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Baśnie i podania nie tylko z Kocieuuia

Gryf i Małgorzata
dy Mszczuj I, zwany Spokojnym, o znany także pod imiona
mi Mściwoj lub Mestwin, był bliski śmierci, o działo się to
V-/ w 1220 roku, przywołał do łoża najstarszego syna, Świę
topełka, by przekazać mu swoją ostatnią wolę.
- Synu mój, niedługo umrę - rzekł władco pomorski. - Już
blisko chwilo mego zejścia. Kiedy opuszczę ziemię, spełnisz moją
wolę: podzielisz państwo między swoich braci. Ty zoś zasiądziesz
no gdańskim tronie.
Po śmierci Mszczuja rządy no Pomorzu przejął, zgodnie z wolą
ojca, Świętopełk i podzielił resztę dzielnicy między braci. Racibor,
najmłodszy, zwany inaczej Ratyborem, otrzymał księstwo Biało
gardy nad Łebą. UUarcisław, zwany także UJortysłowem, osiadł
w Świeciu, o Samborowi przypadło ziemio tczewsko-lubiszewska.
- Taka było wolo naszego ojca - powiedział Świętopełk do
młodszych braci. - Ziemię podzieliłem podług mojego uznania.
Nim zoś dojdziecie do wieku dojrzałości, będę nad wami spra
wował opiekę i zarządzał waszymi dzielnicami.
Gdy Sambor wyrósł no męża i oponował rycerskie rzemiosło,
zwiedził swoją dzielnicę. Książę był młodzieńcem gorącej krwi,
wdawał się w liczne intrygi i dworskie romanse. Obok tych wad
posiadał jednak wiele zalet. Był bystrym włodarzem i miał wy
robiony zmysł gospodarski. No stolicę swojej dzielnicy upatrzył
sobie story gród, położony nad rozległym jeziorem, wśród boga
tych losów. Grodziszcze zwało się Lubiszewo.
Lubiszewo! - pomyślał młody książę. - Polubię tę osadę.
Ogłosiwszy się księciem tej ziemi, kazał rychło wznieść zamek tuż
przy szlaku biegnącym z Gdańska no Kujawy. Mianował urzędników
książęcych, którym powierzył nadzór nad gospodarowaniem, o sam
ruszył w podróż do Rostoku. UJ stołecznym dworze Meklemburgii,
najdalszej dzielnicy zachodniego Pomorza, upatrzył sobie żonę.
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Po powrocie do Lubiszewo zwołał wszystkich mieszkańców grodu
i przedstawił im swoją wybrankę.
- Oto żono moja, Mechtylda, poślubiono mi księżniczko meklemburska, córko księcia Henryko Borwina i Krystyny, córki
Knuta, króla Szwecji. Odtąd Mechtylda jest panią tego dworu
i współwłodczynią całej dzielnicy.
Po roku rozeszło się po księstwie radosno wiadomość o tym,
że no Samborowym dworze urodziło się córko. No imię dano jej
Małgorzato. UU tym dniu wszyscy mieszkańcy dzielnicy bawili się
hucznie, od Lubiszewo po Ty mowę. No dworze roiło się od gości.
Podczaszy Domasław z korczagów dolewał wino do szklonych
pucharów, o stolnik UUirgon, ku uznaniu wszystkich biesiadników,
wydawał kuchcikom komendy, by wnosili no stoły coraz to nowe
pieczenie z dziczyzny, baraniny i cielęciny.
