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Od Redakcji
Drugie wydanie Krwawego Pióra ukazuje się w cza-
sach niezwykle niepewnych  oraz  dosyć  traumatycznych.  
Po kilkuletnim okresie pandemii doczekaliśmy się wojny, która nig-
dy nie powinna się wydarzyć. Agresja Rosji wobec Ukrainy budzi 
nasz sprzeciw, ale także ogromne emocje i niepokój związany z 
dalszym rozwojem tej tragicznej sytuacji.  Zachęcamy więc do wspar-
cia narodu ukraińskiego - jeśli  macie taką możliwość -  poprzez 
wpłacenie dowolnych środków, które zostaną przekazane na po-
moc Ukrainie. Zbiórka dostępna jest pod niniejszym linkiem: [klik].

Dziękujemy oraz życzymy udanej lektury.

~Redaktorzy Naczelni

https://www.siepomaga.pl/ukraina
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Kącik Zielarski
W itajcie!

Jakoś iż że od paru dni możemy cieszyć się wiosną, postanow-
iłyśmy przybliżyć wam trochę kwiaty, które są z tą porą związane.

CHARLLOTE ERIOS & GABRIELLE BROUILLARD

Przebiśnieg
Przebiśniegi są jednymi z najwcześniej 
zakwitających roślin cebulowych. Są 
lubiane przez pszczoły, a do tego mają 
charakterystyczną budowę - Posiadają 
sześć działek kielicha w tym: trzy ze-
wnętrzne, eliptyczne, a śnieżnobiałe 
są zaokrąglone na szczycie. Pozostałe 
trzy wewnętrzne, są krótsze z zieloną 
plamką na szczycie. Znany jest też pod 
innymi nazwami, na przykład: prze-
biśnieg pospolity, przebiśnieg zwy-
czajny, gładyszek, gładysz pospolity, 
śniegułka, śnieżyca oraz śnieguła. Po-
chodzi z terenów leśnych środkowej i 
południowej Europy. Rosną one dziko, 
a uprawiane są jako rośliny ozdobne. 
Nadają się też do bukietów, ale woda 
w której będą stać śnieżyczki przejmie 
ich trujące właściwości. Bardzo lubię te 
rośliny, ponieważ nie potrzebują wielu 
,,zabiegów” pielęgnacyjnych. Należy je 
podlewać, oczywiście tak by nie przele-
wać, również można je odchwaszczać. 
Jak widać, nie wymagają dużo. Jako 
ciekawostkę dodam, że przebiśniegi są 
pod ochroną częściową od roku 2014.
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Krokus
Znany jest również pod nazwą Szafran Wiosenny.
Krokus jest również jednym z pierwszych kwiatów wiosny, a jej 
kwitnienie zwiastuje szybkie nadejście wiosny. Występuje natu-
ralnie na alpejskich murawach Europy. Większość  krokusów jest 
w kolorze  fioletowym, choć można też spotkać  krokusy białe, 
żółte lub różnokolorowe. Pierwsze kwitnienie możemy dostrzec 
już w marcu. Kwiaty i liście wyrastają bezpośrednio z niewiel-
kich bulw, pokrytych charakterystycznymi siatkowatymi łuskami.
Tak jak przebiśniegi są one uprawiane również jako rośliny doniczkowe. 
Krokus (szafran) ma zastosowanie jako przyprawa do ciast, ryżu i zup. 
W Polsce krokus pojawia się w obszarze Tatr i jest on pod ochroną. 
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Opowiadanie

Szary i zimny poranek zawitał do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilver-
morny. Jednakże mieszkańcom zamku to nie przeszkadzało. Wręcz na-
kręcało ich jeszcze bardziej. Właśnie ostatni uczniowie zasiedli na trybu-
nach stadionu, aby wspólnie móc oglądać potyczki nauczycieli w Turnieju 
Profesorów VII roku szkolnego. Pięciu śmiałków, którzy przeszli elimi-
nacje samego Ministra Magii, właśnie dziś miało się zmierzyć w niebez-
piecznym i morderczym zadaniu, które miało wyłonić najlepszego z nich.

