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Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wywodów genealogicznych
najstarszych rodów zamieszkuj¹cych Bór i Jastarniê od XVII wieku w opar-

ciu o ksiêgi metrykalne. Ród, zdaniem Józefa Szymañskiego, to osoby z³¹czone
wspólnot¹ krwi, pochodz¹ce od jednego i tego samego przodka1. W przypadku
rodów borowskich i jastarnickich w wiêkszoœci znana jest osoba, od której ród
bierze swój pocz¹tek.

Miejscowoœci Bór i Jastarnia s¹ po³o¿one na piaszczystym gruncie nienada-
j¹cym siê pod jak¹kolwiek uprawê i do tego s¹ oblewane z dwóch stron przez
wody Morza Ba³tyckiego i Zatoki Puckiej, st¹d te¿ podstawowym zajêciem miesz-
kañców by³ po³ów ryb zarówno w Zatoce, jak i na otwartym morzu.

Ksiêgi metrykalne, które s¹ podstaw¹ naszej analizy najstarszych rodów ry-
backich, nie podawa³y od pocz¹tku informacji o zawodach, jaki wykonywali
mieszkañcy omawianych miejscowoœci. Ksiêgi swarzewskie notuj¹ pierwszy raz
informacje o rybakach z Pó³wyspu Helskiego w czwartej dekadzie XVIII wieku.
Ksiêgi chrztów i œlubów w latach 1735–1754 wymieniaj¹ rybaków z Boru i Ja-
starni 46-krotnie. Te same ksiêgi z lat 1772–1796 wymieniaj¹ rybaków z Boru
i Jastarni 18 razy. Ksiêgi helskie informacje o zawodach mieszkañców Boru
zaczê³y podawaæ dopiero od roku 1773. Ksiêgi jastarnickie podaj¹ informacje
o zawodach mieszkañców Jastarni od roku 1796, a Boru od drugiej dekady XIX
wieku. W latach 1797–1823 informacje takie nie pojawia³y siê regularnie, zmie-
ni³o siê to od roku 1824 wraz ze zmian¹ formy prowadzenia zapisów w ksiêgach.
Potem dane takie pojawia³y siê ju¿ regularnie.

Dziêki innym dokumentom Ÿród³owym posiadamy informacje o rybackim
charakterze Boru i Jastarni ju¿ z drugiej po³owy XVI wieku. Dokumentami tymi
s¹ spisy pog³ównego i spisy lustracyjne sporz¹dzane w XVI, XVII, XVIII wieku.

Najstarsze rody rybackie Boru i Jastarni
w świetle ksiąg metrykalnych.

Studium genealogiczne

Mateusz Konkel

1 J. Szymañski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 75.
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Pierwsze wzmianki o rybackich mieszkañcach Jastarni pochodz¹ ju¿ z roku
1570, kiedy to zamieszkiwa³o j¹ 7 rodzin rybackich2. Inwentarz z roku 1627
wzmiankuje, ¿e Jastarniê zamieszkuj¹ rybacy, jednak nie podaje ich liczby3.
W roku 1664 zamieszkiwa³o Jastarniê ju¿ 17 rybaków4. Spis pog³ównego z roku
1678 wykazuje ju¿ 18 rybaków i dodatkowo podaje ich nazwiska: Jerzy Kunkol,
Jeremi Marzek, Adam Walkowc, £ukasz Bia³k, Hans D³ugi, Woytek Zelin, Jerzy
Kunka, Jurek Zelin, Grzegorz Walkowc, Jan Droszka, Jurek Zelin, Grzegorz Buda,
Miko³aj Balk, Jan Kunka, Jan Walkowc, Jakub Swinka, Hans Boszk, Jan Zelin
starszy5, Czêœæ z tych rybaków pojawi siê w póŸniejszej czêœci niniejszej pracy
przy omawianiu poszczególnych rodów. Nastêpne informacje pochodz¹ ju¿
z XVIII wieku, kiedy w roku 1762 spis pog³ównego wzmiankuje 17 rodzin ry-
backich. Lustracja z roku 1765 podaje informacjê, ¿e Jastarniê zamieszkiwa³o
21 gburów6.

O rybackich tradycja w Borze informuj¹ spisy z roku 1595, który wymienia
6 rodzin rybackich7. Nastêpne dane pochodz¹ z roku 1640, które wymieniaj¹ ju¿
12 rodzin rybackich8. W kolejnym roku zamieszkiwa³o Bór ju¿ 13 rodzin rybac-
kich, a w roku 1693 ju¿ tylko 11 rodzin. W roku 1793 zamieszkiwa³o Bór ju¿
43 rybaków9.

W niniejszej pracy omówione zostan¹ rody, jakie zamieszkiwa³y Jastarniê
i Bór w wiekach XVII i XVIII i mieszkaj¹ tam do dnia dzisiejszego. Rody bêd¹
opisywane w nastêpuj¹cy sposób: na pocz¹tku podana zostanie informacja
o pierwszym przedstawicielu rodu, który pojawia siê w ksiêgach metrykalnych,
nastêpnie bêd¹ przedstawiane krótkie opisy poszczególnych rodzin wystêpuj¹cych
w obrêbie konkretnych rodów, ale bêd¹ one omawiane tylko w liniach mêskich.
Zapis pojedynczych rodzin bêdzie zawieraæ nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko
ojca oraz matki, data œlubu i dzieci urodzone z tego zwi¹zku.

Zakres terytorialny omawianej pracy obejmie dwie miejscowoœci Bór i Jastar-
niê, które tworz¹ obecn¹ Jastarniê. Obie miejscowoœci w przesz³oœci by³y zapisy-
wane w ró¿nych formach, Jastarnia pojawia³a siê w Ÿród³ach, jako (Heisternest,
Jasternia, Jastarnia Pucka i Putziger Heisternest). Bór natomiast pojawia³ siê,

2 W. Odyniec, J. Godlewski, Ziemia Pucka. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, Gdañsk 1974, s. 56.
3 Inwentarze Starostwa Puckiego z roku 1627 i 1628, [w:] Inwentarze Starostw puckiego

i koœcierskiego w XVII wieku, wyd. G. Labuda, Toruñ 1954, s. 17.
4 Ibidem, s. 54.
5 W. Odyniec, Starostwo puckie 1546–1678, Gdañsk 1961, s. 67.
6 Lustracja Województw Prus Królewskich 1765, t. I, cz. I, wyd. J. Dygda³a, Toruñ 2000,

s. 72.
7 S. Gierszewski, Dzieje Helu w latach 1526–1919, [w:] Dzieje Helu, Gdañsk 1969, s. 63.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 79.
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jako (Kleine Heisternest, Danziger Heisternest i Jastarnia Gdañska). W artykule
u¿ywane bêd¹ formy Bór i Jastarnia.

Ramy chronologiczne wyznaczaj¹ nam Ÿród³a, które bêdziemy analizowaæ
w niniejszej pracy. Najstarsze informacje zawarte w ksiêgach metrykalnych po-
chodz¹ z lat trzydziestych XVII wieku. Data koñcowa jest doœæ p³ynna i zamyka
siê w XX wieku w zale¿noœci od opisywanych rodzin.

Jastarnia jest najstarsz¹ z miejscowoœci omawian¹ w tym artykule, pierwszy
raz pojawia siê w Ÿród³ach w dokumencie wystawionym przez Wielkiego Mi-
strza Zakonu Krzy¿ackiego Winryka von Kniprode w roku 137810. Wielki Mistrz
w tym dokumencie potwierdza akt lokacyjny miasta Helu. Z jego treœci wynika
równie¿, ¿e Jastarnia powinna mieæ taki sam statut prawny jak Hel. Dokument
ten powierzy³ równie¿ radzie helskiej w³adzê administracyjn¹ i s¹downicz¹ nad
Jastarni¹. W tym samym roku so³tys jastarnicki otrzyma³ prawo hodowli koni11.
W nastêpnych dziesiêcioleciach w³adze krzy¿ackie rozpoczê³y powolny proces
kolonizacji obszarów Jastarni, przez ludnoœæ zajmuj¹c¹ siê rybo³ówstwem.
W roku 1526 Król Polski Zygmunt Stary przekaza³ czêœæ Mierzei Helskiej po³o-
¿onej na wschód od Jastarni pod zarz¹d magistratu miasta Gdañska, a zachodni¹
czêœæ z Jastarni¹ w³¹czy³ do starostwa puckiego12. W roku 1772 Jastarnia zostaje
w³¹czona do pañstwa pruskiego w wyniku I rozbioru Polski. W latach 1807–
–1814 Jastarnia wchodzi³a w sk³ad Wolnego Miasta Gdañsk. Upadek Napoleona
spowodowa³ powrót Jastarni pod w³adzê prusk¹. Traktaty pokojowe zawierane
po zakoñczeniu I wojny œwiatowej przywracaj¹ ponownie Jastarniê do Polski.

Bór zosta³ za³o¿ony w II po³owie XVI wieku, dok³adna data nie jest znana.
Osada nosi³a nazwê Jastarni Gdañskiej, dla odró¿nienia jej od Jastarni Puckiej
znajduj¹cej siê w granicach starostwa puckiego13. Podlega³a ona pod Hel, który
podlega³ w dalszej kolejnoœci pod magistrat miasta Gdañska. By³a to wieœ typowo
rybacka z do¿ywotnim so³tysem na czele14. Najstarszym dokumentem potwier-
dzaj¹cy istnienie Boru jest spis podatkowy z roku 159515. W roku 1600 wzmian-
kuje siê w dokumencie z wizytacji koœcio³ów katolickich z Pó³wyspu Helskiego
istnienie Jastarni Gdañskiej, zamieszka³ej obecnie przez rybaków, a w przesz³o-
œci mieszkali tu jedynie pasterze owiec. W dniu 26 kwietnia 1793 Jastarnia Gdañ-
ska zosta³a w³¹czona do pañstwa pruskiego. Bór zosta³ w³¹czony w latach 1807–
–1814 do Wolnego Miasta Gdañsk. Powraca on do Polski w roku 1920.

10 S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów S³owiañskich, Warszawa 1890,
t. III, s. 495.

11 E. Kownacka, Dzieje i duszpasterstwo parafii Jastarnia, Jastarnia 2001, s. 13.
12 Ibidem, s. 14.
13 S. Gierszewski, Dzieje Helu w latach 1526–1919, s. 51.
14 Ibidem, s. 53.
15 Ibidem, s. 63.
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Do analizy rodów rybackich zosta³y wykorzystane ksiêgi metrykalne z parafii
Hel, Jastarnia i Swarzewo. Ksiêgi helskie przechowywane s¹ obecnie w Archi-
wum Pañstwowym w Gdañsku oraz w archiwum w Berlinie. W Polsce dostêpne
s¹ dwie najstarsze ksiêgi podzielone na dwa tomy obejmuj¹ce lata 1633–1786.
W tomie pierwszym znajduj¹ siê w³¹cznie wpisy metrykalne z lat 1633–169316.
Tom drugi zawiera wpisy metrykalne z lat 1693–178617  oraz informacje zwi¹-
zane z dzia³alnoœci¹ rady miejskiej, koœcio³a, szko³y oraz wykazy pastorów,
burmistrzów helskich oraz spis konfirmowanych. W ca³ym okresie ksiêgi zapi-
sywano w jêzyku niemieckim; stan zachowania ksi¹g jest dobry. Ksiêgi metry-
kalne z Parafii Jastarnia znajduj¹ siê obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Gdañ-
sku-Oliwie i obejmuj¹ one lata 1796–1929. Dodatkowo w Archiwum Diecezjal-
nym w Pelplinie znajduj¹ siê mikrofilmy ksi¹g z Jastarni z lat 1841–1862.
W niniejszej pracy wykorzysta³em informacje zawarte w 10 ksiêgach: ksiêgi
chrztów z lat 1796–182018, 1824–182519, 1850–186920 i 1869–191121. Ksiêgi
œlubów z lat 1796–182022, 1809–181123, 1821–182324, 1841–186225 oraz 1864–
–192926; ksiêga zgonów z lat 1852–189627. Ksiêgi s¹ pisane po ³acinie i po nie-
miecku, stan ich zachowania jest dobry. Ksiêgi metrykalne z Parafii Swarzewo
przechowywane s¹ obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Gdañsku-Oliwie.
W archiwum znajduj¹ siê obecnie ksiêgi za lata 1667–1936. W niniejszej pracy
skorzysta³em z 9 ksi¹g swarzewskich, na co z³o¿y³y siê 4 ksiêgi chrztów z lat
1667–172928, 1729–174829, 1748–175530 oraz 1780–181231. Pozosta³ych piêæ

16 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Hel, Ksiêgi chrztów, œlubów i zgonów (1633–1693),
sygn. 78,41/1.

