Klub „Od deski do deski” sp 173
„Przedstawiamy bohaterów naszych ulubionych książek”
a) krótki opis wyglądu postaci,
b) krótka charakterystyka postaci,
c)

krótki opis książki, w której pojawia się dana postać.

Tytus de Zoo
a)
Tytus to szympans, który wygląda prawie jak zwyczajna małpa, tylko że nosi ubrania i mówi.
Najczęściej ma na sobie amarantową koszulkę z napisem TYTUS, zielone krótkie spodnie a na
stopach – trampki. Czasem, gdy sytuacja tego wymaga używa innych strojów: np. harcerskiego
munduru, pirackiego kapelusza czy latarki i hełmu grotołaza. Często częścią jego wyglądu jest
uśmiech ☺.
b)
Tytus był małpką doświadczalną, którą na pokładzie rakiety (wykonanej w Polsce) odnaleźli Romek i
A'Tomek. Tytus to małpa bardzo inteligentna zdolna, która chętnie się uczy i daje się uczłowieczać.
Nasz bohater jest wszędobylski, odważny, dobroduszny, pomysłowy, ale czasem bywa złośliwy.
c)
Tytus de Zoo jest jednym z trzech głównych bohaterów komiksu pt. „Tytus, Romek i A’Tomek”.
Stworzył go Henryk Jerzy Chmielewski i od 1957 roku publikował w harcerskiej gazecie „Świat
Młodych”. Kilka lat później przygody dwóch chłopców i małpy zaczęły ukazywać się w formie książek.
W serii ukazało się 31 albumów zwanych „księgami” oraz 8 ksiąg zbiorczych pt. „Złota księga
przygód”, a także albumy zawierające przedruki ze „Świata Młodych” i innych gazet, „Księga TVP”
oraz 4 wydania kolekcjonerskie. Komiksy o Tytusie Romku i A’Tomku należą do książek uczących i
bawiących i bardzo je polecamy.

Gandalf

a)
Gandalf jest czarodziejem, jednym z Istarich, którzy przybyli do Śródziemia
w Trzeciej Erze. Tolkien na początku „Hobbita” pisze o nim jako o małym staruszku z krzaczastymi
brwiami wystającymi poza rondo kapelusza. Zwany jest Gandalfem Szarym ze względu na szarą
barwę stroju. W pierwszej chwili opis taki budzi uśmieszek, lecz już wkrótce można się przekonać, jak
poważna i zarazem ekspresyjna jest to postać.
b)
Olórin to jedno z wielu imion Gandalfa: „Wiele mam imion w wielu różnych krajach — mawiał
Gandalf. — Mithrandirem jestem wśród elfów, Tharkûnem u krasnoludów, Olórinem byłem w
niepamiętnych już czasach młodości w kraju na Zachodzie; na południu zwą mnie Incánusem, a na
północy Gandalfem, na wschód zaś nigdy nie wędrowałem”. Gandalf jest jedną z najpiękniejszych

postaci tolkienowskich cenionych w Śródziemiu za potęgę umysłu. Potrafi mądrze wykorzystać swój
dar, jak i również potęgę jednego z Trzech Pierścieni – Nanyę – darowanego mu przez Cirdana,
budowniczego okrętów.
c)
Gandalf to postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, jeden z głównych
bohaterów powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz „Władca Pierścieni”. Pisaną przez ok. 12
lat (m.in. w czasie II wojny światowej) powieść wydano w Wielkiej Brytanii w latach 1954–1955. W
połowie lat sześćdziesiątych „Władca Pierścieni” stał się fenomenem wydawniczym w krajach
anglosaskich, a następnie na całym świecie. Książkę przetłumaczono na dziesiątki języków
(w Polsce ukazała się w latach 1961–1963). Jej sukces spowodował gigantyczny rozwój powieści
fantasy. Dla wielbicieli tego gatunku często jest to „książka życia”. J.R.R. Tolkien, który dla potrzeb
książki wymyślił opracowaną w najdrobniejszych szczegółach, niezwykłą baśniową rzeczywistość
wzbudza powszechny podziw.
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