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Witch, please
W tym numerze:
Lubisz czytać? Kręcą Cię
opowiadania lub zwyczajnie
kochasz literki? Wszystko to a nawet więcej - znajdziesz w
tych artykułach:
Zapomniane Osobistości

Sucharki Kowalskiego

Jesteś głodny ciekawostek?
A może wolisz soczyste
ploteczki? Kręcą Cię wykresy?
Zajrzyj tutaj:

Salem na gorąco
Ankiety

Przegląd Salem

Wampirze Opowieśći:
Letni Romans
Kącik motywacyjny

Wywiady
Urokliwy poradnik

Chcesz wiedzieć co Cię czeka?
Kochasz zdobywać punkty?
Zajrzyj tutaj:

Rozrywka
Horoskop
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Przegląd Salem
Od rozpoczęcia IV Roku Szkolnego minęły już całe trzy tygodnie. Fantastyczne i
różnorodne kursy umilają Wam czas w ciągu tygodnia. Jednak nie tylko one!
Opowieści spod Muchomora, które odbywały się w pierwszym tygodniu zajęć,
cieszyły się niemałą popularnością! W tym roku, mogliście decydować o losach
Pania Niuchacza. Kto w następnym roku będzie bohaterem opowieści? Tego nie
wie sama Rada Szkoły!
W drugim tygodniu, jak co roku, w Wielkiej Sali Salem królowały
wszędobylskie Gargulki! Podczas tej edycji profesorowie postarali się z karami wieczorami Wielka Sala była naprawdę barwna! Spójrzcie sami!
[18:00:24] Tancerka_prof_Salvatore: *Kłania się najwspanialszej Radnej Cane i głaszcze
Nicolasa po sadełku*
[21:18:00] Fenyloalanina_Shepherd: *Tańczy wokół profesora Salvatore*
[21:33:20] Arsenicyna_Pipes: *Podstawia nogę Klarze*
[21:39:26] Klara_Sing: [Grzebie w trupie i wyciąga śledzionę.]
[20:50:29] Podnozek_prof_Salvatore: *Masuje Raven Cane plecki* *Wielbi dyrektora Nicolasa*
[17:24:05] Adenozynotrifosforano_Adams: Dobry
[17:51:46] Zjadam_Nicolasa: [kłania się najpiękniejszej Radnej Cane i kłania się w pas Chazowi]*
[20:49:03] Fotel_Wampirologa: *kładnia się najsłodszej Radnej Cane*

Uczniowie także nie próżnowali! Wyrafinowane rymy w odach zachwycały
wszystkich czytelników! Śmiechom nie było końca! Podczas Sabatu Czarownic
poznaliśmy nazwiska uczniów, którzy postanowili wziąć obowiązki prefektów
oraz gwardzistów na swoje barki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
wytrwałości!
Kolejne dni także przyniosły nam wiele radości oraz punktów. Wycieczka na
Pokątną, ognisko zapoznawcze aż w końcu rozpoczęliśmy standardowe gry
tygodniowe: Błyskawicę, Króla Pottera oraz Pączki Kowalskiego! Serdecznie na
nie zapraszamy - to świetna okazja aby zdobyć kilka punktów.
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Przegląd Salem
Wolicie zbierać punkty w weekendy? Nic straconego! W najbliższy
zaplanowane zostały huczne urodziny Harry'ego Pottera! Pod
opieką dyrektor Vallar oraz dyrektor Navier, dostaniecie możliwość
wykazania się swoją wiedzą i kreatywnością! Szczegóły dostępne są
pod tym linkiem - klik!
Zachęcamy także do wzięcia udziału w IV edycji Międzyszkolnej Olimpiady
"Sokrates" przygotowanej przez May Momente! Regulamin oraz terminy
dostosowane do naszej placówki odnajdziecie tutaj - klik!
Rada Szkoły zapewnia - to nie wszystkie zabawy i wydarzenia, które zostały
zaplanowane na ten rok szkolny! Jednak nie zdradzajmy wszystkiego od razu! Być
może większość z Was lubi niespodzianki?
Zostańcie jeszcze chwilę przy podsumowaniu! Redaktor Naczelne przygotowały dla
Was mały konkurs z okazji 10, letniego wydania Życzymy miłych wakacji oraz
przyjemnej lekt Podczas czytania gazetki otwierajcie oczy szeroko albowiem na jej
stronach zostało ukryte dziesięć kół ratunkowych! Aby zdobyć dodatkowe punkty,
należy
je
odszukać
i
wysłać
odpowiedź
na
maila
redakcji witchplease.gazetka@gmail.com. Jednak to nie koniec Waszego zadania!
Osoby, które zdecydują się wysłać projekt własnego koła ratunkowego zostaną
nagrodzone dodatkowymi punktami! Wysyłając mail, pamiętajcie o podpisaniu się
imieniem, nazwiskiem oraz domem! Czas na przesłanie kończy się z dniem 15.08.
Powodzenia!

oto koło, którego nal
eży szukać!
Życzymy miłych wakacji oraz przyjemnej lektury,
Ellen Winslow & Raven Cane
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Salem na Gorąco
Kochani Salemowicze!

Witajcie, Kochani! W tym roku połowa dotychczasowego składu została zmieniona,
jednak nasze ploteczki nadal będą trzymać najwyższy poziom! Zapraszamy do
czytania. <3

Wakacyjna morska bryza
Wielu z Was zastanawia się, co też takiego czuć od razu po
wejściu do sali lekcyjnej numer 2. I nie, nie są to lekarstwa czy
też trucizny z Kursu Aurorskiego! Nasi specjalni wysłannicy
dowiedzieli się, że jest to… oddech prof. McGreena! Czyżby
nasz kochany profesorek wziął się za siebie i zaczął niwelować
przykry zapach wydobywający się z jego ust po zjedzeniu
cziperków cebulowych? Dokładnie tak! Teraz w sali czuć tylko
morską bryzę!

Klapki dyrektor Cane

To jest już legenda. O nich będą pisać poematy rycerskie
i wychwalające ich wielkość. Każdy uczeń, pracownik i
gość w Salem wie o nich wszystko. A są to… klapki Raven
Cane! Prawdopodobnie zostały one wykonane z resztek
żelków, cziperków i chrząstek zmarłych uczn… osób w tej
placówce. Otulone złotymi akcentami ze skarbów
skradzionych przez Niuchacza aka Małego Smroda.
Dookoła nich unosi się mgiełka o zapachu cheddara.
Jednak należy im się szacunek! Pamiętajcie o tym, bo
jeśli nie to dostaniecie nimi w zęby.
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Salem na Gorąco
Nadnaturalne moce
Nasza uczennica, Gwen Shepherd aka owcza mama, ma
różne moce. Jedną z nich była walka na ŁOBSCURO.
Jednak nie o tym dzisiaj! Pewnego razu w Wielkiej Sali
dotknęła Niuchacza, który… puścił bąka! Nie wiadomo po
kim Krukonka odziedziczyła te umiejętności, jednak jedno
jest pewne - nie pozwólcie, aby was dotykała! Poniżej
prezentujemy to zdarzenie:

[12:03:58] Gwen_Shepherd: *Tyka Niuchacza*
[12:04:08] Pan_Niuchacz: [Puszcza bąka]

Drinki z paprotką
W naszej szkole atmosfera często jest tak gorąca, że Puchoni
czują się jak ziemniaki w ognisku. Temperatury nie sprzyjają temu
wszystkiemu, dlatego też garstka Ślizgonów otworzyła swój
stragan z zimną lemoniadą z sokiem z węgorza i zmiksowaną
paprotką. Serdecznie polecamy, gdyż gasi pragnienie i ochładza!
Jedynym minusem jest to, że można się od niej uzależnić.
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Salem na Gorąco
Miłość jest jak piach w oczach - nic nie widać
To powinno znajdować się w jakimś miejscu w Wielkiej
Sali. Ostatnio dużo osób zauważyło, że dyr. Navier lubi
sobie poromansować! Przez to nie zauważa sporo rzeczy,
które rozgrywają się dookoła niej. Najbardziej nie widzi
tego, że powinna rzucić błyskotkami! Dlatego też
przypominamy o tym i ostrzegamy przed zalotami naszej
ukochanej dyrektorki. Pamiętajcie, dostać piachem w
oczy nie jest miło!

