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Baćnie i podania nie tylko z Kociewia
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Gryf i Maãgorzata
dy Mszczuj I, zwany Spokojnym, a znany takēe pod imionami Mćciwoj lub Mestwin, byã bliski ćmierci, a dziaão siõ to
w 1220 roku, przywoãaã do ãoēa najstarszego syna, Ćwiõtopeãka, by przekazaç mu swojð ostatnið wolõ.
– Synu mój, niedãugo umrõ – rzekã wãadca pomorski. – Juē
bliska chwila mego zejćcia. Kiedy opuszczõ ziemiõ, speãnisz mojð
wolõ: podzielisz paýstwo miõdzy swoich braci. Ty zać zasiðdziesz
na gdaýskim tronie.
Po ćmierci Mszczuja rzðdy na Pomorzu przejðã, zgodnie z wolð
ojca, Ćwiõtopeãk i podzieliã resztõ dzielnicy miõdzy braci. Racibor,
najmãodszy, zwany inaczej Ratyborem, otrzymaã ksiõstwo Biaãogardy nad âebð. Warcisãaw, zwany takēe Wartysãawem, osiadã
w Ćwieciu, a Samborowi przypadãa ziemia tczewsko-lubiszewska.
– Taka byãa wola naszego ojca – powiedziaã Ćwiõtopeãk do
mãodszych braci. – Ziemiõ podzieliãem podãug mojego uznania.
Nim zać dojdziecie do wieku dojrzaãoćci, bõdõ nad wami sprawowaã opiekõ i zarzðdzaã waszymi dzielnicami.
Gdy Sambor wyrósã na mõēa i opanowaã rycerskie rzemiosão,
zwiedziã swojð dzielnicõ. Ksiðēõ byã mãodzieýcem gorðcej krwi,
wdawaã siõ w liczne intrygi i dworskie romanse. Obok tych wad
posiadaã jednak wiele zalet. Byã bystrym wãodarzem i miaã wyrobiony zmysã gospodarski. Na stolicõ swojej dzielnicy upatrzyã
sobie stary gród, poãoēony nad rozlegãym jeziorem, wćród bogatych lasów. Grodziszcze zwaão siõ Lubiszewo.
Lubiszewo! – pomyćlaã mãody ksiðēõ. – Polubiõ tõ osadõ.
Ogãosiwszy siõ ksiõciem tej ziemi, kazaã rychão wzniećç zamek tuē
przy szlaku biegnðcym z Gdaýska na Kujawy. Mianowaã urzõdników
ksiðēõcych, którym powierzyã nadzór nad gospodarowaniem, a sam
ruszyã w podróē do Rostoku. W stoãecznym dworze Meklemburgii,
najdalszej dzielnicy zachodniego Pomorza, upatrzyã sobie ēonõ.
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Po powrocie do Lubiszewa zwoãaã wszystkich mieszkaýców grodu
i przedstawiã im swojð wybrankõ.
– Oto ēona moja, Mechtylda, poćlubiona mi ksiõēniczka meklemburska, córka ksiõcia Henryka Borwina i Krystyny, córki
Knuta, króla Szwecji. Odtðd Mechtylda jest panið tego dworu
i wspóãwãadczynið caãej dzielnicy.
Po roku rozeszãa siõ po ksiõstwie radosna wiadomoćç o tym,
ēe na Samborowym dworze urodziãa siõ córka. Na imiõ dano jej
Maãgorzata. W tym dniu wszyscy mieszkaýcy dzielnicy bawili siõ
hucznie, od Lubiszewa po Tymawõ. Na dworze roião siõ od goćci.
Podczaszy Domasãaw z korczagów dolewaã wina do szklanych
pucharów, a stolnik Wirgon, ku uznaniu wszystkich biesiadników,
wydawaã kuchcikom komendy, by wnosili na stoãy coraz to nowe
pieczenie z dziczyzny, baraniny i cielõciny.
