała, a część zdrowiuteńka 
opuściła szpital. 
 
 
- Naprawd ę, bardzo, ale to bardzo 
interesuj ące. Ale zmieniaj ąc nieco temat, 
zawsze intrygował mnie ten pa ński promienny 
uśmiech. Tak mi ędzy nami, musisz mie ć 
bardzo dobrego dentyst ę. 
 
- Och, moja droga dentysta tutaj nie wiele 
pomoŜe. Cały sekret tkwi, ale zaraz chwila, 
chwila. Nasza rozmowa toczy się w cztery oczy? 
 
- Oczywi ście, nikomu nic nie powiem  
 

- A więc dobrze, chyba nie się nie stanie jak 
uchylę rąbka tajemnicy. Cały mój sekret tkwi w 
niezwykłym mugolskim specyfiku. Jak leciała ta 
reklama, Cif i nie rysuje powierzchni. Jedna 
kropla tego płynu, dobra szczotka i promienny 
uśmiech na cały tydzień murowany. 
 
- Nie obrazisz si ę jak skorzystam z Twojego 
sekretu, ale przechodz ąc do ostatniego 

pytania ... 
 
- PrzecieŜ dopiero 
zaczęliśmy! 
 
- No tak, ale rozumiesz 
cięcia kosztów. Redaktor 
kazał mi oszcz ędzać 
atrament w piórze. No to 
przechodz ąc do rzeczy. 
Podjąłbyś się po raz 

drugi pracy w Hogwarcie? W szkole znowu 
brakuje nauczyciela Obrony przed Czarn ą 
Magią. Ze swoimi kwalifikacjami byłby ś 
idealnym kandydatem. 
 
- Obawiam się, Ŝe mój czas w szkole przeminął. 
Mógłbym oczywiście wziąść jakąś dobrą 
posadkę, ale tylko na kuchni. Dobrze się 
dogaduje z skrzatami. Natomiast obrona przed 
czarną magią to nie dla mnie. Za duŜo przemocy, 
hałasu no i zaklęć. Ciągle mam problemy z 
obsługą róŜdŜki

 
Autor: GGgrzesiek 

  
Amnestia w Hogwarcie?  

 
 
Wiele kontrowersji 
wzbudziła ostatnia 
decyzja Ministerstwa 
Magicznej Edukacji o 
tzw. amnestii 
egzaminacyjnej w 
Hogwarcie . 

 
Do tej pory, by uzyskać dobrą pracę, trzeba było 
zdać niezwykle trudne, a przede wszystkim 
okropnie wyczerpujące testy magiczne, tzw. 
owutemy. Obecne rozporządzenie proponuje 
zaliczenie owutemów równieŜ tym, którzy 
odpowiedzieli na którekolwiek z 
egzaminacyjnych pytań. 
 
"Nie moŜemy zamykać drogi do kariery 
uczniom, którym powinęła się noga na 
którymś z egzaminów", oświadczyła pani Dolores 
Umbridge, nieoficjalna twórczyni tego pomysłu. 
Złagodzeniu mają równieŜ ulec zasady 
przyjmowania uczniów do klas owutemowych po 

tzw. sumach. Obecne kryteria przyjęć są, 
zdaniem władz oświatowych, zbyt rygorystyczne. 
 
Nauczyciele protestują. "To ośmiesza całą 
magiczną edukację", powiedziała oburzona 
profesor McGonagall. Sami uczniowie są 
zaskoczeni ta decyzją. "To jakaś kpina. Nie po to 
tyle uczyłam się do egzaminów, Ŝeby być teraz 
traktowana na równi z tymi, którzy nawet nie 

uzyskali 30% z 
egzaminu", oznajmiła 
oburzona uczennica, pani 
Hermiona Granger. 
Inni uczniowie wyraŜali 
się natomiast bardzo 
pochlebnie o decyzji 
Ministerstwa. 
 

"Nareszcie ktoś zauwaŜył, Ŝe nie trzeba być 
kujonem, Ŝeby być prawdziwym czarodziejem", 
powiedział zadowolony pan Vincent Crabbe, po 
raz drugi zdający w tym roku sumy. "Połowa z 
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tych przedmiotów jest całkiem niepotrzebna", 
dodał inny z uczniów, Gregory Goyle. 
 