- Cześć wam i czołem! - na środku stadionu, z różdżką 
przyłożoną do gardła, pojawiła się prowadząca turnieju, czy-
li Rosalia Rossard . Trybuny ożyły jeszcze bardziej, a niek-
tórzy z nich przynieśli sobie banery z napisami, komu kibicują.

- Już za kilka chwil będziemy świadkami niesamowitej wal-
ki o najwyższe podium Turnieju! - do dziewczyny dołączył dru-
gi prowadzący - Finn R. Bougainville-Cuidado. Oczywiście nie obyło 
się bez dodatkowych pisków dziewcząt na jego widok, a jedną z na-
jgłośniejszych była Dyrektor Adelie Lefèvre. Chłopak uśmiechnął 
się na reakcje pani Dyrektor, a wicedyrektorka przewróciła oczami.

- Nie przedłużając… - zaczęła ponownie mówić. - Powitajmy ich! Profe-
sor Merica Klara Schevre! Profesor Asher River! Profesor Jacob Mor-
gan! Profesor Genevieve Richardson i oczywiście Profesor William 
Lefèvre-Castillo! - stadion ryknął głośno na zawodników Turnieju. 

ROSALIA Lefèvre 

Bitwa na śmierć i życie…, czyli kto jest 
najpotężniejszy w Ilvermorny?
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Po trybunach już rozchodziły się dźwięki zakładów. Głosy były 
podzielone, ale spora część osob była za nauczycielką Transmutacji! 

- Dobrze, a więc czas rozpocząć zadanie! - powiedział dumnie Finn. - 
Dzisiaj musicie zmierzyć się z torem przeszkód przygotowanym 
przez Prefektów Naczelnych! Wielkie brawa dla nich! - po stadionie 
przebiegł dźwięk klaskania i zdumienia, a płachta, która  okrywała  trzy  
czwarte  boiska, została odsunięta. Oczom wszystkich ukazał się trzy 
przeszkodowy tor.

- Zadanie, a także turniej wygrywa ten, kto oczywiście zakończy 
ten mały wyścig, jako pierwszy. - uśmiechnęła się Rossard. - Ale 
żeby nie było za łatwo… Można sobie wzajemnie utrudniać zadanie. 
- po stadionie rozległy się westchnienia. - Nie przedłużając… Goto-
wi? Do startu! - uniosła różdżkę w górę. - Start! - krzyknęła, a z jej 
różdżki wyleciały czerwone iskierki. Profesorzy ruszyli do pierwszej 
przeszkody, którą była… skrzynia. Pierwsza dobiegła ze znakomitą 
sprawnością fizyczną Genevieve Richardson. Nagle z jej skrzyni wys-
koczył Bogin w postaci hieny pod prysznicem z ketchupem w łapie.

- No nie powiem, tego to ja się nie spodziewałam. - skomentowała 
Rosalia, która podczas walki siedziała na wygodnej kanapie razem 
z Finnem. Genevieve przewróciła się na plecy i praktycznie skost-
niała ze strachu. Za ten czas dobiegł do swojej skrzyni William. 
Wszyscy zamarli na chwilę oczekując, czego boi się ich profesor. 

Ze skrzyni wydobyła się mgła, która zamieniła się w księżyc pod-
czas pełni. William pobladł, a wszyscy pozostali westchnęli. Pro-
fesorem Morganem tak to wstrząsnęło, że biedaczek zemdlał.

- Och, to chyba koniec Turnieju dla Jacoba. - skwitowała Rossard, kiedy 
pielęgniarka nie mogła obudzić nauczyciela. - Ciekawe dlaczego, aż tak 
zareagował!

- No wiesz jego gabinet stoi otwarty, kiedy wyjeżdża na delegację do
Ministerstwa. - zaśmiał się Finn, a dziewczyna uderzyła go w tył głowy.
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Wykorzystując mały zamęt wokół Williama, Merica i Asher szyb-
ko pokonali swoje Boginy, którymi były kolejno: brudne skarp-
etki Eliasa i ogromny ul. Sam William, którym większość w tym 
momencie była zainteresowana, zniknął z cichym pyknięciem.

