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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:

Przegląd artystyczny
Wywiady

Spałeś przez trzy
tygodnie? Nic straconego!
Najgorętsze plotki i
podsumowanie czekają.
Chcesz wiedzieć, co się mówi
na dane tematy? Szukaj w:

Salem na gorąco
Ankietyzacja
Przegląd Salem

Chcesz wiedzieć co Cię
czeka? A może wolisz
zdobyć kilka punktów?
Obie opcje odnajdziesz w
tych artykułach:

Z dziennika podróżnika
Rozrywka
Horoskop
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Salem na gorąco
Witajcie kochani w kolejnym wydaniu ploteczek! Niestety są to już
ostatnie w tym roku, jednak gwarantujemy ich najwyższą jakość.
Zapraszamy do czytania!

Lepsze niż kozi ser
Uczniowie postanowili otworzyć w
Tylnej Sali aromaterapię. I to nie byle
jaką! Będą do niej wykorzystywane
skarpetki
naszej
nauczycielki
wróżbiarstwa - Gwendolyn Shepherd.
Na miejscu osób zrezygnowałabym z
takiej terapii przez dosłownie
zabójczy zapach! Potrafi on powalić,
ale reszta uczniów nie musi się martwić, zapach będzie jak
najszybciej usuwany woreczkami z lawendą!

Szopo koteł
Krukon - Jason Frostern przyznał się,
że zamiast ślicznego i słodkiego
szopika widział kota! Siostry plotkary
zalecają wizytę u okulisty i porządne
okulary lub spotkanie osobiście kota i
szopa. Pamiętajcie, jeśli jakiś kot
skacze przy oknie, to jest to jednak
szop. Polecamy się!
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Salem na gorąco
Moda na dynię
Już malutkimi kroczkami zbliża się
Halloween. W Wielkiej Sali można
zauważyć pojawiające się dekoracje. Jednak
w tym roku dyrekcja przesadziła, i to
dosłownie! Z wyhodowanych dyni pijemy
sok, jemy zupę krem, pijemy kompot,
chrupiemy pestki. Dodatkowo wszędzie są
DYNIE! Podobno dyrektor Riley ma kapcie w
kształcie dyni. Czy to już obsesja?

Cukierek albo psikus
Nasz profesor Kian Maevi na ostatnich
zajęciach z astronomii ma przygotować
mega trudny quiz. Podobno za poprawną
odpowiedź przewiduje masę cukierków!
Jednak zła odpowiedź wiąże się z utratą
punktów lub nawet szlabanem… To
drugie chyba nie brzmi tak źle?

Dziękujemy za wspólnie spędzony rok! Widzimy się w kolejnym oczekujcie kolejnych ploteczek! Pozdrowionka i buziaaaaaaaczki.
Siostry plotkary
Noniś i Liliś <3
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Ankietyzacja
Witajcie kochani już w ostatnim omówieniu ankiet w tym roku
szkolnym. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Dzisiejszym
tematem jest… Halloween!

Prawie łeb w łeb idą kociołkowe pieguski oraz czekoladowe szkielety.
Najwidoczniej nasza społeczność szkolna nie może się zdecydować, co
jest lepsze! Osobiście polecamy szkielety, aby zrobić wspaniałą atmosferę!

Największą uwagę przykuły nietoperze, latające nad naszymi głowami!
Miejmy tylko nadzieję, że nie wplączą się we włosy. Panowie, jeśli chcecie
zdobyć serce wybranki (nie to co pan Skamander), to musicie się zgłosić na
ochotnika do odnietoperzania włosów!
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Ankietyzacja

Najwidoczniej prof. McGreen jest sam w sobie upiorny!

Hehehe. Współczujemy. Każde dzieło Lockharta to z ł o.

#TeamJęczącaMartwa Pamiętajcie o tym hasztagu, gdyż on powróci!!!
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Ankietyzacja

Kto by nie narobił w swoje gatki podczas wizyty w lochach, gdy dyrektor Riley
niczym największy szpieg pochyla się nad kociołkiem i uśmiecha się drwiąco,
mając w oczach wymalowany obraz cierpienia każdego, kto mu się sprzeciwi… Aż
nam zabrakło tchu!

Balet zawsze na propsie! Polecamy wizytę u dyrektor Snow w celu
zapoznania się z najlepszymi baletami na świecie. Im więcej informacji
przyswoicie, tym lepiej zapoznacie się z występem trolli
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Ankietyzacja
Swego czasu wasze głosy były wyrównane, jednak wygrał dyrektor Riley
w bieliźnie! Jednak według nas, widok Gwen bez makijażu jest równie
przerażający!

Wykrawanie dyni to tradycja sięgająca… no sięgająca czegoś tam! Jednak
odpowiednia osoba do tego zadania = cudownie spędzony czas! Możecie
poplotkować, zjeść ciasteczka, a z miąższu dyni przygotować smaczny sok. Na
prowadzenie wysunęła się dyrektor Snow! Z nią wytniecie piękne śnieżynki na
dyni. Na 2 miejscu znaleźli się: dyrektor Cane oraz profesor Perez! Z nimi nie ma
co narzekać na nudę!
*Głos z niebytu.* Radna Shepherd rozpoczęła dochodzenie w sprawie osobnika, który nie
chce z nią wykrawać dyni. Gdy dowie się, kto był na tyle śmiały, ukarze go srogo i boleśnie.
Strzeżcie się!!!

Dziękujemy wam za wspólnie spędzony rok i widzimy się w kolejnym! Boo,
kochani!

Pozdrawiamy,
Nona&Lysio
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Przegląd Salem
Drodzy czytelnicy Przeglądu Salem, z
przykrością muszę was powiadomić, że
widzimy się po raz ostatni w tym roku
szkolnym. Mam nadzieję, że powoli już
szykujecie swoje suknie i garnitury na
zakończenie roku oraz na uroczystą Galę
Złotej Czarownicy, która odbędzie się w
halloween! Zdecydowanie tego wieczoru
swoje stroje powinniście przyozdobić
strasznymi akcentami. Może jakaś pajęczyna
we włosach lub nietoperz zamiast muszki?

