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Księżycowe historie

Płaszcz dla pana Księżyca (Niemcy)

Pewnego razu był sobie krawiec, który był 
znany ludziom z jego niezwykłych umiejętności. 
Wszyscy panowie i panie udawali się tylko 
do niego, aby szył ich ubrania. Pewnego dnia, 
wyjątkowy klient wszedł do jego sklepu: Księżyc! 
“Chciałbym zamówić jeden z tych eleganckich 
płaszczy zimowych, który tak wielu panów na 
Ziemi nosi zimą i który pochodzi z tego właśnie 
warsztatu,” powiedział Księżyc. Krawiec czuł się 
zaszczycony i natychmiast zaczął wykonywać 
pomiary. Okrągły jak piłka i lśniący Księżyc 
stał w warsztacie i przeglądał się, podczas gdy 
krawiec ochoczo notował pomiary. W ciągu 
dwóch tygodni, płaszcz miał być ukończony. 

Po 14 dniach, Księżyc stanął przed lustrem krawca 
ponownie, tym razem w swoim nowym płaszczu. Ale - 
Och! Co to ma być? Czy krawiec tak źle go wymierzył? 
Płaszcz był bardzo duży i zwisał z wąskiego półksiężyca 
jak worek. To było wyraźnie nieprzyjemne do krawca, 
który obiecał niezwłocznie wymienić płaszcz. Księżyc 
został znów zmierzony i minęły kolejne dwa tygodnie. 
Gdy Księżyc przymierzył swój nowy płaszcz, znowu nie 
wierzył swoim oczom: tym razem płaszcz był zbyt ciasny! 
Po tym wszystkim, jak powinien idealnie okrągły Księżyc 
pasować do płaszcza w kształcie półksiężyca? Księżyc był 
bardzo rozczarowany i właśnie miał wychodzić ze sklepu, 
gdy krawiec wpadł na pomysł: zapytał czy Księżyc może 
wrócić następny raz, i tym razem przedstawi mu dwa 
różne płaszcze: jeden, który powinien nosić, gdy będzie 
okrągły jak kula a drugi, który będzie mógł nosić dwa 
tygodnie później, kiedy będzie w kształcie półksiężyca. 

Uradowany Księżyc opuścił warsztat, a w uznaniu usługi krawca ma namalowany na swojej 
powierzchni obrazek krawca i jego przenośnej maszyny do szycia, który jest widoczny do dziś.  
(Opowiadanie z książki Hansa E. Ernsta: Was will der Mond beim Schneider, Leipziger 
Kinderbuchverlag GmbH, 2007).

Źródło: Marschak von Hans / E.Ernst



Królik na Księżycu (Chiny)

Dawno, dawno temu, lis, małpa i królik mieszkali razem 
w zgodzie i przyjaźni. W ciągu dni chodzili w góry, gdzie 
polowali i się bawili, a wieczorami wracali do lasu, by spędzali 
noc. Trwało to przez wiele lat, aż do czasu kiedy Księżyc o tym 
usłyszał i chciał zobaczyć to na własne oczy. Więc przebrał 
się  i poszedł do nich, przebrany za starego wędrowca. 
“wędrowałem przez góry i doliny, a teraz jestem zmęczony  
i głodny. Czy możecie dać mi coś do jedzenia? “ Zapytał, 
kładąc jednocześnie laskę i dołączywszy się do ich.

Małpa natychmiast ich opuściła, aby szukać małych orzechów i przyniosła je do niego; Lis 
dał mu rybę którą właśnie upolował. Mały królik był bardzo zrozpaczony, bo choć szukał 
wszędzie, nie miał niczego, aby dać biednemu wędrowcowi. Małpa i Lis naśmiewali się z 
niego: “Ty naprawdę jesteś do niczego.” Teraz mały królik był tak zniechęcony, że zapytał 
małpy czy przyniesie drewno, zwrócił się również do Lisa czy ustawi je w ogniu. Uczynili to 
o co ich prosił mały królik. Następnie, królik powiedział do Księżyca: “Zjedz mnie!”  

i chciał rzucić się w ogień. Wędrowiec 
powstrzymał go i był tak poruszony 
jego gotowością do poświęcenia, że 
się popłakał.Następnie powiedział: 
“Każdy zasługuje na pochwałę  
i uznanie. Nie ma ani zwycięzców, 
ani przegranych! Ale to królik dał 
nam wielki dowód swojej miłości! 
“Wziął królika ze sobą na Księżyc, 
gdzie można go zobaczyć jako 
szczęśliwego na powierzchni Księżyca 
do dzisiejszych czasów.

