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Legenda „Krzywy pysk flądry”
dumnie i łaskawie (jak przystało na 
przyszłą królową) spoglądając na mi-
jane maleńkie rybki i inne żyjątka. 
Bardzo się jednak spóźniła. Zawody 
już się zakończyły. Zwycięzcą został 
śledź.
      
     Flądra, zdumiona, wytrzeszczyła oczy i nie 
dowierzając powtarzała:
      
      - Śledź?! Zwyczajny śledź królem mórz?! Nie 
dorsz? Nie łosoś? Śledź?!
      
      Wreszcie, gdy wieść na dobre do niej dotarła, 
wpadła w gniew:
      
      - Cooooo?! Jak to?! Taki stary mruk, prostak 
z pospólstwa królem?! I ja, piękna, cudowna mam 
za niego wyjść?! Nigdy!

      

  
Śledź – jedna z najbardziej popularnych ryb łownych w Bałtyku.

      
      Skrzywiła się przy tym okropnie i urażona po-
płynęła w głębiny. Grymas pyszczka był tak silny, 
że został jej już na zawsze. Można się zresztą 
o tym łatwo przekonać nawet dziś. Wystarczy 
tylko trochę się jej przypatrzeć.
      
      Gdy flądrze wreszcie nieco minęły złość i ura-
za, chciała wygładzić rysy twarzy i popłynąć mię-
dzy ryby, by jak zawsze świecić w towarzystwie 
blaskiem swej urody. Ze zgrozą jednak stwier-
dziła, że nijak nie może wyprostować skrzywione-
go okropnie pyszczka. Próbowała raz i drugi, a tu 
nic. Nadal był krzywy i szpetny. Wpadła w roz-
pacz i wreszcie, pełna wstydu, uciekła w głębinę. 
Od tego czasu stroni od gromady, całymi dniami 
spoczywa na dnie, wylegując się na jednym boku 
i łypiąc złowrogo ślepiem na przepływające ryby. 
Taką to straszną karę poniosła flądra za wielką 
pychę.
      
      A śledź? No cóż, śledź, wybrany królem, panuje 
szczęśliwie wszystkim rybom w morzu, jest sza-
nowany i ceniony nawet przez wybrednych ludzi.

      Dawno już ptaki wybrały sobie króla, dawno 
już zwierzęta okrzyknęły swoim władcą lwa, daw-
no już nad ludźmi panowali siwobrodzi, przybrani 
w korony i długie gronostajowe płaszcze monar-
chowie. Jedne tylko morskie ryby nie mogły się 
zdecydować, kogo spośród nich obrać królem.
      
      Nie ma się temu co dziwić, bo wybór taki 
to bardzo poważna sprawa. Panujący bowiem ma 
reprezentować cały swój lud, całe swoje państwo. 
W przypadku ryb taki król jest przedstawicielem 
wszystkich żyjątek zamieszkujących słoną wodę. 
Jego państwo to też nie byle jakie księstewko 
z górką i zameczkiem na niej stojącym. Jego pań-
stwo to wielkie oceany i morza. Nie dziwota więc, 
że ryby tak poważnie zabrały się do wyboru wład-
cy. Jeszcze jedną, niebagatelną trudnością było 
to, że kandydatów na rybi tron nie brakowało. 
Nawet najmniejsza rybka chciała zostać królem. 
Największe szanse spośród wszystkich miesz-
kańców wód miała flądra. Zgrabna, urodziwa, to-
warzyska, dobrze ułożona wydawała się najlepszą 
kandydatką. Ryby jednak, aby sprawiedliwości 
stało się zadość i żeby ostatecznie przekonać się 
o słuszności wyboru, postanowiły urządzić wielki 
wyścig, którego zwycięzca po wsze czasy miał zo-
stać królem głębin.

Stornia – flądra –  to jedna z ryb poławianych w Bałtyku.

