
 

 

Callidora Bowes - Współczesna Historia Magii 
Z dedykacją dla nauczyciela Historii Magii, Ernesta Westwooda, za lata przekazywania wiedzy, 

cierpliwości i przyczynienia się do powstania tej książki… 
 

 
Rozdział I. 

Czym właściwie jest Historia Magii? 
 

Historia Magii jest jedną z dziedzin nauki, która zajmuje się gromadzeniem wszelkich informacji 
dotyczących wydarzeń ubiegłych epok, żyjących wtedy osób i ich zasług. Dostarcza nam to 
niezbędnej wiedzy do poznania genezy obecnie funkcjonujących struktur, praw czy zaklęć 
magicznych.  
 
Oczywiście czym byłaby Historia bez osób, które ją spisały? Historycy i archeologowie od wielu lat 
badają ślady pozostawione po czarodziejach, którym można przypisać przyczynienie się do 
praktykowania dzisiejszych sportów magicznych, tworzenia eliksirów czy też stawianie przestępców 
przed sądem magicznym, jakim jest Wizengamot. Historyk zajmuje się badaniem przeszłości, dat i 
zjawisk, które wydarzyły się bardzo dawno temu. Korzystają z różnych ksiąg i przekazują w ten 
sposób wiedzę, pozwalającą nam nie popełniać błędów naszych przodków lub kontynuować ich 
poczynienia, aby Świat Magii stawał się lepszy, wygodniejszy i wolny od zła. 
 
Magia sama w sobie nie posiada definicji, która mogłaby ją określać. Jak wiemy, jest ona 
fundamentem, na którym my, czarodzieje, opieramy swoje istnienie. Przez wiele lat pomagała nam 
przy uzdrawianiu, walce, a nawet prostych czynnościach domowych, dlatego nie potrafimy wyobrazić 
sobie funkcjonowania bez jej praktykowania. Nikt tak naprawdę nie wie, jak powstała magia, ale 
jesteśmy jednymi z tych, którzy jej doświadczyli i mają świadomość, że istnieje. Nie możemy 
zaprzeczyć, że rasa niemagów już kilkakrotnie miała szansę odkryć naszą tajemnicę, nasz skarb, bez 
którego nie wyobrażamy sobie istnienia, a ograniczenie czy też kompletne zaprzestanie używania 
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czarów mogłoby doprowadzić do naszego końca. Magia to chaotyczna siła, czego dowodem są 
mugolaki, których moce objawiają się dopiero kilka pokoleń po tym, co zastopowało użycie magii w 
danej linii. 
 
Magia, którą znamy, była kreowana przez setki tysięcy lat przez najwybitniejszych czarodziejów 
ubiegłych epok, aż do czasów dzisiejszych. Wykracza ona poza prawa natury, jakie znają mugole i 
pozwala kontrolować wiele elementów otoczenia, na które przeciętny niemag nie ma wpływu, a nawet 
pojęcia o takich możliwościach. Drzemie ona w każdym z nas, ale dopiero za sprawą przekaźnika, 
jakim jest różdżka, potrafimy rzucać zaklęcia, które znacznie poprawiają stan naszego życia. Wiele 
czarodziejów poprzez długą naukę i trening dochodzi do stanu, który nazywamy Magią 
Bezróżdżkową. Tak naprawdę wszystko zależy od umiejętności i otaczającej nas społeczności. 
Przykładem są indiańskie plemiona, w których nie stosowano różdżek, europejskiego wynalazku. 
Afrykańczycy do dnia dzisiejszego nie stosują przekaźników, ponieważ już od małego uczą się 
rzucania zaklęć za pomocą prostych gestów ręki. Z pewnością daje im to przewagę podczas 
pojedynków czy też przenoszenia sporych obiektów. 
 
Bazując na starożytnych zapiskach czy malowidłach naściennych, można określić, że samo słowo 
"magia” pochodzi z VI w. p. n. e. ze Starożytnej Persji. Zawdzięcza ona swoje istnienie nazwie 
tamtejszych kapłanów, których powszechnie zwano magami. Znani byli głównie ze swoich zdolności 
astronomicznych, leczniczych i magicznych. Często byli oni radcami władców, służąc im w 
interpretacji snów, wiedzą astrologiczną, a także pomocą medyczną. 
 