Gdy Maãgorzata ukoýczyãa dwa lata, czõsto widywano
ksiðēõcð parõ, jak z córkð wychodziãa na spacery. Pewnego
dnia Sambor i Mechtylda wyszli z córeczkð na przedgrodzie
w stronõ jeziora. Wtedy staãa siõ niebywaãa rzecz. A wydarzyão siõ to tak nagle, ēe ksiðēõ nie potrafiã, nie zdðēyã zareagowaç. Wielki drapieēnik spadã z nieba jak bãyskawica i porwaã
dziewczynkõ. Ku przeraēeniu rodziców ptak uniósã wysoko maãð
Maãgorzatõ i byãby jð na pewno uprowadziã. Wreszcie Sambor
dobyã ãuku, napiðã ciõciwõ, lecz w obawie, by córki nie zraniç,
odstðpiã od zamiaru wypuszczenia strzaãy. Wtedy z przyjeziornych zaroćli wzbiã siõ w powietrze dziwny stwór – ni to orzeã,
ni to lew. Wzleciaã w pogoý za drapieēnikiem, dopadã go
i stoczyã z nim w powietrzu strasznð walkõ. Wyrwaã dziewczynkõ z jego szponów i caãð i zdrowð zãoēyã u stóp przeraēonych rodziców. Uradowana Mechtylda wziõãa córkõ w ramiona,
a Sambor z podziwem przyjrzaã siõ skrzydlatemu lwu.
– Jakēe siõ mam tobie odwdziõczyç? I kim jesteć?
– Jestem Gryf– odezwaã siõ niby-ptak ludzkim gãosem.
– Gryf?
– Tak. Lwi orzeã – potwierdziã ptak. – Opiekuj siõ tym dzieckiem, wyroćnie na dzielnð dziewczynõ. Minie dwadziećcia lat
i zostanie królowð. Przekonasz siõ o tym. Gdy moje sãowa siõ
sprawdzð, wrócõ po zadoćçuczynienie.
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To powiedziawszy, gryf wzbiã siõ wysoko w niebo i zginðã
za wieczornym horyzontem. Dãugo przekazywano sobie to niecodzienne wydarzenie. Jednak po latach uszão z pamiõci ludu;
tylko nieliczni odmierzali czas, czekajðc na speãnienie przypowiećci dzielnego goćcia z nieba. Nawet sam Sambor i Mechtylda
niewiele uwagi przywiðzywali do dawnej przygody z gryfem.
Lubiszewski pan borykaã siõ z wieloma kãopotami politycznymi,
prowadziã zatargi ze starszym bratem, siedzðcym na gdaýskim
tronie. Mechtylda zać zarzðdzaãa dworem.
Maãgorzata rosãa w gronie rówiećników. Najbardziej lubiãa towarzystwo chãopców, byãa sprytna i przebiegãa. Dobrze wãadaãa ãukiem,
celnie rzucaãa grotem, a w zawodach konnych zawsze byãa pierwsza,
zwyciõēaãa nawet rycerzy z ksiðēõcej druēyny. Sambor byã dumny
z wyczynów swojej córki, a Mechtylda dziwiãa siõ, ēe dziewczyna
tak wielkiej urody upodobaãa sobie mõskie zajõcia. Maãgorzata
braãa udziaã we wszystkich polowaniach i stawaãa do turniejów.
Wprawiaãa w podziw okolicznð ludnoćç, a najbardziej dziwili
siõ zaproszeni goćcie z zaprzyjađnionych zagranicznych dworów.
Moēna jð byão czõsto widzieç põdzðcð konno. Ludzie, widzðc to,
krõcili gãowami:
– Ach, ta Maãgorzata, gna co koý wyskoczy!
A przy tym byãa bardzo ēyczliwa i dobroduszna. Wszyscy jð
darzyli wielkð sympatið.
Gdy Maãgorzata ukoýczyãa osiemnaćcie lat, zostaãa poćlubiona
duýskiemu królewiczowi, Krzysztofowi, który byã synem Waldemara II. Z podziwem, no i z pewnym zgorszeniem patrzono na duýskim
dworze na mãodð Pomorzankõ. Szczególnie damy dworu nie mogãy
zrozumieç usposobienia nowej pani, tym bardziej ēe wszystkie
zazdroćciãy jej wielkiej urody. Maãgorzata ućmiechaãa siõ i kpiãa
z czynionych uwag, strojnych sukien, chodzðc nadal w swoim
czarnym, legendarnym pãaszczu. Natomiast krewniacy Krzysztofa z linii mõskiej zazdroćcili mu piõknej ēony, która potrafiãa
stawiç czoão najsprawniejszym rycerzom królewskiego orszaku
zbrojnego.
Cztery lata póđniej z dalekiej Danii przywieziono wiadomoćç,
ēe król Krzysztof zmarã nagle i mãoda Maãgorzata przejõãa regencjõ nad duýskim królestwem.