Jeśli chcecie się na ten wieczór odpowiednio przygotować
Wynonna Perez oferuje wam szeroki wybór w tutorialach
halloweenowych w swoim Przeglądzie Artystycznym, do
którego ras gorąco zaprasza.

Na początek po raz kolejny muszę poinformować was o zmianach.
W tym roku czas pożegnań nastał odrobinę szybciej i już teraz
musieliśmy pożegnać się z profesor Camryn Fitz, która
postanowiła zrezygnować z funkcji Radnego oraz nauczyciela
Numerologii.
Szczęśliwie, jest to koniec smutnych informacji w dzisiejszym
przeglądzie, pora skupić się na gorących wiadomościach.
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Przegląd Salem

Koniec roku w Salem oznacza jedno - naukę. Egzaminy końcowe
trwają od poniedziałku do czwartku. Mam nadzieję, że wszyscy się do
nich pilnie przygotowali. Chyba, że nie zależy wam na ładnym
świadectwie, wtedy możecie się lenić.
Wszystkich, którzy dzielnie przetrwają wszystkie egzaminy czeka
zasłużony odpoczynek i moc nagród we wspomnianym wyżej
Plebiscycie Złotej Czarownicy. Czym jednak jest ta cała Złota
Czarownica? Otóż, jest to wydarzenie w którym społeczność Salem,
w drodze głosowania wybiera najbardziej charakterystyczne
jednostki spośród uczniów oraz nauczycieli w różnych kategoriach.
Nawet szkolne leniwce mogą otrzymać swój dyplom! Więcej
informacji o plebiscycie znajdziecie [TUTAJ].
To jednak nie koniec nagród, następnego dnia (01.11) odbędzie się
uroczyste zakończenie X roku szkolnego. To właśnie podczas niego
otrzymacie swoje świadectwa, dyplomy i podziękowania za branie
czynnego udziału w życiu szkoły.
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Przegląd Salem
Wraz z zakończeniem roku przychodzi pora na zamknięcie zabaw
dostępnych w panelu ucznia więc śpieszcie się kochani jeśli chcecie
zainwestować jeszcze parę galeonów w listy zakupów lub klub
ślimaka. Obie te zabawy potrwają do 31 października. Niestety
Portret Dyrektora i Magiczna Hodowla zostały już zawieszone i
będą na was czekać w nowym roku szkolnym.
W ostatnim tygodniu, jak co roku odbywa się Szkolny Turniej
Pojedynków, mam nadzieję, że każdy z was spróbował swoich sił w
reprezentowaniu swojego domu lub w walce o osobisty tytuł.
Pamiętajcie, trening czyni mistrza! Może to właśnie wy nim
zostaniecie? Na zwycięzców czekają pamiątkowe puchary oraz
zaszczytne miejsce w Izbie Pamięci więc jest o co walczyć.
Pora na ogłoszenia wagi międzyszkolnej. W tym roku nasza szkoła ma
okazję brać udział aż w trzech Międzyszkolnych wydarzeniach Olimpiadzie Magizoologicznej, Olimpiadzie Piertotum Locomotor
oraz konkursie Animagus. Jeśli zależy wam na pozycji w Salemowym
Turnieju Wiedzy oba te wydarzenia są dla was obowiązkowe.
Aktualnie, do 31.10 możecie przesyłać swoje prace w konkursie
Animagus a waszym zadaniem jest dokonać pełnej przemiany w
wybraną postać animaga. Więcej informacji znajdziecie pod tym
linkiem - [KLIK].
Wróćmy jednak na nasze szkolne podwórko, na którym zaroiło nam
się od Mistrzów Zagadek! W wydarzeniu Zagadki Boursiera
najszybciej wszystkie łamigłówki rozwiązała profesor Wynonna
Perez! Natomiast w Księżycowych Widziadłach mistrzem została
Shaula Dallas.
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Przegląd Salem
Idąc dalej tropem zwycięzców pragnę ogłosić, że w zabawie
prefektów - Galcożerach ponownie na pierwszym miejscu uplasował
się Jason “Frosta” Frostern. Drugie miejsce, które do tej pory
okupował profesor Riley zostało zajęte przez Lysandra Skamandera
a sam profesor spadł w tym roku na trzecie miejsce.

SALEMOWE OGŁOSZENIA
[Szkolny casanova, Lysander Skamander, pilnie poszukuje głowy.
Jakiej głowy? Tego nie wiemy ale na osobę, która sprosta temu
zadaniu czeka wór galeonów. ]
[Cała społeczność szkolna poszukuje zaginionych oraz nowych uczniów,
jeśli macie kontakt z zagubionymi lub nowymi duszyczkami
przyprowadźcie je do pokoju głównego Salem, zapoznajcie z naszą szkołą
i zachęćcie do zapisów na nowy rok szkolny. ]
[Dyrektor Nicolas Cane poszukuje właściciela
trzech różowych puszków pigmejskich. Skąd
profesor znalazł się w ich posiadaniu? Otóż
jakiś śmieszek podrzucił mu stworzenia pod jego
gabinet. S K A N D A L ]

I tym różowym akcentem, żegnam się z wami w dzisiejszym przeglądzie
Salem, było mi bardzo miło móc informować was o wszystkim co
dzieje się w szkole i mam nadzieję, że już wkrótce wrócę do was z
kolejnymi porcjami wiadomości i ogłoszeń, już w nowym roku
szkolnym.