 

 
Rozdział II. 

Rada Czarodziejów, czyli jak powstało Ministerstwo Magii? 
 

Pewnie wielu z was zadaje sobie pytanie, którego treść znajduje się powyżej. Nie od razu Rzym 
zbudowano, tak też było w przypadku Ministerstwa Magii. Rada Czarodziejów była organem władzy, 
który rządził brytyjskim światem magii w średniowieczu. Do 1702 roku Rada Czarodziejów była 
jednym z najdłużej sprawujących władzę organów w świecie magii. Na karcie historii zapisało się 
wielu przewodniczących rady, którzy w pewnym sensie zapoczątkowali zasady panujące do dzisiaj. 
Przykładem jest Elfrida Clagg, której przypisuje się ocalenie magicznych stworzeń, jakimi są 
znikacze. To ona zabroniła stosowania ich podczas meczów Quidditcha i utworzyła specjalny 
rezerwat, dzięki któremu znikacze nadal istnieją i mają się dobrze. Ostatnim przewodniczącym Rady 
Czarodziejów oraz pierwszym Ministrem Magii był Ulick Gamp, któremu pozwolono piastować to 
stanowisko, dzięki zasługom na rzecz Świata Magii. Jednym z pierwszych departamentów był 
Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów, stworzony przez ówczesnego Ministra.  
 
Nie tylko Ministerstwo Magii tworzyło nowe prawa i departamenty. Powodem modernizacji Rady 
Czarodziejów było uchwalenie Międzynarodowego Kodeksu Tajności. Kodeks głosił, że każdy 
Minister Magii jest odpowiedzialny za ukrywanie obecności magicznej społeczności na terenie 
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własnego kraju. Każdy Minister ponosił odpowiedzialność za między innymi: kontrolę nad 
magicznymi stworzeniami, ukrywanie jawnych przejawów magii wśród niepełnoletnich i 
zapewnienie, że magiczne gry i sporty są rozgrywane bez narażenia na odkrycie. W 1750 roku do 
Kodeksu Tajności została dodana Klauzula 73. Głosiła ona: 
 
„Każda czarodziejska, rządząca instytucja będzie odpowiedzialna za ukrycie, opiekę i kontrolę nad 
wszystkimi magicznymi stworzeniami, istotami oraz duchami mieszkającymi wewnątrz granic swojego 
terytorium. Jeśli którekolwiek z tych stworzeń wyrządzi krzywdę komukolwiek ze społeczności mugoli 
albo zwróci na siebie ich uwagę, ta czarodziejska instytucja będzie poddana dyscyplinie przez 
Międzynarodową Konfederację Czarodziejów.” 
 
Klauzula 73 została złamana wielokrotnie, zwłaszcza przez takie kraje jak Szkocja czy Tybet. 
Oczywiście oprócz tego, że dochodziło do wypadków ze stworzeniami, pojawiali się również 
czarodzieje, którzy za wszelką cenę starali się wyjawić Świat Magii. Za przykład takich osób można 
podać Dorke Twelvetrees, która zrobiła to nieumyślnie, oraz Crevana Lavenharta, jednego z 
Ministrów Magii Wielkiej Brytanii, którego czarodzieje do dziś postrzegają za szaleńca. 
Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co nim kierowało, ponieważ wyjechał i nie pozostawił po 
sobie śladu. 
 
Tak właśnie Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów przyczyniła się do zachowania naszego 
świata w tajemnicy przed mugolami. 
 

 
Rozdział III. 

Edukacja Magiczna… 
 

Według oficjalnych informacji na całym świecie istnieje jedenaście Szkół Magii, ale wszyscy 
świadomi są tego, że powstają inne, które po krótkim czasie upadają, zostają zamknięte, bądź nie 
spełniają zasad jakie podaje Biuro Edukacyjne, które dokładnie monitoruje wszystkie szkoły, aby nie 
dopuścić do pewnych incydentów. Osoby, które chcą dowiedzieć się czy w ich otoczeniu istnieje 
Szkoła Magii, mogą wysyłać sowy z zapytaniem właśnie do Biura Edukacji Magicznej, które 
współpracuje z Międzynarodową Konfederacją Czarodziejów. 
 