- No, no! Powoli zarysowuje nam się podium tegorocznego turnieju. -
skomentował Finn, a  publiczność wróciła do kibicowania pozostałym 
zawodnikom. - Kto by się spodziewał, że pierwsza przeszkoda, tak 
łatwa wyeliminuje nam dwóch nauczycieli! - tak dokładnie dwóch, po-
nieważ Profesor Genevieve nadal próbowała zwalczyć strach nad hieną. 
Merica i Asher dobiegli w tym czasie do drugiej przeszkody, którą był 
ogromny basen Diabelskich Sideł. Oboje zatrzymali się w ostatnim mo-
mencie, aby nie wpaść do pułapki. Spojrzeli na siebie i szybko chwycili 
za swoje różdżki. Oboje w tym samym momencie rzucili Glacius, a basen 
roślin stał się kostką lodu z dodatkiem. Szybko wbiegli na taflę lodu, ale 
dalszy bieg po niej wcale nie był taki łatwy. Oboje ledwo co utrzymy-
wali równowagę stojąc. Nagle Merica wycelowała różdżką w Ashera i 
rzuciła zaklęcie bez wypowiadania żadnego słowa. Nauczyciel Czarnej 
Magii wyłożył się na lodzie jak długi, a jego różdżka wypadła mu z rąk.

- Moja własna córka! - krzyknął niezadowolony i szybko doczołgał 
się do różdżki. Chwycił ją w dłoń i obronił się przed kolejnym zak-
lęciem nauczycielki Transmutacji. River wstał szybko na nogi i zaczął 
odwdzięczać się zaklęciami. Na lodzie rozpoczęła się walka roku, której 
chyba nikt się nie spodziewał. Mimo iż byli rodziną, to  nie odpuszczali  
sobie  nawet  na chwilę. Oboje unikali  zaklęć  przeciwnika, ale w końcu 
któreś z nich musiało się potknąć. Niestety padło na Ashera. Znów leżał 
na ziemi, a Merica chcąc wykorzystać moment, chwyciła różdżkę ojca i 
wyrzuciła ją  w trybuny. 

- O ty! - Asher pociągnął ją za kostkę, żeby ta też upadła i tak oto za-
częli się szarpać. 
- Niesamowite. - zachwycał się Finn. Na trybunach rozbrzmiewały 
krzyki. Z jednej strony: Dalej Merica!, a z drugiej: Asher na prezydenta!
-Finn! - Rosalia chwyciła gwałtownie ramię chłopaka. 
-Ała, dziewczyno! - złapał się za bolące miejsce, ale nie spuszczał wz-
roku z walki.
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- Finn! Popatrz! - krzyknęła znowu i wstała z miejsca. - Genevieve! -
chłopak w końcu spojrzał we wskazanym jej kierunku.

Profesor Richardson pokonała w końcu swojego Bogina, przebiegła obok 
bijących się kolegów z pracy i właśnie kończyła trzecią przeszkodę, która 
polegała na pokonaniu w pojedynku Aurora przysłanego z Ministerst-
wa. Pokonanie Bogina musiało tak napędzić Genevieve, że wystarczyły 
cztery zaklęcia, aby go pokonać. Kiedy widziała, że mężczyzna już nie 
podniesie się na nogi, pobiegła na koniec toru i przekroczyła linię mety. 
Na całym stadionie rozbrzmiała muzyka dla zwyciężczyni, a Asher z 
Mericą przestali się na chwilę szarpać. Finn z Rosalią podeszli zszokow-
ani z pucharem do tegorocznej triumfatorki turnieju i pogratulowali jej 
zwycięstwa.

- Jakieś dwa słowa na podsumowanie Turnieju? - zapytała ją Rosalia, 
a   ta  z  uśmiechem  od  ucha   do  ucha  przyłożyła swoją różdżkę do 
szyi.

- Nigdy nie wątp w siebie i wykorzystuj okazje! - mrugnęła do po-
zostałej dwójki profesorów, którzy patrzyli na siebie spod byka. 
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Kącik Kucharski
Isabella Brouillard  - Grenouille 

Chlebek bananowy
H ej kochani!