17 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Hel, Ksiêgi chrztów, œlubów i zgonów (1693–1786),
sygn. 78,41/2.

18 Archiwum Diecezjalne (dalej AD) w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga chrztów (1796–
–1820), sygn. W 534.

19 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga chrztów (1824–1825), sygn. W 534.
20 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga chrztów (1850–1869), sygn. W 535.
21 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga chrztów (1869–1911), sygn. W 536.
22 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga œlubów (1796–1820), sygn. W 534.
23 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga œlubów (1809–1811), sygn. W 538.
24 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga œlubów (1821–1823), sygn. W 538.
25 AD w Pelplinie, Jastarnia, Ksiêga œlubów (1841–1862), sygn. Mk. 125 nr. 5.
26 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga œlubów (1864–1929), sygn. W 540.
27 AD w Gdañsku-Oliwie, Jastarnia, Ksiêga zgonów (1852–1896), sygn. W 543.
28 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga chrztów (1667–1729).
29 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga chrztów (1729–1748).
30 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga chrztów (1748–1755).
31 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga chrztów (1780–1812), sygn. W 1470.
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to ksiêgi œlubów z lat 1667–172832, 1729–175133, 1772–181234, 1826–185235

oraz 1852–193636. Ksiêgi z XVII, XVIII i pocz¹tków XIX wieku zapisywano po
³acinie, a od 1826 roku po niemiecku. Stan zachowania ich jest dobry, tylko
pierwsze strony najstarszych ksi¹g s¹ bardzo wyblak³e.

Bór i Jastarnia
Rodziny rybackie z XVII wieku

Boszke

Ród Boszków wzmiankowany jest ju¿ w roku 1667, przy okazji chrztu An-
drzeja Zelina, syna Macieja i Doroty, którego ojcem chrzestnym zostaje Jan
Bosk37. Pierwszym ochrzczonym dzieckiem o nazwisku Bosk (Boszke) zostaje
Jan, syn Andrzeja i Anny38. Ma³¿eñstwo Andrzeja i Anny doczeka³o siê jeszcze
jednego dziecka, córki Ewy. Druga rodzina Boszków pojawia siê w ksiêgach
swarzewskich ju¿ parê lat póŸniej, by³a to rodzina Jana i El¿biety. Jan i El¿bieta
mieli razem 6 dzieci: dwóch synów o imieniu Micha³, Helenê, Jakuba, Ewê
i Jerzego. Jedynym wzmiankowanym w nastêpnych latach w Jastarni Boszkiem
by³ tylko Micha³, który z dwóch ma³¿eñstw z Ew¹ i Mariann¹, mia³ dzieci: Jerzego,
Ewê, Micha³a i Floriana. Jerzy, najstarszy syn Micha³a, ¿eni siê w Swarzewie
z Zuzann¹ Bia³k w roku 172439, mia³ z ni¹ 3 synów: Jana, Jerzego i Paw³a.
Niestety, nie znamy ich dalszych losów i na nich wymiera nazwisko Boszke
z linii jastarnickiej. Dalsze losy rodu Boszków zwi¹zane s¹ z Borem, na prze³o-
mie lat trzydziestych i czterdziestych XVIII wieku mamy w tej miejscowoœci
cztery rodziny Boszków, których g³owami s¹ dwaj Janowie, Micha³ i Jerzy.
Niestety, niedok³adne zapisy w helskich ksiêgach nie pozwalaj¹ dok³adnie stwier-
dziæ, jakie dzieci mieli obaj Janowie, gdy¿ wpisy ogranicza³y siê tylko do poda-
nia imienia ojca dziecka. Micha³ mia³ 9 dzieci, w tym synów Marcina, Micha³a
i Krystiana, a Jerzy mia³ Jerzego i Jakuba. W latach szeœædziesi¹tych i siedem-
dziesi¹tych XVIII wieku, mamy ju¿ 8 rodzin Boszków: dwóch Krystianów, dwóch

32 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga œlubów (1667–1728).
33 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga œlubów (1729–1751).
34 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga œlubów (1772–1812), sygn. W 1470.
35 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga œlubów (1826–1852), sygn. W 1474.
36 AD w Gdañsku-Oliwie, Swarzewo, Ksiêga œlubów (1852–1936), sygn. W 1475.
37 ADOli, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 4, s. 3.
38 Ibidem, Swarzewo, ch. (1667–1729, wpis 10, s. 4.
39 Ibidem, Swarzewo, œl. (1667–1728), wpis 3, s. 195.
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Jerzych, Jakuba, Jana, Marcina i Micha³a. W latach osiemdziesi¹tych i dzie-
wiêædziesi¹tych pojawia siê jeszcze rodzina Andrzeja Boszke, Niestety, brak
dalszych metryk helskich utrudnia nam sprawê dok³adnego wywodu genealo-
gicznego rodu Boszków. Z analizy dostêpnych nam ksi¹g mo¿emy ustaliæ, ¿e
syn Jakuba imieniem Józef da³ pocz¹tek linii Boszków w KuŸnicy [il. 1]. Bosz-
kowie zamieszkali dziœ w Jastarni, wywodz¹ siê od Andrzeja, Piotra i Micha³a,
którego nie jesteœmy w stanie przyporz¹dkowaæ do konkretnej rodziny.

Andrzej Boszke z ma³¿eñstwa z Justyn¹ Budzisz, mia³ 3 dzieci: Krystynê,
Konstancjê i Andrzeja (II). Andrzej (II) z ma³¿eñstwa z Ann¹ Konkel, mia³
6 dzieci, w tym tylko jednego syna Jana. Jan ¿eni siê 1878 w Jastarni z Juliann¹
Bissa40 i mia³ z ni¹ 4 synów: Adalberta, Ignacego, Ferdynanda i Jana (II). Obecnie
w Jastarni mieszkaj¹ potomkowie po Ferdynandzie i Janie.

Piotr Boszke z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Barlasz, zawartego w roku 1814
w Jastarni41, mia³ 6 dzieci, w tym dwóch synów Jana i Walentego. Jan ¿eni siê
w 1845 z Victori¹ Boszke42  i mia³ z ni¹ 7 dzieci: Andrzeja, Justynê, Mariannê,
Józefa i dwóch synów o imieniu Jan. Z pi¹tki synów tylko Andrzej i Jan mieli
dzieci, na synach Andrzeja wygas³a linia Boszków. W Jastarni natomiast Jan
z ma³¿eñstwa z Ew¹ Lisakowsk¹43 mia³ 8 dzieci: Franciszkê, Matyldê, Annê,
Walentego, Andzelikê, Jana (II), Bernarda i Juliusza. W Jastarni mieszkaj¹ obec-
nie potomkowie po Juliuszu, a po Walentym na Helu.

Walenty Boszke ¿eni siê z Apoloni¹ Struck w roku 184544  i mia³ z ni¹ dzieci:
Jana, Antoniego i Walentego (II). Jan opuszcza Jastarniê po roku 1866, Antoni
¿eni siê w roku 1883 z Justyn¹ Lisakowsk¹45, z któr¹ ma dzieci: Waleriê, Ludwi-
ka, Franciszkê, Jana (II), Antoniego, Walentego, Józefa i Klarê. Z piêciu synów
jedynie Ludwik i Jan (II) zostawili po sobie dzieci. Na dzieciach Ludwika linia
Boszków wygas³a, a linia po Janie trwa do dziœ.

Micha³ Boszke z ma³¿eñstwa z Barbar¹ Konkel mia³ 3 dzieci: Annê, Justynê
i Micha³a (II). Micha³ (II), ¿eni siê w Jastarni z Ann¹ Selin, mia³ on tylko jednego
syna imieniem Walenty. Walenty ¿eni siê w roku 1890 z Franciszk¹ Konkel46.
Z ma³¿eñstwa tego rodzi siê im dwóch synów Teofil i Jan. Teofil umiera jako
kawaler, a Jan mia³ 5 dzieci i jego potomkowie mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ.

40 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 2.
41 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 5, s. 64.
42 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 2, s. 234-235.
43 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 3.
44 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 14, s. 236-237.
45 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 6.
46 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 8.
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Budda

Ród Buddów jest w Jastarni wzmiankowana ju¿ w pocz¹tkach lat siedem-
dziesi¹tych XVII wieku. Pierwszym jej przedstawicielem by³ Jerzy Buda, które-
go ksiêgi swarzewskie wzmiankuj¹ w roku 1671 przy okazji chrztu jego syna
Adama47. W latach osiemdziesi¹tych XVII pojawia siê Marcin Budda, który
z ma³¿eñstwa z Mari¹ mia³ dwóch synów Andrzeja i Adama. Nastêpni Buddo-
wie wzmiankowani s¹ ju¿ w XVIII wieku w osobach: Adama, Micha³a i Adama
(II). Adam (II) ¿eni siê w roku 1724 w Swarzewie z Zuzann¹ Boszke48. Z ma³-
¿eñstwa tego rodzi siê 8 dzieci: Magdalena, Marianna, Jan, El¿bieta, Micha³,
Katarzyna, Zuzanna i Marcin. Nastêpni Buddowie wzmiankowani w swarzew-
skich ksiêgach pojawiaj¹ siê w latach osiemdziesi¹tych XVII stulecia. S¹ nimi

47 Ibidem, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 14, s. 9.
48 Ibidem, Swarzewo, œl. (1667–1728), wpis 2, s. 195.

1. Metryki chrztów parafii w Helu z 1781 roku
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synowie: Adam, Jan i Micha³ oraz Marcin. Jan z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Bu-
dzisz mia³ czworo dzieci: Krystynê, Jana, Annê i Davida.

Jan (II) mia³ dwóch synów Jana (III) i Augusta, jednak obaj opuszczaj¹
Jastarniê i przenosz¹ siê do Grossendorfu49, gdzie linia mêska z nazwiskiem
Budda wymiera w pocz¹tkach XX wieku. Dawid przenosi siê do Boru pod ko-
niec lat dziewiêædziesi¹tych XVIII stulecia. Jednak linia po Dawidzie wymiera
w Borze na jego wnuku Janie, który wczeœniej pochowawszy wszystkie swoje
dzieci, sam umiera w KuŸnicy w roku 1903. Micha³ z ma³¿eñstwa z Mariann¹
mia³ syna Józefa, a Marcin z ma³¿eñstwa z Mariann¹ mia³ syna Andrzeja. Jednak
na tym koñcz¹ siê informacje o tych dwóch rodzinach.