Królik na Księżycu (na zdjęciu po 
lewej) jest przedstawiony haftem 
na odzieży cesarskiej z czasów 
starożytnych Chin!

Księżycowe historie

Źródło: Wikimedia Commons
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Ziemska Mozaika



Zegar Słoneczny - część 1 



Zegar Słoneczny - część 2



Rakieta origami
HOW TO MAKE AN ORIGAMI ROCKET:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

Fold over, so that the opposite sides 
are now exposed.

Fold over, so that the opposite sides 
are now exposed.

Fold over, so that the opposite sides 
are now exposed.

12

Źródło: Magnolia Chocolait

JAK ZROBIĆ RAKIETĘ ORIGAMI:

Zagnij rogi trójkąta do środka.  
Czynność powtórz z dwóch stron.
Powstanie romb.

Złap za środki trójkątów i przeciągnij 
je w dół. Czynność powtórz z dwóch 
stron.

Wywiń papier na zewnątrz. Powstaną 
dwa mniejsze trójkąty skierowane ku 
górze oraz jeden, w dół. Odegnij ostatni 
trójkąt ku górze. Czynność powtórz z 
dwóch stron. 



Łódka z origam
i

Źródło: http://www.origami-fun.com/support-files/origami-sailboat-print.pdf

1. W
ytnij kw

adrat z papieru i 
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ie.  
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iejscu złożenia.

2. Jeden z trójkątów
 złóż w

 
połow

ie i otw
órz.

3. Z
łóż trójkąt w

 połow
ie tak, 

aby w
ierzchołek trójkąta znalazł 

się w
 połow

ie dłuższego boku. 
Pow

stanie trapez. 

4. Z
agnij boki trapezu tak, aby 

w
ierzchołki spotkały się w

 środku.  

5. Z
agnij róg do środka. O

bróć 
m

odel o 180
o w

 praw
o.

Ł
ódka gotow

a.  
 Teraz m

ożesz zrobić drugą 
w

ykorzystując pozostały trójkąt!
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M
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pow
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odow
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jest dużą ilością żelaza w
 pow

ierzchniow
ych 

w
arstw

ach planety. N
a jej pow

ierzchni 
zlokalizow

ane są kratery pochodzenia 
w
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iększa góra w

 
całym
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lym

pus M
ons, 
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ysokości 22 km
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jedna z w
ielu gór, w

 której znajdow
ała się 

w
oda na M

arsie. M
ars m

a dw
a księżyce. 

 Pytanie: K
tóra z planet jest czasem

 dalej 
oddalona od Słońca niż Pluton?

Ziem
ia jest najpiękniejszą z planet: jest jedyną 

planetą na której w
ystępują źródła w

ody i tlen 
potrzebny do oddychania! Jest jedyną z planet, 
na której rozw

inęło się życie. Ziem
ia posiada 

atm
osferę, której ostatnia w

arstw
a – egzosfera 

dzięki niskiej tem
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ię 
przed m

eteorytam
i. Ziem

ia krąży w
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siężyc.

Pytanie: K
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okół 
w
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W
enus jest podobnych rozm

iarów
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ia 
i nazyw

ana jest planetą bliźniaczą lub siostrą 
Ziem
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arstw

ą toksycznych 
chm

ur, co pow
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zła. N
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nocy na jej pow

ierzchni zaw
sze jest gorąco: 

ok. 500o  C
elsjusza!

Pytanie: K
tóra z planet jako jedyna posiada 

w
odę w

 stanie ciekłym
 oraz dużą ilość tlenu?

M
erkury jest planetą najbliżej położoną 

w
zględem

 Słońca. M
erkury, podobnie jak 

Ziem
ia i W

enus jest planetą skalistą. Jego 
pow

ierzchnia przypom
ina K

siężyc, poniew
aż 

znajdują się tam
 liczne kratery.  O

bieg w
okół 

Słońca po orbicie zajm
uje m

u tylko 88 dni!