      Flądra trochę marszczyła się niezadowolona 
z takiej ugody, ale po chwili rozjaśniła piękne ob-
licze, wydumawszy sobie: „No cóż, niech się ści-
gają. Ja zaś ożenię się ze zwycięzcą i będę królo-
wą wszystkich ryb. Ach! - rozmarzyła się. - Może 
władcą zostanie piękny i dobrze ułożony dorsz! 
Albo szlachetny łosoś! Ach, to cudownie by było!”.
      W dobrym nastroju, z głową pełną marzeń 
o przyszłości pełnej blasków przy pięknym i do-
brze ułożonym królu dorszu lub szlachetnym 
królu łososiu, flądra popłynęła do swojej siedziby 
ukrytej gdzieś w głębinach i zaczęła przygotowy-
wać się na zakończenie wyścigu. 
      
      Po dłuższym czasie, piękna, że aż blask bił 
naokoło, popłynęła dostojnie na metę zawodów, 

JEŚLI CHCESZ DBAĆ O BAŁTYK  – 
KONIECZNIE ODWIEDŹ:

MERK – Centrum Promocji i Edukacji 
we Władysławowie

Merki to dawne indywidualne znaki własno-
ści używane przez rybaków na Kaszubach 
(takie rybackie herby). Rybacy używali ich 
np. do znakowania swoich sprzętów i na-
rzędzi. To są ich podpisy.

W MERK-u będziesz mógł:
- zostać na chwilę szyprem (kapitanem) i sternikiem (kie-
rowcą) kutra rybackiego ;
- przygotować i ubrać rybaka do połowu ryb w odpowiednie 

ubranie – tak, żeby nie przemókł 
i nie przemarzł;
- zobaczyć w akcji statek ratow-
niczy SAR;
- oświetlić różne części portu we 
Władysławowie – wtedy poznasz je lepiej;
- zawiązać na sobie węzeł ratowniczy – jedną ręką!
 

Nadmorski Park Krajobrazowy chroni piękno tutejszej przyrody tak, żeby nie została zniszczona, 
a rośliny oraz zwierzęta mogły się tu rozwijać w harmonii razem z mieszkańcami i turystami odwiedzają-
cymi teren Parku.
Siedziba Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduje się we Władysławowie. Pracują tam ludzie, któ-
rzy na co dzień zajmują się ochroną nadmorskiej przyrody i edukacją ekologiczną. 

Stacja Morska w Helu to miejsce gdzie naukowcy badają życie wielu 
organizmów morskich takich jak foki i morświny. 

W stacji jest też FOKARIUM zajmujące się ich ochroną. Możemy 
też obserwować tu interesujące karmienie fok i dowiedzieć się w jaki 
sposób zapewnić równowagę pomiędzy bałtyckimi ssakami a rybami.

Muzeum Rybołówstwa w Helu – muzeum to znajduje się w dawnym 
kościele. Zobaczysz tu wiele rzeczy, które kiedyś służyły rybakom do 
ich pracy. Są tu liczne łodzie rybackie, narzędzia, stroje rybaków i wiele innych. Przychodząc tutaj 
poznasz historię zawodu, który był dawniej najważniejszym na całej Nordzie.

KRZYŻÓWKA Odpowiedzi na pytania wpisz do odpowiednich pól w krzyżówce. 
W ramce pojawi się hasło – coś, czym jest Bałtyk. Odpowiedzi 
na pytania szukaj na mapie.

1. Miasto na Mierzei Helskiej, w którym 
znajduje się Fokarium i Muzeum 
Rybołówstwa.

2. Mikroskopijne żyjątka będące 
pożywieniem wielu zwierząt wodnych.

3. Inna nazwa flądry.
4. Glon wyglądający jak podwodne 

drzewo.
5. Jedna z Bałtyckich Wysp.
6. Foka .... - jedna z żyjących w Bałtyku.
7. Ptak wędrowny o czerwonym dziobie 

i nogach.
8. Jeden z krajów bałtyckich.
9. Bliski kuzyn delfina zamieszkujący 

Morze Bałtyckie.
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