W latach dziewiêædziesi¹tych XVIII stulecia pocz¹tkowo jeszcze w ksiê-
gach swarzewskich, a potem ju¿ w ksiêgach jastarnickich wzmiankowany jest
Marcin Buda. Niestety, z dostêpnych ksi¹g nie da siê stwierdziæ, z której wywo-
dzi³ siê linii. Marcin Buda ¿eni siê w roku 1794 z Katarzyn¹ Netzel. Marcin
i Katarzyna mieli 10 dzieci, w tym dwóch synów Jana i Antoniego. Jan z dwóch
ma³¿eñstw, pierwszego z Krystyn¹ Barlasch, a potem z drugiego z Mariann¹
Lewiñsk¹, mia³ równie¿ 10 dzieci, w tym 3 synów: Jana (II), Walentego i Anto-
niego. Jego m³odszy brat Antoni ¿eni siê w roku 1843 z Konstancj¹ Konkel50,
z któr¹ ma 5 dzieci (cztery córki i jednego syna Antoniego (II)). Rodzina Anto-
niego (II) na pocz¹tku XX wieku wyje¿d¿a do Ameryki. W drugiej po³owie XIX
wieku nazwisko Budda zostaje doœæ licznie rozrodzone. Jan (II) mia³, co prawda
tylko jednego syna imieniem Jan (III), który te¿ mia³ jednego syna Leona. Dzieci
Leona po dziœ dzieñ mieszkaj¹ w Jastarni. Walenty Budda z ma³¿eñstwa z Wero-
nik¹ Lenz mia³ 7 dzieci (4 synów i 3 córki), lecz tylko dwóch synów Antoni
i Walenty (II) mia³o dzieci. Antoni w latach dziewiêædziesi¹tych XIX wieku prze-
nosi siê do KuŸnicy, lecz nazwisko wygasa na jego dzieciach. Walenty (II) zostaje
w Jastarni, gdzie mia³ 8 dzieci, w tym synów: Karola, Emila i Jana. Nazwisko
Budda w mêskiej linii trwa do dziœ tylko po Karolu. Najm³odszy syn Jana, Anto-
ni, mia³ spoœród braci najliczniejsz¹ rodzinê, bo licz¹c¹ a¿ 12 dzieci, w tym
synów: Franciszka, Henryka, Bernarda i Juliusza. Franciszek i Juliusz wyje¿d¿aj¹
do Ameryki jeszcze przed wybuchem I wojny œwiatowej. Henryk wyprowadza
siê do Ku¿nicy, gdzie do dziœ mieszkaj¹ jego potomkowie. Bernard, jako jedyny
zostaje w Jastarni, gdzie pozostawia po sobie 10 dzieci.

Długi

Ród D³ugich zwi¹zany jest z Jastarni¹ przynajmniej od lat szeœædziesi¹tych
XVII wieku, kiedy to pierwszy raz wzmiankuj¹ ich ksiêgi swarzewskie. W roku

49 Obecna nazwa tej miejscowoœci to W³adys³awowo.
50 ADPel, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 9, s. 232-233.
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1669 w Swarzewie ochrzczony zostaje Andrzej D³ugi, syn Jana i Anny51. Andrzej,
syn Jana, ¿eni siê na Helu w roku 1699 z Mariann¹ Lenz52. Andrzej i Marianna
mieli 5 dzieci: Katarzynê, Andrzeja, Mariannê, Jerzego i El¿bietê. Jerzy, jedyny
syn Andrzeja, który do¿y³ wieku doros³ego, ¿eni siê w roku 1732 z Ann¹ K¹-
kol53, a po jej œmierci ¿eni siê ponownie z Barbar¹ Zelin w roku 173754. Andrzej
mia³ dwóch synów Andrzeja (II) i Jana. Na jego synach wyodrêbniaj¹ siê dwie
linie D³ugich w Jastarni.

Andrzej (II) z ma³¿eñstwa z Krystyn¹ K¹kol mia³ 5 dzieci: Antoniego, Dorotê,
Krystynê, Andrzeja (III) i Franciszka. Antoni umiera jako kawaler, Andrzej ¿eni
siê w 1817 roku z Dorot¹ Dettlaff 55. Maj¹ oni tylko dwoje dzieci: Walentego
i Krystynê (umiera, jako dziecko). Walenty ¿eni siê w roku 1845 z Mariann¹
Konkel56. Walenty z ma³¿eñstwa z Mariann¹ mia³ 8 dzieci, w tym 5 synów:
Andrzeja, Walentego, Antoniego, ponownie Walentego i Dawida. Jednak tylko
Dawid do¿ywa wieku doros³ego. W latach dwudziestych XX wieku ¿eni siê
z Juliann¹ Konkol, z któr¹ mia³ syna i jego dzieci mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ.
Franciszek D³ugi, najm³odszy syn Andrzeja (II), ¿eni siê w roku 1815 z Ma-
riann¹ Mu¿a57, mia³ z ni¹ 5 dzieci: Annê, Jana, Mariannê, Bart³omieja i Miko³aja.
Z trójki synów tylko Miko³aj pozostawi³ po sobie dzieci, mia³ on jednak cztery
córki: Mariannê, Annê, Krystynê i ponownie Krystynê. Obecnie w Jastarni nie
ma mêskich potomków po Andrzeju (II).

Jan D³ugi z ma³¿eñstwa z Mariann¹, mia³ dwóch synów: Jana (II) i Filipa.
Jan (II) ¿eni siê w roku 1798 w Jastarni Puckiej z Krystyn¹ Zelin58. Mieli oni
8 dzieci: Józefa, Annê, Magdalenê, Urszulê, Jana, Ewê, Weronikê i Franciszka.
Dzieci pozostawili po sobie Józef i Franciszek. Józef z ma³¿eñstwa z Rozali¹
Mu¿a, mia³ czworo dzieci: Dorotê, Józefa (II), Ignacego i Walentego. Józef (II)
mia³ tylko córki. Ignacy pozostawia po sobie tylko jednego syna Stanis³awa,
który po œlubie przenosi siê do KuŸnicy, gdzie jego potomkowie mieszkaj¹ do
dziœ. Walenty w latach dziewiêædziesi¹tych XIX wieku wyje¿d¿a do Ameryki,
gdzie jego synowie daj¹ pocz¹tek amerykañskiej linii D³ugich. M³odszy brat
Józefa (II), Franciszek ¿eni siê z Ann¹ Bud¹, z któr¹ mia³ trzech synów: Jana,
Franciszka (II) i Andrzeja. Jan ¿eni siê w roku 1861 z Dorot¹ Konkel59. Mia³

51 ADOli, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 10, s. 5.
52 APG, Hel, (1693–1786), wpis 2, s. 285.
53 ADOli, Swarzewo, œl. (1729–1751), wpis 1, s. 138.
54 Ibidem, Swarzewo, œl. (1729–1751), wpis 3, s. 152.
55 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 1, karta 70.
56 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 1, s. 234-235.
57 ADOli, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 5, karta 67.
58 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 3, karta 58.
59 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 10, s. 274-275.
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z ni¹ dwóch synów: Wincentego i Jana (III), jednak obaj synowie równie¿ wy-
je¿d¿aj¹ do Ameryki. Franciszek (II) ¿eni siê 1872 z Juli¹ Lenz60 i mia³ dwóch
synów Konrada i Paw³a. Po Konradzie potomkowie mieszkaj¹ w Jastarni, a po
Pawle mieszkaj¹ na Helu. Andrzej, najm³odszy syn Franciszka, ¿eni siê w roku
1871 z El¿biet¹ Besa61. Z ma³¿eñstwa tego urodzi³o siê 4 synów: Adolf, W³ady-
s³aw, Jan i Adam. Z synów Andrzeja jedynie Adam zostaje w Jastarni. Pozosta-
wia on po sobie 11 dzieci, w tym a¿ 7 synów, których dzieci mieszkaj¹ w Jastarni
do dziœ. W³adys³aw wyje¿d¿a w pocz¹tkach XX wieku do Ameryki, a po Adolfie
urywa siê œlad.

Kohnke

Ród Kohnków wzmiankuj¹ ksiêgi swarzewskie ju¿ pod koniec lat szeœædzie-
si¹tych XVII wieku. Na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
w Jastarni zamieszkiwa³y ju¿ cztery rodziny Kohnków: Marcina, Andrzeja, Jana
i Jakuba. Na pocz¹tku wieku XVIII w Jastarni zamieszkiwa³y ju¿ tylko dwie
rodziny Kohnków: Andrzeja i Paw³a, jednak potomkowie obu tych rodzin miesz-
kaj¹ w Jastarni do dziœ.

Andrzej mia³ 9 dzieci z ma³¿eñstwa z El¿biet¹, wœród których byli dwaj
synowie Jerzy i Andrzej (II). Jerzy Konka ¿eni siê w roku 1739 z El¿biet¹ Bu-
dzisz62, mieli oni 6 dzieci, z których ród Konków przed³u¿y³ tylko Andrzej.
Andrzej ¿eni siê z Konstancj¹ Budzisz w roku 177963, z któr¹ ma dzieci: Józefa,
Jerzego, Andrzeja, Jana, Franciszka, Dorotê i Antoniego.

Pawe³ Komka ¿eni siê w roku 1703 z Anna Walkowc64, z ma³¿eñstwa tego
rodzi siê 8 dzieci: Marianna, Adam, Pawe³, Hertmuta, Tomasz, Anna, Rozalia
i Karol. W nastêpnym pokoleniu liniê po Pawle, kontynuowali Adam i Tomasz.
Adam ¿eni siê z Regin¹ Walkowc w roku 173365  i maj¹ oni 6 dzieci: Katarzynê,
El¿bietê, Mariannê, ponownie Mariannê, Ertmana i Karola. Ertman, jedyny syn
Adama, który do¿ywa wieku doros³ego, ¿eni siê w 1772 z El¿biet¹ Piper, z któr¹
ma dzieci: El¿bietê, Katarzynê, Krystynê, Adalberta, Antoniego i Paw³a.

W XIX wieku licznie rozrodzeni Kohnkowie, dziel¹ siê na kilka linii, z któ-
rych najliczniejsza jest linia po wspomnianym wczeœniej Andrzeju Kohnke
i w³aœnie ona zostanie pokrótce zanalizowana. Jego synowie Józef, Jerzy, An-
drzej, Jan i Antoni, dali pocz¹tek siedmiu liniom nazwiska Kohnke. Józef z ma³-

60 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 13.
61 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 1.
62 Ibidem, Swarzewo, œl. (1729–1751), wpis 13, s. 158.
63 Ibidem, Swarzewo, œl. (1772–1812), wpis 8, karta 139.
64 Ibidem, Swarzewo, œl. (1667–1728), wpis 2, s. 170.
65 Ibidem, Swarzewo, œl. (1729–1751), wpis 9, s. 143.
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¿eñstwa z Ann¹ Konkel mia³ dwóch synów Jana i Micha³a. Jan w latach czter-
dziestych przenosi siê do KuŸnicy, a Micha³ wraz z ca³¹ rodzin¹ wyje¿d¿a
w latach siedemdziesi¹tych do Ameryki. Jerzy z ma³¿eñstwa z Rozali¹ Mu¿a ma
8 dzieci, w tym syna Tomasza, który w roku 1864 ¿eni siê z Mariann¹ Nie-
moth66, z któr¹ mia³ syn Jana. Jan ¿eni siê z Elisabeth Panczoch i mam z ni¹
czterech synów: Jana, Antoniego, Andrzeja i Józefa. Jego synowie ju¿ w XX
wieku licznie pomno¿¹ nazwisko Kohnke. Andrzej z ma³¿eñstwa z Konstancj¹
Konkel mia³ 9 dzieci, w tym 3 synów: Miko³aja, Dawida i Macieja. Miko³aj po
œlubie przenosi siê do Boru, gdzie linia po nim wygaœnie na jego córkach, Dawid
z ma³¿eñstwa z Jadwig¹ Selin, bêdzie mia³ czterech synów: Wincentego, Fran-
ciszka, Ferdynanda i Feliksa. W Jastarni mieszkaj¹ obecnie wnukowie po Ferdy-
nandzie i Franciszku. Wincentego linia wymiera na jego synu, a Feliks opuszcza
Jastarniê. Maciej z ma³¿eñstwa z Franciszk¹ Rachau, mia³ a¿ 6 synów: Jana,
Walentego, Juliusza, Karola, Benjamina i Teodora. Najliczniej z nich rozrodzili
siê Jan i Teodor, którzy mieli po 5 synów. Benjamin mia³ jednego syna Benjamina.
Karol i Walenty opuszczaj¹ Jastarniê, a Juliusz by³ kawalerem. Jan mia³ z ma³-
¿eñstwa z Urszul¹ Konkel i Konstancj¹ Budda, a¿ 11 dzieci w tym dwóch synów
Józefa i Jana. Józef po œlubie przenosi siê do Boru, gdzie linia jego wygasa na
jego córkach. Jan zostaje w Jastarni i ma 7 dzieci, w tym tylko jednego syna
Piotra. Piotr umiera bezpotomnie, na jego œmierci wygasa linia po Janie, synu
Andrzeja. Antoni mia³ 8 dzieci z dwóch ¿on, tylko jeden jego syn imieniem Jan
mia³ dzieci, a dok³adniej mówi¹c jednego syna Antoniego, który umiera jako
niemowlê i na nim wymiera linia po Antonim.