Z duŜo gorszym przyjęciem ze strony większości 
uczniów spotkało się drugie zarządzenie 

Ministerstwa o wprowadzeniu od nowego roku 
szkolnego numerologii jako obowiązkowego 
przedmiotu nauczania. 
 

Autor: Mugik
 

 
  

Nauczyciele protestuj ą 
 
 
Ostatnia uchwała podj ęta przez Wizengamot o 
konieczno ści poddania si ę lustracji przez 
wszystkich nauczycieli Hogwartu wywołała 
istn ą burz ę wśród pedagogów. Profesor 
McGonagall, pełni ąca od śmierci 
Albusa Dumbledore'a funkcj ę 
tymczasowego dyrektora szkoły, 
oświadczyła, Ŝe nie podda si ę 
lustracji . 
 
"To niezgodne z magiczną  
konstytucją", oświadczyła pani 
profesor, dodając, Ŝe wielokrotnie 
dała dowody swojej lojalności 
wobec dyrektora Dumbledore'a i sił 
dobra i czynienie tego ponownie 
uwaŜa za zbędne. 
RównieŜ pozostali nauczyciele 
Hogwartu odmówili złoŜenia zeznań 
lustracyjnych. 
 
Tymczasem została powołana specjalna komisja 
śledcza, która bada sprawę ewentualnych 
powiązań reszty pedagogów z Tym, Którego 

Imienia Nie Wolno Wymawiać. Nauczyciel 
wróŜbiarstwa, centaur Firenzo, przeciwko 
któremu pojawiły się ponoć dowody, Ŝe figuruje w 
kartotece jako tajny agent Sami-Wiecie-Kogo pod 

pseudonimem "Koń", był 
wyraźnie oburzony. "Ja miałbym 
być agentem? I to w dodatku 
koniem? To uwłacza mojej 
godności." 
 
Poprzednia nauczycielka tego 
przedmiotu, profesor Sybilla 
Trelawney, nie pokazuje się 
publicznie od czasu pojawienia 
się w Proroku Codziennym 
doniesienia o tym, jakoby to 
właśnie jej informacje 
doprowadziły Sami-Wiecie-Kogo 
do Jamesa i Lily Potterów przed 

16 laty i przyczyniły się do ich śmierci. Podobno 
załamana pani profesor zamknęła się w swoim 
gabinecie i odmówiła jakichkolwiek zeznań w tej 
sprawie.

 
 

Autor: Mugik 
 
 

Czekoladowe Ŝaby ze Snape'em  
 
 

W sprzeda Ŝy 
pojawiły si ę 
czekoladowe Ŝaby, 
zawieraj ące w 
opakowaniu kart ę 
kolekcjonersk ą z 
wizerunkiem 

Severusa Snape'a, poszukiwanego przez 
Ministerstwo za zabójstwo Albusa 
Dumbledore'a . 
 
Producent czekoladowych Ŝab tłumaczył się 
olbrzymim popytem na wspom  niane karty. 
 
"Otrzymaliśmy wiele sów od naszych młodych 
klientów z zapytaniem, kiedy pojawi sie karta z 
Severusem Snape'em." Istotnie, jak się 

dowiedzieliśmy, karty z byłym nauczycielem 
Hogwartu są bardzo poszukiwane przez 
kolekcjonerów i osiągnęły ponoć na czarnym 
rynku zawrotną cenę 12 galeonów za sztukę, tym 
bardziej, Ŝe po interwencji Ministerstwa 
kontrowersyjne karty zostały natychmiast 
wycofane ze sprzedaŜy. 
 
Sprawa nieoczekiwanej popularności Snape'a 
wywołała sporą dyskusję w mediach o 
przyczynach kryzysu wartości u młodzieŜy i 
braku pozytywnych autorytetów. 
 
