
Temat: Najpopularniejsze postacie mitologiczne – część I. 

 

Witaj !       

Proponuję Ci dziś przypomnienie sobie najciekawszych postaci mitologicznych. Są one 

bardzo znane nawet współcześnie, mimo że mity powstawały przecież w czasach 

starożytnych.  

Motywy dostępne w religii Greckiej były wykorzystywane przez lata i wciąż silne oddziałują 

na współczesną kulturę i sztukę. Mitologia pozwoliła ukształtować wiedzę o świecie i ludziach, co 

wyjaśnia, dlaczego mitologia jest ponadczasowa. 

Jeśli sądzisz, że dobrze znasz popularne postacie mitologiczne i wydarzenia z nimi związane, 

sprawdź się w stworzonym przeze mnie quizie: (przyciśnij CTRL i kliknij link) 

https://quizizz.com/admin/presentation/5fc3e732c79691001b976d5a/mitologia-najbardziej-znane-

postacie 

 

1. SYZYF  

 

 
 

 

CZY PAMIĘTASZ, ZA CO SYZYF ZOSTAŁ SKAZANY NA WSTACZANIE 

TEGO OGROMNEGO GŁAZU NA SZCZYT GÓRY? Jeśli nie, przypomnij sobie, 

czytając poniższy tekst: 

https://quizizz.com/admin/presentation/5fc3e732c79691001b976d5a/mitologia-najbardziej-znane-postacie
https://quizizz.com/admin/presentation/5fc3e732c79691001b976d5a/mitologia-najbardziej-znane-postacie


 

Syzyf był nie tylko dobrym królem, lecz także  ulubieńcem bogów, czego 

dowodziły ciągłe zaproszenia do Dzeusa na uczty olimpijskie .  

Gdy pewnego razu nie pilnował się dość i rozpowiedział przed ludźmi 

informację otrzymaną od Dzeusa w tajemnicy, naraził się na gniew boga – 

władca w odwecie posłał do niego bożka śmierci Tanatosa.   

Przebiegły Syzyf, spodziewając się wizyty posłańca, urządził na niego 

zasadzkę, zakuł w kajdany i uwięził w piwnicy. Od tej pory ludzie przestali 

umierać, co wkrótce się wydało.  

Gdy Hades poszedł do Dzeusa na skargę, do Syzyfa przysłano Aresa. Po 

uwolnieniu bożka śmierci jego pierwszą ofiarą był Syzyf. Przed śmiercią zdążył 

poprosić żonę, aby nie chowała jego zwłok i gdy tak uczyniła - „dusza, której 

ciała nie pogrzebano, nie mogła wejść do państwa cieniów” . Syzyf błąkał się, narzekał, 

jęczał, użalał nad swoim losem i postępowaniem żony, aż w końcu postawiono 

go przed Plutonem. Gdy z płaczem opowiadał o niegodziwej małżonce,  „która 

jego trupa wyrzuciła na śmietnik i nie chce mu sprawić pogrzebu” , Pluton w końcu 

zgodził się, aby Syzyf wrócił na chwilę na ziemię i ukarał żonę. Tak też się stało, 

z tą różnicą jednak, że Syzyf poszedł i… nie wrócił. Bogowie zapomnieli o nim, 

a on - cichy i ostrożny – żył jeszcze bardzo długo. W końcu jednak w Hadesie 

przypomnieli sobie o uciekinierze. Tanatos zaskoczył go, uciął  znienacka pukiel 

włosów i zabrał do podziemni „krnąbrną” duszę. Karą nieposłusznego Syzyfa 

było wtaczanie ciężkiego kamienia na wysoką i stromą górę . Zapewniony, 

że zostanie z powrotem przywrócony do życia, gdy wykona zadanie, Syzyf 

wydźwignął głaz pod sam szczyt. Jakie było jego zaskoczenie i smutek, gdy skała 

wyślizgnęła się i spadła na dół. Tę czynność bohater powtarzał to w 

nieskończoność.  

 

Z mitem o Syzyfie związane jest określenie syzyfowa 

praca. Sprawdź w odpowiednim słowniku, co ono oznacza. Czy Ty też na co 

dzień wykonujesz jakąś pracę, którą można by nazwać syzyfową?  

 



 

2. PROMETEUSZ – DOBROCZYŃCA LUDZKOŚCI  

 

 

 

Prometeusz był jednym z tytanów. Według mitologii u lepił człowieka z gliny 

pomieszanej ze łzami. Duszę zaś zrobił z ognia niebiańskiego, który wykradł  

z rydwanu słońca. Człowiek Prometeusza był podobny do wizerunku bogów, ale 

słaby i bezradny. Dlatego tytan postanowił wykraść bogom Olimpu  ogień  

i nauczyć człowieka używania go, rzemiosł, sztuk. Zeusowi nie podobały się 

poczynania Prometeusza. Król bogów ukarał dobroczyńcę, przykuwając go do 

skał Kaukazu. Samotny i zniewolony cierpiał katusze, gdy każdego dnia 

przylatywał wygłodniały orzeł i wyjadał wątrobę, która każdej nocy odrastała 

Prometeuszowi. 

 

Dlaczego Prometeusza nazywa się dobroczyńcą ludzkości?  

Prometeusz jest jedną z najwznioślejszych postaci w mitologii – bóg, który 

cierpiał przez miłość dla ludzi. Zanim do nich przemówił, byli jak ślepcy 

i brodzili w mroku, nie wiedząc ani o sobie nic, ani o świecie otaczającym, 



były im obce budowy kamienne, strzelające ku słońcu, nie znali sztuki 

ciesielskiej. Nie umieli powiedzieć, kiedy następuje kres zimy lub kwietnej 

wiosny albo jesieni bogatej w plony. Żyli jak mrówki w ciemnych jaskiniach, 

aż on im pokazał, gdzie wschodzą gwiazdy i kędy zachodzą. Dał im naukę 

o liczbach, najprzedniejszą wiedzę i objawił kunszt pisma, ten skarbiec 

pamięci i źródło poezji. Oswoił zwierzęta, konie zaprzągł do wozu i na słone 

morze spuścił statki. Dał chorym lekarstwa kojące i wynalazł zioła, które ból 

usuwają. W głębi ziemi wyśledził cenne metale i objawił, jak ze snu, z lotu 

ptaków i głosów w przyrodzie odgadywać przyszłość. Prometeusz 

w człowieku rozbudził ducha i dał mu moc panowania nad światem. 

 

Jak sądzisz, czy Prometeusz zasłużył na karę, na którą został skazany? 

 


