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Prometheus had the task of making man, but he spent so long 
creating man that all of the gifts had been given to the other 
creatures.

Prometeusz miał za zadanie stworzyć człowieka, ale zajęło mu 
to tak długo, że wszystkie dary i talenty zostały rozdane innym 
stworzeniom.

Zeus created a woman, Pandora, and bestowed many gifts on her. 
He sent her down to the Earth to trick Epimetheus and Prometheus. 

Zeus stworzył kobietę o imieniu Pandora i obdarzył ją wieloma 
darami. Zesłał ją na Ziemię aby oszukać Epimeteusza 
i Prometeusza.

Pandora tried to forget about the box, but she couldn’t. Pandora próbowała zapomnieć o pudełku, ale nie mogła.

Prometheus warned Epimetheus that Pandora was a trick, but he 
fell in love with her anyway. 

Prometeusz ostrzegł Epimeteusza, że Pandora jest podstawiona, 
ale on i tak zakochał się w niej.

Eventually, deciding the situation could not get any worse, she 
opened the box a second time and a white flame – Hope entered 
the world. 

W końcu widząc, że już gorzej być nie może, otworzyła ona 
puszkę po raz drugi – i biały płomień - Nadzieja – został 
wysłany w świat.

Pandora hoped that Epimetheus could forgive her. Pandora miała nadzieję, że Epimeteusz jej wybaczy.

Eventually, Pandora opened the box and with a swooshing sound, 
all evil, hate, jealousy and despair entered the world. 

Na koniec Pandora otworzyła puszkę i w świat, ze świstem 
poszybowały wszelkie zło, nienawiść, zazdrość i rozpacz.

Prometheus decided to steal some fire from the Gods and give it to 
man so that he could cook and keep warm.

Prometeusz postanowił ukraść płomień bogom i dać go 
człowiekowi, aby ten mógł ugotować ciepły posiłek.

There were once two brothers called Epimetheus and Prometheus. 
They were Gods and were given the task of filling the Earth with 

Byli sobie raz dwaj bracia, Epimeteusz i Prometeusz. Byli oni 
bogami, którym powierzono zadanie wypełnienia Ziemi 
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creatures. różnymi stworzeniami.

Zeus, the king of the God’s was furious – fire was meant for only 
the Gods, not for man, so he formulated a plan.

Zeus, król wszystkich bogów, był wściekły – ogień był 
przeznaczony tylko dla bogów, nie dla człowieka – obmyślił 
więc plan.

As a wedding gift, Zeus gave Pandora and Epimetheus a beautiful 
box, which he told them they must never open. 

W prezencie ślubnym Zeus podarował Pandorze 
i Epimeteuszowi piękną puszkę, której nie wolno im było nigdy 
otworzyć.

Epimetheus filled the world with beautiful animals, giving each a 
wonderful gift, like the ability to sing or swim. 

Epimeteusz zapełnił świat pięknymi zwierzętami, dając 
każdemu z nich cudowny podarunek w postaci umiejętności 
śpiewania czy pływania.

Pandora and Epimetheus were married. Pandora i Epimeteusz pobrali się.

She heard the voice coming from inside the box again, but she did 
not want to be tricked a second time. 

Usłyszała ona głos dochodzący z wnętrza puszki, ale nie chciała 
zostać oszukana po raz drugi.

She kept coming back to the box and she even thought she heard 
voices from within the box.

Podchodziła wciąż do pudełka i nawet wydawało jej się, że 
słyszy głosy dochodzące z niego.

She shut the lid of the box quickly, ashamed of what she had done. Szybko przykryła puszkę przykrywką, zawstydzona tym, co 
zrobiła.


