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RÓD HAGENÓW (INDAGINE) 
W ŚREDNIOWIECZU. Z HERALDYKI 
I GENEALOGII RYCERSTWA NOWEJ MARCHII 
I POMORZA ZACHODNIEGO*

N iewiele znam y poświadczonych przypadków spokrew niania się 
w Nowej M archii rodzin rycerskich pochodzenia niemieckiego i sło

wiańskiego. M usiało ich być najwięcej na  przełom ie X III/X IV  wieku, lecz 
w źródłach trudno  na nie natrafić. Z tego też powodu staram y się dokład
nie rozpoznać już znane. Niektóre z powiązań rodzinnych doprowadzały 
do powstawania związków ponadrodzinnych. Takie clenodia, składające 
się z dwóch lub więcej rodzin oparte  były n a  więzach genealogicznych, 
a przejawiały się w przejmowaniu imion, wzajem nym  dziedziczeniu dóbr, 
zamieszkiwaniu tych samych miejscowości oraz upodabnianiu  swoich her
bów. Istnieją przesłanki, aby domyślić się takiego clenodium pomiędzy 
Hagenami a B ojtinam i w XIV wieku.

Hagenowie wywodzili się z okolic Lipska, z zam ku Indago, inaczej 
nazywanego Hogen (Hain). S tąd też w źródłach w ystępują początkowo 
pod nazwą Indagine, a potem  von dem  Hagen1.

Przedstwicieli tej rodziny już  w X III wieku odnotowano w Meklem
burgii, w Holsztynie, na Pom orzu Zachodnim  i na  Śląsku.2 Koło Rostoki 
(Rostock) w M eklemburgii i w Księstwie Rugijskim  są wymieniani na 
dyplomach z la t 1213-12183. Z tej linii wywodził się, działający na Po
morzu, Teodoryk „de Indagine” , od którego z kolei pochodzą Hageno
wie żyjący w Księstwie Zachodniopom orskim  i Nowej M archii.4 Istnieją

*W trakcie prac redakcyjnych poniższy tekst przekazano do zrecenzowa- 
nia dr. E. Rymarowi. Obszerne fragmenty jego recenzji zamieszczone zostały 
w dziale „Polemiki, sprostowania, uzupełnienia.”
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liczne przykłady na to, że rody osiadające na Pomorzu i w Nowej Marchii 
główną swoją siedzibę nazywały swoim nazwiskiem.5

W okolicach Bierzwnika, w początkach XIV wieku, is tn ia ła  wieś In
dagine. Nie m am y o niej żadnych informacji poza tym , że w 1306 roku 
pleban z tej wsi przebywał w klasztorze bierzwnickim.6 Zazwyczaj um iej
scawia się ją  w pobliżu Klasztornego. Czy można tę osadę wiązać z Ha- 
genami? Niepewnymi przesłankam i są: zbieżność nazw, fakt posiadania 
przez rodzinę v.d. Hagen sołtysostwa w pobliskim  Klasztornem  do 1406 
roku7 i lenna w niezbyt oddalonym  Krzęcinie, od 1313 roku8.

Hagenowie byli lennikami Wedlów z Korytowa i Drawna. O trzym ali 
od nich 19 kwietnia 1313 roku sołectwo, pa trona t nad kościołem, czyn
sze z 40 łanów, dochód z karczmy i 340 kur w Boguszynach (ziemia 
pełczycka).9 Nadanie przyjmował rycerz Henning (Hennyngo, Joannes) 
„dieto de Indagine” , którem u ci sami Wedlowie dołożyli jeszcze 10 ła
nów w Sławęcinie (ziemia choszczeńska), 66 łanów z lasem  i pa trona
tem kościelnym w R aduniu (ziemia choszczeńska) oraz 28 łanów z fol
warkiem 8-łanowym i trzem a pobliskimi jezioram i w Krzęcinie (ziemia 
choszczeńska).10

Praw dopodobnie b ratem  Henninga był ra jca  pełczycki, W ichm an Ha
gen (Indagine), wraz z którym  przebywał w Lubieniowie koło Recza 
w lutym  1315 roku.11 Byli tam  świadkami nadań czynionych na rzecz 
cystersek pełczyckich.12