Poniżej znajduje się lista wszystkich zarejestrowanych Szkół Magii: 
 

● Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie 
● Szkoła Magii Beauxbatons 
● Instytut Magii Durmstrang 
● Szkoła Magii Mahoutokoro 
● Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny 
● Szkoła Magii Uagadou 
● Szkoła Magii Koldovstoretz 
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● Instytut Magii Castelobruxo 
● Szkoła Magii Aash Al Maleek 
● Szkoła Magii Didgeridoo 
● Szkoła Złotego Smoka w Chinach 

 

 
 

Położenie większości z tych szkół jest dla nas niewiadome, ponieważ tak jak nasza znajduje się pod 
chroniącymi ich przed mugolami oraz innymi czarodziejami barierami. Szkoły Magii często łączą się 
i pokazują, że potrafią współpracować poprzez organizowanie licznych olimpiad i turniejów. Jednym 
ze znanych nam wydarzeń jest Turniej Trójmagiczny, który organizowany był między Hogwartem, 
Beauxbatons i Durmstrangiem. 
 
Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie została założona przez czwórkę wybitnych 
czarodziejów: Godryka Gryffindora, Helgę Hufflepuff, Rowenę Ravenclaw oraz Salazara Slytherina. 
To właśnie od ich nazwisk powstały cztery domy. Początkowo założyciele samodzielnie wybierali 
osoby, które są godne studiowania magii, a po pewnym czasie Salazar Slytherin zażądał, aby 
przyjmować do szkoły tylko osoby czystej krwi. W wyniku tego wynikła kłótnia Slytherina i 
Gryffindora. Skutkiem sporu, w którym założyciele poparli Godryka, było odejście Salazara. Mówi 
się, że to właśnie on stworzył Komnatę Tajemnic, w której do 1992 roku mieszkał potwór. 
 
Przez wiele lat Hogwart był pod wpływem Ministerstwa Magii, które utworzyło Radę Nadzorczą. 
Została ona powołana, aby nadzorować działania w szkole. Jedną z jej decyzji było zwolnienie 
jednego z najwybitniejszych czarodziejów - Albusa Dumbledore’a, z posady dyrektora. W 1998 roku, 
kiedy Ministrem Magii został Kingsley Shacklebolt, Rada Nadzorcza została odwołana, ale powróciła 
zaraz po wstąpieniu na stanowisko Aleksandra Bundy’ego, czyli po 2034 roku, a prowadzona była 
przez namiestnika Ministra Magii, Edwarda Jekyll-Hyde’a. Również po 2050 roku często ingerowała 
w sprawy szkoły, więc kadra postanowiła zacząć działać. W okolicach 2060 roku, po długim, 
ciągnącym się procesie, udało się sprywatyzować Hogwart. Od tamtego czasu dyrekcja sama 
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podejmuje decyzje, ale nie prowadzi sporów z Ministerstwem, ponieważ nie łamie żadnego prawa, a 
zwłaszcza tego, zawartego w Klauzuli 73. 
 
Hogwart również był wielokrotnie zagrożony. Zamek przetrwał trzy Bitwy, które miały raz na zawsze 
doprowadzić do jego klęski. Poniżej postaram się krótko streścić wszystkie trzy Bitwy o Hogwart. 
 
I Bitwa o Hogwart 
Do pierwszej bitwy doszło 30 czerwca 1997 roku. Jej głównym celem było zabicie Albusa 
Dumbledore’a, ówczesnego dyrektora placówki, który zginął z rąk Severusa Snape’a, jego następcy. 
W pierwszej bitwie o Hogwart zwycięstwo odnieśli śmierciożercy. 
 
II Bitwa o Hogwart 
Do drugiej bitwy doszło 2 maja 1998 roku. Zdecydowanie większa niż jej poprzedniczka, ponieważ 
szkołę zaatakował sam Voldemort, który miał po swojej stronie wiele czarodziejów oraz stworzeń 
magicznych. Tego dnia poległo wielu aurorów, uczniów i innych czarodziejów, którzy starali się 
pomóc odeprzeć atak. Był to dzień, w którym Harry Potter pokonał Lorda Voldemorta, a grupa 
śmierciożerców się rozpadła. Jak się później okazuje, nie na długo. 
 