To by było na tyle, nasze kochane Żuczki!
Pamiętajcie, wielkie siostry patrzą i zawsze znajdą łatwą ofiarę!

Siostry plotkary,
Noniś i Liliś <3
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Zapomniane Osobistości
W Świecie Magii są osoby, o których mówi się codziennie, a ich nazwisko przewija
się w co drugiej rozmowie. Często twierdzi się, że nazwisko czyni z człowieka kogoś
ważnego i wpływowego, ale są też ludzie, którzy mimo że noszą sławne nazwisko,
coś znaczą i mają wpływy, to często bywają zapomniani. I to właśnie im jest
poświęcony ten artykuł. Zaczniemy od wybitnej, kobiecej postaci.

Ta czarownica była znana jako szefowa Departamentu
Przestrzegania Prawa Czarodziejów w Ministerstwie
Magii oraz członkini Wizengamotu. W pamiętnym,
dyscyplinarnym przesłuchaniu Harry’ego Pottera w
1995 roku była nie tylko jednym z oskarżycieli, ale także
przewodniczącą. Czy już wiecie, o kim mowa? Jeśli nie,
to już spieszę - oto madame Amelia Susan Bones.

Amelia Bones przyszła na świat w latach 70. XX wieku, jednak nie nacieszyła
się długo pełną rodziną, bowiem podczas I Wojny Czarodziejów Lord
Voldemort zabił jej rodziców, a śmierciożercy brata z żoną i jego dziećmi.
Ta młoda czarownica miała ogromne szczęście, że przeżyła... Dorastała w
ukryciu, by mając 11 lat, trafić do Hogwartu. Tiara Przydziału umieściła ją w
Hufflepuffie i pod herbem tego domu kształciła się na dobrą czarownicę,
uzyskując dobre wyniki. Po ukończeniu edukacji rozpoczęła pracę w
Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów, gdzie zajmowała się
wymierzaniem kar czarodziejom, którzy za nic mieli ogólnomagiczne zasady.
Wraz z upływem lat zyskiwała coraz większe uznanie wśród
współpracowników, aż ostatecznie w 1990 r. nowy Minister Magii, Korneliusz
Knot, mianował ją szefem tego Departamentu.
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Zapomniane Osobistości
Nimfadora Tonks w rozmowie z Harrym Potterem przed jego przesłuchaniem
w Ministerstwie Magii, mówiła o madame Bones:
“(...) to równa babka. Jest w porządku, wysłucha twoich wyjaśnień.”
Uczciwość, sprawiedliwe podejście oraz dopuszczanie każdego do głosu
podczas rozpraw sądowych odróżniało ją od Korneliusza Knota. Amelia jako
jedna z niewielu urzędniczek Ministerstwa wierzyła w powrót Lorda
Voldemorta i nie ulegała nagonce skierowanej w stronę Pottera oraz
Dumbledore’a. Była to poważną i mądrą kobietą, której nic nie
powstrzymywało w kierowaniu się sumieniem i prawdą oraz w wyrażaniu
własnych opinii, choćby były sprzeczne z tymi ogólnie przyjętymi
Amelia była nie tylko wykształcona, ale i odważna,
o czym świadczy zacięty pojedynek z Lordem
Voldemortem tuż przed jej śmiercią. Członkowie
Zakonu Feniksa określali madame Bones jako
jedną z najpotężniejszych czarownic swojego
czasu i podkreślali, że jej nieobecność będzie
odczuwana przez wszystkich czarodziejów.
Jej śmierć wstrząsnęła także Korneliuszem Knotem i Horacym Slughornem,
którzy nie spodziewali się tego, że Lord Voldemort odważy się zaatakować
tak wybitną i dobrze chronioną czarownicę. Albus Dumbledore mówił o niej
jako o bardzo zdolnej kobiecie, która w trudnej sytuacji mogłaby pokierować
nawet Ministerstwem.
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Zapomniane Osobistości
Na zasadzie przeciwieństwa chciałabym drugą część
artykułu poświęcić mężczyźnie, który zastąpił Amelię
Bones na jej stanowisku szefa Departamentu
Przestrzegania Prawa Czarodziejów - Piusowi
Thicknesse. W momencie wstąpienia na ww. stanowisko
musiał być bardzo doświadczonym i wpływowym
człowiekiem, skoro Rufus Scrimgeour zdecydował, że to
właśnie on będzie następcą madame Bones.
Pius Thicknesse urodził się w magicznej rodzinie, a następnie ukończył
Hogwart i rozpoczął pracę w Ministerstwie Magii, gdzie z czasem osiągnął
wysoką pozycję i po powrocie Lorda Voldemorta stał się celem
śmierciożerców. Corban Yaxley mówił o nim: “Jako Szef Departamentu
Przestrzegania Prawa, Thicknesse ma regularny kontakt nie tylko z samym
Ministrem, lecz także z wszystkimi szefami departamentów w Ministerstwie
Magii”. W ramach planu przejęcia Ministerstwa Magii przez Voldemorta i jego
zwolenników latem 1997 roku na Piusa została rzucona klątwa Imperius, choć
wymagała ona ogromu starań i wysiłków. Pozycja Thicknesse’a w
Ministerstwie ułatwiła Czarnemu Panu przejęcie całej instytucji. Mężczyzna
robił wszystko, aby pomóc Voldemortowi w osiągnięciu celu i doprowadzeniu
do rezygnacji ówczesnego Ministra Magii, Rufusa Scrimgeoura.
Po upadku Ministerstwa Magii na początku sierpnia 1997 roku kontrolę nad
instytucją przejął Voldemort, a nowym Ministrem Magii został ogłoszony
właśnie Pius Thicknesse.
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Zapomniane Osobistości
Jako nowomianowany, najwyższy rangą urzędnik
w pierwszym oświadczeniu powiedział: “(...)
obiecuję przywrócić tej świątyni tolerancję,
niegdziesiejszą chwałę. Dlatego poczynając od
dziś, każdy pracownik powinien się zgłosić do
weryfikacji.
Oczywiście nie musi się obawiać, jeśli niczego nie ukrywa", co świadczy o nim jako
o dobrym mówcy, który niekoniecznie głosi dobre rzeczy. Za namową Voldemorta
Pius wprowadził nowy system w Ministerstwie, który był bardziej zgodny z
ideologią śmierciożerców. Do zmian można zaliczyć m.in. zastąpienie Fontanny
Magicznego Braterstwa posągami czarodzieja i czarownicy siedzących na tronie z
mugoli, szlam i charłaków.
Thicknesse’a można określić jako złą osobę, jednak
byłby to zbyt pochopny osąd, bowiem będąc
poddanym działaniu Imperiusa nie kontrolował swoich
czynów. Był tylko marionetką Lorda Voldemorta. Nie
wiadomo, jak potoczyły się jego losy po śmierci Toma
M. Riddle, jednak prawdopodobnie jako osoba
działająca pod wpływem klątwy ubezwłasnowolnienia
nie został postawiony przed sądem.
Zarówno Amelia Bones, jak i Pius Thicknesse to wybitni czarodzieje, którzy
nigdy z własnej woli nie porzuciliby własnych przekonań i wierzeń. Ich zasługi i
starania dotyczące zachowania autonomii zasługują nie tylko na uznanie, ale i
pamięć.
Lily Carter-Stewart
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Urokliwy poradnik
Jak utemperować swoje niesforne loki?

Nie od dziś wiadomo, że czarownice i czarodzieje starają się poprawić swoje
nieposkromione włosy oraz brody. Rzucają zaklęcie jedno za drugim i tylko
pogarszają ich stan. Zamiast wpadać w rozpacz i przymierzać azkabańskie
kostiumy więzienne jak Bellatrix, my wiemy, jak się tym zająć! Podam Wam
domowy sposób przyrządzenia lepszej wersji, również dla rudych ;). Eliksir
jest prosty w wykonaniu, a cała procedura ważenia zajmuje tylko jeden dzień!