"Bez wątpienia winę za to ponosi szkoła. 
Powinniśmy się powaŜnie zastanowić, komu 
powierzamy edukację naszych dzieci ", 
oświadczył jeden z oburzonych rodziców. 
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Tymczasem zapytana przez nas jedna z 
uczennic byłego domu Snape'a powiedziała 
"Wszystkie moje koleŜanki chciałyby mieć taką 
kartę. On jest bos... bardzo przystojny". Zjawisko 
to jest o tyle ciekawe, Ŝe wcześniej Severus 
Snape nie cieszył się specjalną popularnością 
wśród uczniów, a nawet plasował się w czołówce 

najbardziej znienawidzonych nauczycieli 
Hogwartu. 
 
Dla socjomagów nie jest to jednak 
zaskoczeniem: "Nie ma w tym nic dziwnego. Nie 
od dziś wiadomo, Ŝe czarne charaktery pociągają 
nas o wiele bardziej niŜ bohaterowie pozytywni."

 
Autor: Mugik 

 
Nimbus K700i - lepszy od Błyskawicy?"  

 
 
Dziś rano, w sklepach z 
markowym sprz ętem do 
Quidditcha pojawiły si ę 
nowiutkie Nimbusy K700i, 
które mimo wysokiej ceny 
sprzedaj ą się jak świeŜe, 
ciepłe bułeczki... 
 

"Ta miotła ma naprawdę wiele przydatnych 
bajerów" - mówi Pan Nathan Navarro -Torres- 
właściciel sklepu ze sprzętem do Quidditcha- 
"oprócz tego wszystkiego posiada wbudowany 

samoczynny hamulec, a w ciągu 10 sekund 
osiąga przyspieszenie do 110." 
Specjaliści pytani o to, czy miotła pobija słynną 
Błyskawicę mówią: "nie". Dlaczego? 
 
- "Brakuje jej nieco precyzji lotu, a mknąc z 
największą szybkością nawet przy sprzyjającym 
wietrze, czujemy lekkie turbulencje, co na 
dłuŜszych lotach daje uczucie pewnego 
dyskomfortu..." - mówi specjalistka Sophie Hall. 
 

Autor - Guanabana
 

 
Bunt wi ęzienny  

 
 
 
JuŜ dawno dementorzy si ę 
sprzeciwili i odmówili współpracy 
z władzami. Teraz przyszła kolej 
na więźniów. Powstał pierwszy 
bunt w Azkabanie ! 
 
Przywódcami są znani 
śmierciorzercy, Malfoy i Goyle. Nie 
chcą zgodzić się na drastyczne pogorszenie się 
warunków w celach. Podobno powodem są nowe 
sprzątaczki. Pan Lucjusz mów: 

- Jeśli nie poprawią się 
warunki, będzie bunt. Tutaj jest 
brudniej niŜ w budzie u psa! 
Sprzeciwiamy się, aby wysoce 
połoŜeni śmiercioŜercy musieli 
mieszkać tutaj. 
Zapowiada się ostra walka, 
poniewaŜ nie ma inny 

ochotniczek na posady sprzątaczek w Azkabanie

. 
 

Autor: Rita 
 

Nowy teleturniej „Jak oni czaruj ą?”  
 

 
Od dnia 1VI2007 
czarodzieje na 
swoich telewizorach 
będą mogli ogl ądać 
nowy teleturniej pt. 
„ Jak oni czaruj ą?”.  
 
Teleturniej ten będzie 

poległ na między innymi na: Sporządzaniu 
eliksirów, rzucaniu zaklęć czy teŜ lataniu na 
miotle. 
Udział mogą brać wszyscy czarodzieje którzy 
czują się na siłach w tych właśnie dziedzinach. 
Nie oficjalnie dowiedzieliśmy się Ŝe wystartują teŜ 
nauczyciele z Hogwartu: Minewra Mcgonagall i 
Filius Flitwick.

 
Autor: Domino_Piotr 
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Mieszkanie z duchem

 
 
  
Czy mieszkać z duchem 
pod jednym dachem jest 
łatwo? Niektórzy próbują. 
Jedni z czystej ciekawości 
przygarniają go do siebie. 
Inni z ... miłości pragną 
powrotu ukochanej osoby. 