III Bitwa o Hogwart 
Do trzeciej bitwy doszło 22 czerwca 2021 roku. Śmierciożercy ponownie zaatakowali Hogwart, a na 
ich czele stał Lord Morthifier. W walce zginęło wielu czarodziejów, a śmierciożercom udało się 
przejąć zamek. Na stanowisko dyrektora mianowano Arissila Salicti, który był jednym z 
popleczników Morthifiera. Na całe szczęście Hogwart prędko został odbity przez równoczesny atak 
aurorów oraz uczniowską organizację - Gwardię Dumbledore’a. Po ostatecznej bitwie dyrektorem 
został David Vamolf. 
 

 
Rozdział IV. 

Sąd Magiczny - Wizengamot 
 

Pierwsze wzmianki o Wizengamocie sięgają czasów Rady Czarodziejów, więc można śmiało 
przyznać, że jest starszy od samego Ministerstwa Magii. Główna siedziba Wizengamotu znajduje się 
w budynku Ministerstwa, a dokładnie na tym samym piętrze, co Departament Tajemnic. Zacznijmy 
więc od początku. Sąd Czarodziejów powstał w 1533 roku dzięki inicjatywie ówczesnego 
Przewodniczącego Rady, Remusa Chadwicka. Z początku w Wizengamocie zasiadało dwudziestu 
członków, a sąd wydawał głównie kary śmierci, które egzekwowane były przez katów. Obecnie 
zasiada tam pięćdziesięciu czarodziejów, a są to głównie najważniejsi pracownicy Ministerstwa oraz 
sędziowie wybierani poprzez głosowanie ludu. Należy pamiętać, że system zdecydowanie różni się od 
tego, który posiadają mugole. Oskarżycielami są członkowie Wizengamotu, zadający pytania, a 
wyrok ogłasza się demokratycznie poprzez głosowanie. Sama przynależność sądu do Ministerstwa 
sugeruje brak niezawisłości władzy sądowniczej – to jednak można wyjaśnić próbą konsolidacji 
czarodziejskich urzędów w jednym miejscu – w Londynie.  
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Duża ilość kar śmierci przed 1700 rokiem była spowodowana głównie tym, że czarodzieje nie mieli 
gdzie trzymać groźnych przestępców, a zabicie ich było im na rękę, więc nie starali się wprowadzać 
żadnych zmian, mających na celu poprawienie stanu działania Wizengamotu. Dopiero w 1716 roku 
pojawiło się odpowiednie rozwiązanie, które miało ograniczyć kary śmierci. Azkaban był siedzibą 
znanego czarnoksiężnika, który nazywał się Ekrizdis. Nieznana jest jego narodowość, był jednak 
bardzo potężny. Zwabiał i torturował on mugolskich żeglarzy i praktykował najgorsze dziedziny 
czarnej magii. Kiedy zmarł, Zaklęcie Ukrywające dzięki któremu Azkaban był niewidoczny, straciło 
moc i Ministerstwo Magii wreszcie zorientowało się, że wyspa i forteca istnieją.  
 
Początkowo czarodzieje u władz chcieli zniszczyć fortecę, jaką był Azkaban, ale po dłuższych 
przemyśleniach uznali, że dokonanie tego może wywołać bitwę między nimi a dementorami, 
groźnymi stworzeniami, zamieszkującymi tamten teren. Uchwalenie Międzynarodowego Kodeksu 
Tajności tylko utwierdziło ich w przekonaniu, iż nie powinni przystępować do rozbiórki budynku. 
Uznano, że Azkaban będzie idealnym miejscem dla czarodziejów, którzy złamali prawo. To właśnie 
Minister Magii Damocles Rowle oraz jego następca, Perseus Parkinson popierali ideę Azkabanu. 
Twierdzili oni, że dementorzy mogą być przydatni, ponieważ mogliby służyć jako strażniczy, czym 
zaoszczędziliby pracę Ministerstwu Magii. Dopiero Eldritch Diggory postanowił bliżej zbadać sprawę 
Azkabanu, więc we własnej osobie złożył tam wizytę. Według relacji świadków, Diggory po 
powrocie był zdruzgotany. Podobno zobaczył wiele, zbyt wiele, aby dowiedziały się o tym media. 
Oczywiście potrafimy sobie wyobrazić to, jak byli traktowani więźniowie. Dementor nie jest 
tajemnicą dla dorosłego czarodzieja, ponieważ każdy wie, że owe stworzenie żywi się duszami. 
Eksperci starali się wytłumaczyć Ministrowi, że odebranie tym stworzeniom ofiar, którymi byli sami 
więźniowie, mogłoby spowodować przesunięcie się ich na ląd. Eldritch nadal szukał jakiegoś 
rozwiązania, ale przeszkodziła mu w tym śmierć na smoczą ospę. Następni ministrowie przymykali 
oczy na niehumanitarne traktowanie więźniów, podkreślając zadziwiającą skuteczność więzienia. 
 