Pytanie: K
tóra z planet niegdyś posiadała 

w
odę w

 stanie ciekłym
 a teraz jest sucha?  

Słońce
Słońce jest jedyną gw

iazdą U
kładu 

Słonecznego, w
okół której krążą Ziem

ia i inne 
planety. W
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naniu z Ziem

ią Słońce jest 
gazow
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 olbrzym
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. Słońce jest gazow

ą 
kulą, która w

yprom
ieniow

uje z siebie energie 
w

 postaci prom
ieni słonecznych i ciepła. 

Pytanie: K
tóra z planet posiada najpiękniejsze 

pierścienie?

Pluton od 2006 r. uw
ażany jest za planetę 

karłow
atą. W

cześniej, przez w
iele lat, 

uznaw
any był za dziew

iąta planetę U
kładu 

Słonecznego, najdalej oddalona od Słońca. 
Składa się ze skał i w

iecznego lodu. Posiada 
trzy K

siężyce, jeden w
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a 
m
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Pytanie: K
tóra z planet jest najgorętszym

 
obiektem
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N
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ran jest niebieski. 
B
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czas 
N
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U
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ym
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O

znacza to, w
ięc, że U

ran obraca się w
okół 

w
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ina 
toczenie się w

okół Słońca. Posiada 27 
K

siężycy.

Pytanie: K
tóra z planet będąca niegdyś 

najm
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 U
kładzie Słonecznym

 
teraz uw

ażana jest za planetę karłow
atą?

Saturn otoczony jest pięknym
i pierścieniam

i 
złożonym

i głów
nie z tysiąca m

ałych cząstek 
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u położony 
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odzie będzie pływ
ał po jej pow

ierzchni i 
nie utonie. Posiada liczne księżyce: blisko 60! 
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tóra planeta jest najbliżej położona 

w
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Jow
isz

Jow
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planetą U
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m
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iszu m
ożna 
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aną W
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C
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u 
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 sam
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nym
 w

pływ
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.

Pytanie: K
tóra z planet pokryta jest toksyczną 

w
arstw

ą chm
ur?

K
arty do gry z Planetam

i (Tył)



Znaki Zodiaku
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Mapa Gwiazd dla półkuli 
północnej



Mapa Gwiazd dla półkuli 
północnej - widziana w 
Niemczech



Mapa Gwiazd dla półkuli 
południowej



Mapa Gwiazd dla półkuli 
południowej - widziana w 
Brazylii



Opowieści  
o Gwiazdozbiorach

To co Grecy postrzegali dawno temu jest niezwykle dla nas ważne, ponieważ większość 
gwiazdozbiorów widocznych na niebie ma pochodzenie greckie i jest wykorzystywane we 
współczesnej astronomii dla orientacji.

W tamtych czasach 3500 lat temu, ludzie siadali na zewnątrz w godzinach wieczornych  
i słuchali historii jak starsi ludzie opowiadali o rozgwieżdżonym niebie. Więc dzieci i dorośli 
nauczyli się historii o gwiazdozbiorach Wielkiej Niedźwiedzicy, Herkulesa, Łabędzia i Aquila.

Jak krąży Ziemia wokół Słońca, różne gwiazdozbiory widoczne są na Ziemi w nocy  
w różnych porach roku. Tak więc, starożytne ludy opowiadały historie, które są odpowiednie 
do aktualnych czasów.

Podsumowanie niektórych z tych historii znajduje się na kolejnych stronach (z książki C. 
Scorza: Wie der Grosse Bär den Himmel kam).

Wielka Niedźwiedzica (Wiosna)

Kallisto była piękna nimfą, która chętnie spędzała 
dzień w pobliżu lasu. Pewnego dnia spotkała Artemidę, 
boginię łowów wśród swoich towarzyszy. Kallisto była tak 
oczarowana pięknem bogini Artemidy, że zapytała, czy 
może jej towarzyszyć. “Zapraszam możesz iść z nami. Ale 
nie możesz rozmawiać z nikim, ani ze mną ani z moimi 
przyjaciółmi“ - odpowiedziała Artemida. 

