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Smaug 

Nazywano go również Smaugiem 
Złotym, Smaugiem Groźnym; 
Smaugiem, pierwszą i najgorszą 
plagą świata; Smaugiem potęż-
nym; Smaugiem, bogaczem nad 
bogaczami; Smaugiem, którego 
nie ima się żaden oręż; Jego Ma-
gnificencją. 

Był największym, ziejącym 
ogniem smokiem Trzeciej Ery. 
Szczegóły jego pochodzenia nie 
są znane, ale ok. 2770r Trzeciej 
Ery postanowił on opuścić Góry 
Szare i zaatakował Samotną Górę 
i miasto Dale. Dalszą historię 
Smauga możecie poznać czytając 
książkę ,,Hobbit. Czyli tam i z po-
wrotem.” 
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Wykonanie Projektu 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 

z plakatami tematycznymi, które są roz-

wieszone w naszej szkole. 
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użyte zostały zgodnie z zachowaniem  

licencji Creative Commons. 

Twórczość Tolkiena jest źródłem inspi-
racji artystów: muzyków, ilustratorów 
(m.in. John Howe, Alan Lee i Ted Nas-
mith), fanartów i hobbystów o różno-
rodnych zainteresowaniach. 

Była także inspiracją do ekranizacji 
Władcy Pierścieni w 1978 w reżyserii 
Ralpha Bakshiego oraz w latach 2001–
2003 w reżyserii Petera Jacksona, oraz 
Hobbita – w latach 2012–2014, także w 
reżyserii Petera Jacksona. W tym okre-
sie powstały również gry komputerowe 
wykorzystujące motywy znane z ekrani-
zacji, m.in. Władca Pierścieni: Bitwa o 
Śródziemie oraz Śródziemie: Cień Mor-
doru. 

J. R. R. Tolkien 



Gandalf 
W Trzeciej Erze wysłany do Śródzie-
mia, by wspierać Wolne Ludy w walce z 
Sauronem, drugi spośród grona Ista-
rich, nazywany Gandalfem Szarym. Po 
śmierci i przywróceniu do świata ży-
wych, jako Gandalf Biały. Członek, a 
później przewodniczący Białej Rady. 
Przez elfów był nazywany Mithrandi-

rem, wśród 
krasnoludów 
znany był, jako 
Tharkûn, zaś w 
Gondorze mó-
wiono na niego 
Incánus, a w 
Rohanie Grey-
hame. 

Krasnoludowie 
Krasnoludowie byli niscy, krępi, bujnie 
owłosieni, dla innych ras kobiety były 
nie do odróżnienia od mężczyzn, ponie-
waż nosiły brody i 
miały podobną budo-
wę ciała. Krasno-
ludzkich kobiet było 
niewiele i w związku 
z tym krasnoludowie 
rozmnażali się bar-
dzo wolno. Posługi-
wali się Khuzdûlem, 
który był ich ojczy-

Były to istoty drzewopodobne, dłu-
gowieczne i nierzucające się w 
oczy, przez co wielu ludzi wkładało 
historie o nich pomiędzy legendy. 
Entowie nie umierali, mogli tylko 
"zdrzewieć". Podlegali też śmierci 
z powodu ognia czy siekier. Posługi-
wały się własnym językiem. Pier-
wotnie język ten był bardzo pro-
sty, ale w trakcie historii nabierał 
rozwoju i skomplikowania. Na sku-
tek historii i charakteru nie lubili 
krasnoludów, choć jeszcze bar-
dziej nie znosili orków.  

stym językiem. Łatwo przyswajali 
także mowę elfów zwłaszcza, gdy 
przebywali w pobliżu ich siedzib. 
Krasnoludowie lepiej niż wszystkie 
inne obdarzone mową stworzenia 
znosili trudy, głód i cielesne rany. 
Żyli też długo, o wiele dłużej niż lu-
dzie, lecz nie byli nieśmiertelni. 

Sauron 
Upadły Majar, 
sługa Mor-
gotha. Po jego 
upadku stał 
się niejako 
następcą i 
kontynuato-
rem idei  

mistrza. Był twórcą Jedynego Pier-
ścienia, dzięki czemu mógł kontrolo-
wać Pierścienie Władzy. Z tego po-
wodu nazywany był Władcą Pierście-
ni. Potem ukazywał się w przerażają-
cej postaci, 
lub jako wiel-
kie oko bez 
powieki nazy-
wane Okiem 
Saurona, które 
było równocze-

śnie jego godłem. 

Entowie 


