[18:13:26] prof_Agnieszka_Anderson: No to
[18:13:29] prof_Agnieszka_Anderson: witam serdecznie!
[18:13:35] Lilith_Carnivean: bry
[18:13:38] Louri_Shepherd: Dobry wieczór!
[18:13:39] Emma_Scott: Dobry wieczór
[18:13:39] Suzane_Black: Dobry wieczór
[18:13:40] Cathy_Crowley: Dobry!
[18:13:42] Lily_Potter_143: !gryffindor
[18:13:44] Cathy_Crowley: Mogę zrobić listę?
[18:13:45] Elia_Will: Bry
[18:13:45] Malory_Johnson: Dobry pani!
[18:13:45] Cathy_Crowley:
[18:13:46] LoretteMonsieren-Araceblly: Bry
[18:13:47] ~Cho_Chang: Dzień dobry
[18:13:47] Larysa-Lapointe: Dobry wieczór
[18:13:48] prof_Agnieszka_Anderson: Możesz!
[18:13:48] Lily_Potter_143: Dobry xx
[18:13:53] Cathy_Crowley: O, świetnie!
[18:13:56] ** przychodzi Kylie_Nickolson...
[18:14:02] prof_Agnieszka_Anderson: Dzisiaj się zajmujemy historią Quidditcha
[18:14:05] Eden_Waterline: Dzień dobry! [Wita się z profesorką jak i resztą uczniów
w te piątkowe popołudnie]
[18:14:16] LoretteMonsieren-Araceblly: O to ja znam ją
[18:14:17] prof_Agnieszka_Anderson: więc mentalnie przenosimy się do XI
wieku
[18:14:17] Malory_Johnson: Jej
[18:14:23] Astoria_Midnight: *powtarza rok, ale mimo to chętnie słucja*
[18:14:32] prof_Agnieszka_Anderson: i wyobrażamy sobie, że mamy pole kapusty
[18:14:40] prof_Agnieszka_Anderson: A TU NAGLE JAKIEŚ MATOŁY NAM
WRZUCAJĄ PIŁKĘ W KAPUSTĘ!
[18:14:41] Elia_Will: Głowa pa
[18:14:48] LoretteMonsieren-Araceblly: Ide po Quiddich przez wieki,
[18:14:52] Astoria_Midnight: Albo kapustami
[18:14:52] Elia_Will: Fajnie
[18:14:53] prof_Agnieszka_Anderson: nie trzeba
[18:14:54] LoretteMonsieren-Araceblly: Żule
[18:14:57] prof_Agnieszka_Anderson: daje materiały XD
[18:14:58] Elia_Will: Perfect
[18:14:59] prof_Agnieszka_Anderson: No to jest
[18:15:01] prof_Agnieszka_Anderson: bulwersujące!
[18:15:08] prof_Agnieszka_Anderson: I taka własnie sytuacja spotkała Gertie
Keddle
[18:15:14] prof_Agnieszka_Anderson: panią która opisała nam o swoich żalach
[18:15:20] prof_Agnieszka_Anderson: a jednocześnie o tym, jak powstał Quidditch
[18:15:21] LoretteMonsieren-Araceblly: Wolę mieć książke, bo łatwiej rozczytać

[18:15:29] prof_Agnieszka_Anderson: http://pokazywarka.pl/2ca7q1/
[18:15:33] prof_Agnieszka_Anderson: Czytamy!
[18:15:47] Elia_Will: Pamiętam
[18:15:55] Elia_Will: Yo
[18:15:58] Elia_Will: To
[18:16:10] ** odchodzi Astoria_Midnight
[18:16:20] Malory_Johnson: Przeczytałam
[18:16:20] ** przychodzi Astoria_Midnight...
[18:16:24] Larysa-Lapointe: *przeczytała*
[18:16:48] Astoria_Midnight: *przeczytała
[18:16:53] Astoria_Midnight: Larysa
[18:17:09] Larysa-Lapointe: tak?