Konkel

Ród Konkelów jest najwczeœniej wzmiankowanym nazwiskiem w ksiêgach
wœród wszystkich rodzin omawianych w tej pracy. W ksiêgach helskich pojawia
siê to nazwisko ju¿ w roku 163967  [il. 2], przy okazji ma³¿eñstwa Jana Kunckela
z Barbar¹ Krollen z Kleine Heisternest. Z analizy ksiêgi chrztów parafii helskiej
dowiadujemy siê o tym, ¿e Jan i Barbara mieli 5 dzieci: Jerzego, Annê, Kata-
rzynê, Andrzeja, Marcina. Swarzewskie ksiêgi chrztów notuj¹ to nazwisko ju¿
w pierwszym wpisie w roku 1667, matk¹ chrzestn¹ dziecka urodzonego w Ja-
sterni68  zosta³a Katarzyna, córka Jana Konkolla69. Pierwsz¹ rodzin¹ Konkel
odnotowan¹ w Jastarni jest rodzina Jerzego i El¿biety Konkoll. Pierwszy wpis

66 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 7.
67 APG, Hel, (1633–1693), wpis 3, s. 330.
68 Obecna nazwa tej miejscowoœci to Jastarnia.
69 ADOli, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 1, s. 3.



92

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

pochodzi z roku 1680, kiedy ochrzcili oni w Swarzewie swoj¹ córkê Ewê70.
Jerzy i El¿bieta mieli jeszcze troje dzieci: Marcina, Annê i Jerzego. W drugiej
po³owie XVII wieku liczniej Konkelowie wystêpowali w Borze, gdzie mieszka-
³y podówczas cztery rodziny: Jerzego, Marcina, Hansa seniora i Hansa juniora.
W Jastarni oprócz Jerzego pojawi³ siê Daniel K¹kol, który z ma³¿eñstwa z Ew¹
mia³ a¿ 9 dzieci, w tym dwóch synów Jana i Daniela. W Borze liczniejsz¹ rodzi-
nê mia³ tylko Jerzy – a¿ 11 dzieci z ma³¿eñstwa z Ew¹ Walkowc. W latach dwu-
dziestych i trzydziestych sytuacja z wolna zaczyna siê zmieniaæ na korzyœæ ja-
starnickich Konkelów, gdzie pojawia siê ju¿ 6 rodzin: Marcina, Jana, Jerzego,
Daniela, Franciszka i Antoniego. W Borze mamy tylko cztery rodziny: Hansa,
Marcina, Jerzego i Andrzeja. Ród Konkelów nie bêdzie omawiany dok³adnie
z wyró¿nieniem poszczególnych linii. Powodem tego jest brak ksi¹g swarzew-
skich z drugiej po³owy XVIII, a nastêpnie z lat dwudziestych i trzydziestych
wieku XIX. Braki te utrudniaj¹ nam mo¿liwoœæ po³¹czenia rodzin z po³owy wie-
ku XVIII z nastêpnymi pokoleniami. Dodatkowo wystêpowanie tych samych
imion mêskich i ¿eñskich bardzo komplikuje wyrazistoœæ wywodu genealogicz-
nego rodu Konkelów. W nastêpnym pokoleniu obserwujemy wydzielenie siê

70 Ibidem, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 17, s. 26.

2. Metryki œlubów parafii w Helu z lat 1639–1640
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dwóch nowych linii: kuŸnickiej i helskiej nazwiska Konkel. W pocz¹tkach XIX
wieku zaczyna siê bardzo liczny rozwój linii jastarnickiej i kuŸnickiej oraz wy-
odrêbnia siê z linii jastarnickiej kolejna liniia cha³upska. W po³owie XIX wieku
mamy w Jastarni ju¿ 12 rodzin, a w Borze 7 o nazwisku Konkel. W latach osiem-
dziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych nastêpuj¹ kolejne podzia³y na nowe linie.
Z linii jastarnickiej wyodrêbnia siê kilka linii amerykañskich, zwi¹zanych z liczn¹
emigracj¹ w tym okresie do Stanów Zjednoczonych. Z linii borowskiej wyod-
rêbnia siê jedna linia helska. W pocz¹tkach wieku XX z linii jastarnickiej wyod-
rêbnia siê jeszcze linia w³adys³awowska. W dniu dzisiejszym jest to najbardziej
rozrodzone nazwisko na ca³ym terenie Pó³wyspu Helskiego.

Lenz

Ród Lenzów jest jednym z najwczeœniej wzmiankowanych rodów borow-
skich, które przetrwa³y do naszych czasów. Pierwszy Lenz, jaki osiedli³ siê w Bo-
rze, by³ z pochodzenia Szwedem. Osiedla siê on w Jastarni w latach szeœædzie-
si¹tych XVII wieku. W roku 1667 Jerzy Lenz bierze œlub w Helu z Ann¹ Mu¿a71.
Jerzy z ma³¿eñstwa z Ann¹ mia³ 8 dzieci (6 córek i 2 synów), z których tylko
Micha³ do¿y³ wieku doros³ego. Micha³ Lentz, ¿eni siê w Swarzewie z Erdmuth¹
Detlaf w roku 171872. Micha³, podobnie jak jego ojciec, mia³ liczn¹ rodzinê
(9 dzieci), w tym dwóch synów Jerzego i Dawida. W Jastarni mieszkaj¹ do dziœ
potomkowie po Dawidzie. Dawid Lenz z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Swink¹ mia³
czterech synów: Dawida, Jerzego, Jana i Marcina. W XIX wieku rodzina Len-
zów zosta³a licznie rozrodzona, jednak wœród rodz¹cych siê dzieci dominowa³y
córki, co spowodowa³o wygaœniêcie kilku linii nazwiska Lenz. Dodatkowo piêæ
rodzin wyjecha³o na prze³omie XIX i XX wieku do Ameryki. Dziœ w Jastarni
mieszkaj¹ tylko dwie rodziny Lenzów.

Jedna z nich wywodzi siê w prostej linii od najm³odszego syna Dawida,
którym by³ Marcin. Marcin mia³ syna imieniem Józef, który w roku 1814 o¿eni³
siê z El¿biet¹ Moszczyñsk¹73, mia³ z ni¹ 5 dzieci: Marcina, Mariannê, Jana,
Konstancjê i Jakuba. Marcin mia³ a¿ trzy ¿ony i 7 dzieci, jednak linia mêska po
nim wygas³a na jego synach, którzy zmarli w wieku dzieciêcym. Jakub ¿eni siê
w roku 1853 z Mariann¹ Struck74  i mia³ z ni¹ 5 dzieci (4 synów i córkê). Jego
dwaj synowie Antoni i Jan do¿yli wieku doros³ego. Antoni znalaz³ siê w grupie
rodziny, o których wspomnia³em, ¿e na prze³omie XIX i XX wieku wyjecha³y
do Ameryki. Jan Lenz z ma³¿eñstwa z Monik¹ Konkel, mia³ tylko 3 dzieci (dwie

71 APG, Hel, (1633–1693), wpis 4, s. 363.
72 ADOli, Swarzewo, œl. (1667–1728), wpis 3, s. 184.
73 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 11, karta 66.
74 ADPel. Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 3, s. 250-251.
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córki i syna Leona zmar³ego w wieku dzieciêcym). Linia po Janie wygasa
w roku 1912 wraz z jego œmierci¹. Trzeci z synów Józefa, Jan z dwóch ma³-
¿eñstw mia³ tylko jednego syna Wincentego, który urodzi³ siê, jak jego ojciec
mia³ 60 lat. Wincenty Lenz ¿eni siê w roku 1903 z Mart¹ Netzel75, mia³ on
6 dzieci Jana, Emila, Józefa, Leona, Klarê i El¿bietê. Dziœ w Jastarni mieszkaj¹
potomkowie po Janie i Emilu.

Druga rodzina Lenzów mieszkaj¹cych w Jastarni, wywodzi siê od Micha³a
Lenza, jednak nie jesteœmy w stanie stwierdziæ, z jakiej pochodzi³ on linii. Micha³
Lenz pojawia siê w jastarnickich ksiêgach w drugiej po³owie lat dwudziestych
XIX wieku. Z zapisów w nich zawartych dowiadujemy siê, ¿e mia³ 10 dzieci
z ma³¿eñstwa z Katarzyn¹ Rachau. Trzej jego synowie do¿yli wieku doros³ego
Jakub, Micha³ i Jerzy. Jakub mia³ 5 dzieci i wszystkie wyjecha³y do Ameryki na
prze³omie XIX i XX wieku. Jerzy pocz¹tkowo po œlubie mieszka³ w Borze, jed-
nak na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX wieku wyje¿d¿a z ca³¹ rodzin¹ do
Ameryki. W Borze zostaje Micha³, który ¿eni siê z Mariann¹ Konkel w roku
186976 [il. 3]; mia³ on z tego zwi¹zku 10 dzieci. Troje dzieci opuœci³o Bór i wy-
jecha³ do Ameryki. W Jastarni zostali tylko Bazyli i Magdalena. Bazyli z ma³-
¿eñstwa z Filomen¹ Pieper zawartego w roku 190477, mia³ 8 dzieci, w tym sy-
nów Paw³a i Ryszarda, których dzieci mieszkaj¹ do dziœ w Jastarni.

Muża

Mu¿owie pojawiaj¹ siê w Borze w latach czterdziestych XVII wieku, co
czyni j¹ drug¹ po Konkelach najstarsz¹ rodzin¹, której potomkowie mieszkaj¹
w Jastarni do dziœ. Ksiêgi helskie wzmiankuj¹ tê rodzinê po raz pierwszy w roku
1648, kiedy w Helu ochrzczona zostaje Anna Musche córka Micha³a i Anny.
Z analizy dalszych wpisów dowiadujemy siê, ¿e Micha³ i Anna mieli jeszcze
troje dzieci: Katarzynê, Andrzeja i El¿bietê. Andrzej, jedyny syn Micha³a, ¿eni
siê w roku 1681 w Helu z Anna Walkowitz78  a po œmierci Anny, ¿eni siê ponow-
nie z Ew¹ Jacks. Mia³ on z tych dwóch ma³¿eñstw 9 dzieci, wœród nich dwóch
synów, którzy dalej kontynuowali ród Micha³a i Andrzeja (II). Na jego synach
wyodrêbniaj¹ siê dwie linie: borowska po Michale i jastarnicka po Andrzeju,
która w drugiej po³owie XVIII przeniesie siê do Cha³up w osobie syna Andrzeja,
Alberta. Micha³ Mu¿a z ma³¿eñstwa z Ann¹ Klebb¹ mia³ tylko troje dzieci:
Jerzego, Annê i Zuzannê. Jedyny syn Micha³a, Jerzy, ¿eni siê w roku 1742

75 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 6.
76 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 11.
77 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 6.
78 APG, Hel, (1633–1693), wpis 4, s. 376.