Latem  tego samego roku dobra Hagenów w Pełczycach i Boguszynach 
znalazły się w granicach Księstwa Szczecińskiego. W układzie zaw artym  
27 sierpnia 1315 roku, dotyczącym sprzedaży ziemi pełczyckiej księciu 
szczecińskiemu Ottonowi I, m agrabia W aldem ar zaznaczył, że: „wszy
scy (jego) wasale, m ający dobra w rzeczonym okręgu pełczyckim, są 
zobowiązani do posłuszeństwa i służby ... księciu (szczecińskiemu) i jego 
dziedzicom, chociażby inne lenna posiadali w naszych ziemiach” .13

W tym  czasie Hagenowie stali się podwójnym i lennikami. W 1318 
roku utracili Boguszyny, które zadłużeni Wedlowie zastawili mieszcza
nom stargardzkim .14 Henning nadal w ystępuje w otoczeniu Wedlów. 
W tym  sam ym  roku przebywał w Blocksdorf koło Choszczna, gdzie był 
świadkiem transakcji z m ieszczanam i.15

Za wierną służbę, 26 lutego 1319 roku, m agrabia W aldem ar potw ier
dził Henningowi nadane wcześniej przez Wedlów posiadłości. Z zachowa
nego dokum entu wiemy, że teraz rycerz ten  posiadał 60 łanów z pełnym i
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prawam i w R aduniu, wraz z patronatem  kościelnym, z wyższym i niż
szym sądownictwem oraz z „całą równiną, w granicach takich w jakich 
(wcześniej) posiadali Wedlowie.” 16 A „ponadto  we wsi Krzęcin 31 ła
nów ze wszystkimi praw am i, pożytkami jak ie  pierwej mieli w posia
daniu i w takich samych granicach rycerze Wedlowie, a  które uwolnili 
i jem u (Henningowi) przekazali” . Dodatkowo tem u samemu rycerzowi 
przyznano las (3 łany) „z tej strony (gdzie są) jego dobra ...” oraz uwol
niono jego siedziby od służebności ogrodowej, stróży czy rem ontu um oc
nień na sześć la t .17

Sytuacja polityczna Hagenów, podobnie jak  i innych nowomarchij- 
skich rodów, uległa zm ianie jeszcze w tym  sam ym  roku, gdy 14 sierpnia 
zm arł m argrabia W aldem ar, a  w 1320 roku osta tn i z dynastii askańskiej 
-  m łody Henryk II.

W 1319 roku rozpoczęła się w Nowej Marchii rywalizacja pomię
dzy spokrewnionymi z Askańczykami dynastiam i o objęcie rządów. Po
czątkowo przewagę zdobyli książęta zachodniopomorscy, ale walki we
wnętrzne i rozboje trw ały nadal. Gryfici sprawowali regencję głównie 
przy poparciu m iast Choszczna i Lipian oraz okolicznego rycerstwa. Od 
1324/1325 roku przewagę zaczął zdobywać Ludwik W ittelsbach, prze
ciwko którem u książęta pomorscy zawarli w 1325 roku układ z kró
lem polskim, W ładysławem  Łokietkiem. Wielka wyprawa wojsk polsko- 
-litewskich w 1326 roku nie przyniosła opanowania tego obszaru na 
dłużej, a jedynie zniszczenia. Koalicja antybrandem burska rozpadła się 
w kilka la t potem , co przypieczętował układ gorzowski w 1331 r.

Pom orzan w trakcie rywalizacji o Nową M archię poparło  m iasto 
Choszczno i okoliczne rycerstwo. W gronie zwolenników znaleźli się We
dlowie ze Złocieńca, Segefeldowie z Górzna i Zabicka, Giintersbergowie 
z Kalisza Pomorskiego, Heynon Liebenow z W ałecczyzny oraz Hagenowie 
i Bojtinow ie.18

Już 28 lipca 1319 roku Henryk „de Indagine” przebywał w Suchaniu 
u boku księcia O ttona  szczecińskiego, gdy nadaw ał wieś Lipki (Lynde) 
Heningowi de Liebenow.19 Popierając Gryfitów, weszli Hagenowie w po
siadanie Laskowa, położonego na zachód od Pełczyc. W znieśli tu ta j 
obronny dwór, w którym  28 lipca 1320 roku gościli księcia szczecińskiego, 
wspom agającego b ra ta  W arcisława w walkach o Nową Marchię. W  roli 
gospodarzy w ystąpili rycerze i bracia, Henning i Henryk.20 Możemy usta
lić już pierwszą generację Hagenów w Nowej Marchii i na Pom orzu. Obok 
Henninga i Henryka „de Hagene” (wsp. 1319-22) należeli do niej: wymię-
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niony wcześniej ra jca  pełczycki W ichm an (wsp. 1315) i chyba młodsi -  
Ludwik i Hanczekin. Czołową rolę odgrywał Henning (wsp. 1313-1333).21