Pozdrawiam
AWK
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Przegląd artystyczny
Muzyka

Witajcie kochani muzomaniacy w ostatnim przeglądzie muzycznym w
tym roku. Zapewne część artystyczna natchnęła w was nieco
Halloweenowego ducha. Podczas tworzenia waszych make-upowych
arcydzieł, które przyprawią o zawał serca możecie wczuć się w
straszny klimat jeszcze bardziej wraz z Halloweenową muzyką.
Zacznijmy może od Klasyki Muzyki, jestem pewna, że dobrze znacie tę
piosenkę, bez niej żadne Halloween się nie odbędzie. Jest to Spooky, scary
skeletons z 1996r [LINK DO PIOSENKI].
Mimo popularności tej piosenki mało
kto zna jej autora i wykonawcę Andrew Golda. Spooky, scary
skeletons
to
nie
jedyny
Halloweenowy utwór jaki stworzył
Gold, jest ona częścią całej płyty
o nazwie “Halloween Howls”
Wszystkie piosenki z tej płyty
znajdziecie na tej playliście [KLIK]
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Przegląd artystyczny
Muzyka
To jednak nie koniec klasyków na dziś, pora zatańczyć do “This is
halloween” autorstwa Dannego Elfmana [LINK DO UTWORU]. Jest to
piosenka z filmu Miasteczko Halloween, i w tym przypadku polecam wam
nie tylko przesłuchać utwór ale też obejrzeć film, który jest idealny na
kameralną, Halloweenową noc w towarzystwie przyjaciół.
W klasycznych utworach nie mogło zabraknąć
Króla muzyki czyli Michael Jacksona z utworem
Thriller [LINK DO UTWORU]. Klip piosenki tworzy
pełną historię i łączy się z muzyką. Mimo, że wideo
trwa 13 minut z przyjemnością ogląda się je od
początku do końca. Kto nie zna Michaela Jacksona
powinien jak najszybciej uzupełnić swoje braki w wiedzy i przesłuchać
najpopularniejsze utwory takie jak Triller, Bille Jean lub Beat it.
Jeśli jednak nie przepadacie za klasykami i wolicie się rozerwać przy czymś
bardziej żwawym na swoją imprezową playlistę wrzućcie utwór Rave in
the Grave autorstwa rodzeństwa, Arona Chupa i Little Sis Nora. Tworzą
oni wspólnie muzykę, która jest połączeniem elektroniki i popu z DJ-skim
miksem [LINK DO UTWORU]. Utwór Rave in the Grave ma zdecydowanie
komediowy charakter. Satyryczny klimat jest bardzo charakterystyczny
dla utworów rodzeństwa, nie każdemu może on przypaść do gustu lecz jak
najbardziej nada się na grupową zabawę.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Drugą imprezową propozycją jest piosenka “Look What You Made Me
Do” Taylor Swift. Czy jest coś lepszego niż wychodząca z grobu
Taylor? Przebój artystki jest w stu procentach popowy dzięki czemu
nadaje się idealnie na skoczny, imprezowy kawałek. Goście również
nie powinni na niego narzekać, chyba, że są fanami muzyki
klasycznej.
Jednak dość skocznych rytmów, co to by było za Halloween bez odrobiny
grozy? A każdy wie, że najlepszy klimat tworzy właśnie muzyka. W
kategorii Oryginalne Brzmienia mam dla was cover piosenki
“Przekleństwo Millhaven” w wykonaniu Katarzyny Groniec.
[LINK DO PIOSENKI]

Utwór opowiada o serii morderstw
dokonanych w miasteczku Millhaven.
Nie chcę wam zdradzać całej narracji
utworu dlatego po prostu zachęcam was
do zapoznania się z tą ciekawą historią.
W skrócie - Jest to najbardziej
niepokojąca piosenek jakie znam. Mam
nadzieję, że spodobał wam się ten creepy
cover, gdyż mam dla was coś specjalnego.
Utwór “Przekleństwo Hogwartu” został
stworzony przez amatorską grupę
dubbingową NanoKarrin.
Autorzy zainspirowali się “Przekleństwem Millhaven” Tworząc zupełnie nową
wizję Harrego Pottera, który… ląduje w psychiatryku a cały magiczny świat jest
tylko w jego chorej wyobraźni. - [LINK DO UTWORU]. Czy taka wizja uniwersum
J.K Rowlling przypadła wam do gustu? Mi dużo bardziej odpowiada nasz
książkowy świat jednak w ramach Halloween ta wersja spisuje się wręcz
idealnie, tym bardziej, że wcale nie jest niemożliwa.
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Przegląd artystyczny
Muzyka
Na sam koniec mam dla was wesołe wspomnienie - przede wszystkim
dla tych najstarszych gdyż mowa o utworze z 1984. To jest dopiero
klasyk! Mowa oczywiście o piosence z filmu Ghost Busters autorstwa
Raya Parkera Jr. Kto z was pamięta ten flagowy film o pogromcach
[LINK DO UTWORÓW]
Wszystkich młodziaków, którzy nie mieli okazji obejrzeć Pogromców
duchów zaganiam przed telewizory. Jestem pewna, że po obejrzeniu filmu
do końca życia w waszych głowach będzie brzmiał ten utwór.

Mam nadzieję, że spośród tylu utworów znajdziecie coś dla siebie na
Halloweenową noc. Z racji, że jest to ostatnie wydanie Witch Please w
tym roku, życzę wam nowych muzycznych odkryć, z którymi będziecie się
mogli podzielić w kolejnych przeglądach, już w następnym roku
szkolnym.