 
 
 
Nie wiele jest czarodziejów, którzy by znieśli 
obecność ducha w swoim domu cały czas. 
Jednak są śmiałkowie, którzy przetrwali wieki. 
Duchy nie pukają do drzwi. One pukają do serc i 
proszą o litość. tak mówi jeden z tych, którzy 
goszczą u siebie te postacie. Być czujny moŜe to 
ty będziesz następny

 
Autor: Rita 

 
Nowi wielbiciele  

 
 
Chłopiec, który 
przeŜył ma 
coraz wi ęcej 
wielbicieli. 
Zawiedzione 
nadzieje s ą 
pokładane teraz 
w nim. 
 
Ostatnio 
Ministerstwo 
Magii nie moŜe 
juŜ nic poradzić 
na ataki Sami - 

Wiecie - Kogo. Dlatego większość społeczeństwa 
magicznego zaczyna wierzyć w powodzenie 
Harrego Pottera. Młodzi wielbiciele rysują dla 
Wybrańca obrazki i obwieszają nimi swoje 
pokoje. Co na to sam zainteresowany? 
Prawdopodobnie nic nie wie. Bowiem spędza 
wakacje u swojego wujostwa. Anonimowy 
rówieśnik Ślizgon mówi: 
- On nie ma, za co być wielbiony! Ja za to 
pozbyłem się największego durnia w Hogwarcie, 
Albusa Dumbledora! Jednak musze się ukrywać. 
Za to powinni mnie podziwiać. Dobra ja idę, bo 
jeszcze mnie złapią - po czym szybko się 
deportował 

 
Autor  - Rita 

 
Kosmiczne miotły  

 
 

 
Ostatnio producent Nimbusów 
oświadczył, Ŝe będą 
produkowane miotły mog ące 
dolecie ć na ksi ęŜyc. 
 
Wypowiedział się: 
- Mamy zamiar 
zrewolucjonizować rynek 
miotlarski. Miotły latające na 
księŜyc będą takŜe w opcji 

rodzinnej. Całość będzie bezpieczna i wygodna. 
Zbudujemy takŜe ośrodki wczasowe na miejscu. 
Miejmy nadzieje, Ŝe miotły sprostają 
wymaganiom klientów. JuŜ jeden zadeklarował 
kupno. 
 
- Ciekawe, czy na księŜycu będzie się moŜna 
ukryć? MoŜe uda mi się wyrwać tym dementorom 
- mówi Lucjusz Malfoy

.  
 

Autor: Rita 
 

Olbrzymy atakuj ą! 
 
 

Jak wiemy Voldemort 
zbiera swoich 
zwolenników. Dzisiaj 
rano doł ączyły do 

niego niektóre olbrzymy. ,,Przespacerowały'' 
się one przez miasto Zakopane siej ąc 
zniszczenie i panik ę wśród mugoli. 
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Czy nie udało się zapobiec temu nagłemu 
wtargnięciu olbrzymów? Nie wiemy, a i pan 
minister odmówił nam udzielenia wywiadu. 
Czy to znaczy, Ŝe ministerstwo jest bezsilne 
wobec Voldemorta? 

Czy nikt nie jest juŜ w stanie nas ochronić? 
 
Całą nadzieję pozostaje nam pokładać teraz w 
''chłopcu który przeŜył'' - HARRYM POTTERZE

. 
 

Autor: lilly_evans 
 

 
 

Korupcja w Ministerstwie Magii  
 

  
Niedawno do moich uszu dotarła plotka, 
jakoby zacna pracownica Ministerstwa Magii, 
Dolores Umbridge miała wzi ąć łapówk ę. 
Dawcą miał by ć znany przest ępca Draco 
Malfoy. 
 
W Ministerstwie Magii afera pędzi aferę. Starszy 
sekretarz Ministra Magii, Dolores Umbridge 
podobno wzięła łapówkę. Jeden z jej byłych 

uczniów miał jej ją dać w 
zamian za moŜliwość 
pojawienia się w 
specjalnej Brygadzie 
Inkwizycyjnej. Sama 
osądzana nie chce 
zabierać głosu w sprawie.

 
                                     Autor: Rita 

 
 
 

Nowy dom w Hogwarcie ! 
 

 
Pani Minerwa McGonagal 11.05 
ogłosiła, i Ŝ w Hogwarcie ma si ę 
pojawi ć jeszcze jeden dom imienia 
Harrego Pottera. 
 