95

Mateusz Konkel, Najstarsze rody rybackie Boru i Jastarni w świetle ksiąg metrykalnych. . .

z Katarzyn¹ Kamk¹79. Mieli oni 8 dzieci, w tym synów: Micha³a, Jerzego (II),
Jakuba, Andrzeja, Marcina i Jana. Micha³ i Jan przenosz¹ siê do Jastarni w drugiej
po³owie XVIII wieku. Micha³ z ma³¿eñstwa z Krystyn¹, mia³ syna Micha³a, który
po œlubie z Mariann¹ Jek¹ w roku 1792 przenosi siê do KuŸnicy, gdzie daje pocz¹-
tek kuŸnickiej linii nazwiska Mu¿a80. Linia po Janie wygasa w nastêpnym poko-
leniu na jego córce Marii. W Borze pozostaj¹ Jerzy II, Andrzej i Jakub, których
potomkowie mieszkaj¹ do dziœ w Jastarni. W XIX wieku Mu¿owie rozrodzili siê
na wiele rodzin i analiza ka¿dej z nich mog³aby nie byæ zbyt czytelna, ze wzglêdu
na czêste wystêpowanie tych samych imion mêskich, dlatego wywód genealo-
giczny Mu¿ów zostanie przedstawiony na przyk³adzie jednej wybranej linii.

Analizie zostanie podana linia po Jerzym (II), który z ma³¿eñstwa z Kry-
styn¹ Lenz mia³ 4 córki i 2 synów. Synami Jerzego byli: Andrzej i Micha³. Linia

79 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 2, s. 321.
80 ADOli, Swarzewo, œl. (1772–1812), wpis 6, karta 153.

3. Metryki œlubów parafii w Jastarni z lat 1869–1870
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po Andrzeju wygas³a w roku 1843 na jego wnuku Janie, który zmar³ w wieku
niemowlêcym. Micha³ ¿eni siê w roku 1814 z Krystyn¹ Struck81. Micha³ i Krysty-
na mieli 5 dzieci: Krystynê, Micha³a, Andrzeja, Mariannê i Katarzynê. Po Mi-
chale ród kontynuuje Andrzej, który ¿eni siê w roku 1849 z Krystyn¹ Barlasch82.
Andrzej i Krystyna mieli 5 synów: Jana, Walentego i a¿ trzech synów o imieniu
Micha³. Jan w roku 1881 ¿eni siê z Rozali¹ Kohnke83. Mieli oni 6 dzieci: Emila,
Benjamina, Florentynê, Juliusza, Monikê i Artura. W Jastarni do dnia dzisiejszego
mieszkaj¹ potomkowie po Juliuszu. Walenty ¿eni siê w roku 1892 z Mari¹ Kroll84;
mieli oni trzech synów: Maksa, Antoniego i Franciszka. Maks Mu¿a wyprowa-
dzi³ siê do Helu, gdzie pozostawi³ po sobie trzy córki. Franciszek zosta³ w Borze
i mia³ trzech synów, gdzie jego potomkowie mieszkaj¹ do dziœ. Najliczniej roz-
rodzi³a siê linia po Antonim, jednak ca³a rodzina wyjecha³a do Niemiec. Micha³,
najm³odszy z synów Andrzeja, ¿eni siê w roku 1892 z Justyn¹ Lenz85, z któr¹
mia³ synów Henryka i Bernarda, jednak rodzina ta wyjecha³a w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XIX wieku do Ameryki.

Selin

Rodzina Selinów nale¿y do jednych z najstarszych jastarnickich rodzin.
Pierwsze wzmianki w ksiêgach swarzewskich pojawiaj¹ siê ju¿ w latach szeœæ-
dziesi¹tych wieku XVII. W roku 1667 w Swarzewie ochrzczony zostaje Andrzej,
syn Macieja i Doroty Zelinów86. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
XVII wieku w Jastarni wystêpuj¹ cztery rodziny Zelinów: Jana, Alberta, Jerzego
i Paw³a. Ustalenie dok³adnego wywodu w przypadku tej rodziny jest doœæ skom-
plikowane z powodów niedok³adnych wpisów w ksiêgach swarzewskich, czê-
stego powtarzania siê imion mêskich Jerzy i Adalbert i wystêpuje brak informa-
cji o œlubach czy te¿ brak nazwisk ¿on przy chrztach. Wszystko to nie u³atwia
sporz¹dzenia wywodu genealogicznego tej rodziny. Sytuacja ta poprawia siê do-
piero od lat osiemdziesi¹tych XVIII wieku, kiedy to w Jastarni wystêpuje ju¿
tylko dwóch Zelinów: Micha³ i Jan, najprawdopodobniej s¹ to bracia. W tym
okresie wyodrêbniaj¹ siê dwie linie Zelinów z Jastarni, których potomkowie
mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ.

Micha³ Zelin mia³ dwie ¿ony; pierwsz¹ z nich by³a El¿biet¹ Konka i z ni¹
mia³ jednego syna Jana, a z drugiego ma³¿eñstwa z Franciszk¹ Szomborg mia³

81 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 2, karta 64.
82 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 7, s. 244-245.
83 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 3.
84 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
85 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 3.
86 Ibidem, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 4, s. 3.
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równie¿ synów, jednak umieraj¹ oni w wieku dzieciêcym. Jan Zelin ¿eni siê
w roku 1804 z Mariann¹ Konkel87; mia³ z ni¹ troje dzieci: Jana (II), Antoniego
i Mariannê. Z trójki rodzeñstwa wieku doros³ego do¿ywa tylko Jan II, który by³
jedynym udokumentowanym jastarnikiem maj¹cym a¿ cztery ¿ony. Pierwsz¹ by³a
Magdalena Pieper, z któr¹ mia³ 5 dzieci: Franciszkê, Wiktoriê, Micha³a, Jana,
Józefa. Nastêpne ¿ony Jana pochodzi³ ju¿ spoza Jastarni, a by³y nimi Anna Chrust,
Marianna Bratke i Zuzanna Uhler. Z ka¿dego ma³¿eñstwa mia³ po jednym dziecku:
z Ann¹ mia³ syna Franciszka, z Mariann¹ mia³ córkê Ewê, a z Zuzann¹ mia³
córkê Coletê. Z trójki jego synów w Jastarni pozosta³ tylko Franciszek, który
¿eni siê w roku 1889 z Krystyn¹ Konkel88. Franciszek pozostawi³ po sobie dwie
córki i syna Szczepana, którego wnuki mieszkaj¹ obecnie w Jastarni.

Linia po Janie Zelinie by³a znaczniej bardzie rozrodzona, bowiem sam Jan
z ma³¿eñstwa z Zuzanna Walkowc, które zawar³ w roku 178589 [il. 4], mia³
10 dzieci, w tym 5 synów: Adalberta, Jana (II), Piotra, Jakuba i Antoniego. Jego
synowie dali pocz¹tek piêciu liniom Selinów mieszkaj¹cych w Jastarni i Borze
w XIX wieku. Ju¿ w nastêpnym pokoleniu wygas³a mêska linia po Jakubie, który
z ma³¿eñstwa z Petronel¹ Konke, mia³ czworo dzieci, jednak wszystkie zmar³y
w dzieciñstwie. Nastêpn¹ lini¹, która wygas³a, by³a linia po Adalbercie, który
mia³ trzech synów: Walentego, Jana i Józefa. Z nich tylko Walenty mia³ mêskiego
potomka imieniem Jan, na którego synach Emilu, Karolu, Walentym (II) i Kry-
spinie, zmar³ych w m³odym wieku, wygas³a ta linia w roku 1915. Linia po Janie
(II), który mia³ ze zwi¹zku z Mariann¹ Konkel dwóch synów Jakuba i Jana (III),
podzieli³a siê na jastarnick¹ i amerykañsk¹. Liniê jastarnick¹ kontynuowa³ Jakub,
który w roku 1862 ¿eni siê z Zuzann¹ Bichowsk¹90. Mieli oni 5 dzieci, w tym

87 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 2, karta 61a.
88 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 11.
89 Ibidem, Swarzewo, œl. (1771–1812), wpis 4, karta 144.
90 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 3, s. 274-275.

4. Metryka œlubu parafii w Swarzewie z 1785 roku



98

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

syna Paw³a. Pawe³ ¿eni siê z Helen¹ Pioch, z któr¹ mia³ 3 synów: Jana, Paw³a
i Jakuba. Dwaj pierwsi umieraj¹ jako kawalerowie, natomiast dzieci po Jakubie
mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ. Jan (III), maj¹cy z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Cey-
now¹, 6 dzieci wyje¿d¿a w latach osiemdziesi¹tych do Ameryki, gdzie jego po-
tomkowie mieszkaj¹ do dziœ. Liniê po Piotrze Selinie kontynuowa³ jego syn
Micha³, który ¿eni siê w roku 1864 z Ann¹ Kohnke91. Micha³ i Anna mieli
8 dzieci, w tym synów Józefa i Piotra. Józef mia³ trzech synów: Leona (wyjecha³
do Ameryki), Walentego i Micha³a, których dzieci mieszkaj¹ obecnie w Jastarni.
Najm³odszy z synów Jana, Antoni, mia³ z ma³¿eñstwa z Agat¹ Konke, 8 dzieci:
Bazylego, Joannê, Jana, Magdalenê, Jakuba, Franciszka, Franciszkê i Marcian-
nê, a z drugiego ma³¿eñstwa z Magdalen¹ Lewiñsk¹ dwie córki Katarzynê i Mag-
dalenê. Z czwórki jego synów tylko najstarszy Bazyli zostaje w Jastarni, Jakub
wyprowadza siê do Cha³up, Jan do Os³onina, a po Franciszku ginie œlad. Bazyli
¿eni siê w roku 1844 z Dorot¹ Struck92, z któr¹ ma czworo dzieci: Juliusza,
Joannê, Józefinê i ponownie Juliusza. Liniê mêsk¹ kontynuuje Juliusz, który
mia³ z trzema ¿onami a¿ 14 dzieci, w tym synów: Teofila, Ambro¿ego, ponownie
Teofila, Leona, ponownie Ambro¿ego, Benedykta, Juliusza, Antoniego i Stani-
s³awa, ich potomkowie mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ.

Walkowc

Nazwisko Walkowc nale¿y do jednych z najstarszych wzmiankowanych
w Jastarni. W swarzewskich ksiêgach pojawiaj¹ siê ju¿ w pierwszym wpisie
najstarszej zachowanej ksiêgi chrztów z tej parafii. W dniu 8 wrzeœnia 1667
ochrzczona zostaje Ewa, córka Jeremiego Marzeka, a ojcem chrzestnym zostaje
Jan Walkowc93 [il. 5]. Ustalenie dok³adniej genealogii tej rodziny sprawia du¿e
trudnoœci. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XVII wieku z ksi¹g
swarzewskich dowiadujemy siê, ¿e Jastarniê zamieszkiwa³o piêæ rodzin Wal-
kowców, których g³owami byli Grzegorz [il. 6], Jan, Maciej, Adam i Pawe³.
W nastêpnej dekadzie pojawiaj¹ siê informacje o czterech nastêpnych rodzi-
nach: Paw³a, Jerzego, Jerzego i Macieja. Rodziny te wzmiankowane s¹ tylko po
jednym razie przy okazji chrztów. W drugiej dekadzie XVIII wieku pojawiaj¹
siê rodziny Macieja, Jana94  i Jakuba. W trzeciej i czwartej dekadzie tego stule-
cia mamy dwie rodziny Adama i Andrzeja95. W pi¹tej dekadzie pojawiaj¹ siê

91 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 9.
92 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 8, s. 234-235.
93 ADOli, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 1, s. 3.
94 Mo¿liwe, ¿e syn Macieja.
95 Mo¿liwe, ¿e syn Macieja.
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6. Metryka chrztu parafii w Swarzewie z roku 1667