[18:17:09] Louri_Shepherd: Przeczytane
[18:17:13] prof_Agnieszka_Anderson: Ok
[18:17:16] Cathy_Crowley: Przeczytanee
[18:17:18] LoretteMonsieren-Araceblly: Aga
[18:17:22] Suzane_Black: Przeczytane
[18:17:23] Astoria_Midnight: Czy byłaś już na tym 1 roku wcześniej
[18:17:25] Lily_Potter_143: przecztytane
[18:17:34] prof_Agnieszka_Anderson: Quidditch oczywiscie nie powstał tak
nagle
[18:17:35] prof_Agnieszka_Anderson: że gotowy
[18:17:36] Larysa-Lapointe: byłam
[18:17:43] LoretteMonsieren-Araceblly: Bo ja wiem, że ty uznasz, że ona zna tylko
jeden dzień tygodnia
[18:17:45] Astoria_Midnight: Pozdrawiam
[18:17:51] LoretteMonsieren-Araceblly: Ale
[18:17:52] prof_Agnieszka_Anderson: więc poszukamy sobie co w XI wieku było
co w Quidditchu powinno być
[18:17:58] Larysa-Lapointe: *:)*
[18:18:22] prof_Agnieszka_Anderson: Może po prostu grali co wtorek! xD
[18:18:26] Astoria_Midnight: (była podpalczka szat Caroline_Black ~
[18:18:27] LoretteMonsieren-Araceblly: Może ona pisała te notatki tylko we wtorki,
hmm?
[18:18:34] prof_Agnieszka_Anderson: nom
[18:18:36] Astoria_Midnight: Albo był tylko wtorek
[18:18:40] prof_Agnieszka_Anderson: :O
[18:18:43] prof_Agnieszka_Anderson: "Wielka skórzana piłka wylądowała w mojej
kapuście."
[18:18:48] prof_Agnieszka_Anderson: O jakiej piłce mowa?
[18:18:50] Elia_Will: Ona znała tylko wtorek
[18:18:52] Astoria_Midnight: Kafel
[18:18:54] Larysa-Lapointe: kafel
[18:18:55] Louri_Shepherd: Kafel
[18:18:55] LoretteMonsieren-Araceblly: To kafel!
[18:18:56] Emma_Scott: Kafel

[18:18:58] Suzane_Black: Kafel
[18:18:59] Elia_Will: Kafel
[18:19:00] Eden_Waterline: Kafel.
[18:19:03] LoretteMonsieren-Araceblly: Elia, nie prawda!
[18:19:05] Lily_Potter_143: kafel rzecz jasna xx
[18:19:07] Audrey.Carver: Kafel
[18:19:17] Audrey.Carver: !hufflepuff
[18:19:22] ~Cho_Chang: Kafel
[18:19:28] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:19:29] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:19:29] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:19:30] Astoria_Midnight: !gryffindor
[18:19:30] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:19:33] prof_Agnieszka_Anderson: Jasne że kafel!
[18:19:33] Astoria_Midnight: .
[18:19:37] prof_Agnieszka_Anderson: Za kafel +5
[18:19:46] prof_Agnieszka_Anderson: Kafle do dziś są wykonywane ze skóry.
[18:19:50] prof_Agnieszka_Anderson: " starają się wybić w drzewa rosnące po obu
stronach bagna. "
[18:20:00] ~Cho_Chang: !gryffindor
[18:20:06] prof_Agnieszka_Anderson: czy te drzewa dla nich były?
[18:20:10] LoretteMonsieren-Araceblly: PROWIZORYCZNE BRAMKI AKA
OBRĘCZE
[18:20:11] Audrey.Carver: pętle?
[18:20:18] LoretteMonsieren-Araceblly: Sr za Capsa
[18:20:18] Cathy_Crowley: pętlami
[18:20:20] Astoria_Midnight: Takie choćby pętle
[18:20:22] Louri_Shepherd: Pętlami
[18:20:23] Malory_Johnson: Pętlami
[18:20:24] Eden_Waterline: Pętlami.