Rzeczy potrzebne:
- wazelina (najlepiej tą francuską),
- dwa liście Gomas Barbadensis,
- włos smoka azjatyckiego,
- najmniejszy listek Mandragory,
- sok z figi abisyńskiej.
- pukiel Twoich włosów.
- różdżka,
- cynowy kociołek.
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Urokliwy poradnik
Przygotowanie:
Postaw cynowy kociołek tak, aby się nagrzał i rozpuść w nim wazelinę.
Mieszaj do zniknięcia wszystkich grudek, dodaj listek Mandragory i
pocięte w paski liście Gomas Barbadensis. Pukiel włosów musi zostać
odcięty na 3 dni przed zrobieniem eliksiru. Połącz włosy smoka ze swoimi
supłem, który na pewno się nie rozwiąże. Dodaj do eliksiru. Warz przez
następne 12 godzin w mroku. Po tym czasie dolej sok z figi abisyńskiej i
wymów zaklęcie „Memori capillum”. Odstaw kociołek na następne 12
godzin na słońce. Gdy już uporasz się z tym wszystkim, otrzymasz
złotawą maść, która idealnie uformuje Twoje włosy lub brodę w elegancki
sposób. Nie ma żadnych skutków ubocznych dla rudych osób, więc
również one mogą w końcu opanować swoje gniazda na głowie. Do tego
pachnie zniewalająco! Wszystkie czarownice i czarodzieje będą używać
tego eliksiru, gwarantuję Wam to!

Nadia B-Rabbit
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Liviette Weasley: *Dziewczyna weszła do
pokoju i usiadła w swoim ulubionym fotelu.
Naszykowała różowe pióro i notatnik. Dla
swojego gościa przygotowała wygodne
siedzenie, przy którym stał mały stoliczek.
Znajdowała się na nim szklanka wody oraz
trochę słodkości.*

Pełnię funkcję dyrektora szkoły, opiekuna
Ravenclaw, a także prowadzę kurs
związany z wróżbiarstwem o nazwie
''Dywagacje Dywinatora''. Wcześniej byłem
uczniem Salem przez 3 lata szkolne. Co
więcej mógłbym o sobie powiedzieć…
Interesuję się oczywiście wróżbiarstwem,
zielarstwem oraz, co niewiele osób wie,
Nicolas Cane: *Wkroczył do pomieszczenia, czarną magią.
jak zawsze trzymając pod ręką jakieś
papiery. Rozsiadł się wygodnie i odłożył Liv: *Otworzyła szeroko oczy na wzmiankę
papiery na bok.*
o zainteresowaniach swojego profesora
związanych z czarną magią. Zapisała
Liv: Witaj, nazywam się Liviette Weasley i odpowiedź w notatniku i upiła łyk wody.*
mam zaszczyt przeprowadzić z Tobą Właśnie trwa czwarty, tym razem
wywiad do naszej szkolnej gazetki! wakacyjny rok szkolny w Salem. Aktywnie
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia!
angażujesz się w jej życie od samego
początku. A właśnie… Jak zaczęła się
Nico: *Poprawił okulary i uśmiechnął się do Twoja przygoda ze Szkołą Magii Salem?
rozmówczyni.* Witam, bardzo mi miło, że Jak wspominasz swoje początki?
zostałem zaproszony.
Nico: *Uśmiechnął się na to pytanie i sam
Liv: Każdy w naszej szkole Cię dobrze zna, również upił łyka wody, a potem spojrzał
jednak możesz powiedzieć kilka słów o zamyślony gdzieś w przestrzeń.* Właściwie
sobie, tak na początek!
trafiłem do tej szkoły przez przypadek,
zbombardowany obrazkami reklamowymi
Nico: Kilka słów o sobie, ach...Cóż.
na pewnej stronie.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Na początku byłem dość zagubiony,
praktycznie z nikim nie rozmawiałem, ale
pracowałem ciężko, aby mieć jak najlepsze
wyniki w nauce i potem już dość szybko
''wkręciłem
się''
w
towarzystwo,
wykorzystałem po prostu okazję, by dać się
poznać. Przestałem być takim dzikusem.
Przekonałem się, że to naprawdę przyjazne
miejsce.

Trafiłem do tego pierwszego i jestem z tego
bardzo zadowolony, ponieważ przez te trzy
lata naprawdę związałem się z Kruczkami.

Liv: Przywiązanie do Ravenclawu widać
nawet po funkcji, którą pełnisz! Jesteś
opiekunem Krukonów. Co Cię skłoniło do
podjęcia
się
odpowiedzialności
za
wprowadzenie pewnej grupy nowych uczniów
w atmosferę Salem? Czy jest to ciężka
Liv: *Zaśmiała się na słowa o bombardowaniu praca?
obrazkami przez społeczność Salem.* Wszyscy
się widocznie bardzo zaangażowali w Akcję Nico: Właściwie ciężko mi określić, co mnie do
Reklama! *Odstawiła szklankę z wodą na tego skłoniło. Gdy tylko otrzymałem
stoliczek i zadała kolejne pytanie.* Pierwszą, propozycję przejęcia tej funkcji po prof.
istotną chwilą w życiu każdego nowego Rythel, od razu się zgodziłem. Myślę, że to
ucznia jest ceremonia przydziału. To ważny wiąże się właśnie z tym jak bliski Ravenclaw
moment dla każdego z nich, w końcu koledzy jest mojemu sercu. Wiele się nauczyłem przez
z domu stają się ich rodziną, tam zawierają te 3 lata i chciałem po prostu pielęgnować te
pierwsze znajomości. Pamiętasz może swój wartości. A czy to ciężka praca? Dla mnie nie.
przydział i emocje mu towarzyszące? A może Oczywiście wiąże się to z wieloma
wcale się nie stresowałeś, bo byłeś pewny, do obowiązkami, trzeba też zadbać o
którego domu trafisz?
odpowiednią
motywację
dla
moich
podopiecznych, ale dla mnie jest to raczej
Nico: Oczywiście, pamiętam jakby to było ciekawe wyzwanie i satysfakcja, a nie ciężka
wczoraj. Na pewno się nie stresowałem, praca.
byłem po prostu podekscytowany.Nie było
domu, do którego nie chciałbym trafić, ale na
pewno liczyłem na przydział do Ravenclaw lub
Slytherinu.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Liv: Myślę, że Krukoni mogą być dumni i
szczęśliwi, mając Cię za opiekuna! *Dodała i
przygryzła ciasteczko. Zapisała słowa swojego
gościa i zerknęła na kolejne pytanie na liście.*
Jak już wspomniałeś, przedmiot, którego
nauczasz, to Dywagacje Dywinatora, czyli
wróżbiarstwo. Dlaczego wybrałeś akurat tę
dziedzinę magii spośród wszystkich?
Nico: *Aż klasnął w dłonie, a potem zaśmiał się
cicho.* Na to pytanie czekałem.
Wróżbiarstwo jest dziedziną magii, która
stała się dla mnie prawdziwą pasją. Gdy
przyszedłem do tej szkoły na swój pierwszy
rok nauki,
zupełnie się tego nie
spodziewałem. Już od pierwszych zajęć
przekonałem się, jaki to ciekawy i
fascynujący przedmiot. Z biegiem czasu
zacząłem ''doszkalać'' się także na własną
rękę, czytać wiele książek związanych
właśnie z dywinacją i jej różnymi metodami,
a gdy przyszedł czas na zgłoszenie
wakacyjnego kursu, wiedziałem że chcę
zarażać tą pasją innych i pokazywać im, że
wróżbiarstwo nie jest żadnym nudnym
gapieniem się w kryształową kulę i że każdy
może zostać dywinatorem, o ile wie w jaki
sposób uruchomić swoją wyobraźnię.