5. Metryka œlubu parafii w Swarzewie z 1667 roku
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trzy dalsze rodziny Tomasza96, Tomasza (II) i Wojciecha. Braki w ksiêgach swa-
rzewskich od po³owy lat piêædziesi¹tych ca³¹ sytuacjê jeszcze bardziej kompli-
kuj¹. W latach osiemdziesi¹tych te same ksiêgi wzmiankuj¹ nam, ¿e w Jastarni
mieszka³y trzy rodziny Walkowców: Andrzeja, Andrzeja II97  i Krystiana98. Ksiêgi
chrztów i œlubów ze Swarzewa z lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
wzmiankuj¹, ¿e w rodzinach obu Andrzejów dominowa³y córki. W roku 1793
¿eni siê w Swarzewie Marcin Walkowc z Mariann¹ D³ug¹99, syn Andrzeja, jed-
nak nie wiadomo, o którego mo¿e chodziæ. Marcin z Mariann¹ mieli 7 dzieci,
jednak tylko dwie córki Dorota i Weronika do¿y³y wieku doros³ego i na nich
wygas³a przedostatnia linia Walkowc. Ostatnia linia, której potomkowie miesz-
kaj¹ do dziœ w Jastarni, wywodzi³a siê od wspomnianego wczeœniej Krystiana.
Krystian z ma³¿eñstwa z Krystyn¹ Bia³k mia³ dwóch synów Piotra i Jakuba oraz
córkê El¿bietê. Piotr Walkowc ¿eni siê w Jastarni Puckiej w roku 1798 z Ma-
riann¹ Walkowc100. Jednak ma³¿eñstwo to jest bezdzietne. Drugi syn Krystiana,
Jakub ¿eni siê w roku 1812 z Krystyn¹ Lenz. Ma on jednego syna Jana, który
¿eni siê w 1857 roku z Konstancj¹ Kohnke101. Jan i Konstancja mieli 6 dzieci:
Franciszkê, Joannê, Jana (II), Dorotê, Ró¿ê i Bertê. Jan (II), jedyny ich syn, ¿eni
siê w roku 1886 z Franciszk¹ Barlasch102. Jan (II) doczeka³ siê 8 dzieci, w tym
dwóch synów Walentego i Jana (III). W Jastarni do dziœ mieszkaj¹ potomkowie
po Walentym.

Rodziny rybackie z XVIII wieku

Barlasz

Rodzina Barlaszy zwi¹zana jest od samego pocz¹tku ze wschodni¹ czêœci¹
Jastarni, Borem. Pierwszy Barlasch pojawia siê w Borze w latach piêædziesi¹-
tych XVIII wieku i wzmiankuj¹ go ksiêgi helskie w roku 1752, kiedy to Adam
Barlasch ¿eni siê z Krystyn¹ Lentz103. Adam i Krystyna doczekali siê 10 dzieci
(Marianny, Krystyny, Adama, Jerzego, Konstancji, Zuzanny, Antoniego, Kata-
rzyny, Eleonory i Jakuba). W pokoleniu synów Adama wyodrêbniaj¹ siê dwie

96 Mo¿liwe, ¿e syn Macieja.
97 Mog¹ to byæ synowie po Jakubie i Andrzeju.
98 Mo¿liwe, ¿e syn Tomasza II.
99 ADOli, Swarzewo, œl. (1772–1812), wpis 6, karta 154.
100 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 12, karta 59.
101 ADPel. Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 8, s. 260-261.
102 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
103 APG, Hel, (1693–1786), wpis 11, s. 332.
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linie Barlaszów: linia borowska (Adama II, Jerzego i Jakuba) oraz linia helska
(Antoniego). Jerzy Barlasch mia³ tylko jedn¹ córkê imieniem Konstancja, na
której wygasa mêska linia tego nazwiska.

Adam (II) Barlasch ¿eni siê w roku 1785 z El¿biet¹ Kunkel104, ma³¿eñstwo
to doczeka³o siê trzech synów: Jana, Micha³a i Antona. Jan Barlasch ¿eni siê
z Krystyn¹ Boschke, z któr¹ mia³ 5 dzieci: Krystynê, Jana (II), Justynê, Dorotê
i Jakuba. Z dzieci Jana tylko Jan (II), do¿y³ wieku doros³ego, reszta zmar³a
w dzieciñstwie. Jan (II) mia³ dwie ¿ony: Justynê Konkel i Annê Budda, z któr¹
¿eni siê w roku 1873105. Jan z ma³¿eñstwa z Ann¹ mia³ jednego syna Ignacego.
Ignacy Barlasch ¿eni siê w roku 1903 z Apoloni¹ Dahl106. Mia³ on z ni¹ troje
dzieci: Jana, Idê i Martê. Obecnie w Jastarni mieszkaj¹ potomkowie po Janie.
Micha³, syn Adama, mia³ tylko jedna córkê, na której wygasa linia mêska. Antoni
Barlasch, najm³odszy syn Adama, ¿eni siê z Dorot¹ Mu¿a w roku 1819107, z któr¹
mia³ dwóch synów Antoniego (II) i Walentego i dwie córki Krystynê i Dorotê.
Antoni (II) ¿eni siê w roku 1850 w Swarzewie z Franciszk¹ Budzisz108. Antoni
po œlubie przenosi siê do miejscowoœci Ceynowo109, gdzie daje pocz¹tek linii
cha³upskiej tego nazwiska. Walenty mia³ tylko córkê i na nim wygasa linia bo-
rowska po Antonim.

Jakub Barlasch, najm³odszy z synów Adama i Krystyny, ¿eni siê w roku
1803 w Jastarni Puckiej z Krystyn¹ Pieper110. Jakub i Krystyna mieli 7 dzieci,
w tym synów Jana, Andrzeja i Jakuba (II). Najliczniej rozrodzi³a siê linia po Janie,
który z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Konkel mia³ dwóch synów: Jana (II) i Andrzeja.
Jan umiera bezpotomnie, Andrzej natomiast ¿eni siê w roku 1874 z Walentyn¹
Struck111. Mia³ z ni¹ 10 dzieci: Agatê, Jadwigê, Edwarda, Leona, Ignacego, An-
drzeja, Matyldê, Jana, Walentego i Bertê. Synowie Andrzeja (Edward, Leon,
Ignacy, Andrzej i Walentyn), licznie pomno¿yli nazwisko Barlasz w okresie miê-
dzywojennym w Jastarni. Andrzej, syn Jakuba Barlasch, ¿eni siê w roku 1845
z Ann¹ Netzel pochodz¹c¹ z Gdañska112. Mia³ z ni¹ jednego syna Augusta, który
w roku 1874 ¿eni siê z Justyn¹ Dettlaff z KuŸnicy113. Rodzina Augusta i Justyny,

104 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 6, s. 370.
105 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 6.
106 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 1.
107 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 4, karta 72.
108 Ibidem, Swarzewo, œl. (1826–1852), wpis 10, karta 35.
109 Obecna nazwa to Cha³upy.
110 ADOli, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 7, karta 61a.
111 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 1.
112 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 10, s. 236-237.
113 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
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nale¿a³a od najliczniejszych w Borze, mieli a¿ 13 dzieci, Mimo tego nazwisko
Barlasz wygas³o w nastêpnym pokoleniu. August mia³ tylko jednego syna, który
do¿y³ wieku doros³ego imieniem Józef z ma³¿eñstwa z Bronis³aw¹ Dettlaff, mia³
te¿ jednego syna imieniem August, który zmar³ w wieku 4 lat. Jakub (II) Barlasch
najm³odszy syn Jakuba, mia³ trzech synów (Antoniego, Walentego i Jakuba III)
z ma³¿eñstwa z Weronik¹ Kohnke, które zawar³ w roku 1844114. Antoni i Walenty
zginêli na morzu w 1866 roku, jako kawalerowie115, Jakub III ¿eni siê w roku
1873 z Ann¹ Konkel116, ma z ni¹ dwóch synów Antoniego i Ryszarda. W pierw-
szej dekadzie XX wieku Antoni wyje¿d¿a do Ameryki i daje pocz¹tek amery-
kañskiej linii tego nazwiska. Ryszard zostaje w Borze i na jego synach (Edmun-
dzie i Karolu) wygasa mêska linia Barlaszów po Jakubie (I).

Dahl

Rodzina Dahl nale¿y równie¿ do jednych z najstarszych zapisanych rodzin,
jakie wzmiankuj¹ nam ksiêgi helskie, pierwsze wpisy pochodz¹ z lata czterdzie-
stych XVII wieku. Dahlowie mieszkali wówczas w Helu. W pocz¹tkach szóstej
dekady wieku XVIII pierwszy Dahl osiedla siê we wschodniej czêœci obecnej
Jastarni w Borze, gdzie daje pocz¹tek pierwszej borowskiej linii Dahlów, której
potomkowie mieszkaj¹ w Jastarni do dnia dzisiejszego. Druga linia Dahlów po-
jawi siê w Borze pod koniec lat osiemdziesi¹tych wieku XIX117. By³ nim Marcin
Dahl (I), który w roku 1752 ¿eni siê w Helu z Katarzyn¹ Kunckel. Mia³ z ni¹
troje dzieci: Krystynê, Marcina i Katarzynê. Z jego dzieci ksiêgi helskie w latach
nastêpnych wzmiankuj¹ tylko syna Marcina (II), którego ¿on¹ by³a Katarzyna
Swinka. Mia³ z ni¹ równie¿ troje dzieci: Konstancjê, Mariê i Marcina. Marcin
Dahl (III), wzmiankuj¹ ju¿ o nim ksiêgi jastarnickie, mia³ ¿onê Magdalenê Budê
pochodz¹c¹ z Jastarni. Mia³ z ni¹ 4 synów (Jana, Walentego, Józefa, Antoniego)
oraz 3 córki: Magdalenê, Justynê i ponownie Justynê. W latach szeœædziesi¹tych
XIX wieku dokonuje siê pierwszy podzia³, z których wyodrêbniaj¹ siê trzy linie
po Janie, Józefie i Antonim. Jan Dahl ¿eni siê roku 1865 w Jastarni z Dorot¹
Selin118, z któr¹ mia³ 8 dzieci, w tym 3 synów Walentego, Józefa i Floriana
(umiera m³odo). Linia mêska po Janie wymiera ju¿ jednak w nastêpnym pokole-
niu, gdy¿ synowie Walentego i Józefa umieraj¹ w wieku dzieciêcym. Józef Dahl,
drugi syn Marcina III, ¿eni siê w roku 1869 z El¿biet¹ Konkel119. Mia³ z ni¹

114 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 5, s. 232-233.
115 ADOli, Jastarnia, zg. (1852–1896), wpis 3 i 4.
116 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 10.
117 Patrz. Rodziny rybackie z XIX wieku.
118 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 8.
119 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 7.
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tylko dwoje dzieci (Annê i Franciszka). Przedwczesna œmieræ Józefa w roku
1870120  oraz jego jedynego syna Franciszka powoduj¹ wygaœniêcie tej linii ju¿
w roku 1872. Trzeci¹ liniê, której potomkowie mieszkaj¹ dziœ w Jastarni, mamy
po Antonim. Ksiêgi jastarnickie podaj¹ informacjê, ¿e z dwóch ¿on, Marianny
Lenz (œlub w roku 1877121) i Marianny Kohnke (œlub w roku 1887122), doczeka³
siê on 6 dzieci, w tym czterech synów: Leona, Jana, Paw³a i Maksymiliana,
z których dwaj Pawe³ i Maksymilian zostali w Jastarni, Jan zgin¹³ podczas
I wojny œwiatowej, a po Leonie urywa siê œlad. Pawe³ i Maksymilian maj¹ po
czterech synów, których dzieci obecnie mieszkaj¹ w Jastarni.