Pełna radości, Kallisto zgodziła się i dołączyła do śpiewu  
i tańca z ludem. Pewnego dnia, Kallisto zgubiła się  
w lesie. Gdy Zeus, najwyższy ze wszystkich bogów, 



zauważył piękną nimfe, natychmiast zakochał się w niej. Aby ją posiąść, przebiegły bóg 
przybrał kształt Artemidy. I rzeczywiście, nimfa początkowo założyła, że to była ukochana 
bogini i serdecznie powitała domniemaną przyjaciółkę. Gdy Zeus wpadł w jej objęcia, Kallisto 
przejrzała jego nieczystą grę, ale Bóg nie mógł być odrzucony. I tak się stało, jakiś czas później, 
nimfa spodziewała się dziecka. 

Chociaż Kallisto złamała swoją obietnicę nie będąc winną, bała się odrzucenia przez Artemidę. 
Ukryła się głęboko w lesie, gdzie jadła owoce i jagody. Po dziesiątej pełni księżyca, urodziła 
syna, którego nazwała Arkas. Hera, żona Zeusa, zauważyła jej męża i piękną nimfe. Pełna 
zazdrości wymyśliła zemstę. 

Po urodzeniu dziecka, szukała Kallisto w lesie następnie przemieniła ją w Wielką 
Niedźwiedzicę. Od tego czasu, biedna Kallisto błądziła samotna przez lasy. Nie dołączyła 
do dzikich niedźwiedzi, bo bała się ich, bała się też myśliwych i ich psów. Przede wszystkim 
jednak była zasmucona faktem, że nie mogła już dłużej opiekować się Arkasem. 

Dwie kobiety, które znalazły dziecko zabrały je do siebie. Minęło piętnaście lat i Arkas wyrósł 
na mężnego chłopca. Gdy pewnego dnia wędrował przez las z psami myśliwskimi, spotkał 
Wielką Niedźwiedzice przy studni. Miała obok siebie młode, które urodziła się w międzyczasie. 
Głęboko w swoim sercu, Kallisto rozpoznała syna Arkasa. Powoli zbliżyła się do niego.

Ale chłopiec, który nic nie wiedział na temat 
swojego pochodzenia i niedoli swojej matki 
obawiał się niedźwiedzia. Rzucił swoją 
maczugą chcąc ją uderzyć – kiedy nagle 
wszechwiedzący Zeus zapobiegł nieszczęściu. 
Pełen współczucia, przeniósł ich wszystkich 
razem do gwiazdozbioru nieba północnego, 
gdzie od teraz można zaobserwować: Kallisto 
i jej młode jako Małą Niedźwiedzicę, oraz jej 
syna Arkasa, który okrąża dwa niedźwiedzie 
jako pasterz ze swoimi dwoma psami 
myśliwskimi.



Lira (Lato) 

Dawno, dawno temu, żył słynny piosenkarz o imieniu 
Arion. Jego śpiew był tak magiczny, że był w stanie tak 
modulować  swoim  głosem , że potrafił  oswajać dzikie 
zwierzęta. Długa podróż w którą się udał i jego sztuka 
przyniosły mu wiele skarbów. Teraz jednak ociągał się 
z powrotem w swoje strony. Wszedł na pokład statku, 
aby wrócić do domu. Ale kiedy wybrzeże zniknęło z pola 
widzenia, głodni i chciwi marynarze, którzy wiedzieli  
o jego bogactwie, otoczyli i grozili piosenkarzowi. 

Ich przywódca wymachiwał  mieczem. “Stać 
natychmiast,” Arion w strachu przed śmiercią 
zawołał. “Pozwól mi przynajmniej zaśpiewać 
ostatnią piosenkę.” “Tak, piosenka, piosenka,”  
krzyczeli  łotry. Przeszli na tył łodzi a Arion 
wziął lirę. Usłyszeli piosenkę, gdzie uderzające 
było uczucie jakby to był  kończonym śpiewem 
umierającego łabędzia. Tak bardzo to 
zafascynowało marynarzy, że zapomnieli na chwilę 
o ich złych intencjach.