Liv: W końcu na tym polega praca
prawdziwego nauczyciela: na przekazywaniu
wiedzy i zarażaniu pasją swoich
podopiecznych. *Sięgnęła pamięcią do
pierwszych zajęć ze swoim gościem i
uśmiechnęła się pod nosem na myśl o nich.
Zerknęła na notatnik w poszukiwaniu kolejnego
pytania.* Zacząłeś swoją przygodę jako
uczeń, skończyłeś trzy moduły w jednym
domu, zdobywając tytuł Mistrza Domu oraz
Mistrza Salem. Teraz jesteś nauczycielem i
dyrektorem naszej szkoły. Zapewne jak
każdy, miałeś swoje wzloty i upadki. Jak
opisałbyś swoją drogę do sukcesu? Możesz w
trzech słowach, ale koniecznie z
uzasadnieniem, dlaczego akurat te!
Nico: Trzy słowa...Z pewnością byłyby to:
praca, praca i jeszcze raz praca. Nie byłbym
tu, gdzie jestem teraz, gdyby nie to, że
poświęciłem dużo czasu na naukę i naprawdę
przykładałem się do swoich obowiązków.
Żadnej pracy domowej nie robiłem tylko
dlatego, że ''trzeba'', ale naprawdę wkładałem
w to całe serce. Dodatkowo gdy już pełniłem
dodatkowe funkcje, na przykład prefekta
naczelnego czy nawet Gwardzisty, starałem
się pokazać z jak najlepszej strony.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Moja droga do sukcesu była więc, jak mi się
wydaje, dość prosta. Nie pozwalałem sobie
na porażki, ale gdy nie odnosiłem jakichś
''spektakularnych'' sukcesów, też nie
poddawałem się i po prostu wyciągałem z
tego wnioski na przyszłość.
Liv: Najważniejsze to nigdy się nie
poddawać! *Pokiwała głową z uznaniem.*
Zawsze byłeś pilnym uczniem otrzymującym
świetne oceny. Skąd jednak pomysł na to,
aby zgłosić się do dyrekcji?
Nico: Szczerze? Do dziś nie do końca
rozumiem, co mną kierowało. Jedynym
planem, jaki miałem, było odbycie stażu z
wróżbiarstwa lub zielarstwa, a potem
staranie się o posadę nauczyciela. Jednak
gdy zobaczyłem ogłoszenie o castingu na
dyrektora, nie liczyłem że dostanę to
stanowisko - po prostu chciałem spróbować.
Chciałem zobaczyć jak wygląda taki casting,
byłem ciekawy jak spiszę się w - nie
ukrywajmy - dość stresującej sytuacji
rozmowy kwalifikacyjnej. Mimo tego, dałem
z siebie wszystko, bardzo dobrze
przemyślałem swoje zgłoszenie oraz to, co
zrobiłbym gdybym został już dyrektorem - co
nowego mógłbym wnieść oraz jak
podszedłbym do nowych obowiązków.

Liv: W tym semestrze doszło wielu
nowych uczniów, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z Światem
Magii. Jakie rady czy wskazówki
mógłbyś im przekazać?
Nico: Z pewnością powiedziałbym im,
żeby nie bali się prosić o pomoc. Wiem,
że początki w takiej szkole mogą być
nieco stresujące, dlatego śmiało mogą
prosić o pomoc prefektów, opiekunów,
nauczycieli czy nawet kolegów i
koleżanki, którzy uczą się już trochę
dłużej. Ponadto zachęciłbym ich do
udzielania się w Wielkiej Sali czy w
dormitoriach,
ponieważ
nie
zapominajmy że Salem to nie tylko
nauka - to także nowe znajomości i
przyjaźnie.
Sam
na
sobie
przetestowałem,
że
najlepszym
sposobem na dobre wdrożenie się w
życie szkoły jest właśnie otwieranie się
na inne osoby, a wtedy wszystko inne
stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze zarówno nauka, jak i zabawy.
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Wywiad ze starym
wyjadaczem
Liv: *Z przerażeniem stwierdziła, że jej
pióro postanowiło wyzionąć ducha. Ku
jej uldze, po chwili zmartwychwstało, a
dziewczyna
mogła
kontynuować
wywiad.* Każdemu jest potrzebna
chwila odpoczynku, wytchnienia od
nauki, szkoły czy pracy. Jak wyglądają
Twoje plany wakacyjne? Jesteśmy
ciekawi, jak nauczyciele naszej szkoły
spędzają swój i tak ograniczony czas
wolny!
Nico: Planuję wygrzewanie się na jakiejś
plaży, ale te plany są jeszcze bliżej
niesprecyzowane. *Zaśmiał się cicho.*
Ciężko mówić mi za innych nauczycieli,
ale ja zapewne większość czasu
wolnego spędzę na planowaniu
kolejnego roku szkolnego. Ponadto mam
także obowiązki dyrektora, które
obowiązują
także
w
okresie
wakacyjnym. Powiedziałbym, że nawet
ze zdwojoną siłą! Ale mam w sobie
chyba coś z pracoholika, więc zupełnie
mi to nie przeszkadza.

Liv: Najważniejsze, by nasza praca dawała
nam dużo satysfakcji i radości z jej
wykonywania!
Nico: Otóż to!

Liv: Bardzo Ci dziękuję za udział w
wywiadzie! Życzę wszystkiego dobrego,
czerpania satysfakcji z pracy uczniów
oraz wypoczynku! Niech żyją wakacje!
Nico: Również bardzo dziękuję! A Tobie,
jak i innym uczniom życzę wytrwałości,
satysfakcji z nauki i samych sukcesów. I
pozwolę sobie na bardziej prywatną
uwagę: Do boju Kruczki! *Zaśmiał się.*

|| SM SALEM || NUMER 10 || LIPIEC 2019 ||

Sucharki Kowalskiego
Hej, hej hej! Jacob Kowalski po raz kolejny zdecydował się wyciągnąć spod lady
trochę sucharków, specjalnie dla Salemiaczków! Podobno ostatnio nie wszyscy
dali radę zdobyć od niego pączusie, dlatego mam nadzieję, że chociaż te czerstwe
żarciki wywołają uśmieszki na ich bombelinkowych twarzyczkach!

Suchar od czytelniczki:
Gdzie Harry Potter świętuje swoje urodziny?
-U rodziny.
-------------------------------------------------------------------------------------------“Za Harry’ego!”
-Zacharego nie ma…
(Reakcja na scenę, w której Zakon Feniksa wznosi toast za Pottera w HP i ZF)

--------------------------------------------------------------------------------------------*PUK, PUK*
- Kto tam?
-Sam wiesz…
-Sam wiesz...Kto?
-AVADA KEDAVRA!
--------------------------------------------------------------------------------------------Jedna z uczennic zdając egzamin końcowy z jednego z przedmiotów, nic
nie umiała i oddała pustą kartkę. Profesor nie wiedział, jaką ocenę
wpisać, ponieważ nawet Troll wydawał się zbyt hojną notą. W końcu
wpisał więc słowo ‘’osioł’’. Uczennica spojrzała na to i spytała:
- Pana podpis już jest, a gdzie ocena?
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Sucharki Kowalskiego
--------------------------------------------------------------------------------------------Harry szedł przez Zakazany Las pewnej letniej nocy. Idzie, idzie, a nagle
zobaczył przed sobą parę świecących w ciemności oczu nad jedną z gałęzi.
Zatrzymał się i zastanowił chwilę.
-Sowa - pomyślał Potter.
-Sam jesteś sowa - pomyślał Snape
----------------------------------------------------------------------------------------------Pewna Ślizgonka postanowiła wybrać się na małą, wakacyjną przejażdżkę
mugolskim środkiem transportu - autobusem. Usiadła więc na przystanku i
czeka, czeka...W końcu podszedł do niej jakiś mugol i mówi:
- Dziewczynko, autobusy z tego przystanku kursują tylko w święta.
- To się świetnie składa, bo dziś są moje urodziny!
----------------------------------------------------------------------------------------------Profesor Korfis zorganizowała ustny egzamin z kursu Ochrony przed Bestiami.
Przepytuje uczniów po kolei, a co jeden to gorszy. W końcu zdenerwowana
nauczycielka zwraca się do swojego Kuguchara:
-Rudy, wyjdź stąd natychmiast, bo jeszcze zgłupiejesz!
-------------------------------------------------------------------------------Pewien młody profesor chciał wybrać się na wakacje za galeony odłożone ze
swoich pierwszych, nauczycielskich wypłat. Wybrał się więc do biura magipodróży.
-Dzień dobry! Mam akurat urlop, wolne od szkoły i prowadzenia lekcji, chciałbym
gdzieś wyjechać, odpocząć.
-Oczywiście. Jaką kwotą Pan dysponuje?
-100 galeonów.
-Aaa...No to proszę sobie odpoczywać..