[18:20:24] Emma_Scott: Pętle
[18:20:27] Lily_Potter_143: pętle tak jakby
[18:20:28] Lilith_Carnivean: pętlai
[18:20:30] Lilith_Carnivean: m*
[18:20:31] Larysa-Lapointe: tak to były pętle
[18:20:33] Suzane_Black: To tak jakby dzisiejsze obręcze/pętle
[18:20:33] Elia_Will: Pętle
[18:20:42] Astoria_Midnight: 3
[18:20:47] ~Cho_Chang: Pętle
[18:20:52] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:20:54] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:20:55] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:20:56] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:20:56] Astoria_Midnight: 1
[18:21:06] Elia_Will: Astoria!!!!!!!!!!!!
[18:21:06] prof_Agnieszka_Anderson: Był to pierwowzór pętli

[18:21:11] prof_Agnieszka_Anderson: no bo to nawet obręczy nie miało
[18:21:14] Astoria_Midnight: !gryffindor
[18:21:15] prof_Agnieszka_Anderson: ale działało! xD
[18:21:17] Astoria_Midnight: .
[18:21:19] prof_Agnieszka_Anderson: Za pętle +5
[18:21:24] prof_Agnieszka_Anderson: I mamy jeszcze "Teraz wśród nich śmigają w
powietrzu dwa ciężkie otoczaki."
[18:21:28] prof_Agnieszka_Anderson: A co to takiego?
[18:21:29] Larysa-Lapointe: to są tłuczki
[18:21:31] Cathy_Crowley: Tłuczki
[18:21:33] Audrey.Carver: tłuczki
[18:21:33] Louri_Shepherd: Tłuczki
[18:21:34] Lily_Potter_143: tłuczkii
[18:21:35] Astoria_Midnight: Tłuki
[18:21:37] Emma_Scott: Tłuczki
[18:21:39] Astoria_Midnight: Tłuczki
[18:21:39] Eden_Waterline: Chodzi o tłuczki.
[18:21:42] Elia_Will: Tłuczki!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!
[18:21:42] ** odchodzi Elia_Will
[18:21:43] ► Użytkownik Elia_Will został wyrzucony z
pokoju amr_stadion przez Smerfus_Gryfek. Powód: <#ff0000>BŁĄD!!<#000080>
Brak definicji komentarza systemowego dla <#ff0000>KICKFORFLOOD<#000080>
!!!!!
[18:21:43] Smerfus_Gryfek: ** Elia_Will został wyrzucony z pokoju (BŁĄD!! Brak
definicji komentarza systemowego dla KICKFORFLOOD !!!!!)
[18:21:43] Lilith_Carnivean: tłuczki
[18:21:45] ~Cho_Chang: Tłuczki
[18:21:58] Malory_Johnson: tłuczki
[18:21:58] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:21:59] LoretteMonsieren-Araceblly: tłucki
[18:22:00] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:22:02] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:22:02] LoretteMonsieren-Araceblly: czki*
[18:22:03] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:22:07] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście, tłuczki
[18:22:08] ** przychodzi Elia_Will...
[18:22:11] prof_Agnieszka_Anderson: wykonane z kamienia
[18:22:16] prof_Agnieszka_Anderson: nazywamy takie tłuczki posokami.
[18:22:21] Astoria_Midnight: UJ to musiało boleć
[18:22:23] prof_Agnieszka_Anderson: Czyli w XI wieku mamy 1 pozycję ścigającego
[18:22:30] prof_Agnieszka_Anderson: bo nie ma mowy nic o obrońcy
[18:22:32] prof_Agnieszka_Anderson: pałkarzu też nie
[18:22:34] prof_Agnieszka_Anderson: a znicza nie ma nawet
[18:22:43] prof_Agnieszka_Anderson: Więc była 1 pozycja która nawet nie musiała
sie tak nazywać

[18:22:52] prof_Agnieszka_Anderson: był kafel, tłuczek i pierwowzory bramek.