Śpiewak wykorzystał ich nieuważność i skoczył do 
morza. Obawiał się utonięcia. Jakby cudem, nie 
utonął w falach, szybko znalazł się na grzbiecie 
delfina, który słyszał jego smutną piosenkę. Pełny 
wdzięczności, wokalista zagrał na lirze. Nawet 
morze spokojnie wysłuchało jego pięknego śpiewu, 
dopóki delfin bezpiecznie nie przeniósł Ariona na 
brzeg.

W pamięci jego sztuki i cudownego ocalenia, 
bogowie zamieścili do niebie lirę Ariona, łabędzia 
(jako symbol jego smutnego śpiewu) i delfina, na 
którym pozostali odtąd na zawsze.

Wężownik - Nosiciel Węży (Lato)

Według mitologii greckiej, bóg Apollo zakochał się w pięknej księżniczce Koronis, z którą 
niedługo potem spodziewali się potomka. Gdy Apollo musiał wrócić do Delphi, zostawił 
księżniczce białego kruka, który miał się nią opiekować. Pech chciał, że Koronis zakochała 
się w nieznajomym, który uśpił czujność kruka. Kruk poleciał do Apollo i przyniosło mu złe 
wieści, mając nadzieję na nagrodę. Początkowo Apollo był wściekły na kruka jako zwiastuna 
złych wieści i zmienił jego upierzenie na kolor czarny. Od tego czasu wszystkie kruki mają 
czarne upierzenie i są znane jako przynoszące złą passę. W celu zwrócenia honoru bratu, 



siostra Apollo Artemis zabiła księżniczkę strzałą. 
Gdy ciało Koronis  leżało na stosie, Apollo współczuł 
księżniczce. Wydostał z płomieni żyjące dziecko z 
brzucha matki  i wręczył je mądremu centaurowi  
Chironowi. Ojciec nazwał go Asklepios, następnie 
oddał dziecko Chironowi, aby nauczył je sztuki 
uzdrawiania i dzięki czemu stał się znanym 
lekarzem.  Asklepios mógł nie tylko uleczać 
cierpiących, ale mógł nawet przywracać umarłych do 
życia. Umiejętność  decydowania o życiu i śmierci 
było fatum Asklepiosa: ponieważ bogowie nie 
mogli znieść jego mocy, Zeus zabił go śmiertelnym 
piorunem.  Aby pogodzić się z Apollem, Zeus 

Corona Borealis - Korona Północna (Lato)

Pewnego razu na wyspie Krecie żył Minotaur - 
potwór, który był pół człowiekiem, pół bykiem, 
mieszkał on w labiryncie, któremu składano ofiary 
z ludzi . Król Minos okropny władca wyspy, pokonał 
Ateńczyków w wojnie. Tym samym zażądał od 
Ateńczyków, aby dostarczali mu 7 najpiękniejszych 
młodzieńców i dziewic, którzy mają być podawani 
Minotaurowi.

Tezeusz, syn króla Aten udał się na Kretę dobrowolnie 
jako jeden z tych młodzieńców ponieważ chciał 
uwolnić ludzi od bestii. Jednakże do tej pory, nikt 
nie był w stanie znaleźć wyjścia z labiryntu. Gdy 
Tezeusz przybył na Kretę, Ariadna - piękna córka króla 
Minosa, gdy go ujrzała od razu się w nim zakochała.

Aby pomóc Tezeusz, Ariadna w tajemnicy dała mu kłębek ze złotej nici. Syn króla zawiązał 
szybko koniec od kłębka u wejścia do labiryntu. Z koroną na głowie i mieczem w ręku spotkał 
potwora. Bestia była tak oślepiona jasnym blaskiem korony, że Tezeusz mógł pokonać 
Minotaura w  straszliwej walce. Teraz musiał tylko podążać za złotą nicią i tak odnalazł 
wyjście z labiryntu.