Gdy Małgorzato ukończyło dwa lata, często widywano
książęcą porę, jak z córką wychodziło no spacery. Pewnego
dnia Sambor i Mechtylda wyszli z córeczką no przedgrodzie
w stronę jezioro. UUtedy stało się niebywało rzecz. A wydarzy
ło się to tok nagle, że książę nie potrafił, nie zdążył zareago
wać. UUielki drapieżnik spadł z niebo jak błyskawico i porwał
dziewczynkę. Ku przerażeniu rodziców ptak uniósł wysoko małą
Małgorzatę i byłby j ą no pewno uprowadził. UUreszcie Sambor
dobył łuku, napiął cięciwę, lecz w obawie, by córki nie zranić,
odstąpił od zamiaru wypuszczenia strzały. UUtedy z przyjeziornych zarośli wzbił się w powietrze dziwny stwór - ni to orzeł,
ni to lew. UUzleciał w pogoń za drapieżnikiem, dopadł go
i stoczył z nim w powietrzu straszną wólkę. UUyrwał dziew
czynkę z jego szponów i całą i zdrową złożył u stóp przerażo
nych rodziców. Uradowano Mechtylda wzięło córkę w ramiona,
0 Sambor z podziwem przyjrzał się skrzydlatemu lwu.
- Jakże się mam tobie odwdzięczyć? I kim jesteś?
- Jestem Gryf- odezwał się niby-ptak ludzkim głosem.
- Gryf?
- Tok. Lwi orzeł - potwierdził ptak. - Opiekuj się tym dziec
kiem, wyrośnie no dzielną dziewczynę. Minie dwadzieścia lot
1 zostanie królową. Przekonasz się o tym. Gdy moje słowo się
sprawdzą, wrócę po zadośćuczynienie.
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To powiedziawszy, gryf wzbił się wysoko w niebo i zginął
za wieczornym horyzontem. Długo przekazywano sobie to nie
codzienne wydarzenie. Jednak po latach uszło z pomięci ludu;
tylko nieliczni odmierzali czas, czekając no spełnienie przypowie
ści dzielnego gościa z niebo. Nawet sam Sambor i Mechtylda
niewiele uwagi przywiązywali do dawnej przygody z gryfem.
Lubiszewski pan borykał się z wieloma kłopotami politycznymi,
prowadził zatargi ze starszym bratem, siedzącym no gdańskim
tronie. Mechtylda zoś zarządzało dworem.
Małgorzato rosło w gronie rówieśników. Najbardziej lubiło towa
rzystwo chłopców, było sprytno i przebiegło. Dobrze władało łukiem,
celnie rzucało grotem, o w zawodach konnych zawsze było pierwszo,
zwyciężało nawet rycerzy z książęcej drużyny. Sambor był dumny
z wyczynów swojej córki, o Mechtylda dziwiło się, że dziewczyno
tok wielkiej urody upodobało sobie męskie zajęcia. Małgorzata
brało udział we wszystkich polowaniach i stawało do turniejów.
UJprowioło w podziw okoliczną ludność, o najbardziej dziwili
się zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych zagranicznych dworów.
Możno j ą było często widzieć pędzącą konno. Ludzie, widząc to,
kręcili głowami:
- Ach, to Małgorzato, gna co koń wyskoczy!
A przy tym było bardzo życzliwo i dobroduszno. UUszyscy ją
darzyli wielką sympatią.
Gdy Małgorzato ukończyło osiemnaście lot, zostało poślubiono
duńskiemu królewiczowi, Krzysztofowi, który był synem UUaldemara II. Z podziwem, no i z pewnym zgorszeniem patrzono no duńskim
dworze no młodą Pomorzankę. Szczególnie domy dworu nie mogły
zrozumieć usposobienia nowej pani, tym bardziej że wszystkie
zazdrościły jej wielkiej urody. Małgorzato uśmiechało się i kpiło
z czynionych uwag, strojnych sukien, chodząc nadal w swoim
czarnym, legendarnym płaszczu. Natomiast krewniacy Krzyszto
fo z linii męskiej zazdrościli mu pięknej żony, któro potrafiło
stawić czoło najsprawniejszym rycerzom królewskiego orszaku
zbrojnego.
Cztery lato później z dalekiej Danii przywieziono wiadomość,
że król Krzysztof zmarł nagle i młodo Małgorzato przejęło regen
cję nad duńskim królestwem.