Nicolas Cane
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Wampirze Opowieści:
Wakacyjny Podryw
Jak to bywa w wakacje, najwięcej ludzi wybiera się nad morze! Tak też zrobiły główne
bohaterki dzisiejszej historii, Christabell i Valeriana - dwie ślizgonki, które w odróżnieniu
od innych nie przybyły nad plażę, aby korzystać ze słońca, ciepłej wody czy innych
atrakcji, jakie może zapewnić to miejsce. One przybyły tam, aby pooglądać chłopaków!
Ich autobus właśnie przyjechał. Wysiadły na przystanku tuż obok plaży. Po co czekać i
wynająć pokój w hotelu? Ambitne ślizgonki postanowiły od razu udać się w kierunku
plaży. Nie przeszło im nawet przez myśl, że mogą stąd wyjść z całkiem innym
nastawieniem!
Znalazły miejsce na plaży i od razu zaczęły rozglądać się za chłopakami. Ach, te
dziewczyny nie mają nic innego w głowie, tylko to! Było ich dużo, nie mogły się
zdecydować, do którego najpierw zagadać. Czy do Christophera? Alexa? A może
Victora? Nagle tuż przed nimi pojawił się bardzo przystojny brunet, zdjął swoje okulary
przeciwsłoneczne i ujrzały one zimne, błękitne oczy. Coś było w nich przyciągającego...
- Witajcie dziewczyny! Co tutaj robicie? - zapytał nieznajomy.
Dziewczyny zaniemówiły, wymieniły spojrzenie i próbowały wydusić z siebie cokolwiek.
- Rozumiem... - przerwał ciszę i uśmiechnął się - Mam na imię Daniel, a wy?
- Ja jestem Valeriana, a ona to Christabell. Dlaczego do nas zagadałeś?
Dziewczyna nie planowała zadać tego pytania, jakoś samo tak wyszło.
- Hm, siedzicie same na środku plaży, rozglądacie się, a wszyscy się bawią. Może
macie ochotę się czegoś napić? - zaproponował Daniel.
Ślizgonki natychmiast wstały gotowe do wyruszenia z tajemniczym chłopakiem, czyżby
szczęście się do nich uśmiechnęło?
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Wampirze Opowieści:
Wakacyjny Podryw
W kilka chwil były już w zacienionym miejscu przy barze. Chłopak nie wiedział, że
nastolatki nie były pełnoletnie, dlatego zamówił napoje z alkoholem. Dziewczyny jednak
nie zdradziły nic, nie chciały zepsuć idealnej okazji do wakacyjnego podrywu.
Czas mijał, ludzie powoli znikali z plaży, słońce zachodziło i robiło się ciemno. Nasza trójka
bohaterów jednak wyśmienicie się bawiła. Pijane ślizgonki i... no właśnie, tajemniczy
Daniel. Kim on tak naprawdę jest?
- Hej, Danielu! Opowiedz coś o sobie, o swojej młodości! - rzuciła jedna z dziewczyn.
- Urodziłem się w małej wiosce. Moi rodzice mieli dużą farmę. Niestety musieli ją
sprzedać, nie mieli już pieniędzy, nawet na jedzenie. Później wszystko niby było
spokojnie, jednak pewnej nocy źli „ludzie” włamali się do naszego domu. Zabili moich
rodziców, a mnie... mi zrobili coś o wiele gorszego... - odpowiedział Daniel.
- Przykro mi za twoich rodziców, ale... co zrobili z tobą? Darowali ci życie? - zapytała
ciekawska Christabell.
- Wręcz przeciwnie! Stworzyli ze mnie coś strasznego, zrobili ze mnie potwora.
Zaraz sama się przekonasz...
Daniel odwrócił się do Valeriany, spojrzał jej prosto w oczy i powiedział tylko:
- Nie ruszaj się i nie krzycz.
Dziewczyna wydawała się, jakby była w jakiś sposób zahipnotyzowana. Zdziwiona
Christabell wstała z krzesła i podeszła nieco bliżej, aby zobaczyć, co się stało. Nagle
Daniel odwrócił się w jej kierunku. Jego twarz była straszna, blada, miał czerwone oczy.
Ślizgonka zapamiętała tylko charakterystycznie długie kły, które natychmiast mu
wyrosły. Odruchowo odsunęła się szybko do tyłu i wyciągnęła różdżkę ze swojej torebki.
- Jestem wampirem! - powiedział i rzucił się na szyję Valeriany.
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Wampirze Opowieści:
Wakacyjny Podryw
Wysysał z niej krew, a ta nawet nie krzyczała. Przysunął ją do pobliskiej ściany. Christabell
w tym czasie szybko wybiegła z baru i pobiegła przez gorący piasek. Strasznie kręciło jej się
w głowie, nie mogła nigdzie znaleźć wyjścia z plaży. Co chwilę zaglądała za siebie, czy ten
potwór za nią nie biegł. Zatrzymała się w pewnym momencie i przyjrzała się wyjściu z baru.
Usłyszała jakiś trzask i natychmiast odwróciła się, aby nadal biec, jednak stał za nią Daniel,
gotowy, aby ją zaatakować. Ta upadła na ziemię, wskazała na niego różdżką i
wypowiedziała zaklęcie, które przyszło jej do głowy.
- Drętwota!
Chłopak zaśmiał się złowieszczo i odezwał się demonicznym głosem:
- Głupia! Twoja nędzna magia mnie nie powstrzyma!
Tak też się stało. Zaklęcie uderzyło w Daniela, jednak nie zadziało. Dziewczyna kompletnie
nie wiedziała, co zrobić, nie słuchała na zajęciach Wampirologii i teraz ma za swoje! Szybkim
ruchem wyjęła cokolwiek z torebki, aby rzucić tym w tę istotę. Były to jej perfumy z
ekstraktem z werbeny. Gdy Daniel był blisko jej twarzy, szybkim ruchem skierowała fiolkę z
perfumami w jego kierunku i nacisnęła za główkę atomizera. Wampir zaczął krzyczeć i łapać
się za twarz, jakby zadało mu to straszny ból. Dziewczyna wylała na niego całą zawartość
fiolki, widząc, że to działa. Pobiegła w kierunku baru i zabrała z niego nieprzytomną
Valerianę. Nie czekając, szybko deportowały się do szkoły, aby nie znajdować się w pobliżu
plaży już nigdy więcej.
Po kilku dniach Valeriana obudziła się w skrzydle szpitalnym, a jej rana po ugryzieniu była już
prawie niewidoczna! Niczego nie pamiętała i w sumie dobrze, dziewczyny miały dużo
szczęścia przy spotkaniu z wampirem. Od teraz obie pilnie słuchały profesora Salvatore na
Wampirologii, aby taki przypadek się już nie zdarzył, a przed wejściem na plażę, popsikają się
dokładnie perfumami z werbeną.
Beomgyu Salvatore
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Ankiety
Witajcie, Kochani! Większość z Was ma różne zdania na różne tematy, dlatego też chcemy
sprawdzić, ile osób myśli tak jak Ty! Zapraszamy do ANALizy wyników i zachęcamy do
wypełniania kolejnych ankiet, które pojawią się w temacie w Wielkiej Sali!

1. Czy podoba Ci się Twój przydział do domu?

90,9 % (20 głosów) z Was stwierdziło, że trafili do domu, o którym marzyli. Bardzo nas to
cieszy, gdyż to właśnie dormitorium i ludzie w nim sprawiają, że chcecie uczestniczyć w
życiu szkolnym! Po jednym głosie można zauważyć w odpowiedziach: Nie jest źle, ale mogło
być inaczej oraz Nienawidzę swojego domu! Mamy nadzieję, że to ostatnie było uzupełnione
przez dyrekcję. *Chichot.*

2. Jaka zabawa podobała Ci się najbardziej?

Najwięcej głosów w ankiecie uzyskały dwie zabawy: Opowieści spod muchomora oraz
Gargulki! Jednak te drugie zdobyły 1 miejsce w rankingu. Pozostałe zabawy i liczbę głosów
możecie zobaczyć poniżej:
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Ankiety
3. Które zajęcia najbardziej przypadły Ci do gustu?

Tutaj można było zaznaczyć kilka odpowiedzi, jednak zdecydowanie zwyciężyły w tym
zajęcia Różdżkarstwa! Najwidoczniej wielu z Was chce mieć własnoręcznie zrobioną
różdżkę! Na drugim miejscu jest Smokologia, a na trzecim Wampirologia. Gratulujemy
prowadzącym!