[18:23:02] prof_Agnieszka_Anderson: Kolejny tekst któremu się przyjrzymy
pochodzi z XII wieku
[18:23:11] prof_Agnieszka_Anderson: I wyobrażamy sobie teraz
[18:23:16] prof_Agnieszka_Anderson: Takiego dużeog pana Goodwina
[18:23:30] Astoria_Midnight: *przeczytane
[18:23:30] prof_Agnieszka_Anderson: Który grał w jednej z pierwszych drużyn
Quidditcha!
[18:23:38] prof_Agnieszka_Anderson: http://pokazywarka.pl/hlhu43/
[18:23:39] LoretteMonsieren-Araceblly: Co piją mód w pijalni miodu?
[18:23:41] prof_Agnieszka_Anderson: Tekścik dla was
[18:23:44] LoretteMonsieren-Araceblly: miód*
[18:23:52] LoretteMonsieren-Araceblly: Cy to jeszcze nie ten
[18:23:56] LoretteMonsieren-Araceblly: Czy*
[18:23:59] prof_Agnieszka_Anderson: ^tam wyżej +5 za tłuczek Cathy_Crowley
[18:23:59] ** Użytkownik prof_Agnieszka_Anderson wspomniał o Tobie w
pokoju amr_stadion...
[18:24:38] Cathy_Crowley: oke
[18:24:48] Lily_Potter_143: przeczytane xx
[18:24:54] Larysa-Lapointe: *przeczytała*
[18:24:57] LoretteMonsieren-Araceblly: Już
[18:24:57] Cathy_Crowley: got
[18:24:57] Malory_Johnson: Przeczytane
[18:25:07] prof_Agnieszka_Anderson: Okej
[18:25:20] prof_Agnieszka_Anderson: Jak widzicie mamy pierwszą nazwę gry kwidditch!
[18:25:20] ** przychodzi Percy_Coraggio...
[18:25:25] Louri_Shepherd: Miałam cię wołać
[18:25:35] prof_Agnieszka_Anderson: " Biedna Gunhilda nie mogła grać jako
łapacz"
[18:25:41] prof_Agnieszka_Anderson: Łapacz to kto to będzie?
[18:25:42] Larysa-Lapointe: to ścigający
[18:25:43] Cathy_Crowley: sZUkaujacy
[18:25:47] Cathy_Crowley: szukający*
[18:25:47] Astoria_Midnight: Szukający
[18:25:48] Audrey.Carver: szukający
[18:25:48] Louri_Shepherd: Szukający
[18:25:50] ** przychodzi Seshru...
[18:25:51] Eden_Waterline: Szukający.
[18:25:51] Malory_Johnson: Szukający
[18:25:52] Elia_Will: Ścigający
[18:25:52] Emma_Scott: Szukający
[18:25:53] Suzane_Black: Szukający
[18:25:53] Lilith_Carnivean: szukajacy
[18:25:54] Lily_Potter_143: szukający
[18:25:55] ~Willow_Goth: szukający

[18:25:56] prof_Agnieszka_Anderson: Nie ma znicza
[18:25:59] Percy_Coraggio: szukający
[18:26:00] ~Cho_Chang: Szukający
[18:26:01] Audrey.Carver: obrońca?
[18:26:01] Astoria_Midnight: Ścigajacy
[18:26:05] Elia_Will: Szukający
[18:26:06] LoretteMonsieren-Araceblly: ścigający :)
[18:26:06] Lily_Potter_143: aaaa
[18:26:10] Percy_Coraggio: aha, ścigający
[18:26:13] Lily_Potter_143: obrońca chyba
[18:26:14] Percy_Coraggio: !ravenclaw
[18:26:15] Percy_Coraggio: ...