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Sambor miaã wówczas juē okoão piõçdziesiõciu lat. Nadal czuã
siõ doskonale i czõsto, jak dawniej, z upodobaniem uprawiaã
polowania. Wracaã wãaćnie kiedyć z sðsiednich borów, gdy na
drodze stanðã gryf. Rozpostarã skrzydãa, wiõc Sambor musiaã
wstrzymaç konia.
– Pamiõtasz mnie? – zapytaã gryf. – To ja, lwi orzeã. Moja
przypowiećç siõ sprawdziãa. Jesteć moim dãuēnikiem.
– Pamiõtam – ksiðēõ przypomniaã sobie nagle przygodõ sprzed
lat. – Mów, ptaku, co rozkaēesz?
– Pospiesz za mnð – powiedziaã spokojnie gryf. – Polecõ nad
rzekð i w miejscu, gdzie siõ zatrzymam, zbudujesz zamek. Tam
przeniesiesz stolicõ swojej dzielnicy ksiðēõcej. Popõdđ konia, poniewaē sãoýce juē ku zachodowi siõ pochyla.
– Twoja wola – odrzekã Sambor i wspiðã swojð klacz.
Gryf wzniósã siõ w powietrze, a Sambor podðēaã za nim. Tego
wieczora mieszkaýcy dzielnicy widzieli na wschód spokojnie lecðcego ptaka, a za nim ksiõcia nisko pochylonego na koniu.
Przed oczami ksiõcia wnet siõ ukazaãa szeroka rzeka. Gryf kilka razy okrðēyã zabudowania osady i siadã opodal brzegu. Gdy
Sambor do niego podjechaã, gryf rzekã:
– Ta osada to Tczew, naleēy do twojej dzielnicy. Tu stolicõ
przeniesiesz. W tym miejscu, gdzie stoisz, wzniesiesz warowny
zamek.
Juē nazajutrz Sambor wydaã odpowiednie zalecenia i w Tczewie zaczõto budowaç zamek. W swojej pieczõci Sambor umiećciã
wizerunek gryfa. W trójkðtnym polu staã wsparãy na tylnych ãapach lew i orzeã, z zadartym ku górze ogonem.
Zamek wznoszono kilka lat. Po ukoýczeniu budowy, Sambor
umiećciã w zamku swojð siedzibõ. Osada rozwijaãa siõ prõēnie.
Ksiõciu wiodão siõ tutaj pomyćlniej niē w Lubiszewie. Pozbyã
siõ uciðēliwego sðsiedztwa joannitów, a obecnoćç Wisãy daãa
moēliwoćç gospodarczego rozwoju, gãównie transportu. Wkrótce,
w 1260 roku osadõ zamieniã na miasto.
Wtedy Sambor sprowadziã Hermana z Grudziðdza, znanego na
caãym Pomorzu mincerza.
– Mistrzu – rzekã do przybyãego. – Chcõ posiadaç wãasnð mennicõ, a w niej bõdziesz biã moje denary.
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– Zgoda, panie – odpowiedziaã Herman. – Jaki wzór mam na
pieniðdzach odcisnðç? Czy twojð podobiznõ?
– Nie, nie – przerwaã szybko Sambor. – Na moich denarach
bõdzie odcićniõta podobizna gryfa. Ma mieç podniesione przednie ãapy, a gãowõ zwróconð w lewo, w stronõ, gdzie córka moja
króluje.
Wkrótce w dzielnicy tczewskiej znalazãy siõ w obiegu pieniðdze
z wizerunkiem gryfa. Byã to pierwszy na Pomorzu gryf, wpierw
upamiõtniony w pieczõci i na proporcach, potem w monecie.
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Od tego czasu Tczew w swoim herbie posiada gryfa, zãotego Iwa-orãa na niebieskiej przestrzeni, takiego jak go widziaã
Sambor: ozãoconego promieniami zachodzðcego sãoýca na niebieskim niebie.
Nie wiadomo, ile w tym podaniu prawdy, a ile fantazji ludu.
Ēycie i wieki nastõpne czyniãy kaēdð opowiećç peãniejszð i bogatszð. Zmieniaãy siõ najnowsze fakty. W tym miejscu naleēy
wyjaćniç, ēe zmieniãy siõ takēe barwy tczewskiego herbu. Od
roku 1938 obowiðzuje czerwony gryf na srebrnym lub biaãym
tle. Zmieniã siõ takēe wyglðd miasta, a po Samborowym zamku nad Wisãð nie pozostaão ćladu. Tylko ulica biegnðca do
tego miejsca nad rzekð nosi imiõ pierwszego pana tczewskiej
dzielnicy.