Muzykocholiczka
Wilczaróża
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Przegląd artystyczny
Arty
Witajcie kochani! Dzisiejszy przegląd będzie częściowo Potterowy,
a częściowo Halloweenowy. Zapraszam do czytania!
Jedną z osób, które robią wspaniałe dzieła dla Potterheads jest
Lalile Handmade. Wykonuje ona różnego rodzaju akcesoria, które z
pewnością skradną wasze serca (oraz portfele)! Od pięknych
zakładek do książek, po gry oraz biżuterię. Całość możecie zobaczyć
na stronie internetowej: [KLIK]

Zbliża się Halloween, który w tym
roku spędzimy w domu. Jednak nie
przeszkodzi nam to w zrobieniu
internetowej imprezki, podczas której
możemy przeobrazić się w szkaradnego
potwora z najsłynniejszych filmów,
książek
i
seriali!
Najlepiej
przygotowane tutoriale zobaczycie na
stronie Agnieszki Grzelak oraz Red
Lipstick Monster. Obie dziewczyny
mają
przygotowane
playlisty
z
Halloweenowymi propozycjami dla
każdego!

|| SM SALEM || NUMER 25 || PAŹDZIERNIK 2020 ||

Przegląd artystyczny
Przegląd gier
Ostatnia propozycja jest dla
miłośników
samotniczego
spędzenia Halloween przed
swoim komputerem. Polecam 2
gry, które
z
pewnością
sprawią,
iż
dreszczyk strachu przeleci po
waszych pleckach! Pierwsza z
nich to Phasmophobia.
Jest to psychologiczny horror,
w którym to chodzicie po
pomieszczeniach
w
celu
szukania duchów. Można się
przestraszyć! W sklepie Steam
kosztuje około 50 zł, jednak
jeśli nie chcecie wydawać
pieniędzy, polecam obejrzeć
streamy na YT lub innych
platformach!
Ostatnią grą, którą osobiście uwielbiam i polecam, jest Dead by
Daylight. W tej grze możecie obrać dwie ścieżki - survival oraz
killer. W pierwszej wcielacie się w postać, której zadaniem jest
naprawienie wszystkich generatorów, by uciec z mapy przed
mordercą. Druga opcja to oczywiście granie zabójcą i zabicie
wszystkich 5 graczy. Obie możliwości są bardzo ciekawe oraz
adekwatne
do
Halloween
(aktualnie
trwa
event
Halloweenowy).
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Przegląd artystyczny
Przegląd gier
Możecie wcielić się w mordercę z
kultowych horrorów oraz ofiary,
m.in. z serialu Stranger Things. Na
Steam gra ta kosztuje około 70 zł,
jednak na przecenach kupicie ją
już za 30. Możecie także
zainstalować ją za darmo na
telefon, jednak nie wszystkie
modele są do niej przystosowane.
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Wywiad z profesorem
Annabeth Snow: *Śnieżynka spojrzała
na pana McGreen’a znad swych
okularów i gdy tylko zaczesała włosy
do tyłu, zgarnęła swoje papiery,
które
miała
przygotowane
na
dzisiejszą okazję i podsunąwszy
talerz ze smakołykami, uśmiechnęła
się, a następnie powiedziała* Witam
Cię serdecznie na wywiadzie do
Witch, please! Niezmiernie się cieszę,
że mam okazję z Tobą porozmawiać.
AS: *Zamyśliła się przez chwilę, a po
chwili,
postanowiwszy
zacząć
rozmowę, zadała pierwsze z pytań, na
które
odpowiedź
najpewniej
niejednego
człowieka
mogła
zaintrygować* Arszenik, Arsenik, Po
prostu Arsen McGreen. Postać o
takim imieniu musi wyróżniać się w
Świecie Magii. Powiedz, więc mi
proszę, skąd wziąłeś swoją inspirację
i dlaczego zdecydowałeś się wybrać
tak nietypowe imię?
Arsen McGreen: *Arsen rozsiadł się
wygodnie oraz uśmiechnął do
Annabeth. Po chwili odpowiedział.*
Witam!
Bardzo
dziękuję
za
zaproszenie.*Wziął
sobie
jedno
ciasteczko z talerzyka i oparł się o
oparcie fotela, by utkwić utkwił
wzrok w młodej dziewczynie. Zaczął
zajadać się smakołykiem, a słysząc
wzmiankę o swoim imieniu, cicho się
zaśmiał.*

Hm.. Niegdyś byłem znany w ŚM jako
Marcin McGreen, a jakoś dwa lata
temu postanowiłem zmienić swoje
imię, które za bardzo kojarzyło mi się
z realnym życiem. Dlaczego Arsen?
Hm..Większość osób wie, że osobiście
bardzo interesuję się chemią i
toksykologią, więc gdy myślałem o
nowym imieniu, to pierwsza myśl
właśnie padła na Arsen, nawiasem
mówiąc, jest to mój ulubiony
pierwiastek. Arsen - Arszenik, druga
legenda na temat mojego imienia jest
taka, że jestem na lekcjach groźny i
zabójczy niczym trucizna zwana
arszenikiem.
*Powiedział
to
oczywiście żartem i zaczął się śmiać.*
AS: *Zaśmiała się pod nosem i chapnęła
jedno z ciasteczek* Domyślam się, że
wielu
adeptów
magii
dosyć
specyficznie
podchodziło
do
Pańskiego imienia, ze względu na jego
osobliwość! Nie bałeś się więc
głupich
żartów?
Docinków?
Dogadywań? A może obecnie się z
owymi przypadkami spotykasz?
*Podrapał się lekko po swoim
zaroście, słysząc następne pytanie i
próbując sobie przypomnieć jakieś
sytuacje.* Hm..Jakoś się tym nie
przejmowałem.
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Wywiad z profesorem
Uznałem, że jest to nietypowe i dość
ciekawe imię. Nie kojarzę sytuacji,
gdyby ktoś specjalnie kierował we
mnie docinki, albo stroił sobie żarty z
mojego imienia. *Wzruszył delikatnie
ramionami oraz uśmiechnął się do
Pani Redaktor.*
AS: Rozumiem! Nie warto patrzeć na
to, co ktoś mówi, ważne, że Tobie się
ono podoba i czujesz się z nim sobą
*Również się uśmiechnęła i upiła łyk
herbatki, którą miała uszykowana na
tę okazję. Postawiła dzbanuszek na
środku stołu, by gość również mógł
skorzystać* Zatem przejdźmy dalej!
Jesteś, jak sądzę, dosyć znaną osóbką
w ŚM, przede wszystkim ze względu
na swój długi staż, co oznacza, iż
bawisz tutaj dostatecznie długo.
Przypomnij nam, ile lat już tu jesteś?
AM: *Widząc, że Annabeth podsuwa mu
dzbanek z herbatą, uśmiechnął się i
postanowił skorzystać. Wziął więc
filiżankę i nalał do niej herbaty, a
następnie podniósł filiżankę i upił sobie
kilka łyków.* Dziękuję, bardzo dobra
herbatka! Tak...W Świecie Magii jestem
od 2011 roku, a więc w tym roku wypadło
mi już dziewięć lat. To sporo.. Wiele w
tym czasie się wydarzyło, ale nie żałuję
swojej decyzji o dołączeniu do Świata
Magii.