4. Czy dobrze się czujesz w naszej szkole?

Większość z Was twierdzi, że czuje się w Salem dobrze i bardzo dobrze! Bardzo nas to
cieszy, gdyż najważniejsze są Wasze odczucia i to, czy chcecie uczęszczać do naszej
placówki. Dwie osoby twierdzą, że mogłoby być lepiej, a dwie że nienawidzą tej szkoły.
Mamy nadzieję, że po tym roku szkolnym zmienicie zdanie i będziecie chcieli nadal się u nas
uczyć!
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Ankiety
5. Jak trafiłeś/aś do naszej szkoły?
Jest to w głównej mierze wskazówka do Gwardzistów, jednak my również jesteśmy
ciekawi, jak młodzi adepci magii przybyli do naszego zamku! Poniżej macie pełny
wykaz odpowiedzi:

To by było na tyle! Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na kolejne ankiety,
uzupełnijcie ten arkusz: [KLIK]. Z pewnością pojawią się one w następnym
wydaniu!

Pozdrawiamy i ściskamy,
Liv & Nona
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Wywiad z młodym
salemowiczem
Kylie: *Młoda redaktorka wkroczyła do
pomieszczenia, w którym na fotelu siedziała
już zaproszona osoba. Dziewczyna rozsiadła
się wygodnie na miejscu naprzeciwko i
wyciągnęła z torby swój ulubiony notatnik,
oraz pióro. Podniosła wzrok na swojego gościa
i uśmiechnęła się szeroko.* Witaj,
ja
nazywam się Kylie Nickolson i otrzymałam
dzisiaj zaszczyt przeprowadzenia z tobą
tego wywiadu, a ty? Przedstawisz się
naszym czytelnikom?
Doris: [Dotychczas czekająca na redaktorkę
jasnowłosa dziewczyna, po jej przybyciu,
uśmiechnęła się wesoło, prostując się na swoim
miejscu.] Dzień dobry! Nazywam się Doris
Shey i to ja czuję się zaszczycona, mogąc
brać udział w tym wywiadzie.
K: Wspaniale! *Krukonka zanotowała
odpowiedź w swoim notatniku i zerknęła na
kolejne zapisane pytanie.* Aktualnie trwają
wakacje, jednak ty postanowiłaś zapisać się
do naszej szkoły, skąd czerpiesz
motywację?
D: [Na twarz uczennicy wkroczył wyraz
zamyślenia i skupienia. Puchonka chciała jak
najlepiej przekazać swoje odczucia.]

W wakacje typowa oferta edukacyjna, na
którą składają się przedmioty takie jak
Eliksiry, Zielarstwo lub też Transmutacja,
ulega zmianie i zastępują ją naprawdę
różnorodne kursy, które są miłą
odskocznią od rutyny zwykłego roku
szkolnego. To głównie zmotywowało mnie
do zapisania się na letni rok szkolny możliwość poznania nowych, ciekawych
rzeczy! Motywację znajduje również w
chęci poznania nowych ludzi i otworzenia
się bardziej na cały ŚM, a lato ze swoim
klimatem stanowi do tego wspaniałe tło.
[Dziewczyna usadowiła się wygodniej w
fotelu, czekając na kolejne pytanie ze strony
redaktorki.]
K: Ah tak, z pewnością wakacyjna oferta jest
miłą odmianą, dzięki której zdobywamy
wiedzę z przedmiotów, których nie
poznajemy w tradycyjnym roku szkolnym
*Dziewczyna uśmiechnęła się serdecznie i
zanotowała odpowiedź.* W naszej szkole
pojawiłaś się niedawno, powiedz mi, jak w
ogóle do tego doszło? Skąd dowiedziałaś się o
istnieniu Salem?
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Wywiad z młodym
salemowiczem
D: Tak, to mój pierwszy rok szkolny w
Salem. O istnieniu tej szkoły wiedziałam
właściwie od początku jej powstania i już
wtedy miałam ochotę się zapisać, natomiast
jak to zazwyczaj bywa, pojawiła się jakaś
bariera, która mi to uniemożliwiła.Takie
przeszkody jak brak czasu, zwykłe i typowe
dla mnie lenistwo lub przerwa od Świata
Magii sprawiły, że dopiero teraz, podczas
trwania wakacyjnych zajęć, udało mi się
przekroczyć próg Salem w uczniowskich
szatach.
K: Rozumiem, czasami ciężko jest nam
rozpocząć coś nowego jednak myślę, że
warto próbować do skutku, ponieważ może
okazać się to niesamowitą przygodą.
*Młoda czarownica wyciągnęła z miski
stojącej na stoliku ciasteczko i ugryzła je.*
Śmiało, częstuj się! *Powiedziała wskazując
dłonią na miskę, oraz filiżankę z herbatą.*
Ceremonia Przydziału to z pewnością
ważny moment w życiu każdego ucznia, to
w naszym domu zazwyczaj znajdujemy
pierwszych przyjaciół, którzy później stają
się dla nas jak druga rodzina. Ty trafiłaś do
Hufflepuffu czy stanowiło to dla Ciebie
zaskoczenie? Byłaś zadowolona z wyboru
tiary?

D: [Jasnowłosa sięgnęła po ciasteczko z miski,
posyłając ciepły uśmiech przeprowadzającej
wywiad kobiecie.] Dziękuję! Cóż, szczerze
mówiąc, jest to mój pierwszy raz w żółtoczarnych
barwach.
Mam
ślizgońskie
usposobienie, ślizgoński sposób bycia i to
Slytherin zawsze był moim ukochanym
domem. Myślę jednak, że każdy z nas ma w
sobie cechy i zachowania, które spokojnie
można byłoby podpiąć do innego domu. Ja
właśnie czuję pewne przywiązanie do
Hufflepuffu i uważam, że spora część mnie
jest po prostu... puchońska. Jestem
niesamowicie zadowolona z decyzji Tiary, bo
dzięki niej wylądowałam wśród przemiłych
osób. Choć nasza ziemniaczana społeczność
nie jest zbyt liczna, to ma to swój urok! Cieszę
się, że mogę w tym roku zasilać szeregi Domu
Borsuka lub też Ziemniora, jak kto woli. [Młoda
czarownica zachichotała i upiła łyk herbaty,
spoglądając na redaktorkę.]
K: *Redaktorka uśmiechnęła się delikatnie
przypominając sobie moment swojego przydziału i to
co czuła gdy dowiedziała się do, którego z domów
trafiła. Szybko jednak otrząsnęła się ze wspomnień,
aby powrócić do rozmowy.* A jak w ogóle Ci się tu
podoba? Jesteś zadowolona z panującej tutaj
atmosfery?
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Wywiad z młodym
salemowiczem
D: Jak mi się podoba... cóż, może jestem
tutaj krótko, ale nawet podczas tej mojej
niedługiej przygody z Salem zdążyłam się
zaaklimatyzować i poczuć po prostu dobrze,
domowo i przyjemnie. Atmosfera to duża
zaleta tej szkoły, która wpływa na dobre
samopoczucie tych, którzy ją tylko
odwiedzają i tych, którzy ostają się tu na
stałe. Lubię tę równość, która tu panuje.
Mimo że pełnimy różne funkcje - jedni
stanowią ogniwa grona pedagogicznego,
inni są członkami Rady, ktoś znajduje się w
Gwardii, kolejna osoba jest prefektem, a
następna po prostu uczniem - wszyscy
jesteśmy
razem.
Jesteśmy
jedną
zróżnicowaną, ale w miarę spójną
społecznością, która razem rozmawia,
śmieje się, żartuje. I to bardzo mi się podoba.
K: Tak, zdecydowanie atmosfera panująca
tutaj jest świetna i sprawia, że każdy kto tu
trafi czuję się dobrze, jednak czy gdybyś
miała taką możliwość to zmieniłabyś coś w
Salem? Jeśli tak to co by to było? A może
wszystko jak do tej pory uważasz za
niewymagające zmian? *Krukonka spojrzała
z uwagą na osobę siedzącą przed nią
trzymając rękę w gotowości do pisania.*