Do dziś Azkaban służy nie tylko do przetrzymywania tam więźniów, ale jest również przestrogą dla 
każdego, kto będzie chciał złamać prawo. Do dnia dzisiejszego ilość wykroczeń spadła, więc można 
uznać, że i Wizengamot, i Azkaban, działają tak, jak powinny. 
 

6 



 

 
Rozdział V. 

Czarodziejskie Organizacje Przestępcze... 
 
Od zarania dziejów w Świecie Magii pojawiały się i znikały magiczne organizacje przestępcze. Jak 
wszyscy doskonale wiemy, społeczeństwo dzieli się na różne kategorie. Pewna część czarodziejów 
wykorzystuje swoje moce i umiejętności do czynienia dobra, ale jesteśmy świadomi również tego, że 
istnieje ta druga, ciemniejsza strona. Czarnoksiężnicy często formują się w duże grupy, które pragną 
zniszczenia, lub samej władzy. Oczywiście wiele istniało takich ugrupowań, dlatego my omówimy 
tylko dwie, najgroźniejsze organizacje, które istniały na terenie Wielkiej Brytanii. 
 

 
 
 

Śmierciożercy 
 
Chcąc nie chcąc, zawsze będziemy pamiętać Lorda Voldemorta, który mimo swojego okrucieństwa, 
zapisał się na karcie Historii Magii. Organizacja Śmierciożerców została założona w latach 50. XX 
wieku. Celem tej grupy było przejęcie świata magii oraz oczyszczenie rasy czarodziejów, poprzez 
mordowanie mugoli, mugolaków i zdrajców krwi. Śmierciożercami byli głównie czarodzieje z rodów 
czystokrwistych, takich jak Malfoy, Yaxley, czy też Lestrange. Spora ich część działała nawet wtedy, 
kiedy ich pan był osłabiony, ponieważ byli świadomi tego, że on powróci. Organizacji tej udało się 
przejąć Ministerstwo Magii, poprzez zabójstwo Rufusa Scrimgeoura, ówczesnego Ministra. Według 
zeznań świadków, jego następca, Pius Thicknesse był pod wpływem niewybaczalnego zaklęcia, 
dzięki któremu śmierciożercy mogli go kontrolować. Po tym, jak Lord Voldemort został zabity przez 
Harry’ego Pottera, Ministerstwo Magii powróciło do dawnego działania, a wszyscy, którzy siali 
wtedy terror, zostali zamknięci w Azkabanie. Oczywiście próbowano kilkakrotnie odbudować 
organizację, ale nikomu się to nie udało. Była to jedna z najsilniejszych i największych grup 
przestępczych, działających na terenach Wielkiej Brytanii. 
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Bohemian Grove 
 