Wszyscy są jednocześnie zdziwieni, 
ale takŜe zadowoleni z takiej decyzji. 
Pani Minerwa komentuje to tak: 
 
Pan Potter co prawda nie jest jednym 
z załoŜycieli, ale na pewno nikt się nie 
pogniewa jeśli dom w Hogwarcie nazwiemy od 
jego imienia i nazwiska. Po pierwsze on Hogwart 

traktował jak swój dom, a po drugie 
jesteśmy mu winni podziękowania za 
zasługi nie tylko dla szkoły, ale dla 
całego społeczeństwa czarodziejów'' 
 
Przeprowadziliśmy sonde wśród 
czarodziejów z której wynika, Ŝe aŜ 
79% jest za tym, aby taki dom powstał. 
na łamach tego pisma chcę 
pogratulować panu Potterowi i Ŝyczyć 
by decyzja pani McGonagal została jak 

najszybciej wprowadzona w Ŝycie!

 
 

Autor: lilly_evans 
 

Mundungus przerzuca si ę na naczynia  
 

 
Z zaufanych źródeł dowiedzieli śmy si ę o 
odwa Ŝnej kradzie Ŝy. Sprawc ą 
podobno jest Mundungus. 
 
Ostatnio ten złodziejaszek 
został zatrzymany, gdy usnął w 
jednym z kominków Hogwartu. 
Został wtedy przyłapany na 
nielegalnym przemycaniu roślin 

usypiających. Teraz zacni kryminmagicy z 
Ministerstwa Magii skojarzyli tą barwną 
postać z innym przestępstwem. Z 
Magicznego Muzeum w Wielkiej Brytanii 
skradziono wartościowe naczynia 
pochodzące z epoki neolitu. Według 
kryminomagika, Mundungus rozszerza 
swój zasięg i prawdopodobnie ukrywa się 
teraz na terytorium Czech lub Francji. 
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Ministerstwo Magii jest bezradne, wypowiada się 
Percy Weasley: 
 
- Nasze Ministerstwo Magii nie moŜe nic 
poradzić. Teraz po odzyskaniu władzy Sami - 
Wiecie - Kogo współpraca między państwami 
podupadła. 

Miejmy nadzieje, Ŝe Mundungus zwróci 
wartościowe naczynia i odda się w ręce władz 
lub, Ŝe specjalna grupa aurorów go znajdzie. 
 

Autor: Rita

 
Czarowizja - bez Polski  

 
 
Polscy 
reprezentanci 
wystepuj ący 
podczas Czarowizji 
nie przedostali si ę 
do finału. 
 

Zespół "De DŜet Zet" niestety, ku utrapieniu 
polskich czarownic i czarodziejów, nie pokonał 
rywali. W wypowiedzi dla naszego specjalnego 
reportera mówi Sarah: 
- Niestety nasze magiczne zdolności nie 
wystarczyły by podgrzać atmosferę.

 
 

Autor: Rita 
Coraz wi ęcej tirów  

 
 

 
Ostatnio zaniepokojeni 
mieszka ńcy angielskiej 
wioski, zamieszkanej tylko 
przez czarodziejów, zaczynaj ą 
się skar Ŝyć na przeje ŜdŜające 
nieopodal TIRY 
 
Wielkie cięŜarówki co prawda nie zatrzymują się 
w miasteczku lecz przejeŜdŜają i zakłócają 
spokój. Właścicielka popularnego pubu mówi : 
 
- Moi klienci nie mogą spokojnie napić się, ciągle 
przeszkadza im hałas na drodze. Poza tym okna 

są ciągle brudne od tego kurzu! Jak mają 
tędy jeździć to czemu ma nie być 
porządnej drogi? 
 
Ministerstwo Magii zdesperowanych 
mieszkańców odsyła do mugolskich władz, 
które mają być odpowiedzialne za budowę 

autostrad. Niestety, na kaŜdej nie magicznej 
mapie na próŜno szukać Hogsmedae i cięŜko 
przypuszczać aby ktokolwiek podjął się 
nieistniejącej inwestycji

 
Autor: Rita 

 
Yeti w Afryce  

 
 

 
Ostatnio słycha ć tu i tam plotki 
o tym, Ŝe Gilderoy Lockart, 
wypuszczony ju Ŝ z Szpitala 
Świętego Munga, podró Ŝując 
po Afryce napotkał nieznan ą 
odmian ę Yeti!  
 