D: [Usłyszawszy pytanie, uczennica pochyliła lekko
głowę, pogrążając się we własnych myślach. Takie
pytanie wymagało zastanowienia, nie należało do
tych najłatwiejszych.] Zmieniłabym lidera
Błyskotek i wsadziła siebie na pierwsze miejsce
rankingu. [Zaśmiała się lekko, myśląc o swoim zbyt
słabym refleksie do tej zabawy.] A poważniejąc, to...
Salem jest jedną z tych nielicznych magicznych
placówek, które funkcjonują doskonale i mają
wypracowany taki system, że trudno znaleźć w
nim jakąś lukę, wymagająca zapełnienia lub
naprawy. Łatwo wymienić najróżniejsze plusy tej
szkoły, ale gdy przychodzą wady to trzeba się
nagłowić, by cokolwiek znaleźć. Skoro nic nie
przychodzi mi na myśl, to chyba znaczy, że nie ma
takiej rzeczy, która w jakiś sposób mnie uwiera.
Także zostawiłabym wszystko bez zmian.
[Puchonka pokiwała pewnie głową, wzmacniając
swoją wypowiedź i sięgnęła po swoją filiżankę z
jeszcze parującym, ciepłym napojem.]
K: *Dziewczyna zachichotała słysząc wzmiankę o
rankingu.* Zgadzam się, w Salem bardzo ciężko
doszukać się jakichkolwiek wad o ile takie w ogóle
istnieją. *Krukonka upiła łyk herbaty i zerknęła do
swojego notatnika.* A jak wygląda sprawa z
przedmiotami ? Aktualnie trwa rok wakacyjny, więc
na jego czas wprowadzono różnego rodzaju nowe
przedmioty. Które z nich najbardziej przypadły Ci do
gustu, a które zupełnie Cię nie interesują ?
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Wywiad z młodym
salemowiczem
D: Och, wstyd przyznać, ale na niewielu się
zjawiłam... objawia się tu mój brak
samodyscypliny i częste nieobecności
wieczorami. [Kąciki jej warg drgnęły, kiedy
próbowała wstrzymać swój zażenowany śmiech
zarzynanej foki.] Natomiast bazując na moich
zainteresowaniach, które powoli odkrywałam
wkraczając w Świat Magii, do grona
ulubionych przedmiotów mogę zaliczyć
Smokologię. Nie chodzi nawet o sam kurs, ale
ogół. Smoki są mocno fascynującymi
stworzeniami i mają w sobie coś
przyciągającego, co sprawia, że chce się
wiedzieć o nich więcej. Poza tym
Różdżkarstwo to też ciekawy kurs i ciekawa
dziedzina - a zajęcia w wykonaniu dyrektora
Boursier'a z całą pewnością są nieszablonowe i
przykuwają uwagę. Myślę, że te dwa
przedmioty można wpisać w poczet moich
ulubieńców. Nie ma zajęć, których nie lubię lub
uważam za bezsensowne, są natomiast takie,
których tematyka po prostu personalnie do
mnie nie przemawia i tutaj mogłabym
przywołać Dywagacje Dywinatora, które na
pewno prowadzone są w atrakcyjny sposób,
ale Wróżbiarstwo to zupełnie nie moja działka i
się w nim nie odnajduje. Niestety, moje
interpretacje leżą. [Dziewczyna wypełniła
pomieszczenie dźwięcznym śmiechem i założyła
nogę na nogę, wpatrując się z uwagą w
dziennikarkę, gotowa na kolejne pytanie.]

K: Tak, z pewnością Smokologia i Różdżkarstwo są
przedmiotami, którym warto poświęcić uwagę. Co
do dywagacji to logiczne, że każdy ma dziedziny, w
których nie czuje się najlepiej. *Redaktorka
uśmiechnęła się.* W naszej szkole, jednak nie
zajmujemy się jedynie nauką, w końcu prawdziwe
życie szkoły tworzy cała społeczność: uczniowie,
oraz nauczyciele. Kogo z Salem lubisz najbardziej?
Masz już może jakichś przyjaciół? A może nawet
ktoś Ci już zdążył wpaść w oko? *Dziewczyna
poruszyła zabawnie brwiami zastanawiając się czy
usłyszy jakieś ciekawe smaczki.*
D: [Słysząc końcówkę wypowiedzi czarownicy,
młoda uczennica zaśmiała się pociesznie i założyła
za ucho niesforne kosmyki blond włosów, które
niefortunnie opadały jej na twarz.] Cóż, prawdę
mówiąc nie zdążyłam jeszcze nawiązać wielu
nowych znajomości. Każdego stąd w jakiś sposób
lubię, mniej lub bardziej. Mogę wymienić tu borsuczą
opiekunkę, czyli Narcyzę, która sprawia, że klimat w
puchońskim dormitorium jest naprawdę ciepły i
przyjemny. Generalnie polubiłam pozostałych
Puchonów, których w tym roku może nie ma za
wiele, ale w mniejszym gronie zawsze łatwiej jest
zacieśniać więzi! A czy ktoś wpadł mi w oko? Hm,
mam już moją moją bratnią duszę, ale nie jest
częścią Salemowej społeczności. [Na wspomnienie o
swojej ukochanej rozmarzyła się lekko, przez chwilę
zapominając, że właśnie udziela wywiadu. Ocknęła się
jednak i przybrała wyprostowaną postawę, strzepując
z siebie resztki Dyzia Marzyciela.]
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Wywiad z młodym
salemowiczem
K: Rozumiem *Krukonka zatoczyła nadgarstkiem koło,
ponieważ rozbolała ją ręką, nadal jednak dzielnie notowała
wszystkie słowa swojego gościa.* Teraz mam pytanie nie
dotyczące bezpośrednio naszej szkoły, a Ciebie. A
dokładniej: co lubisz robić w wolnym czasie? Masz może
jakieś zainteresowania? Jak wyglądają twoje plany na
wakacje? Nasi czytelnicy z pewnością są ciekawi jak
wygląda życie innych członków Salem.
D: Moje życie wygląda całkiem przeciętnie, nie odróżniam
się na tle innych osób. Wolne chwile, których w wakacje
mam aż nadto, najczęściej zapełniam spotkaniami z moją
paczką przyjaciół i przejażdżkami rowerowymi. Jak tylko
pogoda się uspokoiła, gorąc odszedł w niepamięć, a alerty
RCB przestały nawiedzać moje wiadomości z
informacjami o burzy i gradzie, miałam okazję na trochę
aktywności typu rolki. Jak tylko mogę, to wchodzę na chat,
to też jedna z moich ulubionych czynności - lubię pogłębiać
relacje z wszystkimi poznanymi tu ludźmi i zanurzyć się w
potterowskim uniwersum, uczęszczając na zajęcia i
zdobywając punkty. Niestety nie mogę poszczycić się
czymś godnym uwagi typu kolekcjonerstwo znaczków
pocztowych albo nauka stepowania. Za to jak większość z
nas, po prostu lubię urządzać sobie randki z maratonami
seriali i niezdrowym jedzeniem.
K: Super! Powinniśmy mieć w życiu jakieś pasje, aby móc
się bardziej rozwijać, jednak czasami wystarcza nam do
tego właśnie zwykłe wychodzenie ze znajomymi, a czasem
odkrywamy nasze pasje pod wpływem czasu. Poza tym kto
powiedział, że pasją nie może być oglądanie seriali
? *Redaktorka zaśmiała się i postanowiła uruchomić swoje
samopiszące pióro, ponieważ zataczanie kół nadgarstkiem
przestało pomagać. Cały czas jednak kontrolowała czy te,
aby na pewno zapisuje słowa rozmówczyni.* Czy planujesz
zostać z nami w przyszłych latach szkolnych ?

D: [Dziewczyna westchnęła cicho, momentalnie
smutniejąc.] Bardzo bym chciała zostać w Salem
i kontynuować tu moją magiczną edukację
podczas tradycyjnego roku szkolnego, ale jak to
się potoczy nie mam pojęcia... Jak wspomniałam
na początku - różne trudności zmuszają do
działań, których niekoniecznie chcemy, ale
musimy je podjąć. Godzenie ŚM z codziennością
nie zawsze jest łatwe i czasem dzieje się tak, że
trzeba zrobić sobie przerwę. Ja jednak liczę, że
nie będę musiała takiej przerwy poczynać,
wszystko potoczy się tak, jak chcę i wkroczę w
uczniowskie szeregi ponownie w przyszłych
latach! [Przygnębiony wyraz twarzy został
rozjaśniony delikatnym uśmiechem, który
czarownica posłała redaktorce.]