AS: Niezmiernie się w takim razie
cieszę i mamy nadzieję, że mimo
wszystko zostaniesz z nami jak
najdłużej! Tyle lat w ŚM napewno
zaowocowało
niemałym
doświadczeniem. Uczyłeś Obrony
przed Czarną Magią. Antycznych Run,
Numerologii, Wróżbiarstwa, a nawet
Wiedzy o magicznych miejscach i
rytuałach. Pełniłeś funkcję opiekuna
domu co najmniej kilkukrotnie. Czy
Twoim zdaniem, istnieje jakaś recepta
na długowieczność w Świecie Magii?
AM: Obecnie nie mam w planach
odejścia ze Świata Magii! To prawda,
że przewinęło mi się wiele różnych
posad i nauczałem w wielu szkołach.
Jeżeli
chodzi
o
receptę
na
długowieczność w ŚM, przede
wszystkim jest to dobra organizacja
czasu. Wiadomo, że będąc tu, trzeba
pogodzić dwa światy: realny i ten
wirtualny - magiczny. Czasami
również dla mnie było to trudne,
pamiętam, że gdy zaczynałem studia,
to zrobiłem sobie przerwę od ŚM.
Jednak teraz staram się tak
organizować i planować swój czas,
aby nie mieć żadnych zaniedbań w
życiu realnym i jednocześnie żeby
dawać radę ze wszystkim tu, w ŚM i
należycie
wykonywać
swoje
obowiązki.
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Wywiad z profesorem
Przede wszystkim realizuję to,
planując swój dzień, mam swój notes,
w którym rozpisuję, co muszę zrobić
w danym dniu i zazwyczaj tego
przestrzegam. Oczywiście, nie zawsze
te plany się udają, ale zauważyłem, że
takie
planowanie
zapobiega
marnowaniu czasu i wtedy raczej ze
wszystkim jestem na bieżąco.
AS: Myślę, że taka postawa może być
czymś godnym podziwu. Organizacja
to twardy orzech do zgryzienia, ot
co!
Jednakże...niektórzy
powiedzieliby, że nauczanie tak dużej
ilości przedmiotów nie wystawia
najlepszej laurki nauczycielowi.
Zamiast specjalizować się w 1-2
dziedzinach, pobieżnie zgłębia wiele
z nich. Jak ty na to patrzysz?
AM: No cóż. Wiem, że niektórym osobom
może się to nie podobać, iż uczyłem
różnych przedmiotów w swojej karierze.
Najdłużej
specjalizuję
się
w
Transmutacji, ponieważ tego przedmiotu
nauczam już około 8 lat. Naturalnie,
przez ten czas próbowałem też innych
przedmiotów. To, że nauczam jednego
przedmiotu i w nim się specjalizuję, nie
oznacza, że nie mogę poznawać i
odkrywać innych przedmiotów. Myślę,
że nauczanie bez przerwy jednego
przedmiotu, po prostu by mnie znudziło.
Dlatego też lubię odkrywać nowe
możliwości.

Owszem, czasami moja przygoda z takim
przedmiotem nie trwała zbyt długo. Tak
było z Wróżbiarstwem, uczyłem go jeden
rok i uznałem, że to nie dla mnie.
Podobnie było z innymi. Jednak obecnie
mogę powiedzieć że nie żałuję tego, Iż
podejmowałem
się
różnych
opcji
nauczania. Dzięki temu miałem okazję
dowiedzieć się czegoś nowego, bo
zgłębiając tajniki różnych przedmiotów,
człowiek się uczy, szuka materiałów do
zajęć, to wszystko wpływa na jego
ogólny rozwój. No i przede wszystkim,
gdy już zabieram się za nowy przedmiot,
biorę to na poważnie. Przykład OpCM.
Tym
przedmiotem
specjalizuję
się
stosunkowo od niedawna, jakoś dwa
lata..jednak w jego nauczanie wkładam
całe serce, ciągle się rozwijam, szukam
nowych artykułów na Pottermore,
angielskiej wikipedii, tłumaczę to. W
każdym nowym roku, w Salem staram się
dodać coś nowego, czego wcześniej nie
opowiadałem na zajęciach, a co uważam
za ciekawe. Poświęcam dużo czasu na to,
żeby z roku na rok dopracowywać swoje
zajęcia z każdego przedmiotu, którego
uczę.
AS: Przyjemnie się czyta słowa osoby
naprawdę zaangażowanej w to, co robi.
To dosyć rzadki dar w naszych czasach i
życzę przede wszystkim dalszego
rozwoju. Myślę, że to naprawdę mądre
spojrzenie nie tylko na ŚM, ale ogólnie
na świat. Aj, nawet rzucę! ŚMowy
człowiek renesansu
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Wywiad z profesorem
Idąc
jednak
dalej
tokiem
produktywności i ambicji, zahaczając
o ukochaną transmutację....W tym
roku udało ci się, wraz z Nicolasem
Cane’m, zorganizować kolejną już
edycję międzyszkolnej olimpiady z
Transmutacji "Piertotum locomotor".
Popularność tego przedmiotu na
przestrzeni kilku ostatnich lat w
Świecie Magii wzrasta, maleje czy
wciąż pozostaje na tym samym
poziomie? Jak sądzisz?
AM: Transmutacja.. Od zawsze ten
przedmiot wzbudzał w uczniach
przerażenie. Nie wiem dlaczego, ale
praktycznie zawsze, gdy uczniowie
przychodzą na Transmutację, mają
takie przekonanie, że to będzie coś
ciężkiego, coś, z czym będzie duży
problem. Może wiąże się to z pewnym
uprzedzeniem niektórych adeptów
magii do matematyki, którzy słysząc
tylko o tym, że pojawi się liczenie na
transmutacji, zaczynają panikować.
Przyznam, że jest to ciężki przedmiot,
niestety nie można zacząć uczyć się
tego przedmiotu w połowie, od razu
od praktyk, trzeba zacząć od
podstaw. Transmutację powinno się
poznawać krok po kroku i należy mieć
przede
wszystkim
do
tego
cierpliwość.