Najm łodszych Hagenów poznajem y w latach 1321-1322. Przy po
twierdzaniu dla Henninga praw do R adunia i Krzęcina, 29 września 
1321 roku, świadkami czynności Hassona, H enninga i Betekina Wedlów 
byli rycerz Henryk i gieremek Ludwik de Hagen. Ten ostatn i mieszkał 
w Choszcznie jeszcze w 1359 roku.22

Do roku 1322 w pomorskim Laskowie m iał swoją siedzibę Hanczekin. 
Wraz z żoną G ertrudą  zdecydował się przekazać swoich 21 łanów w tej 
wsi cystersom  z Bierzwnika.23 W  tym  sam ym  czasie Hagenowie posiadali 
dwór rycerski w Blocksdorff koło Choszczna.24

Podporą rządów książąt zachodniopomorskich w Nowej Marchii w la
tach 1320-1323 byli Wedlowie oraz ich lennicy, tacy jak  Hagenowie 
i Bojtinowie.25 Wraz z upadkiem  regencji W arcisława IV i O ttona  w 1323 
roku przedstawiciele tych dwóch rodzin znikają z nowomarchijskich do
kumentów. Hagenowie prawdopodobnie przenieśli się do dóbr położo
nych na Pom orzu, drudzy wycofali się do Człopy. W ładzę objęła dy
nastia  W ittelsbachów . Gryfici, wspierani siłą  z Nowej Marchii, stali się 
teraz natu ralnym  sojusznikiem króla polskiego, W ładysław a Łokietka. 
Wedlowie w 1324 roku przeszli na stronę W ittelsbachów  i przystąpili do 
wojny z Pom orzanam i, nie zwracając uwagi na los ich pomorskich lenn.26

Podobną postawę mogli wymusić na Hagenach, ale w latach 1322-32 
słyszymy o Henningu w Jasionowie i Nowielinie, enklawach brandenbur
skich położonych na Pom orzu.27

Zaprowadzanie spokoju w Nowej Marchii trw ało do 1330 roku. Mo
gli wreszcie Ostenowie osiąść w Drezdenku, a resztę oponentów objął 
układ gorzowski z 1331 roku.28 Hagenowie do swoich posiadłości na  ziemi 
choszczeóskiej mogli wrócić najpóźniej w 1333 roku. W czerwcu tegoż 
roku samodzielne rządy w państwie ob jął m argrab ia Ludwik, którem u 
zależało na naw iązaniu dobrych stosunków z sąsiadam i. 28 czerwca w Li
pianach podpisał rozejm z książętam i szczecińskimi O ttonem  I i Barni
mem III, a 25 lipca zawarto podobny układ z Polską.29 W układzie 
przewidziano, że „rycerze, którzy w czasie wojny utracili swoje lenna, 
m ają je  zgodnie z posiadanym i upraw nieniam i odzyskać.”30 Teraz ostatn i 
przeciwnicy sk ład a ją  broń. Latem  8 lipca 1333 roku w Choszcznie skła
dają hołd m argrabiem u Ludwikowi Wedlowie ze Złocieńca, Świdwina 
i Krzywnicy.31 Hagenowie także już są w swoich dobrach. W 1333 roku 
w swojej siedzibie „in villa Crantzin” był rycerz Henning. Jesiennią, 25 li
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stopada, przebywał w klasztorze bierzwnickim, gdzie był świadkim zapi
sów na rzecz cystersów ze strony rycerza Ludwika Hasselowa z Rakowa.32

Jest to jednocześnie osta tn ia  inform acja o tym  rycerzu. Henning von 
Hagen zm arł między 25 listopada 1333 a 13 m aja  1337 roku, kiedy to 
lennami dysponują już jego syn i b ra t.33

Na Pomorzu słyszymy wówczas o Eberhardzie „de Indagine” , rajcy 
trzebiatow skim  w 1336 roku, i o Janie von Hagen, opacie w Eldenie.34 
Hagenowie z K rzęcina byli spokrewnieni z wielkopolskim rodem Bojti- 
nów herbu Drogosław. Dokumenty tylko raz wymieniły stopień pokre
wieństwa pomiędzy dwoma ich przedstawicielam i. W 1347 roku m argra
bia, nadając lenno Hińczy Bojtinowi, określił go term inem  „avunculus” 
w stosunku do O tto n a  Hagena z R adunia i Krzęcina.35 Pierwszy z nich 
był bratem  lub synem Jak u b a  B ojtina, a drugi -  synem  Henninga Ha
gena.