Poproszony o wypowiedzenie się 
na ten temat stwierdza: 
 
- Tak, utrzymuje, Ŝe widziałem 
Yeti w Kongo. MoŜecie mi zaufać. 
Tak znany czarodziej po co 
miałby okłamywać opinie 
publiczną? Zresztą niedługo 

będziecie mogli przeczytać o 
tym wszystkim w mojej nowej 
ksiąŜce - " Moja Afryka". Jest 
to dzienniczek z tej 
fascynującej wyprawy. 
 
Zagorzali fani juŜ oczekują 
następnego bestselleru. 
 
- Nie wierzcie temu oszustowi! 
On tylko tak mówi by 
przypomnieć o sobie światu. 
Mnie i mojemu koledze pod 
koniec roku szkolnego 
próbował wymazać pamięć. 
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Dlatego wylądował w szpitalu - mówi jeden z 
byłych uczniów pana Gilderoya, Ronald Weasley. 
 

Miejmy nadzieje, Ŝe jednak ksiąŜka się ukaŜe i 
Ministerstwo zaakceptuje odkrycie tego znanego 
człowieka. 
 

Autor: Rita
 

 
Malfoy - gajowym?  

 
 
Po niedawnej nowinie o 
wyrzuceniu Malfoya ze 
szkoły, kr ąŜą plotki, i Ŝ 
Draco b ędzie mógł 
zostać w Hogwarcie. 
JuŜ nie jako ucze ń, ale 
jako gajowy. 

 

Rubeus Hagrid zamierza zrezygnować z roli 
gajowego, aby móc bardziej zaangaŜować się w 
pracę nauczyciela opieki nad magicznymi 
stworzeniami. 
 
,,Draco byłby świetnym gajowym. W końcu juŜ w 
pierwszej klasie odwiedził Zakazany Las i od 
razu go pokochał, szczególnie centaury.'' - mówi 
Hagrid.

 
Autor: lilly_evans 

 
Kolejne odkrycie magohistoryczne!  

 
 
 
Magohistorycy wpadli na trop 
kolejnej afery, gdzie magia wplata 
się w losy historii. 
 
Tym razem magohistorycy przeszukali 
zrujnowany dom Gauntów i znaleźli 
ich dziennik rodzinny. Oto intrygujący 
cytat: „Wladca Gaunt pojechał do 
Polski, gdzie rzucił na Króla  
 
 

 
 
 
Bolesława Krzywoustego zaklęcie 
Imperius by ten wprowadził zasadę 
senioratu. Doprowadziło to do rozbicia 
dzielnicowego i śmierci tysięcy Mugoli. ”. 
 
Wladca Gaunt znajduje się obecnie na 
liście najgroźniejszych czarodziejów 
świata. Pierwsze miejsce nieprzerwalnie 

naleŜy do Lorda Voldemorta. 

 
Autor: Domino_Piotr 

 
Agresja i zagro Ŝenie!  

 
 
Ze względu na du Ŝą 
agresje aurorów w 
Anglii, działalno ść 
śmiecio Ŝerców 
przeniosła si ę za 
granice. Nastało 
prawdziwe zagro Ŝenie. 
 
Najbardziej zagroŜonymi 

państwami są między innymi: Norwegia,  
 

 
 
 
Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, 
Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Polska, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Austria i 
Niemcy. Łącznie 18 krajów. 
 
Najgorsza sytuacja panuje w Rumuni i Czechach, 
a znośnie jest w Szwecji, Finlandii, Polsce i 
Niemczech poniewaŜ w tych właśnie krajach 
wytępiono prawie wszystkich śmiecioŜerców.

 
Autor: Domino_Piotr 
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Mundungus zaklinowany  

 
 

7.05 około godziny 8 rano 
pani Minerwa McGonagal 
próbowała przedosta ć się 
na ulic ę Pokątną 
uŜywając sieci fiuu; nie 
mogła jednak zrealizowa ć 
podró Ŝy, bo kto ś 
blokował jej kominek .  
 