Wtedy ten przedmiot staje się dla
ucznia fascynujący, a każda następna
lekcja, metoda transmutacji to coś
wartego zgłębienia. Na przestrzeni
lat różnie to bywało.. Zdarzały się
takie osoby, które naprawdę to czuły,
lubiły, chciały poznawać coraz to
nowsze
i
trudniejsze
działy
transmutacji.
Obecnie
jestem
zadowolony z jej poziomu w Świecie
Magii, zdarzają się nadal świetni
uczniowie i mam nadzieję, że dalej tak
będzie. Zresztą sam poziom olimpiady
w tym roku to pokazuje. Zadania były
dość ciężkie, a i tak około 30 osób
poradziło sobie, co zaowocowało
tym, iż udało im się przejść dalej. Mam
tylko nadzieję, że w kolejnych latach
zmniejszy się to błędne przekonanie
niektórych osób, że transmutacja to
przedmiot nie do przejścia…
AS: Oj myślę, że mogę się tutaj również
zgodzić. Trasmutacja to dziedzina
złożona, według mnie porównywalna z
chociażby chemią czy fizyką, które stety
lub niestety wymagają od ucznia nauki od
podstaw, jak właśnie wspomniałeś. Nie
taka transmutacja straszna, jak ją
malują! Tak jak ze wszystkim, trzeba
poznać, zrozumieć, obadać i chcieć. Poza
tym, dobrze, by było więcej nauczycieli z
pasją, którzy dzięki niej potrafiliby
ukazać ten świat w innym świetle.
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Wywiad z profesorem
Tak jak już wspomniałeś, Twoje zajęcia
i Twoje chęci do pracy wymagają
organizacji. Wielu pewnie śmiało
powie,

iż

należysz

pracowitych,

a

do

może

i

osób
nawet

ambitnych. Jednakże najważniejsze
jest to, co Ty o swoich działaniach
myślisz. Uważasz siebie za człowieka
pracowitego, ambitnego, a może inny
przymiotnik lub stwierdzenie byłoby
bardziej

adekwatne

do

rzeczywistości?
AM: Myślę, że patrząc na ostatnie
miesiące

w

Świecie

Magii,

mogę

nazwać się człowiekiem pracowitym.
Poświęcam jednak dużo czasu na
Świat Magii, pisanie scenariuszy,
szukanie

materiałów

do

zajęć,

liczenie punktów, prowadzenie zabaw
i konkursów, to jednak wymaga
dużego nakładu energii, a przede
wszystkim czasu, bo nie są to zajęcia
na 5 minut. Czy nazwałbym siebie
ambitnym? Hm..może i tak. Lubię sobie
stawiać nowe cele, dążyć do ciągłego
rozwoju.
AS: Sądzę, że owe przymioty widać na
Twoich lekcjach i w Twojej pracy na
rzecz szkoły, ale nie tylko! W Salem
przede wszystkim na lekcjach OpCM, z
których jesteś znany.

Co jednak utwierdza nas o tym w
przekonaniu? Otóż klimaty, z których
również słyniesz! Klimatyczne wycieczki
wzbogacone o praktyczne ćwiczenia i
wyzwania cieszą się sporą popularnością
w Salem, tak jak wspomniałam, tworzą
całą atmosferę. Gdzie Twoim zdaniem
tkwi ich sukces?

AM: No cóż, to prawda. Staram się, aby
w każdym module były przynajmniej
dwie bądź trzy lekcje z wycieczkami
klimatycznymi.

Często

są

one

niebanalne,

na

przykład.

poszukiwanie kostutu faraona albo
wycieczka do lasu Amazonii w celu
znalezienia

ukrywających

się

Śmierciożerców.
AS: Amazonia...*przypomniała sobie
Tarzana Frostę, ale zamilkła, dając
Arszenikowi

dokończyć

swą

wypowiedź*
AM:

Myślę,

że

wpływa

to

na

atrakcyjność zajęć, gdy uczniowie
mogą wczuć się w daną sytuację oraz
gdy taka lekcja ma jakąś fabułę. Jest
to o wiele ciekawsze, niż taka wręcz
podręcznikowa

lekcja

praktyki:

nauczyciel wykłada temat, a potem
uczniowie rzucają określone zaklęcie
w klasie.
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Wywiad z profesorem
Co więcej, takie wycieczki pozwalają
na używanie klimatu, a są uczniowie,
którzy bardzo to lubią i w takich
sytuacjach, często nietypowych..no
bo jednak atak akromantul we
wnętrzu grobowca faraona to coś
osobliwego. Uczniowie mogą się
wykazać, jest to coś nowego dla nich.
No właśnie, myślę, że to kolejny
powód, że te lekcje mogą być inne, niż
na
pozostałych
przedmiotach.
Dlatego też myślę, iż taka koncepcja
prowadzenia OpCM sprawdza się i
będę stosował ją w kolejnych latach
szkolnych w Salem, starając się, by w
każdym
module
uczniowie
doświadczali
niezapomnianych
podróży, często niebezpiecznych!
AS: *Pokiwała głową, zgadzając się z
każdym
słowem
profesora.
Zanotowała wszystko na pergaminie,
po czym zabrała głos* Myślę, że
uczniowie na to pod żadnym
względem nie narzekają i mimo
wszystko czerpią z tego pewną dozę
radości.
Kreatywność
popłaca,
dlatego warto z niej korzystać i
wykraczać poza schematy, jak właśnie
oznajmiłeś. Sukcesy są częścią
naszego życia i to na nich wcześniej
się skupialiśmy w naszej rozmowie...