[18:26:17] Malory_Johnson: Ścigający
[18:26:19] Audrey.Carver: ewentualnie ścigający
[18:26:21] prof_Agnieszka_Anderson: Ścigający jest najbezpieczniejszą opcją
[18:26:21] Suzane_Black: Obrońca
[18:26:21] ~Cho_Chang: Ścigający
[18:26:23] Cathy_Crowley: ścigający
[18:26:26] Suzane_Black: *
[18:26:30] prof_Agnieszka_Anderson: Chociaż pojawiają się bramki
[18:26:33] Seshru: Głosujemy?
[18:26:37] prof_Agnieszka_Anderson: ale kiedyś obrońca mógł też strzelać gole
[18:26:41] Seshru: A
[18:26:45] Astoria_Midnight: Takk
[18:26:48] prof_Agnieszka_Anderson: Więc obstawiałabym ścigającego
[18:26:57] prof_Agnieszka_Anderson: na pewno nie szukający bo nie ma znicza xD
[18:27:05] LoretteMonsieren-Araceblly: Dalej
[18:27:11] prof_Agnieszka_Anderson: . Radulfa trafił w głowę posok - tak jak
mówiłam, kamienne tłuczki nazywano posokami
[18:27:13] Astoria_Midnight: I pojawiają się pałkarze
[18:27:18] prof_Agnieszka_Anderson: "Ugga nie zdążył odbić go maczugą."
[18:27:20] LoretteMonsieren-Araceblly: Biedne znikacze
[18:27:20] prof_Agnieszka_Anderson: Maczugą?
[18:27:22] Lilith_Carnivean: ttooo ścigający
[18:27:23] Larysa-Lapointe: pałka
[18:27:25] Astoria_Midnight: Pałką
[18:27:26] Malory_Johnson: Pałka
[18:27:27] LoretteMonsieren-Araceblly: Pałka
[18:27:29] Louri_Shepherd: Pałka
[18:27:30] Audrey.Carver: pałka
[18:27:30] Emma_Scott: Pałka
[18:27:32] Elia_Will: Pałką
[18:27:32] Lilith_Carnivean: pałka
[18:27:32] Percy_Coraggio: pałka
[18:27:33] Eden_Waterline: Pałka
[18:27:34] Astoria_Midnight: Pałkarz

[18:27:35] ~Cho_Chang: Pałka
[18:27:38] Suzane_Black: Pałka
[18:27:39] Astoria_Midnight: Inaczej
[18:27:50] Astoria_Midnight: 3
[18:27:51] Lily_Potter_143: pałka
[18:27:51] Astoria_Midnight: 2
[18:27:53] Astoria_Midnight: 1
[18:27:56] Astoria_Midnight: 000
[18:28:06] LoretteMonsieren-Araceblly: Aga odlicza
[18:28:08] Elia_Will: Astoria
[18:28:09] LoretteMonsieren-Araceblly: Chyba
[18:28:11] prof_Agnieszka_Anderson: ja odliczam!
[18:28:12] Astoria_Midnight: Ci
[18:28:13] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:28:13] LoretteMonsieren-Araceblly: Nie nam się
[18:28:14] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:28:14] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:28:14] Cathy_Crowley: pałka
[18:28:15] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:28:17] prof_Agnieszka_Anderson: Pałka +5
[18:28:18] LoretteMonsieren-Araceblly: znam*
[18:28:18] prof_Agnieszka_Anderson: Oczywiście
[18:28:20] prof_Agnieszka_Anderson: a Ugga grał jako kto?
[18:28:25] Audrey.Carver: pałkarz
[18:28:25] Astoria_Midnight: Pałkarz
[18:28:25] Cathy_Crowley: pałkarz
[18:28:26] Eden_Waterline: Pałkarz
[18:28:27] LoretteMonsieren-Araceblly: Pałkarz
[18:28:27] Percy_Coraggio: Pałkarz
[18:28:27] Malory_Johnson: Pałkarz
[18:28:29] Emma_Scott: Pałkarz
[18:28:30] Lily_Potter_143: pałkarz
[18:28:31] Larysa-Lapointe: pałkarz
[18:28:32] Lilith_Carnivean: pałkarz
[18:28:35] Elia_Will: Pałkarz
[18:28:37] Louri_Shepherd: Pałkarz
[18:28:51] ~Cho_Chang: Pałkarz
[18:28:51] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:28:52] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:28:53] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:28:53] Elia_Will: !ravenclaw
[18:28:54] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:28:54] Elia_Will: G
[18:28:58] prof_Agnieszka_Anderson: Pałkarz! +5
[18:29:03] prof_Agnieszka_Anderson: i ostatnia rzecz ciekawa
[18:29:05] prof_Agnieszka_Anderson: 'Po trzy beczułki po obu stronach każda na

wysokim palu.'