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Jasna i Dersãaw
awno temu, kiedy ziemiami tymi jeszcze nie wãadaã Sambor ani nawet rycerz Pakosãaw, nad wićlanym brzegiem
mieszkaã samotny rybak, Dersãaw. Szeroka w tym miejscu
rzeka niosãa czyste wody bogate w ryby. Co wieczór mãody Dersãaw zakãadaã sieci, a o ćwicie wyciðgaã je napeãnione wielkimi
srebrnymi pãociami, krasnopiórami, leszczami czy szczupakami.
Zdarzaã siõ wówczas nawet czõsto jesiotr, zwany królem wićlanych ryb.
Pewnego ranka, gdy Dersãaw ujðã za linõ, sieç wydaãa mu siõ
zbyt lekka. Ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegã, ēe jest pusta. Jak
dãugo rybaczyã, nigdy jeszcze taki wypadek mu siõ nie wydarzyã.
Zawsze wiele wysiãku wkãadaã w wydobywanie na brzeg peãnych
sieci. Jednak tym razem sieç byãa zupeãnie pusta.
Rybaka zadziwiãa jeszcze jedna sprawa: nie sãyszaã ćpiewania.
Kaēdej nocy, obfitej w poãowy, towarzyszyão ciche, dđwiõczne ćpiewanie nad wodð. Tej nocy nie sãyszaã ćpiewu. Czyēby te tajemnicze dđwiõki miaãy zwiðzek z powodzeniem w dotychczasowych
poãowach?
Dersãaw dãugo siõ zastanawiaã, co mogão byç powodem niepowodzenia. Moēe to kaprys Wićlinek, tych zãoćliwych bogiý zamieszkujðcych gãõbiny rzeki? Kiedyć zdarzyão mu siõ, iē w ostatniej
chwili boginie zerwaãy linõ i caãa zdobycz z sieci wróciãa do wody,
a wzdãuē rzeki rozlegã siõ wielki szyderczy ćmiech, który wzburzyã
rzekõ tak, ēe fale podeszãy aē pod chatõ Dersãawa.
Rybak dãugo myćlaã, aē sãoýce weszão na szczyt nieba. Dla
pewnoćci sprawdziã wszystkie wiðzania, wzmocniã wõzãy i nie rezygnujðc z dalszych poãowów, wieczorem znowu wydaã sieç, po
czym doãoēyã drew do ogniska i przygotowaã siõ do snu.
Tuē przed brzaskiem, jeszcze prawie nocð, zbudzião go ēaãosne
woãanie:
– Dersãawie, ratuj!
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Rybak myćlaã, ēe to sen i nie wyjrzaã z szaãasu. Po chwili woãanie odezwaão siõ powtórnie. Rozpaczliwy gãos dobiegaã
z gãõbin wody. Dersãaw skoczyã na brzeg, pochwyciã sznury, lecz te
naprõēone nie puszczaãy, jakby jakić wielkã gãaz wpadã do sieci.
– Dersãawie, ratuj! – dobiegã go znowu gãos z miejsca, gdzie
byãa zanurzona sieç.
Dersãaw wiedziaã, ēe kaēda chwila jest cenna. Szybko wsiadã
do czóãna i pospieszyã na ćrodek rzeki, skðd dochodziã gãos.
Wtedy wzburzyãy siõ wody Wisãy, miotane falami w róēne strony. Grođne wiry otwieraãy przepaćcie do samego dna. Z wody
wynurzyãy siõ wiedđmy, syczðc i czepiajðc siõ krawõdzi czóãna.
Próbowaãy je wywróciç. Rybak odpõdzaã wiedđmy wiosãem i cudem omijaã wiry.
Dersãaw byã sprawnym rybakiem, doskonale wãadaã wiosãem
i przeēyã niejednð nawaãnicõ, a jednak z wielkð trudnoćcið utrzymywaã swe czóãno na wodzie. Dãugo walczyã ze zãoćliwym ēywioãem
i szalejðcymi boginkami. Bõdðc prawie u kresu siã, dopãynðã na
ćrodek rzeki. Wtedy jeszcze raz usãyszaã bliski juē gãos:
– Dersãawie, ratuj!
Kilka razy uderzyã wiosãem o wodõ i podpãynðã do miejsca,
skðd wyrađnie dobiegaão woãanie. Zobaczyã tonðcð dziewczynõ.
