
 

            

 

 

 

Bo widzisz, Harry,  
to nasze wybory ukazują,  
kim naprawdę jesteśmy,  
o wiele bardziej niż nasze zdolności. 

 

Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 
 

Okazało się, że fani przygód Harrego Pottera dokonali słusznego wyboru, zgłaszając się 
do wewnątrzszkolnego konkursu dla uczniów klas V-VII. Kto został finalistą  
i zakwalifikował się do drugiego etapu, możecie dowiedzieć się z poprzedniego 
artykułu.  Zgodnie z zapowiedzią, w drugi dzień kalendarzowej wiosny grupa 
zwycięzców stanęła w szranki i ponownie popisała się wiedzą na temat serii siedmiu 
powieści fantasy brytyjskiej pisarki J.K. Rowling. W skład jury oceniającego odpowiedzi 
uczestników konkursu weszła pani Dyrektor Magdalena Zawacka-Walczak, uczennica 
klasy ósmej Magda Badower oraz organizator tej dwuetapowej akcji - pani Ewa 
Gawęcka.  
 

Po ogłoszeniu wyników I etapu konkursu każdy z finalistów miał do przygotowania  
(oczywiście w tajemnicy przed pozostałymi) własne trzy pytania dotyczące treści 
książek o Harrym Potterze. Karteczki z ułożonymi pytaniami oraz podanymi na nie 
odpowiedziami otrzymała kilka dni przed finałem pani Ewa. Każdy z uczestników 
podczas konkursu wybierał osobę, której zadaniem była odpowiedź na postawione 
pytanie. Jeśli odpowiedź była prawidłowa, wybrana osoba otrzymała punkt.  
W przypadku braku lub błędnej odpowiedzi, punkt otrzymał zadający pytanie.  
 
Przed finalistami postawiono również inne zadania: 
 

 odgadnięcie tytułów książek o Harrym Potterze, z których przeczytano podczas 
spotkania dwa fragmenty 

 wymyślenie zabawnego magicznego zaklęcia, dotyczącego zaczarowania ocen 
niedostatecznych 

 rozwiązanie krzyżówki i wyjaśnienie hasła głównego 
 ułożenie z podanych liter wyrazów, które oznaczały imiona lub przedmioty 

występujące w serii. 
 

 

Oto  zwycięzcy szkolnego konkursu „Harry Potter wśród nas”: 
 

 I miejsce – Małgorzata Filip kl. 6b 
 II miejsce – Krzysztof Wolicki kl. 5a oraz Antonina Wachnicka kl. 6b  
 III miejsce – Hanna Szpilczyn kl. 7b. 

Gratulujemy! 

            
 

                    

  Harry Potter wśród nas 
         

           Finał konkursu 
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Może i Wy spróbujecie wykonać jedno zadanie? Odgadnijcie, jakie wyrazy oznaczające 
imiona lub przedmioty występujące w ulubionej przez Was serii można ułożyć  
z podanych niżej liter: 
 

 

CEKŁTUZ, ERIADICZŁOW,  OIŁMAT, RZUSIYS. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Z pozdrowieniami dla fanów (i nie tylko) fantastyki 
E. G. 

 
 

Marzec 2022 
 

JEŚLI SĄDZISZ, 

ŻE W DOBIE KOMPUTERÓW 

SZTUKA CZYTANIA ZANIKŁA, 

ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI, 

TO NIEZAWODNY ZNAK,  

ŻE JESTEŚ 

MUGOLEM! 

 

Oto rozwiązanie powyższego zadania: 
CEKŁTUZ - tłuczek, ERIADICZŁOW – zwierciadło, OIŁMAT – miotła, RZUSIYS – Syriusz. 
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