Po paro godzinnej akcji wyciągnięto Mandagusa 
Fletchera, który był zawieszony pomiędzy 
kominkiem pani McGonagal , a tym na ulicy 
Pokątnej. 
 
Okazało sie, Ŝe to z powodu snu, który go nagle 
ogarnął. Jak donosi rzecznik biura 
dyrekcji sieci fiuu, tę śpiączkę 
spowodowały rośliny, które pan 
Fletcher miał w tym czasie przy 
sobie. Rośliny te zdobył zapewne 
nielegalnie, czym zajął się juŜ 
odpowiedni wydział w 
ministerstwie. Udało nam się 
jednak porozmawiać z panem 
Mandagusem: 
 
* Dzień dobry. Jak pan si ę 
czuje?  
 
M.F: Teraz juŜ całkiem nieźle No, ale 
przynajmniej dobrze się wyspałem. 
 
* Czy to prawda , Ŝe rośliny wywołuj ące sen 
nabył pan nielegalnie?  

M.F: AleŜ oczywiście, Ŝe nie. Dano mi je 
podstępem. Pamiętam jego fałszywą buźkę, to 
był na pewno dementor. 
 
* Dementor???  
 
M.F: Teraz sobie przypominam..To był Sami- 
Wiecie -Kto tylko w przebraniu. Od razu mi się 
wydawało, Ŝe gdzieś go juŜ widziałem. 
 
* Więc twierdzi pan, Ŝe to sam Voldemort 
wręczył panu fasolki?  
 
M.F: Tak miałem je dostarczyć niejakiemu 
Severusowi Snap'owi. Znacie takiego bo ja nie 

kojarzę? 
 
* To jeden z poszukiwanych 
śmiercio Ŝerców? 
 
M.F: Naprawdę? Wydawało mi się, Ŝe 
on grał na basie w Fatalnych 
Jędzach..... O kurcze idą ci z 
ministerstwa. To ja znikam... 
 
Po chwili juŜ go nie było. Z nieoficjalnych 
źródeł wiemy, Ŝe ministerstwo sądzi, iŜ 

on takŜe jest śmiercioŜercą. Wielu jednak sądzi, 
Ŝe był pod wpływem zaklęcia imperius. Na razie 
nie został jeszcze wezwany na rozprawę co 
pewnie nie długo nastąpi. Wszyscy są ciekawi 
gdzie teraz Mandagus się  
ukrywa? 

 
Autor: lilly_evans 

 
Draco Malfoy wyrzucony z Hogwartu 

 
 
 

Śmieco Ŝerca Draco 
Malfoy został 
wykre ślony z dalszej 
nauki w Hogwarcie. 
Powodem było 
śmieco Ŝerstwo i 
podpalenie 
Hogsmedae. 

 

 
-Po przeczytaniu dwóch artykułów w waszej  
znakomitej gazecie nie mamy wątpliwości Ŝe jest  
śmiecioŜercą, niedawno teŜ dowiedzieliśmy Ŝe 
stoi teŜ za podpaleniem Hogsmedae - 
powiedziała dla naszej gazety dyrektor Hogwartu 
Minewra McGonagall. 
 
OskarŜony przyznał się do podpalenia wioski, 
grozi mu nawet 2 lata w Azkabanie

 
 

Autor: Domino_Piotr 
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Krzywym Okiem  
 
 
Dlaczego Dudley złamał nogę gdy grabił liście. 
- Bo spadł z drzewa. 
 
Harry dał się zaciągnąć na spotkanie z Luną: 
- Czy odprowadzisz mnie do dormitorium, Harry? 
- Tak, wzrokiem... 
 
 
W przerwie zajęć Neville siedzi nad jeziorem i 
łowi ryby. Podpływa do niego krokodyl: 
- Biorą? 

- Nie 
- To olej ryby, chodź się wykąpać! 
 
Ron wybrał się z Harry’m do mugolskiego zoo: 
- Harry,  dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas 
patrzy?! 
- Uspokój się, to dopiero kasa… 
 
Harry podchodzi do sypialni dziewcząt: 
- A ty do kogo młody człowieku - pyta starsza 
siódmoklasistka 
- A kogo byś mi poleciła?

 
 

*** 
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