Herrmann

Nazwisko Herrmann pojawia siê po raz pierwszy w Jastarni w latach czter-
dziestych wieku XVIII. Pierwszym Herrmannem, jaki osiada w Jastarni, a do-
k³adnie w Borze, by³ Marcin Harman pochodz¹cy z miejscowoœci Zietnau123.
Ksiêgi swarzewskie wzmiankuj¹ pod rokiem 1708 chrzest Marcina Harmana,
syna Adama i Ewy124. Adam Harman by³ Arendarzem dworu w Cetniewie. Ksiê-
gi helskie podaj¹, ¿e Marcin Harman by³ czterokrotnie ¿onaty: z El¿biet¹ Kon-
kel, z Krystyn¹ Konke, z Mariann¹ Konke i z Krystyn¹ Mu¿a, dzieci mia³ z
El¿biet¹ Konkel, z któr¹ bra³ œlub w roku 1741 w Helu125  oraz z Krystyn¹ Mu¿a,
któr¹ poœlubi³ w roku 1748126. Z El¿biet¹ mia³ syna Marcina, z którego dzieci
wywodzi³a siê helska linia tego nazwiska. Z Krystyn¹ mia³ 8 dzieci: Mariannê,
Krystynê, Katarzynê, Dorotê, Adama, Ewê, Jana i Zuzannê. Jego dwaj synowie
Adam i Jan daj¹ pocz¹tek dwóm liniom borowskim, które przetrwa³y w Jastarni
do dnia dzisiejszego. Hermanowie w XIX wieku nale¿eli do jednych z najlicz-
niej rozrodzony rodzin zamieszkuj¹cych Jastarniê.

Adam Herrmann zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Agat¹ Reinke w roku 1785
w koœciele helskim127. Mia³ z ni¹ dwóch synów Marcina i Adama (II). Marcin
w roku 1818 po œlubie z Ann¹ K¹kol128  przenosi siê do Jastarni, gdzie przy-
chodz¹ na œwiat jego dwaj synowie Józef i Ignacy. Józef mia³ ze zwi¹zku z Ann¹
Mu¿a czworo dzieci: Justynê, Micha³a, Mariannê i Marcina. Micha³ umiera jako

120 Ibidem, Jastarnia, ch. (1869–1911), wpis 49.
121 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 2.
122 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 13.
123 Obecna nazwa Cetniewo dzielnica W³adys³awowa.
124 ADOli, Swarzewo, ch. (1667–1729), wpis 25, s. 81.
125 APG, Hel, (1693–1786), wpis 1, s. 319.
126 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 1, s. 327.
127 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 4, s. 369.
128 ADOli, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 2, karta 71.
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dziecko, a Marcin umiera bezpotomnie w roku 1885. Ignacy mia³ dwie ¿ony
Konstancjê Kustusz i Otyliê Goyke, jednak umiera te¿ bezpotomnie. Ostatecznie
jastarnicka linia po Marcinie wygasa w roku 1917 wraz ze œmierci¹ Ignacego.
Adam (II) Herman, drugi syn Adama, mia³ ze zwi¹zku z Dorot¹ Lenz, zawartego
w roku 1821129, czworo dzieci, w tym jednego syna Jana. Jan ¿eni siê w roku
1848 z Dorot¹ Mu¿a130, z któr¹ mia³ 6 dzieci, w tym 5 synów: Jana (II), Walen-
tego, Antoniego, Ryszarda i Marcina. Jego synowie daj¹ pocz¹tek trzem liniom,
które istniej¹ do dnia dzisiejszego. Pierwsza linia borowska po Janie II, druga
jastarnicka po Ryszardzie i trzecia amerykañska po Antonim i Marcinie. Jan
z ma³¿eñstwa z Franciszk¹ Barlasch w roku 1876131  mia³ syna Emila. Emil mia³
natomiast czterech synów: Jana, Paw³a, Emila i Henryka, ich dzieci po dziœ dzieñ
mieszkaj¹ w Borze. Ryszard ¿eni siê w roku 1881 z Monik¹ Budda132  i przenosi
siê do Jastarni, gdzie rodz¹ siê jego synowie Edward, Juliusz, Walentyn, Leon
i Wiktor. Synowie Ryszarda, doœæ licznie rozrodzeni w latach dwudziestych
i trzydziestych, mocno utrwalaj¹ nazwisko Herrmann w Jastarni.

Jan Herrmann z ma³¿eñstwa z Konstancj¹ Buja, zawartego w roku 1788133

w Swarzewie, doczekuje siê synów Jana (II) i Micha³a, a potem z ma³¿eñstwa
z Krystyn¹ Tarnowsk¹ ma jeszcze syna Augusta. Jan z ma³¿eñstwa z Krystyn¹
Netzel zawartego w roku 1819134 mia³ a¿ 6 córek i tylko jednego syna Jakuba.
Jakub z dwóch ma³¿eñstw doczekuje siê a¿ 11 dzieci, w tym 6 synów: Jana,
Jakuba (II), Józefa, Augusta, Walentego i ponownie Józefa. Jan z dwóch ma³-
¿eñstw ma 5 dzieci, w tym synów Wiktora i Ryszarda. Józef z ma³¿eñstwa
z Monik¹ Mu¿a ma a¿ 7 córek. Pozostali synowie Jakub (II), August i Walenty
najprawdopodobniej opuszczaj¹ Jastarniê, bo ju¿ nie s¹ wzmiankowani w ksiê-
gach jastarnickich. Micha³, drugi syn Jana i Konstancji, z ma³¿eñstwa z Ew¹
Selin, mia³ a¿ 10 dzieci: Jana, Micha³a, Jakuba, Krystyn¹, Dorotê, ponownie
Micha³a (II), Walentego, Ludwika, Bertê i Juliusza. W Borze pozostaj¹ Jan
i Micha³ (II). Jan ¿eni siê z Mariann¹ Wittbrodt i ma z ni¹ 8 dzieci: Juliannê,
Adama, Juliusza, Bertê, Leona, £ucjê, Alfonsa, Krystynê. Obecnie w Jastarni
mieszkaj¹ potomkowie po Juliuszu i Alfonsie. Micha³ (II) z ma³¿eñstwa z Agat¹
Konkel, zawartego w roku 1880135, mia³ dwóch synów: Otta i Wiktora. Otto
wyje¿d¿a w pocz¹tkach XX wieku do Ameryki, Wiktor natomiast zostaje w Borze,
gdzie umiera bezpotomnie w roku 1971.

129 Ibidem, Jastarnia, œl. (1821–1823), wpis 1, karta 16.
130 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 5, s. 242-243.
131 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
132 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 10.
133 Ibidem, Swarzewo, œl. (1772–1812), wpis 7, karta 146.
134 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 2, karta 74.
135 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 2.
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Kroll

Pierwsze wzmianki o rodzinie Kroll podaj¹ ksiêgi swarzewskie z lat osiem-
dziesi¹tych XVIII wieku. Pierwszym wzmiankowanym jest Micha³ Kryla. W roku
1788 zostaje on ojcem chrzestnym Paw³a Konke, syna Ertmana i El¿biety136.
Ksiêgi jastarnickie z roku 1802 informuj¹ nas, ¿e Micha³ Kryla bierze œlub
w Jastarni z Konstancj¹ Zelin137. Z ma³¿eñstwa tego rodzi siê 5 dzieci, jednak
czworo z nich umiera w wieku dzieciêcym i jedynym, który do¿ywa wieku doro-
s³ego jest najstarszy syn Micha³a równie¿ o imieniu Micha³ (II). Z analizy póŸ-
niejszych ksi¹g wynika, ¿e mia³ on dwie ¿ony Eleonorê Barlasch i Annê Mu¿e
i 7 dzieci (Mariannê, Micha³a III, Jana, Annê, Ignacego, Konstancjê i Antoniego.
Pierwszy z jego synów Micha³ (III) ¿eni siê w roku 1858138  w Jastarni z Dorot¹
Barlasch; ma³¿eñstwo to by³o bezdzietne. Drugi syn Jan z ma³¿eñstwa z Ma³go-
rzat¹ Huz mia³ tylko jedn¹ córkê Mariê. Mêskich nastêpców i kontynuatorów
nazwiska Kroll w Jastarni pozostawi³ po sobie najm³odszy jego syn Antoni. Antoni
Kroll ¿eni siê w roku 1872139  w Jastarni z Ann¹ Konkel. Mia³ z ni¹ dzieci:
Juliusza, Ignacego, Michalinê, Izydora, Roberta, Matyldê, ponownie Izydora oraz
ponownie Juliusza. Z informacji podanych przy œmierci Antoniego wynika, ¿e
trzech jego synów Ignacy, Robert i Izydor wyjechali do Ameryki, a w Jastarni
zosta³ tylko Juliusz. Juliusz Kroll ¿eni siê w drugiej dekadzie XX wieku w Ja-
starni z Matyld¹ Herrmann i ma z ni¹ 5 dzieci: 2 córki i 3 synów. Ich dzieci
mieszkaj¹ w Jastarni do dziœ.

Pieper

Rodzina Pieprów wzmiankowana jest w Jastarni od lat trzydziestych XVIII
wieku. Pocz¹tkowo rodzina ta zwi¹zana by³a z Borem. W roku 1733 w Swarzewie
¿eni siê Jan Piper pochodz¹cy z Boru, a jego ¿on¹ zostaje El¿bieta Walkowc.
Para ta po œlubie zamieszkuje w Borze, gdzie rodz¹ siê ich dzieci: Andrzej, Ka-
tarzyna, Jan (II), Antoni, El¿bieta i Zuzanna. W latach szeœædziesi¹tych XVIII
wieku do Jastarni przenosz¹ siê dwaj z nich: Jan i Antoni. Andrzej pozostaje
w Borze, gdzie z ma³¿eñstwa z El¿biet¹ Kunkel mia³ a¿ 6 córek i jednego syna
Andrzeja (II). Andrzej na pocz¹tku XIX wieku opuszcza Bór i przenosi siê
do Gdyni, daj¹c pocz¹tek gdyñskiej linii nazwiska Piper. W Jastarni w latach
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ksiêgi swarzewskie, a potem jastarnic-
kie, wzmiankuj¹ trzech Piperów: Antoniego, Jana i Krystiana. Dwaj pierwsi to

136 Ibidem, Swarzewo, ch. (1780–1812), wpis 5, karta 25.
137 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 8, karta 61.
138 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 10, s. 264-265.
139 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 7.
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wymienieni wy¿ej synowie Jana i El¿biety, Krystian natomiast jest synem Jana
(II). Krystian w pocz¹tkach wieku XIX, podobnie jak jego kuzyn z Boru Andrzej
(II), opuszcza Jastarniê i udaje siê równie¿ do Gdyni. Jan oprócz syna Krystiana
mia³ równie¿ córki. Wraz z wyjazdem Andrzeja (II) i Krystiana jedynymi przed-
stawicielami nazwiska Piper w Jastarni s¹ synowie Antoniego i Krystyny Konke,
a mianowicie Adalbert i Jan.

Adalbert Piper z dwóch ¿on Marianny Walkowc (œlub w 1802140) i Agnieszki
Walkowc (œlub w roku 1806141) mia³ dwóch synów (Jana i Józefa) oraz córki
Krystynê i Mariannê. Mêska linia po Adalbercie przetrwa³a w osobie syna Ma-
rianny, Grzegorza. Grzegorz Pieper ¿eni siê w roku 1872 z Juliann¹ Boschke142,
mieli oni 5 dzieci (Hieronima, Matyldê, Balbinê, Ró¿ê i Józefinê). Hieronim,
syn Grzegorza, ¿eni siê w 1903 roku z Otyli¹ Konkel143. Hieronim mia³ 4 dzieci:
Matyldê, Józefa, Justynê i Paw³a. Po Józefie i Pawle dzieci mieszkaj¹ do dziœ
w Jastarni.