Ale nie zapomnijmy tutaj również o
marzeniach i celach. W ostatnim
pytaniu, kończąc ten wywiad, mam w
głowie pewne pytanie, a mianowicie,
czy jest w Świecie Magii coś, czego
Arsenowi McGreenowi jeszcze nie
udało się zrealizować lub coś, czego
nie osiągnął, a wciąż o tym marzy?
AM: Tak...Myślę, że znajdą się takie
rzeczy. Chyba najbardziej chciałbym
sprawić, aby uczniowie nie mieli już
takiego pesymistycznego nastawienia
do transmutacji i żeby ten przedmiot
był bardziej lubiany. A innym moim
marzeniem,
ciężkim
jednak
do
realizacji, jest zdobycie pierwszego
miejsca w rankingu dragotów w
Salem! No i w sumie może jeszcze
wydanie własnego podręcznika do
OpCM…

AS: Na jej twarzy zagościł uśmiech* Oj
te marzenia nie są aż tak odległe od
prawdopodobnej
rzeczywistości.
Mogę jednak życzyć Ci wytrwałości w
dążeniu do wyznaczonych przez
siebie celów i abyś nie tracił swej
motywacji do działania. To by było
bardziej przerażające, niż kontakt z
prawdziwym arszenikiem!
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Wywiad z profesorem
*Zgarnęła swoje papiery w jedną kupkę, poprawiła okulary, by na koniec powiedzieć
jeszcze jedną rzecz* Szczerze Ci dziękuję za ten wywiad! W tym momencie możesz
coś jeszcze dodać, coś wykraczającego poza schematy pytań. *Zachęcająco
uśmiechnęła się w stronę rozmówcy, by zachęcić go do takowej opcji*
AM: Dziękuję bardzo za wywiad! Mam nadzieję, że moje odpowiedzi nie zostaną
uznane za chaotyczne i że będzie się dobrze je czytało czytelnikom! *Uśmiechnął się
i dopił herbatę, po czym odłożył filiżankę na stole. Zastanowił się przez chwilę i
dodał.* Chciałbym pozdrowić całą Społeczność Salem, wszystkich uczniów, jak i
nauczycieli. To dzięki Wam wszystkim jest tak wspaniała atmosfera w tej szkole. No
i pragnę również życzyć uczniom powodzenia w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej!
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Z dziennika podróżnika
Zaczął się październik, liście z drzew pospadały. Wyruszyłeś w
daleką podróż? Duchy tak mawiały!

*Z okazji halloween w twojej szkole zorganizowano grę terenową po
najtajniejszych lochach. Bardzo dawno w tych lochach nikogo nie było!
Spakowałeś więc plecak, namówiłeś skrzaty, żeby ci zrobiły słodkiej,
ciepłej herbatki z imbirem i limonką i zgłosiłeś się na starcie gry.*
*Chętnych okazało się wielu - gdy przyszła twoja kolej szybko ubrałeś
koszulkę z swoim numerem zawodnika - trzynastką. Masz wielką nadzieję,
że przyniesie ci szczęście, a nie przysłowiowego pecha. Oddałeś
nauczycielowi swoją różdżkę i przygotowałeś się do startu*

START!

*Popędziłeś przed siebie, w stronę wejścia do lochów. Ku twojemu
przerażenia stał przy nich jeden z (tych straszniejszych) profesorów
łypiąc na ciebie groźnie. Domyśliłeś się, że musisz te drzwi otworzyć… Ale
jak to zrobić bez różdżki? Uważnie przyjrzałeś się drzwiom starając się nie
zwracać uwagi na nauczyciela wwiercającego swoje spojrzenie w twoje
plecy. Na drzwiach nic nie dostrzegłeś. Zacząłeś szarpać się z drzwiami.
Nic. Kopać je? Dalej nic. Profesor złośliwie się zaśmiał i z odrazą kopnął w
twoją stronę drewniane pudełko.
Podniosłeś je ostrożnie i przyjrzałeś jej
się uważnie. Była wykonana z gładkiego
drewna i co ważne - nie miała kłódki.
Szybko ją otwarłeś. W środku, na
aksamitnej poduszce leżało pudełeczko
na zamek szyfrowy oraz kartka. Uważnie
przeczytałeś tą ostatnią.*
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Z dziennika podróżnika
*Chwile myślałeś, po czym wpisałeś odpowiednie cyfry w kłódkę otworzyła się bez trudu, a z jej wnętrza wydobyłeś kluczyk. Z
zadowoleniem otworzyłeś drzwi po czym oddałeś pudełko,
pudełeczko, kartkę i kluczyk nauczycielowi - zaraz przecież
przybiegnie kolejny uczeń!*
*Wbiegłeś do nieznanej sobie części lochów. Już na samym początku
zauważyłeś, że co chwilę korytarz się rozgałęzia. Na szczęście na
podłodze ktoś namalował strzałki fluorescencyjną farbą. Po kilku
minutach szybkiego biegu zatrzymałeś się. Strzałki się skończyły, a
przed tobą stała jedna z Profesorek. Podała ci mapę, na której jednak
nie było zaznaczonej trasy. Zamiast tego, pod schematem lochów
były strzałki. Domyśliłeś się, że pokazują one drogę. Gdzie
dojdziejsz, gdy będziesz przestrzegał znaków?*

|| SM SALEM || NUMER 25 || PAŹDZIERNIK 2020 ||

Z dziennika podróżnika
*Doszedłeś do wyznaczonego punktu, naprzeciw ciebie znajdują się
drzwi, które pięknie, gładko i szybko udało się otworzyć. Ku
twojemu zdziwieniu za drzwiami czeka jeden z dyrektorów. Ma dla
ciebie ostatnie zadanie. Bez słowa podaje Ci karteczkę, po czym
odsuwa się w cień. Potrzebujesz chwili, żeby odszyfrować napis!*