Ujðã jð za rõce, ale ta ciðgle jakby wymykaãa mu siõ, ciðgniona
przez jakieć obce, niewidzialne siãy. Wreszcie wydobyã dziewczynõ z rozszalaãej kipieli i zãoēyã na dnie czóãna.
Staãa siõ wówczas rzecz dziwna. W jednej chwili rzeka ucichãa.
Gdy czóãno dotknõão piasku, zza drugiego brzegu wynurzyão siõ
sãoýce. Wstawaã dzieý pogodny i spokojny wbrew temu co niedawno siõ wydarzyão.
Rybak zaniósã nagð dziewczynõ na ãðkõ i dãugo siõ jej przyglðdaã. Byãa bardzo piõkna. Najbardziej dziwiãy go jej dãugie jasne
wãosy koloru dojrzaãego lnu. Dotknðã tych wãosów i w tym samym
momencie dziewczyna otworzyãa oczy.
– Dziõkujõ, Dersãawie... – wyszeptaãa i zasnõãa.
Rybak nakryã derkð jej mokre ciaão i czuwaã przy ćpiðcej dziewczynie caãy dzieý. Przed zmierzchem rozpaliã ognisko i uwarzyã zioãa zebrane z nadwićlaýskiej ãðki. Wywar wzmocniã dziewczynõ, bo
o zachodzie obudziãa siõ. Ujrzawszy pãonðce drwa, ucieszyãa siõ.
[ 17 [

Janusz Mokwa

[ 18 [

– Dopóki ogieý siõ pali, wiedđmy nie wyjdð z toni, bojð siõ pãomienia. Jećli ogieý bõdzie pãonðã caãð noc do nastõpnego wschodu, zostanõ uratowana. Po upãywie jeszcze kilku dni i nocy zãe siãy
wiedđm przestanð dziaãaç. Wtedy mogõ... pozostaç z tobð.
Powiedziaãa to tak po prostu, jakby od dawna przeznaczona
byãa Dersãawowi. Ten podaã dziewczynie kubek z nastõpnð porcjð
aromatycznego wywaru z zióã i dalej sãuchaç jej dđwiõcznego gãosu, który przypominaã przyjazne pluskanie rzeki. Gãos byã bardzo
podobny do tego, który zawsze towarzyszyã rybakowi podczas
udanych poãowów.
– Mieszkaãam w nurtach rzeki – mówiãa dziewczyna, rozdzielajðc
palcami dãugie wãosy. – Byãam jednð z wićlanych bogiý. Zostaãam
znienawidzona przez siostry. Moēe dlatego, ēe nie jestem tak brzydka jak one. Nie wszczynaãam burz, ēyãam w zgodzie z mieszkaýcami
rzeki, a fale nakãaniaãam do spokojnego biegu. Kiedy osiadãeć na
tym brzegu, chõtnie wychodziãam na nocne wõdrówki; dbaãam
być miaã zawsze peãne sieci i szczõćliwie je wydobywaã z toni...
– To od ciebie pochodziã ten tõskny gãos? – przerwaã Dersãaw.
– Tak. Ćpiewaãam koãysanki, by zmyliç czujnoćç zãych wiedđm. Tej
ostatniej nocy zauwaēyãy mojð sympatiõ do ciebie. Uwiõziãy mnie
w najgãõbszej czelućci dna, by potem zamieniç mnie w brzydkð
i zãð boginiõ wirów. Chciaãy ukaraç mnie podwójnie: odebraç
urodõ i zniszczyç przyjađý ku tobie. Bõdðc boginið wirów, musiaãabym wchãonðç ciebie w gãõbinõ. Wiõc zaczõãam siõ broniç,
wzywajðc pomocy. Dobrze siõ staão, ēe usãyszaãeć moje woãanie.
Teraz chyba wiesz wszystko.
– Nie wiem jeszcze, jak siõ nazywasz – powiedziaã rybak.
– Siostry zwaãy mnie Jasna. Takie wãosy miaãam tylko ja.
Dersãaw opiekowaã siõ Jasnð przez najbliēsze dni i noce, czuwaã przy ogniu, gotów zawsze stanðç w jej obronie. Wiedđmy
do koýca nie dawaãy za wygranð. Miotaãy co pewien czas na
Wićle niespokojnymi falami, mðciãy wody, przywoãywaãy burze.
Pãonðcy ogieý chroniã Jasnð, wiedđmy bowiem baãy siõ ognia
i nie wychodziãy na brzeg.