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Sambor miał wówczas już około pięćdziesięciu lot. Nadal czuł
się doskonale i często, jak dawniej, z upodobaniem uprawiał
polowania. UUrocoł włośnie kiedyś z sąsiednich borów, gdy no
drodze stanął gryf. Rozpostarł skrzydło, więc Sambor musiał
wstrzymać konia.
- Pamiętasz mnie? - zapytał gryf. - To jo, lwi orzeł. Moja
przypowieść się sprawdziło. Jesteś moim dłużnikiem.
- Pamiętam - książę przypomniał sobie nagle przygodę sprzed
lot. - Mów, ptaku, co rozkażesz?
- Pospiesz zo mną - powiedział spokojnie gryf. - Polecę nad
rzeką i w miejscu, gdzie się zatrzymam, zbudujesz zomek. Tom
przeniesiesz stolicę swojej dzielnicy książęcej. Popędź konia, po
nieważ słońce już ku zachodowi się pochyło.
- Twoja wolo - odrzekł Sambor i wspiął swoją klacz.
Gryf wzniósł się w powietrze, o Sambor podążał zo nim. Tego
wieczora mieszkańcy dzielnicy widzieli no wschód spokojnie lecą
cego ptaka, o zo nim księcia nisko pochylonego no koniu.
Przed oczami księcia wnet się ukazała szeroko rzeko. Gryf kil
ko razy okrążył zabudowania osady i siadł opodal brzegu. Gdy
Sambor do niego podjechał, gryf rzekł:
- To osado to Tczew, należy do twojej dzielnicy. Tu stolicę
przeniesiesz. UU tym miejscu, gdzie stoisz, wzniesiesz warowny
zomek.
Już nazajutrz Sambor wydał odpowiednie zalecenia i w Tcze
wie zaczęto budować zomek. UU swojej pieczęci Sambor umieścił
wizerunek gryfa. UU trójkątnym polu stał wsparły no tylnych ła
pach lew i orzeł, z zadartym ku górze ogonem.
Zomek wznoszono kilko lot. Po ukończeniu budowy, Sambor
umieścił w zomku swoją siedzibę. Osado rozwijało się prężnie.
Księciu wiodło się tutaj pomyślniej niż w Uubiszewie. Pozbył
się uciążliwego sąsiedztwo joannitów, o obecność UUisły dało
możliwość gospodarczego rozwoju, głównie transportu. UUkrótce,
w 1260 roku osadę zamienił no miasto.
UUtedy Sambor sprowodził Hermana z Grudziądza, znanego no
całym Pomorzu mincerza.
- Mistrzu - rzekł do przybyłego. - Chcę posiadać własną men
nicę, o w niej będziesz bił moje denary.
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- Zgoda, panie - odpowiedział Herman. - Jaki wzór mam no
pieniądzach odcisnąć? Czy twoją podobiznę?
- Nie, nie - przerwał szybko Sambor. - No moich denarach
będzie odciśnięto podobizno gryfa. Mo mieć podniesione przed
nie łapy, o głowę zwróconą w lewo, w stronę, gdzie córko moja
króluje.
UUkrótce w dzielnicy tczewskiej znalazły się w obiegu pieniądze
z wizerunkiem gryfa. Był to pierwszy no Pomorzu gryf, wpierw
upamiętniony w pieczęci i no proporcach, potem w monecie.

Od tego czasu Tczeuu w swoim herbie posiada gryfa, złote
go Iwa-orła na niebieskiej przestrzeni, takiego jak go widział
Sambor: ozłoconego promieniami zachodzącego słońca no nie
bieskim niebie.
Nie wiadomo, ile w tym podaniu prawdy, o ile fantazji ludu.
Życie i wieki następne czyniły każdą opowieść pełniejszą i bo
gatszą. Zmieniały się najnowsze fakty. UU tym miejscu należy
wyjaśnić, że zmieniły się także barwy tczewskiego herbu. Od
roku 1938 obowiązuje czerwony gryf no srebrnym lub białym
tle. Zmienił się także wygląd miasto, o po Somborowym zam
ku nad UUisłą nie pozostało śladu. Tylko ulico biegnąca do
tego miejsca nad rzeką nosi imię pierwszego pono tczewskiej
dzielnicy.