*Szybko wykonałeś zadanie z kartki i w magiczny sposób znalazłeś się
w wielkiej sali, gdzie powitały cię oklaski. Poczekaliście jeszcze
chwile na pozostałych uczniów, po czym Profesorowie poszli
podliczyć punkty. Zdenerwowani oczekujecie na ogłoszenie
wyników. Okazało się, że wygrałeś! Gratulacje! Pamiętaj, żeby
przesłać rozwiązania zagadek na argosaphira@gmail.com. Na twoje
odpowiedzi czekam do 30.10, godz. 23.59!

Wasza podróżniczka
Argo
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Rozrywka
Kochane Racuszki!

Witam was w ostatniej już Rozrywce, w tegorocznym wydaniu Witch
Please!Te wydanie poświęcone będzie… Halloween! Rozwiązania jak
zawsze wysyłajcie na maila Rozrywki:
rozrywka.witchplease@gmail.com do dnia 29.10.2020, godz. 23:59.

[Nagle podleciał do Ciebie pergamin oraz ołówek. Chwilę później
doleciał do nich mały skrawek papieru, na którym kaligraficznym
pismem napisane było polecenie: “Zaprojektuj swoją ozdobę
Halloweenową”.]

PROGRAM DO RYSOWANIA
(wraz z rozwiązaniami konkursu prześlij link/zrzut
ekranu ozdoby.)

[Kiedy narysowałeś już swoją ozdobę, pojawił się przed tobą
kolejny kawałek pergaminu. Tym razem miałeś trudności z
odczytaniem zawartości, ponieważ… Była zaszyfrowana
anagramami związanymi z Czarnoksiężnikami.]

PERGAMIN
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Rozrywka
[Kiedy ukończyłeś wszystkie anagramy, podleciał do Ciebie
ostatni skrawek. Nie było na nim jednak żadnej zagadki, jedynie…
Podziękowanie.]
“Drogi Czytelniku! Bardzo dziękuję Ci za czynne rozwiązywanie
konkursów Witch Please! To koniec na ten rok. Żegnaj!”
[Pojawiła się mała iskra, a pergamin zniknął - tak samo szybko jak
się pojawił.]

Buziaki, Samiś!
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Horoskop
Baran
Niezależnie od tego czy jesteś barankiem, czy owieczką prof.
Shepherd, pamiętaj, żeby jej nie denerwować! W końcu mamy
weekend strachów, nie chcesz zobaczyć złej Gwen…

Byk
Męczą cię koszmary? Mamy na to rozwiązanie! W szafie Chaza jest
tak ciemno, że nawet i złe sny cię tam nie dogonią. (Uwaga! Szafa
Chaza może nie mieć wyjścia, wchodzisz na własne ryzyko! My
woleliśmy nie sprawdzać.)

Bliźnięta
Czemu masz się ograniczać? Zaszalej! Defenestruj książki, notatki,
pergaminy, wypuść złego brata bliźniaka… wróć. Ekhm… A może
właściwie czemu nie?

Rak
Dreszcze skradają ci się po plecach niczym raczki nieboraczki… Coś
cię niepokoi, prawda? Nie przejmuj się, to tylko Jęcząca Martwa, bo
prefekci jej już nie odwiedzają w łazience.

Lew
Nie musisz wszystkiego trzymać w sobie, jeśli coś ci się nie podoba,
po prostu zarycz! No zarycz no! Ale lepiej nie podczas trwania
egzaminu gdy zobaczysz zestaw pytań.

Panna
To dobry czas dla ciebie jeśli chodzi o miłość i romanse. W końcu
nawet Gnijąca Panna Młoda znalazła swojego wybranka, czemu
masz nie spróbować wykonać tego pierwszego kroku? Wybierz
wyjątkową serenadę i do dzieła!
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Horoskop
Waga
Odpowiednia dieta i ćwiczenia pomogą ci przejść przez ten
wyczerpujący czas. O poradę zapytaj dyrektora le Fenta, może
przyniesie ci jakieś francuskie bagietki...

Skorpion

Jeśli ktoś cię denerwuje, pamiętaj, że możesz zawsze użyć
zaklęcia Silencio zamiast wdawać się w niepotrzebne dyskusje.
Po co sobie szargać nerwy?

Strzelec
Potwór spod łóżka nie daje ci spokoju? Nie martw się, może to po
prostu chce się zaprzyjaźnić i chodzić po domach wołając
“cukierek albo psikus”? Zawsze warto to sprawdzić!

Koziorożec
Twój koszmar senny to natłok obowiązków, mnóstwo pracy, brak
snu i do tego wszystkiego nerwy, nerwy i jeszcze raz nerwy? Mamy
złe wieści - strachy są prawdziwe… Więc polecamy trochę
pączusiów od Jacoba.

Wodnik
Wykupili cały papier toaletowy ze sklepu i nie masz jak zrobić
psikusa Radzie Szkoły? Spróbuj zgłosić się na posadę salemowego
woźnego, na pewno udostępnią ci szkolne zapasy. A wtedy hulaj
dusza!

Ryby

Siedzenie w domu ci raczej nie służy, ale niedługo to ty zamienisz
się w prawdziwego zombie i będziesz straszył innych! A w sumie…
Posiedź jeszcze trochę, będzie fajne przebranie na Halloween.
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