Jan Piper ¿eni siê w roku 1815 z Krystyn¹ Mu¿a144, mieli oni 6 dzieci,
w tym Micha³a, jedynego syna, który pozostawi³ po sobie mêskich potomków.
Micha³ Pieper ¿eni siê w roku 1849 z Rozali¹ Konkel145. Mia³ on z ni¹ 6 dzieci
(Juliannê, Juliana, Jana, Micha³a (II) i Antoniego). Na synach Micha³a wyodrêb-
niaj¹ siê dwie linie jastarnicka i borowska. Liniê jastarnick¹ reprezentowa³ Mi-
cha³ II, a borowsk¹ Julian. Micha³ II ¿eni siê w roku 1879 z Monik¹ Kohnke146;
ma z ni¹ trzech synów: Dawida, Anastazego i Ferdynanda. Dawid i Ferdynand
pozostaj¹ w Jastarni, a Anastazy przenosi siê do Boru, gdzie wyodrêbnia siê
druga linia borowska Pieperów. Dawid i Anastazy licznie pomno¿yli nazwisko
Pieper w Jastarni i Borze; ich potomkowie mieszkaj¹ do dziœ w Jastarni. Ferdy-
nand, najm³odszy syn Micha³a (II), mia³ 6 dzieci, z których wiek doros³y osi¹gn¹³
tylko jego najm³odszy syn Józef, którego syn mieszka obecnie w Jastarni. Julian
w roku 1878 ¿eni siê z Józefin¹ Konkel147  i, jak wspomnia³em, przenosi siê do
Boru. Z ma³¿eñstwa z Józefin¹ mia³ córkê Filomenê i synów: Roberta, Juliusza
i Wincentego. Robert umiera bezdzietnie, Juliusz mia³ dwóch synów Walentego
i Antoniego oraz córki Jadwigê i Helenê. Najm³odszy syn Juliana, Wincenty,
mia³ dwóch synów i cztery córki. Obecnie w Borze mieszkaj¹ dzieci i wnuki
po Juliuszu i Wincentym.

140 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 9, karta 61.
141 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 6, karta 62.
142 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 8.
143 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
144 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 2, karta 66.
145 ADPel, Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 8, s. 244-245.
146 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 5.
147 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 1.
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Struck

Rodzina Strucków pojawia siê w Jastarni w pocz¹tku lat dwudziestych XVIII
wieku. Pierwszym by³ Jerzy Sztruk, którego wzmiankuj¹ swarzewskie ksiêgi
œlubów z roku 1720, kiedy to ¿eni siê Mariann¹ Bia³k z Jastarni. Wpis ten podaje
równie¿ informacjê, ¿e Jerzy Sztruk pochodzi³ z Wielkiej Wsi148. Jerzy i Ma-
rianna mieli czworo dzieci: Paw³a, Mariannê, El¿bietê, Ma³gorzatê. Jedyny jego
syn Pawe³ przenosi siê w latach czterdziestych XVIII do Boru, gdzie w roku
1744 w helskim koœciele ¿eni siê z Krystyn¹ Boschke149. Mia³ z ni¹ czterech
synów i córkê. Synowie jego to: Jakub, Pawe³ (II), Marcin i Antoni, którzy doœæ
licznie rozrodzili to nazwisko w dwóch ostatnich dekadach XVIII wieku. Cieka-
wostk¹ zwi¹zan¹ z synami Paw³a mo¿e byæ fakt, ¿e Pawe³, Marcin i Antoni mieli
za ¿ony trzy siostry pochodz¹ce z Karwi, córki Jerzego Boldy: Katarzynê, Annê
Barbarê i Annê Mariê. Œlub zawierali odpowiednio Pawe³ (II) z Katarzyn¹
w roku 1773 w Helu150, Marcin z Ann¹ Barbar¹ w roku 1776151, a Antoni z Ann¹
Mari¹ w roku 1780 równie¿ w Helu152. Najstarszy z nich Jakub mia³ ¿onê po-
chodz¹c¹ z miejscowoœci Wostrau153. W roku 1770 ¿eni siê w Helu z Katarzyn¹
Bartkowsk¹154. Wszyscy bracia mieli z tym ma³¿eñstw dzieci, jedynie Jakub nie
pozostawi³ po sobie synów.

Pawe³ (II) mia³ jednego syna Paw³a (III), który w roku 1803155 ¿eni siê
w Jastarni z Dorot¹ Budzisz z KuŸnicy. Pawe³ (III) i Dorota mieli dwóch synów
(Walentego i Jana) oraz córkê Apoloniê. Jan umiera jako kawaler, natomiast
Walenty z ma³¿eñstw z Konstancj¹ Barlasch i Ann¹ Boschke mia³ 3 synów (Wa-
lentego, Ludwika i Micha³a). Na nich wygasa mêska linia nazwiska Struck.

Marcin Struck z ma³¿eñstwa z Ann¹ Barbar¹ mia³ dwóch synów Albrechta
i Marcina (II). Albrecht Struck ¿eni siê w roku 1814 w Jastarni z Mariann¹
Swink¹156. Mieli oni synów: Jana, Marcina, Albrechta i Antoniego. Jan i Marcin
umieraj¹ bezpotomnie, Antoni opuszcza Jastarniê w latach siedemdziesi¹tych
XIX wieku. W Borze pozostaje tylko Albrecht, który ¿eni siê w roku 1847
z Mariann¹ Lenz157. Mia³ z ni¹ trzech synów Walentego i dwóch Albrechtów

148 Obecna nazwa tej miejscowoœci to W³adys³awowo.
149 APG, Hel, (1693–1786), wpis 5, s. 323.
150 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 7, s. 351.
151 Ibidem , Hel, (1693–1786), wpis 5, s. 356.
152 Ibidem, Hel, (1693–1786), wpis 5, s. 362.
153 Obecna nazwa tej miejscowoœci to Ostrowo.
154 APG, Hel, (1693–1786), wpis 1, s. 348.
155 ADOli, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 3, karta 61.
156 Œlub ten zosta³ zapisany na oddzielnej kartce i wklejony do ksi¹g.
157 ADPel. Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 8, s. 242-243.
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(obaj umieraj¹ w wieku dzieciêcym). Walenty ¿eni siê z Juliann¹ Boszk w roku
1873 w Jastarni158; mia³ z ni¹ synów Walentego i Alojzego. Walenty wyje¿d¿a
do Ameryki w pocz¹tkach XX wieku, a jego brat Alojzy pozostaje w Jastarni
i ¿eni siê z Ró¿¹ Pieper w roku 1906159, z któr¹ mia³ piêcioro dzieci: Balbinê,
Jana, Helenê, Leona i Alojzego. W Jastarni mieszkaj¹ obecnie dzieci po Leonie.
Marcin (II) ¿eni siê w roku 1817 z Dorot¹ Walkowc160. Mieli oni 4 dzieci (Mar-
cina, Jana, Andrzeja i ponownie Andrzeja). Z trójki synów jedynie Jan mia³ dzieci
z ma³¿eñstwa z Mariann¹ Herrmann, które zawar³ w roku 1848161. Jan po œlubie
przenosi siê do Jastarni, daj¹c pocz¹tek jastarnickiej linii Strucków. Ma³¿eñstwo
to mia³o troje dzieci: synów Dawida i Jana (II) oraz córkê Juliannê. Dawid ¿eni
siê w 1873 roku z Franciszk¹ Konkel z Jastarni162, ma z ni¹ 4 dzieci: Martê,
Klarê i Paulinê oraz syna Hieronima. Jan (II) Struck dwukrotnie ¿onaty, naj-
pierw z Ann¹ Konkel, a potem z Mariann¹ Goyke, ma tylko syna Ludwika, który
umiera w wieku niemowlêcym. W XX wieku liniê jastarnick¹ przed³u¿y³ tylko
Hieronim Struck, który pozostawi³ po sobie syna Paw³a. Dzieci po Pawle miesz-
kaj¹ obecnie w Jastarni.

Najm³odszy z synów Paw³a (I), Antoni, mia³ dwóch synów: Józefa i Anto-
niego; m³odszy z nich opuszcza Bór w latach dwudziestych XIX wieku. Józef
natomiast ¿eni siê w 1814 roku z Ann¹ Konkel163, z któr¹ mia³ 7 dzieci, w tym
syna Jakuba. Jakub ¿eni siê w roku 1849 z Katarzyn¹ Ceynow¹ pochodz¹c¹
z Boru164. Jakub i Katarzyna mieli równie¿ 7 dzieci (Rozaliê, Walentynê, Ma-
riannê, Dorotê, ponownie Mariannê, Jana, Paw³a). Pawe³, syn Jakuba, ¿eni siê
z Juli¹ Niemoth pochodz¹c¹ z Oslanina165  w roku 1888166. Pawe³ i Julia mieli
10 dzieci (Annê, Paw³a Fryderyka, Karolinê, Ma³gorzatê, Jana, Roberta, Martê,
Zofiê, Emila i Karola). W okresie miêdzywojennym rodzina bardzo licznie siê
rozrodzi³a i podzieli³a na liniê borowsk¹ i helsk¹; dzieci po nich mieszkaj¹
w Jastarni i Helu do dziœ.

W niniejszej pracy zosta³o zanalizowanych 15 nazwisk rodowych rodzin
rybackich, które zamieszkiwa³y tereny œrodkowej czêœci Pó³wyspu Helskiego
od XVII wieku. Najwczeœniej wzmiankowane jest nazwisko Konkel; pojawia
siê ono ju¿ w pod koniec lat trzydziestych XVII wieku w Borze. W ci¹gu

158 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 7.
159 Ibidem, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 7.
160 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 4, karta 70
161 ADPel. Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 1, s. 242-243.
162 ADOli, Jastarnia, œl. (1864–1929), wpis 1.
163 Ibidem, Jastarnia, œl. (1796–1820), wpis 9, karta 65.
164 ADPel. Jastarnia, œl. (1841–1862), wpis 5, s. 244-245.
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2 po³owy XVII wieku ksiêgi odnotowa³y jeszcze 8 nazwisk rybackich zamieszku-
j¹cych obie te miejscowoœci: Boszków, Buddów, D³ugich, Kohnków, Lenzów,
Mu¿ów, Selinów, Walkowców. Rodziny Mu¿ów i Lenzów, które by³y zwi¹zane
z Borem, pozosta³e z Jastarni¹, wyj¹tkiem jest rodzina Konkelów, której przed-
stawiciele zamieszkiwali obie te miejscowoœci. W przypadku rodzin Lenzów
i Muzów mo¿emy okreœliæ w przybli¿eniu datê ich pojawiania siê na Pó³wyspie:
Mu¿owie pojawiaj¹ siê w latach czterdziestych, a Lenzowie w osobie Jerzego
Lenz pojawiaj¹ siê w latach szeœædziesi¹tych XVII stulecia i w¿eni³ siê on do
rodziny Mu¿ów. Pozosta³e rodziny mog³y zamieszkiwaæ te tereny ju¿ wczeœniej.
W nastêpnym wieku w Jastarni i Borze osiedli³o siê 6 rodzin, z których w Jastarni
zamieszka³a jedna, a pozosta³e osiedli³y siê w Borze. W Jastarni zamieszkali
Krollowie, a w Borze Barlaszowie, Dahlowie, Herrmanowie, Pieperowie, Strucko-
wie. Pierwsi przedstawiciele tych rodów w¿enili siê we wczeœniej zasiedzia³e tu
rodziny i tak odpowiednio w rody Selinów, Lenzów, Konkelów (Dahl i Herrmann),
Walkowców i Bia³ków. Dziêki zapisom w ksiêgach posiadamy informacje
o miejscu ich zamieszkania b¹dŸ urodzenia, zanim osiedlili siê w Borze lub
Jastarni. Pierwszy Lenz przyby³ do Boru ze Szwecji, Herrmann przyby³ z Cet-
niewa, Dahl przyby³ z Helu, Struck z W³adys³awowa. Nie wiadomo, sk¹d po-
chodz¹ pierwsi przedstawiciele rodów Barlaszy, Krollów i Pieperów. Barlasz
i Pieper w dniu œlubu zamieszkiwali ju¿ w Borze, a Kroll natomiast mieszka³
w Jastarni.
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