Jasna i Dersław

D

awno temu, kiedy ziemiami tymi jeszcze nie władał Sam
bor oni nawet rycerz Pakosław, nad wiślanym brzegiem
mieszkał samotny rybak, Dersław. Szeroko w tym miejscu
rzeko niosło czyste wody bogate w ryby. Co wieczór młody Der
sław zakładał sieci, o o świcie wyciągał je napełnione wielkimi
srebrnymi płociami, krasnopiórami, leszczami czy szczupakami.
Zdarzał się wówczas nawet często jesiotr, zwany królem wiśla
nych ryb.
Pewnego ranko, gdy Dersław ujął zo linę, sieć wydało mu się
zbyt lekko. Ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegł, że jest pusto. Jak
długo rybaczył, nigdy jeszcze toki wypadek mu się nie wydarzył.
Zawsze wiele wysiłku wkładał w wydobywanie no brzeg pełnych
sieci. Jednak tym razem sieć było zupełnie pusto.
Rybaka zadziwiła jeszcze jedno sprawo: nie słyszał śpiewania.
Każdej nocy, obfitej w połowy, towarzyszyło ciche, dźwięczne śpie
wanie nad wodą. Tej nocy nie słyszał śpiewu. Czyżby te tajem
nicze dźwięki miały związek z powodzeniem w dotychczasowych
połowach?
Dersław długo się zastanawiał, co mogło być powodem nie
powodzenia. Może to kaprys UUiślinek, tych złośliwych bogiń za
mieszkujących głębiny rzeki? Kiedyś zdarzyło mu się, iż w ostatniej
chwili boginie zerwoły linę i cało zdobycz z sieci wróciło do wody,
o wzdłuż rzeki rozległ się wielki szyderczy śmiech, który wzburzył
rzekę tok, że fole podeszły aż pod chatę Dersłowo.
Rybak długo myślał, aż słońce weszło no szczyt niebo. Dla
pewności sprawdził wszystkie wiązania, wzmocnił węzły i nie re
zygnując z dalszych połowów, wieczorem znowu wydał sieć, po
czym dołożył drew do ognisko i przygotował się do snu.
Tuż przed brzaskiem, jeszcze prawie nocą, zbudziło go żałosne
wołanie:
- Dersławie, ratuj!
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Rybak myślał, że to sen i nie wyjrzał z szałasu. Po chwi
li wołanie odezwało się powtórnie. Rozpaczliwy głos dobiegał
z głębin wody. Dersław skoczył no brzeg, pochwycił sznury, lecz te
naprężone nie puszczały, jakby jakiś wielkł głaz wpadł do sieci.
- Dersławie, ratuj! - dobiegł go znowu głos z miejsca, gdzie
było zanurzono sieć.
Dersław wiedział, że każdo chwilo jest cenna. Szybko wsiadł
do czółno i pospieszył no środek rzeki, skąd dochodził głos.
UUtedy wzburzyły się wody UUisły, miotane Folami w różne stro
ny. Groźne wiry otwierały przepaście do samego dno. Z wody
wynurzyły się wiedźmy, sycząc i czepiając się krawędzi czółno.
Próbowały je wywrócić. Rybak odpędzał wiedźmy wiosłem i cu
dem omijał wiry.
Dersław był sprawnym rybakiem, doskonale władał wiosłem
i przeżył niejedną nawałnicę, o jednak z wielką trudnością utrzymy
wał swe czółno no wodzie. Długo walczył ze złośliwym żywiołem
i szalejącymi boginkami. Będąc prawie u kresu sił, doph^nąi no
środek rzeki. UUtedy jeszcze raz usłyszał bliski już głos:
- Dersławie, ratuj!
Kilko razy uderzył wiosłem o wodę i podpłynął do miejsca,
skąd wyraźnie dobiegało wołanie. Zobaczył tonącą dziewczynę.