Po powrocie, Tezeusz wziął Ariadnę na swój statek. W uznaniu jej pomocy dał jej koronę  
i obiecał uczynić ją swoją żoną. Jednak w drodze powrotnej, bogini Atena ukazała się w 
jego śnie. Wyjawiła mu, że Ariadna już obiecała małżeństwo Dionizosowi - bogu wina. I tak, 
Tezeusz opuścił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos, gdzie wkrótce miała zostać żoną Dionizosa.

przeniósł Asklepiosa, który przygotowywał lecznicze eliksiry z pomocą jadu węża, między 
gwiazdy jako Wężownika noszącego węże. 



uczyni go nieśmiertelnym.  Mały żywił się tak mocno, że 
bogini obudziła się nagle w bólu i odrywając go od swojej 
piersi. Tym samym, jej mleko trysnęło na niebo - i tak, 
powstała Droga Mleczna! Czas mijał, a Herkules wyrósł 
na silnego człowieka. Pewnego dnia dowiedział się od 
wyroczni, że bogowie aby pozwolić mu na nieśmiertelność, 
musi wykonać dwanaście trudnych zadań surowego króla 
Eurysteusza z Myken.

Jego ostatnim zadaniem było przynieść złote jabłka, 
które dorastały w świętym ogrodzie na zachodzie. 
Cztery dziewice zwane Hesperyd strzegły jabłek wraz ze 
straszliwym smokiem, który nigdy nie zasypiał. Na swojej 
drodze Herkules spotkał Prometeusza. Zeus sprawił, że 
Prometeusz został przykuty do skały ponieważ kiedyś 
ukradł z nieba ogień dla ludzi. Każdego dnia przylatywał 
orzeł i wyjadał Prometeuszowi wątrobę.

Herkules zabił orła strzałką i ulżył jego męczarni. Pełen wdzięczności, Prometeusz poradził 
mu: “Idź do mojego brata Atlasa, który dźwiga sklepienie niebieskie na swoich ramionach. 
On pomoże Ci zdobyć jabłka Hesperyd. “Wkrótce potem, Herkules znalazł giganta Atlasa 
i poprosił go, aby przyniósł mu złote jabłka. Herkules zaproponował, że w międzyczasie 
będzie dźwigał  firmament. Atlas zgodził się, ponieważ był zadowolony, że został zwolniony 
z tak wielkiego ciężaru. Podstępem uśpił smoka i wziął jabłka z Hesperyd i wrócił z nimi do 
Herkulesa. 

Ale teraz, Atlas nie chciał już nosić z powrotem firmamentu na swoich ramionach. “Tylko 
przytrzymaj go przez chwilę, abym mógł ochłonąć” poprosił chytry Herkules. Naiwny olbrzymi 
się zgodził, a Herkules mógł zająć się złotymi jabłkami. Po zakończeniu ostatniego zadania, 
bogowie włączyli go do kręgu nieśmiertelnych.

Andromeda (Jesień)

Pewnego razu w Etiopii, żyła wspaniała królowa zwana 
Kasjopeą, która była jednak bardzo zarozumiała. 
Pewnego dnia, gdy usiadła na plaży przechwalała się, 
że jest jeszcze piękniejsza od syren. Ich opiekun - Bóg 
Morza - Posejdon w przypływie gwałtownego gniewu 
zagroził zatopieniem całej Etiopii.

Herkules, Aquila - Orzeł oraz Sagitta - Strzała (Lato)

Herkules był synem boga Zeusa i śmiertelniczki, miał dokonać bohaterskich czynów na Ziemi. 
Jego matka była królową Alkmeny z Argolidy. Zeus pragnął nieśmiertelności jego syna i dlatego 
polecił bogu Hermesowi potajemnie umieścić dziecko na piersi  śpiącej Hery:  boskie mleko miało 



Podczas, gdy promienie zachodzącego 
słońca malowały niebo na czerwono, 
wśród chmur pojawił się Perseusz na 
swoim latającym koniu Pegazie. Bohater 
był w drodze powrotnej do domu; niósł 
ze sobą głowę straszliwej Meduzy, na 
której widok ludzie zamieniali się w 
kamień. Gdy Perseusz ujrzał cudowną 
Andromedę pod sobą na urwisku, 
najpierw uznał ją za pozbawiony życia 
pomnik.

Bardzo zaniepokojony mąż Kasjopei, król Cefeusz 
wysłał posłańca do wyroczni; chciał się dowiedzieć 
jak uspokoić boga. Odpowiedź wyroczni była 
przerażająca; w celu uniknięcia powodzi ich córka, 
księżniczka Andromeda musiałaby być poświęcona 
potworowi morskiemu Ketosowi.