„Avunculus” może znaczyć tyle co „spokrewniony” , zazwyczaj jed
nak przyjm uje się, że odnosi się do wuja, ewentualnie do krewnego ze 
strony m atki -  kuzyna lub powinowatego, w tym  także krewnego zwią
zanego z czyjąś siostrą .36 E. R ym ar opowiada się za określeniem „wuj” , 
ewentualnie za „kuzynem” w tym  konkretnym  przypadku.37 P. v. Nie- 
ssen jest za „wujem” lub „stryjem ” O ttona  H agena.38 Niewykluczone, 
że chodzi tu ta j jednak  o wuja. Przypuszczalnie żoną Henninga Hagena 
była  nieznana z im ienia córka Jakuba B ojtina. Jeżeli tak  było, to  od 
razu nasuwa się pytanie, kiedy zawarcie takiego związku było możliwe? 
W  1337 roku O tton  znajdował się pod opieką s try ja  Henczekina, wtedy 
seniora rodu, i nie był chyba w zaawansowanym wieku.39 Jeszcze w 1344 
roku O tton był gierm kiem .40 Hipotetycznie urodziny tego Hagena kładę 
na la ta  1315-1320, bliżej jednak tej drugiej daty. Przem awiałoby za nią 
imię Hagena, który wyraźnie o trzym ał je  na cześć księcia szczecińskiego, 
a ten -  jak  wiemy -  28 lipca 1320 roku odwiedził w Laskowie Henninga 
i Henryka Hagenów.41

To założenie pozwala z kolei na wyznaczenie term inu zawarcia ewen
tualnego związku małżeńskiego pomiędzy ojcem  O tto n a  Hagena a Boj- 
tinów ną najpóźniej na przełom 1319/1320 roku. Zbiegł się on z okresem, 
kiedy Henning Hagen wraz z Jakubem  B ojtinem  znaleźli się w stronnic
twie księcia W arcisława IV.42

O tton  Hagen był związany z linią Wedlów ze stargardzkiej Krzy
wicy (Uchtenchagen). Przedstawicielowi tej linii, Arnoldowi z Recza (de 
Retz), znanem u potem  (1343) wójtowi w okręgu m yśliborskim, przeka
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zał podczas pobytu w Choszcznie 6 łanów swoich w R aduniu .43 Ten sam  
Hagen posiadał jeszcze lenna w Krzęcinie, Sławęcinie i Zeńsku. Lenno 
w Raduniu nadal m alało. W 1344 roku O tton odsprzedał tu ta j dalszych 
kilka (4) łanów mieszczanom choszczeńskim.44 Świadkiem tej czynno
ści był Hińcza Bojtin. W  1347 roku (16 grudnia) m argrabia pozwolił 
przekazać Bojtinowi, krewnemu („avunculus” ) O ttona  Hagena, 6 łanów 
w Krzęcinie wraz z siedzibą w R aduniu i całością jego lenna.45

Hińcza m iał także zagwarantowane prawa do dziedziczenia innych 
lenn Hagena. W  1358 roku O tton  Hagen za pozwoleniem swojego spad
kobiercy, Hińczy B ojtina, sprzedał 9 łanów w Raduniu koło jezior D iabel
skiego i Grodowego. Jako rekom pensatę Bojtin o trzym ał 300 grzywien. 
Transakcję Hagena zatwierdził 5 listopada Wedegon v. Wedel.46 O O t
tonie już więcej nie słyszymy, może zm arł w 1358/59 roku, skoro jego 
lennami zarządza spadkobierca.

W  1359 roku, przy sprzedaży na rzecz Choszczna 3 łanów w R adu
niu przez Hińczę B ojtina, w gronie świadków,,, przeważnie Bojtinów ” , 
w ystąpił M ikołaj-syn O tto n a  H agena.47

O sta tn ią  transakcją zaw artą pomiędzy przedstawicielam i dwóch spo
krewnionych rodów by ła  sprzedaż bedy posiadanej przez Bojtinów 
w Żeńsku (1373). Za 200 marek nabył ją  G erard v. Hagen.48