Ujął j ą zo ręce, ale to ciągle jakby wymykało mu się, ciągniona
przez jakieś obce, niewidzialne siły. UUreszcie wydobył dziewczy
nę z rozszalałej kipieli i złożył no dnie czółno.
Stało się wówczas rzecz dziwno. UU jednej chwili rzeko ucichło.
Gdy czółno dotknęło piasku, zza drugiego brzegu wynurzyło się
słońce. UUstawał dzień pogodny i spokojny wbrew temu co nie
dawno się wydarzyło.
Rybak zaniósł nogą dziewczynę no łąkę i długo się jej przyglą
dał. Było bardzo piękno. Najbardziej dziwiły go jej długie jasne
włosy koloru dojrzałego lnu. Dotknął tych włosów i w tym samym
momencie dziewczyno otworzyło oczy.
- Dziękuję, Dersławie... - wyszeptało i zasnęło.
Rybak nakrył derką jej mokre ciało i czuwał przy śpiącej dziew
czynie cały dzień. Przed zmierzchem rozpalił ognisko i uwarzył zio
ło zebrane z nadwiślańskiej łąki. UUywar wzmocnił dziewczynę, bo
o zachodzie obudziło się. Ujrzawszy płonące drwa, ucieszyło się.
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- Dopóki ogień się pali. wiedźmy nie wyjdą z toni, boją się pło
mienia. Jeśli ogień będzie płonął całą noc do następnego wscho
du, zostanę uratowano. Po upływie jeszcze kilku dni i nocy złe siły
wiedźm przestaną działać UUtedy mogę... pozostać z tobą.
Powiedziało to tok po prostu, jakby od downa przeznaczono
było Dersławowi. Ten podał dziewczynie kubek z następną porcją
aromatycznego wywaru z ziół i dolej słuchać jej dźwięcznego gło
su, który przypominał przyjazne pluskanie rzeki. Głos był bardzo
podobny do tego, który zawsze towarzyszył rybakowi podczas
udanych połowów.
- Mieszkałam w nurtach rzeki - mówiło dziewczyno, rozdzielając
pokorni długie włosy. - Byłam jedną z wiślanych bogiń. Zostałam
znienawidzono przez siostry. Może dlatego, że nie jestem tok brzyd
ko jak one. Nie wszczynałam burz, żyłom w zgodzie z mieszkańcami
rzeki, o Fole nakłaniałam do spokojnego biegu. Kiedy osiodłeś no
tym brzegu, chętnie wychodziłam no nocne wędrówki; dbałam
byś miał zawsze pełne sieci i szczęśliwie je wydobywoł z toni...
- To od ciebie pochodził ten tęskny głos? - przerwał Dersław.
- Tok. Śpiewałam kołysanki, by zmylić czujność złych wiedźm. Tej
ostatniej nocy zauważyły moją sympatię do ciebie. Uwięziły mnie
w najgłębszej czeluści dno, by potem zamienić mnie w brzydką
i złą boginię wirów. Chciały ukarać mnie podwójnie: odebrać
urodę i zniszczyć przyjaźń ku tobie. Będąc boginią wirów, mu
siałobym wchłonąć ciebie w głębinę. UUięc zaczęłam się bronić,
wzywając pomocy. Dobrze się stało, że usłyszałeś moje wołanie.
Teraz chyba wiesz wszystko.
- Nie wiem jeszcze, jak się nazywasz - powiedział rybak.
- Siostry zwały mnie Jasno. Takie włosy miałam tylko jo.
Dersław opiekował się Jasną przez najbliższe dni i noce, czu
wał przy ogniu, gotów zawsze stanąć w jej obronie. UUiedźmy
do końca nie dawały zo wygraną. Miotały co pewien czas no
UUiśle niespokojnymi Folami, mąciły wody, przywoływały burze.
Płonący ogień chronił Jasną, wiedźmy bowiem bały się ognia
i nie wychodziły no brzeg.