Bohemian Grove było organizacją przestępczą, która powstała w latach 20. XX wieku. Skupiała się 
ona na walce z Margelistami. Została ona założona przez Ivana Gingerblade, a po jego śmierci władzę 
otrzymał jego syn - Emil. Często były to działania podejmowane na własną rękę, przy ścisłej 
współpracy wszystkich członków organizacji. To właśnie oni zamordowali znanych czarodziejów, 
takich jak Dante Perran czy Jack Corr. Oprócz tego można przypisać im wiele porwań i kradzieży, co 
jasno mówi nam, że mijali się z własnym celem. Organizacja odpowiadała za długotrwałe zastraszanie 
społeczności czarodziejów. Podejmowane przez nich działania wpływały na bezpieczeństwo w 
miejscach publicznych, w Ministerstwie podniesiono stan zagrożenia publicznego, a na ulice wioski 
Hogsmeade wysłano zastępy funkcjonariuszy Biura Aurorów. Wiosną 2034 roku Ministerstwo 
otrzymało szczegółową listę członków od szpiega. Dzięki tej dokumentacji Wizengamot miał 
podstawy do tego, aby osadzić członków organizacji w Azkabanie. Na liście znajdowali się 
czarodzieje, których nazwiska były, lub nadal są powszechnie znane. Byli to między innymi 
Gingerblade, Weeder, Smith, czy też Stronghold. Jednak nie wszyscy członkowie zostali ukarani. 
Przykładem jest Emil Gingerblade, który został uniewinniony. Dowodem na to jest wydanie Proroka 
Codziennego, opublikowanego w 2047 roku. 
 

 
Rozdział VI. 

Wybitne postacie Świata Magii 
 

Na kartach Historii Magii pojawiło się wielu czarodziejów, których jedni pamiętają, a drudzy dopiero 
wtedy, kiedy im się przypomni. Jednak nie da się zaprzeczyć temu, iż Merlin jest najbardziej znanym 
czarodziejem, którego trudno nie kojarzyć, ponieważ sami rodzice opowiadają swoim dzieciom o jego 
wielkich wyczynach. To właśnie on walczył z najpotężniejszym czarnoksiężnikiem tamtych czasów - 
Morganą le Fay, która była przyrodnią siostrą mugolskiego króla, Artura Pendragona. 
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Nikt nie wie nic na temat daty urodzenia Merlina. Historycy są jedynie w posiadaniu wiedzy o tym, że 
był on absolwentem domu Salazara Slytherina. Książe Zaklinaczy, ponieważ tak zwano go ze 
względu na jego potężne umiejętności, był czarodziejem czystokrwistym, ale jak wiemy - nie miał 
żadnych problemów ze społecznością niemagów, ponieważ sam jednemu pomagał. To on przyczynił 
się do ogłoszenia Artura królem, gdy ten wyciągnął ze skały Excalibur. Merlinowi przypisuje się 
szereg proroctw dotyczących przyszłości Brytanii, a także niezwykłych czynów takich jak 
przeniesienie kamieni z Irlandii w celu wzniesienia Stonehenge. Za radą Merlina Król Artur założył 
rycerskie Bractwo Okrągłego Stołu, mające walczyć ze złem. Czarodziej zasiadał również w Sądzie 
Artura, więc można się domyślać, że posiadał władzę na jego dworze.  
 
Merlinowi przypisuje się zasługę pokonania potężnego czarnoksiężnika - Morgany le Fay. To właśnie 
z nią stoczył walkę, która według opowieści odbyła się w hrabstwie Wiltshire, a dokładniej miejscu, 
w którym znajduje się słynne Stonehenge. Istnieją dwie teorie na temat tej bitwy, ale zeznania 
świadków mówią jasno, że to właśnie Książe Zaklinaczy zwyciężył. 
 
Na jego cześć powstała prestiżowa nagroda, Order Merlina, która trafia do najbardziej zasłużonych 
dla społeczeństwa czarodziejów. Orderem Merlina odznaczono wielu zasłużonych, takich jak Albus 
Dumbledore, czy też Peter Margel. 
 
Według legend grób Merlina ma znajdować się w lesie Broceliande nieopodal Paimpont. Nikt jednak 
nie zna dokładnego miejsca jego spoczynku, dlatego nie dowiemy się również jakiej różdżki używał. 
Przypuszcza się jednak, że mogła być wykonana z Angielskiego Dębu. 