Przybyłam tutaj do was z jed-
nym z moich ulubionych przepisów! 
Słodziutki chlebek bananowy, (niestety) nik-
ogo nim nie otrujecie, a przynajmniej mi
się to nie udało. (Ps. Jeśli znajdziecie sposób, aby 
to uczynić, możecie się nim ze mną podzielić).

Składniki:
• 4 dojrzałe banany (mogą być też przejrzałe)
• 75 g roztopionego masła
• ¾ szklanki cukru
• 1 jajko
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• szczypta soli
• 1½ szklanki mąki pszennej
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie:
W sporym naczyniu rozgniećcie banany, tak aby nie było 
dużych kawałków i dolejcie roztopione masło. Dodajcie do
składników cukier, lekko roztrzepane jajko oraz ekstrakt z wanilii.
Wymieszajcie wszystko, aby się połączyło, następnie dosypcie 
mąkę, sodę oraz sól. Wymieszajcie widelcem lub rózgą kuchenną do
uzyskania jednolitej masy i voilà, mamy ciasto na nasz chlebek!
Wysmarujcie swoją keksówkę, blaszkę, w czymkol-
wiek to robicie, masłem lub oprószcie mąką pszenną.
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Chlebek pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 stopni (na 
programie z termoobiegiem, przy piekarnikach elektrycznych) 
przez ok. 50/60 minut. Musicie pilnować waszego wypieku, bo 
każdy piekarnik jest inny. Polecam metodę do tzw. suchego paty-
czka! Po upieczeniu wyjmujecie i pozostawcie do wystudzenia.

Powodzenia z pieczeniem! <33
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Konkurs
Charllote  Erios & Isabella Brouillard  - Grenouille & Suzane SnailW itajcie kochani, przygotowaliśmy dla was trzy zada-

nia. Nie są trudne, lecz nie należą również do zadań banalnych.

Zadanie 2. 
Waszym zadaniem będzie 
rozwiązanie krzyżówki i 

odgadnięcie hasła 
głównego.

Zadanie 1. 
Poniżej przedstawiamy opisy kilku 
różdżek należących do bohaterów se-
rii, lecz nie wszystkie z parametrów zos-
tały wam podane. Waszym zadaniem 
będzie napisanie brakującego elemen-
tu, a także do kogo należy owa różdżka.
a) dąb, 16 cali, nieco wygięta 
b) pióro feniksa, 11 i pół cala, giętka 
c) grab, 10 i ćwierć cala, sztywna
d) 8 cali, włókno ze smoczego serca, sztywna 
e) 14 cali, włos z ogona jednorożca 
f) jesion, 12 i ¼ cala, włos z ogona jednorożca
g) włókno ze smoczego serca, 10 i ¼ cala, dość 
elastyczna
h) wiśnia, włos z ogona jednorożca.
i) głóg letni, 
j) kasztan, 9 i ćwierć cala, włókno ze smoczego 
serca.

do zadania 2.
kliknij, aby 

powiększyć i 
pobrać

https://ilvermorny.xaa.pl/uploads/krwawe-pioro/materialy/02/krzyzowka-1.jpg
https://ilvermorny.xaa.pl/uploads/krwawe-pioro/materialy/02/krzyzowka-2.jpg


str.12

Zadanie 3.
Waszym zadaniem będzie napisanie nazwy i podać klasyfikację MM 

następujących Stworzeń. 

01.
02.

03. 04.

05.

06.
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07.

08.

09.

10.
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Felieton
finn r. bougainville - cuidado