Po trzech dniach i nocach złe moce zaczęły ustępować, o po
kilku następnych dobach stało się pewne, że nieżyczliwe siostrzyce musiały ujść w głąb rzecznych nurtów. Jasno zupełnie już
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bezpieczna, wychodziła z Dersławem no spacery wzdłuż brzegu,
0 noce jak dawniej stoły się ciepłe i spokojne.
- Jutro znowu nastawię sieci - rzekł młody rybak, patrząc no
łagodnie płynącą rzekę.
- To bezskuteczne - odpowiedziało Jasno. - UUiedźmy zaklęły
rzekę. Spójrz - wskazało no wodę - zmieniło barwę, stało się sza
ro, o ryby będą omijały twoje sieci. Przykro mi. Moja moc nic tu
nie zdziała.
Zasmucił się Dersław. Rzeczywiście, to, któro opiekowało się
jego połowami, przestało panować w nurtach i nie może odmie
nić okrutnego zaklęcia.
- Nie martw się jednak - uśmiechnęło się po chwili Jasna.
- Chociaż stołom się człowiekiem, mogę wykorzystać jeszcze
jedno, ostatnie swe życzenie, spełniające się pozo rzeką. Takie
prawo przysługuje boginiom, które no zawsze porzucą wodną
toń. UUykorzystam je. Przekonasz się o tym o świcie.
Młodzi w tę noc długo spacerowali nadrzecznymi ścieżkami
pośród wierzb i wiklin, o gdy pierwszo roso ochłodziło trawy,
stanęli nad doliną. Od wschodu wolno rozjarzał się świt.
Dziewczyno uniosło dłonie i zawołała melodyjnym głosem:
- UUody przyjazne! Jo, Jasno, bogini wasza, proszę! UUypełnijcie tę dolinę najspokojniejszą głębią, przezroczystą, bogatą
1 pożyteczną. Bądźcie dobrymi wodami.
Do doliny zbiegły się nagle wszystkie rosy, o małe źródło po
częły mocniej bić z jej dno. Dolino z wolno wypełniało się wodą.
I tok powstało jezioro.
- To są twoje wody - powiedziała Jasno do Dersława. - Je
zioro jest nagrodą zo odwagę, jaką wykazałeś ratując mnie
z rozszalałej rzeki. Jezioro jest pełne jasnej wody i bogate
w ryby. Odtąd tutaj możesz rzucać sieci.
- Dziękuję - Dersław pierwszy raz pocałował dziewczynę. Nie
mógł oczu nacieszyć malowniczym rozlewiskiem, którego toń ja
śniało i różowiło się od pierwszego powitania wschodu.
Od tego dnia Jasno i Dersław codziennie wypływali no spo
kojne i jasne jeziorko, nigdy nie zmącone burzą. Szybko rozeszło
się wiadomość o szczęśliwej porze. Ludzie poczęli tu ściągać
z odległych okolic, oby osiedlić się nad brzegami jezioro, w po-
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bliżu szerokiej rzeki. UUieść bowiem niosło, że w jeziorku nigdy
nie brakło przeróżnych ryb.
Jezioro, od imienia dziewczyny, nazwano Jaśnicz, gdyż jaśniało
przyjaznym światłem, jakby ciągle oświetlało je słońcem. Tok mię
dzy rzeką o jeziorem powstało rybacko osada Derszewo, nazwę
swą wziąwszy od pierwszego rybaka tych okolic, Dersława.
Jasno i Dersław żyli długo i szczęśliwie, szanowani przez
ciągle napływających osiedleńców. Derszewo szeroko zasłynę
ło joko znany targ rybny. Gdy złe wiedźmy wymarły, wody
jezioro połączono z rzeką, tworząc znany potem port rybacki.
UU Derszewie było rojno od łodzi, więc osada rozrosło się szyb
ko. Zawsze młodzi małżonkowie, piękno Jasno i mężny Dersław,
mądre i sprawiedliwe sprawowali w niej rządy.
fl potem, po bardzo wielu lotach, Derszewo no Tczew prze
mieniono.
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