 
Albus Percival Wulfryk Brian Dumbledore, tak właśnie nazywał się jeden z najwybitniejszych 
XXI-wiecznych czarodziejów. Zdecydowanie człowiek mądry, oświecony, zdobywca Orderu Merlina 
Pierwszej Klasy, oraz wszystkich nagród możliwych do zdobycia w Szkole Magii i Czarodziejstwa w 
Hogwarcie. Naczelny Mag Wizengamotu i Najwyższa Szycha Międzynarodowej Konfederacji 
Czarodziejów, jednak my znamy go jako dyrektora Hogwartu. Albus Dumbledore był potężnym 
czarodziejem, niektórzy uważali nawet, że największym w całej historii. Już w czasach szkolnych 
Albus wyróżniał się pokazując swoje liczne talenty magiczne: korespondował ze znanymi ludźmi, 
pisał naukowe eseje. 
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Większość jego wypracowań trafiła do naukowych pism, takich jak „Horyzonty zaklęć”, czy też 
„Transmutacja współczesna”. Nie zapominajmy o najważniejszym. W 1945 roku pokonał w 
pojedynku Gellerta Grindelwalda, walczącego Czarną Różdżką. Wydarzenie to przyniosło Albusowi 
ogólną sławę i rozgłos wśród czarodziejskiej społeczności. Czarodziej ten został zamordowany w 
1997 roku, przez grupę śmierciożerców, którzy włamali się do Hogwartu. Na jego pogrzeb przybyło 
wiele osobistości z różnych stron świata. Możemy jedynie domyślać się, jak wiele osób znał 
Dumbledore. 
 

 
Herpon Margel z pewnością należy do grupy czarodziejów, którzy zostaną zapamiętani przez 
następne pokolenia. XXI-wieczny Minister Magii wielokrotnie wykazał się swoim sprytem, wiedzą, 
oraz odwagą. Mimo wielu wrogów i zamachów udało mu się ukończyć kadencje oraz rozpocząć 
kolejną. Jest autorem wielu prac i dzieł dotyczących run, a poza tym został odznaczony przez Wysoką 
Komisję Run najwyższym odznaczeniem w tej dziedzinie – Orderem Odyna, za wyjątkowe badania 
dotyczące Etrurii. Z zapisków wynika, że Herpon już jako młodzieniec wykazywał się swoją 
inteligencją, oraz wiedzą na temat Runologii i Prawa Magicznego. Również lista ukończonych przez 
niego Uniwersytetów Magicznych jest długa. Czarodziejowi udało się rozpocząć naukę w znanych 
Światu Magii szkołach, takich jak Wielki Uniwersytet Wszechmagii w Bristolu, czy też Akademia 
Magii Niekonwencjonalnej w Kazachstanie. 
 
Lista jego osiągnięć jako Minister Magii jest długa, ale wyróżniamy między innymi podniesienie 
wypłat pracowniczych, które w tamtym czasie były naprawdę niskie. Niestety - praktycznie każdy 
Wielki Czarodziej posiada również swoją ciemną stronę. W tym przypadku nie jest inaczej. W 2062 
roku do prasy magicznej trafiło ogłoszenie podpisane przez Ministra Magii, Aleksandra 
Gingerblade’a. 
 
„Z dniem dzisiejszym, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Czarodziei, na podstawie 
zebranych materiałów dowodowych. Oskarża się Anne Margel oraz byłego ministra magii Herpona 
Margela za świadomą korupcję przeciwko dobru naszego społeczeństwa narażając nas na wiele 
niebezpieczeństw. Przez liczne morderstwa, eksperymenty, spiski i działanie na korzyść ich dobra, jak 
i swojej rodziny. My, czarodzieje i czarownice odczuwamy piętno aż po dziś dzień. Ogłasza się 
następująco, że są dla nas zbrodniarzami.” 
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Był to dzień, w którym czarodzieje z widocznym zaskoczeniem na twarzy czytali gazety. Wiadomość 
ta zaburzyła dotychczasowe mniemanie społeczności o dawnym Ministrze Magii, Herponie Margelu. 
Do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się tego, czy oskarżenia wystosowane w kierunku dawnego przywódcy 
były prawdziwe, ale czarodziej rozpłynął się w powietrzu. 
 

 
 

Podziękowania 
Napisanie książki w tak młodym wieku to ogromne wyzwanie, ale jestem pewna, że znajdzie się 
czarodziej, któremu zawarte w niej informacje pomogą w zaliczeniu podstawowych egzaminów. 

Serdecznie dziękuję wydawnictwu Książnica Obskurus za opublikowanie mojej książki. 
 

Callidora Ellen Bowes 
 

 
 
 
 
 

 
 

     Książka napisana w ramach projektu edukacyjnego.   
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