[18:29:09] prof_Agnieszka_Anderson: co to takiego?
[18:29:09] Larysa-Lapointe: to bramki
[18:29:10] LoretteMonsieren-Araceblly: Pętle
[18:29:11] Astoria_Midnight: Nowe pętle
[18:29:15] Cathy_Crowley: pętle
[18:29:16] Percy_Coraggio: Pętle
[18:29:17] Malory_Johnson: Nowe pętle
[18:29:17] Suzane_Black: Pętle
[18:29:19] Eden_Waterline: Pętle
[18:29:19] Louri_Shepherd: Pętle
[18:29:20] Lilith_Carnivean: pętle
[18:29:21] Lily_Potter_143: pętle
[18:29:23] Emma_Scott: Pętle
[18:29:25] Audrey.Carver: pętle
[18:29:26] Elia_Will: Pętle
[18:29:35] ~Cho_Chang: Pętle
[18:29:37] Audrey.Carver: lub obręcze, kto co woli xD
[18:29:45] prof_Agnieszka_Anderson: 3
[18:29:45] prof_Agnieszka_Anderson: 2
[18:29:46] prof_Agnieszka_Anderson: 1
[18:29:47] prof_Agnieszka_Anderson: 0
[18:29:57] prof_Agnieszka_Anderson: Okej za pętle/bramki +5
[18:30:01] prof_Agnieszka_Anderson: Były to pierwsze kosze bramkowe
[18:30:07] prof_Agnieszka_Anderson: które potem zmieniono na pętle
[18:30:13] prof_Agnieszka_Anderson: Czyli na tym etapie, w XII wieku brakuje nam
jeszcze
[18:30:17] prof_Agnieszka_Anderson: kluczowych elementów
[18:30:19] LoretteMonsieren-Araceblly: znicz
[18:30:19] prof_Agnieszka_Anderson: znicza i szukającego
[18:30:20] Astoria_Midnight: Szukający
[18:30:22] Astoria_Midnight: I znicz
[18:30:32] prof_Agnieszka_Anderson: I na nie będzie jeszcze trzeba trochę
poczekać
[18:30:34] Elia_Will: Astoria
[18:30:36] prof_Agnieszka_Anderson: a w czasie rzeczywistym tydzień
[18:30:38] prof_Agnieszka_Anderson: do kolejnych zajęć xD
[18:30:40] prof_Agnieszka_Anderson: Pytania?
[18:30:43] Audrey.Carver: brak
[18:30:44] Larysa-Lapointe: nie
[18:30:44] Louri_Shepherd: Brak
[18:30:44] Astoria_Midnight: Niee
[18:30:46] Percy_Coraggio: nie
[18:30:48] Emma_Scott: Nie
[18:30:48] Astoria_Midnight: Co teraz
[18:30:50] LoretteMonsieren-Araceblly: A pojedziemy kiedyś do Tg miejsca ze

znikaczami?
[18:30:51] Malory_Johnson: niet
[18:31:05] prof_Agnieszka_Anderson: Trzeba napisać wniosek do dyrekcji o
środki!
[18:31:13] LoretteMonsieren-Araceblly: Czeba!
[18:31:16] ** przychodzi Karoline_Grey...
[18:31:16] prof_Agnieszka_Anderson: Okej, jak nie ma pytań to można lecieć,
miłego weekendu :D