Rodzice byli zrozpaczeni. Odważna księżniczka 
była gotowa do tego, czego zażądała wyrocznia. 
Nieszczęście jej kraju był straszniejsze niż jej 
śmierć. I tak, w tym samym dniu, została przykuta 
do skały na wybrzeżu przodem do ludźmi.

Lecz wiatr rozwiewał jej włosy, a łzy spływały jej z 
oczu. Zaskoczony jej urodą Perseusz zleciał w dół i 
zapytał: “Kim jesteś i kto Ciebie przykuł łańcuchami 
do tej skały?‘’. “Jestem Andromeda” - odpowiedziała 
przez łzy, córka króla Cefeusza. “Jako kara za pychę 
mojej matki, mam być ofiarowana morskiemu 
potworowi“.

Biedna księżniczka właśnie wypowiadała te słowa, 
gdy ludzie wydali przeraźliwy krzyk. Z głębi morza 
nagle pojawił się Ketos, nawet ryby próbowały 
uciekać z wody. Księżniczka obawiał się o swoje 
życie. Zdesperowani, rodzice kurczowo trzymali się 
przykutej córki.

Zdeterminowany bohater wzbił się w 
powietrze. Bestia już chciała pożreć 
Andromedę, gdy Perseusz zszedł nagle w 
dół jak orzeł i wbił miecz w plecy potwora. 
Z bólem i wściekłością walczyli ze sobą, 
ale Perseusz nie spoczął dopóki dzikie 
zwierzę nie zatonęło martwe w falach.



Orion (Zima)

Pewnego razu żył sobie piękny i nieustraszony 
łowca o imieniu Orion. Pewnego dnia, kiedy 
polował w lasach na wyspie Chios, poznał 
wspaniałą Metopę. Orion zakochał się w niej  
i chciał się z nią ożenić. Jej ojciec wyraził zgodę 
na małżeństwo jeśli Orion zabije wszystkie 
niebezpieczne zwierzęta na wyspie.

Orion natychmiast wyruszył. Jego dwa psy 
myśliwskie, większy i mniejszy dołączyły do niego. 
Zamiast pomagać mu w polowaniu, to zuchwałe 
psy pobiegły żwawo za królikiem. Wszystkie zabił 
sam, niedźwiedzie, wilki i wiele innych dzikich 
zwierząt. Tylko ogromny byk uciekł i ukrył się 
głęboko w lesie.

Po udanym polowaniu, poprosił ojca Merope 
o obiecaną rękę córki. Ojciec, jednak odmówił 
ponieważ nadal słyszał ryk dzikiego byka w 
nocy. Zdenerwowany Orion opuścił wyspę. W 
swej bezgranicznej wściekłości przysiągł zabić 
wszystkie zwierzęta na Ziemi.

To z kolei oburzyło boginię ziemi Gaję tak bardzo, 
że wypuściła ogromnego skorpiona na Oriona. 
Bez strachu myśliwy zaatakował niebezpieczne 
zwierzę, ale jego wściekłe pchnięcia mieczem 
odbijały się od pancerza skorpiona, która była 

Perseusz uwolnił Andromedę z łańcuchów i zaprowadził ją do pałacu królewskiego.  
W podziękowaniu za uratowanie córki, Cefeusz pozwolił mu poślubić Andromedę. Po 
ślubie Perseusz i Andromeda żyli razem długo i szczęśliwie, aż do ich śmierci. Kasjopea 
żyła od tego czasu bardzo skromnie.



twardsza niż żelazo. Jedynym wyjściem Oriona była ucieczka. Biegł tak szybko jak tylko mógł, 
ale Skorpion zbliżał się coraz bardziej.

Skorpion już zagrażał myśliwemu swoim żądłem, 
gdy Artemida bogini polowania przeniosła go do 
gwiazdozbioru Oriona, a tym samym uratowała 
go od bestii. Dzisiaj Orion jest widoczny na 
zimowym niebie razem z większym i mniejszym 
psem, królikiem i dzikim bykiem. Nawet teraz, 
straszny skorpion go ściga, ale w bezpiecznej 
odległości  w gwiazdozbiorze okresu letniego.  
Dlatego Orion i Skorpion nie są widoczni w tym 
samym czasie.
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