K: Mam nadzieję, że uda Ci się z nami pozostać
jeszcze przez długi czas! *Dziewczyna
uśmiechnęła się zamykając swój notatnik i
chowając go do torby.* Dobrze, dziękuję za
dzisiejszy wywiad i za to, że postanowiłaś
poświęcić mi trochę swojego czasu! *Młoda
redaktorka powiedziała wstając ze swojego miejsca
z szerokim uśmiechem na twarzy.*
D: [Puchonka również wstała, przy okazji
rozprostowując nogi.] Ja również dziękuję, bardzo
miło spędziłam czas i cieszę się, że mogłam tego
wywiadu udzielić!
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Kącik motywacyjny
Czy masz dość uczucia które przychodzi z twoich niekończących się porażek?
Ciągłego zapominania eliksirów? A może nie radzisz sobie w życiu? Jeśli
odpowiedziałeś TAK, na którekolwiek z tych pytań, ten dział jest dedykowany
specjalnie dla Ciebie. Każdy z nas zmaga się z problemami, tak po prostu jest. Nie ma
na tym świecie ani jednej osoby która nie natrafiła kiedyś w życiu na jakąkolwiek
przeszkodę. A teraz dłużej już nie przeciągając, weźmy się za motywowanie
przynajmniej części z was.
Osobiście zaobserwowałam, że w naszej szkole jest kilka leniwców, mamy nawet te
najrzadsze gatunki! Są też osoby którym jest zaś smutno, ponieważ kilka ścian
zostało zburzonych, a jeszcze innych, ktoś ciągle próbuje jeść. Zastanawiacie się
pewnie, co łączy wszystkie te osoby? Negatywne emocje (tendencja do
zapominania eliksirów również, lecz o tym kiedy indziej - rozumiem ten problem <3).

Każdy z nas je odczuwa, jedni w mniejszym stopniu,
inni w trochę większym. Smutek, żal, gorycz,...
Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Zmotywować
się do działania! Życie nie czeka aż przestaniecie
prokrastynować i toczy się dalej. Bez was. Więc z
czymkolwiek sobie aktualnie nie radzicie - spokojnie,
macie czas. Lecz nie tkwijcie tutaj zbyt długo i
ruszcie dalej. Brak wam motywacji by to zrobić?
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Kącik motywacyjny
Obierzcie sobie na początek jakiś prosty cel jak np. chociażby sprzętu do
ćwiczeń jeśli waszym celem jest bycie bardziej wysportowanym. Dalej wam
się nie chce? Czyli co, wyrzuciliście pieniądze w błoto i macie zamiar przejść
obok tego obojętnie? Jeśli już macie ten strój, ciężarki, czy cokolwiek to
równie dobrze możecie tego użyć. Co wam to szkodzi? Okej, spocicie się i
sporo namęczycie, lecz będzie już tylko łatwiej. Im cięższą drogę
przejdziecie, tym bardziej satysfakcjonujące będzie osiągnięcie waszego
celu.
Wasze ściany zostały zburzone? Wybudujcie nowe! Ktoś chcę was zejść? Wy
zjedzcie ich! Albo po prostu im się postawcie, to równie dobra opcja.
Dalej nie chce wam się chodzić na lekcję? W takim razie nie dostaniecie
galeonów i dragotów oraz co najważniejsze, nie dowiecie się niczego
nowego. Ja dodatkowymi pieniędzmi nigdy nie pogardzę! (Wszelkie donacje
proszę wysyłać do skrytki numer 139 <3)
Nawet podłoga po remoncie jest wykończona, lecz czy wygląda teraz lepiej?
Tak! Więc powiedzcie sobie dość i zacznijcie działać! Jeśli uważacie, że sami
nie dacie rady, to najzwyczajniej w świecie poproście swoich znajomych o
pomoc. Nie macie znajomych? W naszej szkole jest wiele osób które chętnie
Ci pomogą, po prostu spytaj się w wielkiej sali czy jest aktualnie ktoś na tyle
miły by udzielić Tobie porady lub pomóc - z pewnością znajdzie się jakaś miła
duszyczka by to zrobić.

Polly Pipes
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Rozrywka
Drodzy Salemowicze!

Rozwiązania wszystkich konkursów wysyłajcie na adres:
rozrywka.witchplease@gmail.com do 15 sierpnia do północy.
Nie zapomnijcie przy tym podpisać się imieniem, nazwiskiem oraz domem!! Do dzieła!

Na pierwszy ogień podrzucamy Wam przefajną wykreślankę, której nie
pomagał nam robić dyrektor Riley, więc nie obawiajcie się poziomu
trudności! Ukryliśmy w niej 10 haseł związanych z wakacyjnymi kursami
oraz osobami, które ich nauczają. Dla pięciu pierwszych osób przewidziany
jest specjalny bonus!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)

Mamy nadzieję, że rozgrzaliście się i jesteście skupieni, bo teraz przed
Wami najtrudniejsze zadanie - musicie pomóc naszemu Panu
Niuchaczowi zrealizować marzenia! Biedaczkowi zamarzyły się
wakacje nad wodą, więc Dyrekcja kupiła mu dmuchanego jednorożca.
Jednak Pan Niuchacz nie umie wyniuchać sobie drogi do prezentu!
Pomożecie mu? Na najszybszych, najbardziej pomocnych ludków
czekają specjalne bonusy!

(kliknij tutaj aby przenieść się do zadania)
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Rozrywka
Macie jeszcze siły do zabawy i na zdobywanie punktów?
Oby tak, ponieważ teraz będziecie mieli okazję wykazać
się swoją pomysłowością oraz poczuciem humoru!
Waszym zadaniem jest stworzenie mema związanego z
Salem. Może dotyczyć nauczyciela, ucznia, kursu lub
czegokolwiek innego, jednak pamiętajcie, że nie może
nikogo obrażać! Najciekawsze prace zostaną
dodatkowo wyróżnione, więc do dzieła, artyści!

Z życzeniami powodzenia i dobrej zabawy,
Lily & Nicolas

|| SM SALEM || NUMER 10 || LIPIEC 2019 ||

Horoskop
Baran

Wypadki chodzą po ludziach. Nie szarżuj zbytnio w
upalne dni.

Lew
Letnie wyprzedaże nie skończą się dobrze dla twojego
portfela - nim się zorientujesz, zobaczysz dno.

Strzelec

Spędzisz urlop koczując przed gmachem sejmu w ramach
protestu przed marszami. Nic się nie bój, wszystkie cię obejdą.

Byk

Pilnuj budżetu; w wakacje pieniądze rozchodzą się
znacznie szybciej i zupełnie nie wiadomo na co.

Panna

Wrzucisz na swojego fejsa / ig wakacyjne zdjęcie na
nadmuchiwanym flamingu. Trochę wstyd, bo są już passé; nie
licz na lajki

Koziorożec

Wolne dni spędzisz w luksusowym ośrodku wypoczynkowym
jakim jest polski szpital. Będą próbować wyleczyć ci słoneczne
oparzenia, których nabawisz się już pierwszego dnia urlopu.
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Horoskop
Rak
Najmodniejszy krój kostiumu do kąpieli nie pomoże, jeżeli
nie udało ci się schudnąć przed wakacjami.

Skorpion

Zyskasz dogłębną wiedzę o wszelakiego typu
ukąszeniach; roje komarów, mrówek i szerszeni już
nadchodzą, by umilić ci urlop swoim towarzystwem.

Ryby

Twoja druga połówka będzie wam umilać wieczory
czytając ci najnowszą książkę Blanki Lipińskiej.

Bliźnięta

Waga

Wakacyjne miłostki mogą zakończyć się
tragicznie - ciąża i choroby weneryczne na
horyzoncie.

Podwójne samobójstwo w morzu to piękny pomysł na
romantyczny wieczór. Zaskocz swoją miłość już dziś.

Wodnik

Rany po oparzeniach, bąble po ukąszeniach,
nieprzespane noce, cieniejący portfel, morderczy kac
i disco nuty. Wrak człowieka obok statku już na dnie.
Uchiha Yuzuki
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