Po trzech dniach i nocach zãe moce zaczõãy ustõpowaç, a po
kilku nastõpnych dobach staão siõ pewne, ēe nieēyczliwe siostrzyce musiaãy ujćç w gãðb rzecznych nurtów. Jasna zupeãnie juē
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bezpieczna, wychodziãa z Dersãawem na spacery wzdãuē brzegu,
a noce jak dawniej staãy siõ ciepãe i spokojne.
– Jutro znowu nastawiõ sieci – rzekã mãody rybak, patrzðc na
ãagodnie pãynðcð rzekõ.
– To bezskuteczne – odpowiedziaãa Jasna. – Wiedđmy zaklõãy
rzekõ. Spójrz – wskazaãa na wodõ – zmieniãa barwõ, staãa siõ szara, a ryby bõdð omijaãy twoje sieci. Przykro mi. Moja moc nic tu
nie zdziaãa.
Zasmuciã siõ Dersãaw. Rzeczywićcie, ta, która opiekowaãa siõ
jego poãowami, przestaãa panowaç w nurtach i nie moēe odmieniç okrutnego zaklõcia.
– Nie martw siõ jednak – ućmiechnõãa siõ po chwili Jasna.
– Chociaē staãam siõ czãowiekiem, mogõ wykorzystaç jeszcze
jedno, ostatnie swe ēyczenie, speãniajðce siõ poza rzekð. Takie
prawo przysãuguje boginiom, które na zawsze porzucð wodnð
toý. Wykorzystam je. Przekonasz siõ o tym o ćwicie.
Mãodzi w tõ noc dãugo spacerowali nadrzecznymi ćcieēkami
poćród wierzb i wiklin, a gdy pierwsza rosa ochãodziãa trawy,
stanõli nad dolinð. Od wschodu wolno rozjarzaã siõ ćwit.
Dziewczyna uniosãa dãonie i zawoãaãa melodyjnym gãosem:
– Wody przyjazne! Ja, Jasna, bogini wasza, proszõ! Wypeãnijcie tõ dolinõ najspokojniejszð gãõbið, przezroczystð, bogatð
i poēytecznð. Bðdđcie dobrymi wodami.
Do doliny zbiegãy siõ nagle wszystkie rosy, a maãe đródãa poczõãy mocniej biç z jej dna. Dolina z wolna wypeãniaãa siõ wodð.
I tak powstaão jezioro.
– To sð twoje wody – powiedziaãa Jasna do Dersãawa. – Jezioro jest nagrodð za odwagõ, jakð wykazaãeć ratujðc mnie
z rozszalaãej rzeki. Jezioro jest peãne jasnej wody i bogate
w ryby. Odtðd tutaj moēesz rzucaç sieci.
– Dziõkujõ – Dersãaw pierwszy raz pocaãowaã dziewczynõ. Nie
mógã oczu nacieszyç malowniczym rozlewiskiem, którego toý jaćniaãa i róēowiãa siõ od pierwszego powitania wschodu.
Od tego dnia Jasna i Dersãaw codziennie wypãywali na spokojne i jasne jeziorko, nigdy nie zmðcone burzð. Szybko rozeszãa
siõ wiadomoćç o szczõćliwej parze. Ludzie poczõli tu ćciðgaç
z odlegãych okolic, aby osiedliç siõ nad brzegami jeziora, w po[ 20 [

bliēu szerokiej rzeki. Wiećç bowiem niosãa, ēe w jeziorku nigdy
nie brakão przeróēnych ryb.
Jezioro, od imienia dziewczyny, nazwano Jaćnicz, gdyē jaćniaão
przyjaznym ćwiatãem, jakby ciðgle oćwietlaão je sãoýcem. Tak miõdzy rzekð a jeziorem powstaãa rybacka osada Derszewo, nazwõ
swð wziðwszy od pierwszego rybaka tych okolic, Dersãawa.
Jasna i Dersãaw ēyli dãugo i szczõćliwie, szanowani przez
ciðgle napãywajðcych osiedleýców. Derszewo szeroko zasãynõão jako znany targ rybny. Gdy zãe wiedđmy wymarãy, wody
jeziora poãðczono z rzekð, tworzðc znany potem port rybacki.
W Derszewie byão rojno od ãodzi, wiõc osada rozrosãa siõ szybko. Zawsze mãodzi maãēonkowie, piõkna Jasna i mõēny Dersãaw,
mðdre i sprawiedliwe sprawowali w niej rzðdy.
A potem, po bardzo wielu latach, Derszewo na Tczew przemieniono.
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