T echnik Weterynarii jest to zapewne potrzebny zawód. Bardzo moc-
no wspiera pracę całej przychodni weterynaryjnej oraz jest idealnym 
asystentem dla samego lekarza Weterynarii. Jego działania z pewnością 
przyspieszają działanie i dzięki temu cały gabinet/przychodnia jest 
w stanie przyjąć większą ilość pacjentów, a zarazem pomóc większej 
ilości potrzebujących temu stworzeń. Lecz zacznijmy od początku.
 Technik Weterynarii jest głównie osobą asystującą przy Lekarzu 
Weterynarii, posiada mniej uprawnień od samego Lekarza - lecz również 
przez to, nie potrzebuje być na studiach pięcio i pół rocznych. By jednak 
zostać taką osobą, należy ukończyć szkołę średnią, szkołę policealną lub 
studium kierunkowe - na kierunku Technik Weterynarii. W zależności 
od wybrania szkoły, czas nauki trwa od 2 lat do 5 lat. Po zdaniu wszyst-
kich semestrów, osoba taka przystępuję do egzaminów państwowych, 
a zdanie ich, uprawni do pracy w zawodzie technika weterynarii.
 Takowy technik nie musi pracować w przychodni, lecz to na-
jczęstszy wybierany kierunek pracy. Obowiązki takiej osoby w dalszym 
ciągu polegają na na pomocy zwierząt, lecz w trochę innej formie 
niż robi to sam lekarz. Przykładowymi zadaniami technika, jest np.:

• Asysta przy sekcji zwłok i zabiegach
• Wykonywanie próbek laboratoryjnych
• Udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom
• Odbieranie porodów

Wiadomo, w zależności od miejsca pracy, obowiązki mogą się 
różnić. Lecz to, czego żaden z techników nie może robić to:

Czy warto zostać Technikiem Weterynarii?



str.15

• Usypianie zwierząt
• Wypisywanie recept
• Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych

Jeśli więc ktoś chciałby wykonywać którąś z tych czynności - należy 
udać się na studia weterynaryjne i zaliczenie pięcio i pół letnich studiów. 

W przypadku pracy w klinice wet. technik jest prawą ręką weterynarza. 
To właśnie od technika zależy czy próbka zostanie odpowiednio dobrze 
przygotowana, czy narzędzia zostaną dobrze przygotowane do pracy i 
odkażone, albo czy zwierzę będzie zrelaksowane i uda się je uspokoić.

Jeśli chodzi o inne prace, do których można się udać 
jako technik. Można pracować w hodowlach, ogro-
dach zoologicznych czy nawet inspekcji weterynaryjnej.

W hodowli - technik zajmuje się kontrolą i opieką nad zwierzętami. Po 
odpowiednich kursach i kwalifikacjach może przeprowadzać zabiegi 
inseminacji a także odbierać poród. Również mogą przygotować projekt 
odpowiedniego leczenia, aby w późniejszym czasie weterynarz zaak-
ceptował, bądź zrobił potrzebne poprawki. Jeśli natomiast chodzi o ins-
pekcję weterynaryjną, tam wykonuje się głównie kontrolę nad poprawną 
produkcją, przechowywaniem, transportem i sprzedażą żywności.

Praca ze zwierzętami to nie jest najprostsza z rzeczy o jakich moż-
na pomyśleć. Należy bardzo je kochać i posiadać w sobie ogromną 
ilość cierpliwości i empatii. Jeśli jesteś miłośnikiem zwierząt, a Two-
ja wymarzona praca to praca ze zwierzętami, lecz przeraża Cię wiz-
ja studiów - pomyśl właśnie Techniku Wet. - może to Cię później 
zmotywuje do ukończenia studiów, lub po prostu podnoszeniu 
swoich kwalifikacji w pracy z tymi wszystkimi chorowitkami przy 
boku osoby, która będzie odpowiedzialna za Twoje poczynania.
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Post Scriptum
Na zakończenie tego numeru mamy kilka ogłoszeń.

Wyniki każdego z konkursów prosimy o przesłanie na maila redakcji 
(krwawepioro@ilvermorny.xaa.pl). Punkty zdobyte przez was zostaną 
przydzielone już w nowym roku szkolnym, tak na dobry początek. 

Czas na ich rozwiązanie upływa 30 kwietnia br.

Chcesz zostać częścią redakcji nowego wydania Krwawego Pióra? 

Wypełnij poniższy formularz! Zapisy zamykamy również 30 kwietnia. 

Wyniki naboru przedstawimy wam w newsie, w dniu 3 maja.

https://forms.gle/LLex8p3DYE5eJsQ28 

mailto:krwawepioro%40ilvermorny.xaa.pl?subject=
https://forms.gle/LLex8p3DYE5eJsQ28 
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