Na Pomorzu Hagenowie posiadali mniejszy kompleks dóbr niż w No
wej Marchii. Położony w pomorskiej ziemi pyrzyckiej Nowielin był 
właściwie enklawą brandenburską. T u ta j Hagenowie posiadali warowny 
dwór, spełniający rolę bazy wypadowej w kierunku Pyrzyc.49 W  1369 
roku mieszkaniec Choszczna Jenek von Hagen wraz z B artłom ie
jem  von Brederlow przekazali 4 łany położone w Nowielinie joanni- 
tom  z Choszczna.50 Ten sam  Hagen posiadał Jesionowo, gdzie ko
lejnych 5 swoich łanów przeznaczył w 1373 roku dla kościoła NM P 
w Pyrzycach.51 Za potom stw o Henczekina uważam rycerzy z Laskowa 
i Brzeziny: Teodoryka (VI), M arkw arda (V), Henninga (III) i ich siostrę 
Gertrudę, k tóra dziedziczyła swoje imię po m atce.52

G ertruda przed 1348 rokiem została żoną P io tra  v. Schultebolte. Jej 
mąż przejął w posagu 8 łanów w Laskowie. Posiadał je  już w 1348 roku .53 
W późniejszym czasie z nieznanych powodów wybuchł spór pomiędzy 
nim a braćm i żony. W  1350 roku zmuszono braci Teodoryka i M arkw arda 
Hagenów do przekazania zakonnikom z Bierzwnika 12 łanów ze swojej 
części we wsi Laskowo. W ójt nowomarchijski przeznaczył na razie 4 łany
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dla mnichów, a 8 d la  krewniaka i jego żony. Po śmierci G ertrudy  i jej 
męża łany te  m iały przejść n a  własność klasztoru bierzwnickiego.54

P io tr nie zastosował się do umowy, skoro w 1358 roku sprzedał po
siadane łany w Laskowie m iastu C hojnie.55

Sąsiednia Brzezina należała w latach 1350-60 do Henninga (III) v. Ha
gen, lennika cystersów kołbackich.56

W  okolicach Choszczna posiadali dobra bracia M ikołaj i Janek, sy
nowie O ttona  z R adun ia  i Krzęcina. Do nich należało 10 łanów w Zeń- 
sku, z których 8 sprzedali za 160 m arek grzywien sołtysowi choszczeń- 
skiemu Mateuszowi Heinsbergowi i radzie m iasta  Choszczna. Świadkiem 
tej transakcji był mieszczanin choszczeński Ludwik de H agen.57 W  1373 
roku bedę w tej wsi m iał G erard von Hagen, k tórą powiększył o część 
należącą do B ojtinów .58 S iostra G erarda -  K unegunda -  by ła  m niszką 
w klasztorze w Pełczycach. 21 lipca 1375 roku o trzym ała od b ra ta  2 łany 
z ojcowizny z Żeńska.59

Po trzeciej generacji Hagenów wypadnie nam  zaliczyć B erndta, wspo
m nianego w Choszcznie w 1380 roku (potom ek Ludwika ?), rycerza Mel
chiora (wsp. 1372) i Bolte (wsp. 1372-1392) oraz G otfryda II (wsp. 1380- 
-1388) z Liineburga, syna nowomarchijskiego rycerza G otfryda I (wsp. 
1350).60

C zw artą generację Hagenów reprezentują bracia M arkward (VI) i Lu
dwik (II), którzy w 1392 roku posiadali -  wraz z Bolte v. d. Hagen -  
praw a do m łyna koło B arlinka.61 W  1400 roku należały do nich liczne 
lenna na Pomorzu i w Nowej Marchii, tj. R aduń, Krzęcin, Żeńsko koło 
Choszczna, Sulinierz i R adzim  koło M yśliborza oraz Laskowo, Brzezina
1 Nowielin w ziemi pyrzyckiej.62 W 1400 roku M arkward z Sulimierza 
sprzedał swoje lenno w Brzezinie cystersom kołbackim  za 600 grzywien, 
z zachowaniem praw do dożywocia dla żony b ra ta , Ludwika.63 Praw 
dopodobnie ta  odpraw a (wdowa?) została zniszczona podczas najazdu 
Pom orzan w latach 1411-14.64

W  R aduniu lennem  nadal zarządzała linia wywodząca się od Hen
ninga II. Syn O ttona , M ikołaj, 5 kw ietnia 1405 roku przekazał m iastu 
Choszczno, za 25 m arek, swoją rentę z karczmy w tej wsi w wysokości
2 funtów .65 W rok potem , 19 m aja, sprzedał m iastu posiadane lenno soł
tysie w Klasztornem  koło Bierz winka oraz 6 swoich łanów w R aduniu .66

W  początkach XV wieku posiadłości Hagenów ucierpiały wskutek na
jazdów polsko-pomorskich. W  czasie walk mógł zginąć Johan  (fl4 1 0 ).67
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W latach 1411-14 zniszczono posiadłości Hanusza Hagena oraz Krzęcin
-  siedzibę M arkwarda, Hansa (braci?) i jeszcze jednego M arkwarda. La
tem 1417 roku w ójt Nowej Marchii informował wielkiego m istrza, iż od 
najazdu polskiego starosty, A rnolda v. d. Borne (Brodzkiego), ucierpiały 
ponownie posiadłości Hanusza H agena.68

Hans i Hanusz to  zapewne ten sam  rycerz z Krzęcina, odnotowany 
w gronie rycerzy nowomarchijskich z okolic Choszczna w 1433, potem  od 
1455 do 1458 roku.69 W tym  sam ym  1458 roku wymieniono obok Hansa 
jeszcze G erarda H agena.70 W Nowielinie w 1445 roku swoją siedzibę 
miał nadal M arkward, a w 1499 -  Jerzy v. d. Hagen.70 Może to  ten sam  
rycerz, którego odnotow ano tu ta j jeszcze w 1540 roku.71 W  Choszcznie 
Hagenowie mieszkali do początków XVII w.72

Pomorsko-nowomarchijska linia Hagenów używ ała w herbie półksię
życa odwróconego barkiem  w lewo, przestrzelonego s trza łą  pomiędzy 
gwiazdami. N ajstarsza pieczęć z 1540 roku ujaw nia w godle średnio
wiecznym Hagenów tylko przestrzelony s trza łą  księżyc, bez gwiazd. Opie
rając się na późniejszych herbarzach możemy odtworzyć herb w bar
wach: w polu b łękitnym  srebrny księżyc, przestrzelony z ło tą  lub czer
woną strza łą .73 Jest to  herb pod względem barw  i symboli bardzo po
dobny do polskiego herbu Drogosław, takiego jak i był używany przez 
rodzinę B ojtinów .74 Z powyższego m ateria łu  wynika, że więzi rodzinne 
zadzierzgnięte pom iędzy B ojtinam i, odłam em  wielkopolskich Drogosła- 
wiców, a niemieckim rodem  von dem Hagen przejawiły się w trzech 
płaszczyznach. Po pierwsze -  wzajem nie dziedziczono dobra lub sprze
dawano je  tylko w obrębie krewnych. Transakcje takie m iały miejsce 
między 1347 a 1373 rokiem i objęły one trzy pokolenia. Przedstawiciele 
obu rodzin razem  zamieszkiwali w Krzęcinie, R aduniu  i Zeńsku. Trochę 
mniej pokrewieństwo zaznaczyło się w imiennictwie. Możne pod wpły
wem Bojtinów Hagenowie przyjęli m iano Janka  (Janeckin), a  Bojtinowie 
pod wpływem Hagenów-imiona Henning i H enryk?75 Wreszcie po trzecie
-  związek rodzinny doprowadził do upodobnienia się herbów obu rodzin. 
Był on w obu przypadkach Drogosławem.76



Nowa Marchia w I połowie XIV w.





Herby spokrewnionych rodzin v. Bojtin i v. d. Hagen 
w średniowieczu



Herb rodziny von dem Hagen od XVII wieku





Tablica genealogiczna: Pokrewieństwo Hagenów i Bojtinów

Teodory k 
"de Indagine" 
(von Hagen) 
wsp. 1291

Jakub z Bytynia 
"von Bojtin" 

wsp. w Nowej Marchii 
w l. 1315-1319(23?), 

sędzia kaliski 
1323-1330,+1330/1331

Henning II 
de Indagine 
z Krzęcina,Radunia, 
Boguszyna, Sławęcina, 
Laskowa, Jesinowa, 
Nowielina, wsp. 1313-1333, 
+przed 13 V 1337 r.

N.N.
(córka)

Hińcza 
v. Bojtin 

wsp. 1344- 
1359 w Krzę

cinie, Raduniu 
"avunculus" 

Ottona v. 
Hagena .

I
v

Wisław 
v. Bojtin 

wsp. 1356 
-59 w Ra

duniu

Otto v. d. Hagen 
wsp. 1337-58, 

z Krzęcina i Radunia

Bojtinowie z Żeń
ska, Krzęcina, 
Choszczna i Granowa 
(do pocz. XVII w.)

Mikołaj 
v Bojtin 

wsp. 1356 
w Raduniu
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