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Wstęp
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wypisy źródłowe, literaturowe oraz tezy,  mają 

stanowić przyczynek do opracowania szczegółowej  historii  i  genealogii  rodu Hurczynów herbu 
Kruposiej.  Historia  poszczególnych  osób,  jak  i  całych  rodzin  jest  niezwykle  interesująca,  co 
potwierdzają  liczne  wypisy  do  biogramów.  Dotychczasowy  brak  opracowań  dotyczących  tej 
rodziny,  jak również trudny dostęp do źródeł znacznie utrudnia opracowanie spójnej  historii  na 
miarę  monografii.  Z  pewnością  nie  będzie  to  zadanie  łatwe  i  wymagać  będzie  jeszcze  wielu 
kwerend i lat pracy archiwalno-historycznej. Największy ciężar tej pracy spoczywa na członkach 
Klubu Rodu Hurczynów, z którymi autor koresponduje od 2008 r.  a którzy niestrudzenie od lat 
poszukują  okruchów  przeszłości.  Tematyka  jak  i  obszar  poszukiwań  są  niezwykle  bliskie 
poszukiwaniom prowadzonym przez autora w zakresie własnej rodziny. Kontakt nawiązał Pan Igor 
Hurczyn, który za pośrednictwem strony genealogicznej Klubu Rodu Netczuków poprosił o pomoc 
w  nawiązaniu  znajomości  z  polskimi  Hurczynami.  W  efekcie  powstało  pierwsze  ogólne 
opracowanie,  które  po  latach  mam  przyjemność  możliwie  szczegółowo  uzupełnić  nowymi 
informacjami  z  postępującej  digitalizacji  i  opracowywania  zasobów  archiwów  polskich  w 
dziedzinie historii rodziny. Niniejszy tekst ma na celu możliwie szerokie opisanie dziejów polskich 
i  litewskich Hurczynów w świetle dostępnych,  głównie w Internecie źródeł i  materiałów.  Mam 
nadzieję,  że  okaże  się  pomocny  w  określeniu  dalszych  kierunków  badań,  że  zaproponowane 
hipotezy i polemika z tezami stanowić będą zaczyn do dalszej dyskusji nie tylko nad genealogią 
Hurczynów, ale także innych bojarskich rodów dawnej  Rzeczypospolitej  o  trudnej  do ustalenia 
genezie.  Literatura  i  źródła  zostały  umieszczone  w  przypisach.  Ze  względu  na  znaczną  liczbę 
powołań źródłowych oraz niezbędną autorowi oszczędność czasu, zrezygnowano z zamieszczania 
wykazu bibliografii na końcu. Wszelkie uwagi i uzupełnienia są pożądane. 

Dla zapewnienia możliwe najlepszego zrozumienia dla czytelnika rosyjskojęzycznego autor 
przetłumaczyłem  całe  opracowanie  na  język  rosyjski.  Za  sprawdzenie  i  korektę  tłumaczenia 
dziękuję rusycystce - mojej mamie Henryce z Puszczów Netczukowej.

1. Pochodzenie społeczne Hurczynów.
Bojarzy  litewsko-ruscy  w  Wielkim  Księstwie  Litewskim  herbu  Kruposiej  (Kruposin, 

Kruposinas)1.  Herb ten nie jest wzmiankowany w heraldyce Rzeczypospolitej2.  Prawdopodobnie 
jest spadkiem po bojarskich znakach własnościowych. 

Ród  po  raz  pierwszy  został  wymieniony  w  1789  r.  w  „Wiadomościach  o  klejnocie 
szlacheckim”  Kuropatnickiego3,  potem  w  1805  r.  „Zbiórze  nazwisk  szlachty  polskiej” 
Małachowskiego4, ale w obu bez herbu. Niesiecki przywołuje wzmianki o Hurczynach z dwóch 
poprzednich  herbarzy5,  a  Boniecki  wymienia  kilku  członków  rodu  z  pisownią  nazwiska 
Hurczyn/Gurczyn również bez herbu. 

1 Litewska  Strona  Stowarzyszenia  Bojarów Litewskich,  hasło  ród  Hurczynów (Górczynów,  Gurčinas,  Hurčinas) 
herbu Kruposin (Kruposinas) (2008).

2 Herb ten i nazwisko Huryczn bardzo rzadko pojawiają się w herbarzach, patrz dalej.
3 Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, „Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie 

Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim...”, 1789, str. 38.
4 Piotr Nałęcz-Małachowski, „Zbiór nazwisk szlachty polskiej”, Lublin 1805, str. 175.
5 Kasper  Niesiecki,  „Herbarz  Polski”,  t.  11,  str.  176,  hasło:  „Hurczyn”  -  „I  o  tych  tylko  w  Kuropatnickim  i 

Małachowskim”.

Ilustracja 1: Hasło Hurczyn w „Herbarzu polskim” A. Bonieckiego, t. 8, str. 12-13.



 Hurczynowie  jako  polsko-litewski  (etn.  litewsko-ruski)  ród  do  1795  r.  poddany 
Rzeczypospolitej wylegitymował się ze szlachectwa przed rosyjską heroldią na Litwie w poł. XIX 
wieku6.  Ród  wymieniany  jest  już  w  najobszerniejszym  zbiorze  herbów  Rzeczypospolitej  w 
najnowszym i wydaniu Herbarza Polskiego, autorstwa Tadeusza Gajla: Hurczyn oraz Gurczyn herbu 
Kruposiej, rysunek herbu na str. 201 linearny bez tynktur7. Jako pierwszy, Hurczynów z herbem 
Kruposin wymienia w swoim herbarzu Uruski. Uzupełnia informacje o rodzie wraz z ich herbem 
Kruposin, ale bez pewności. Wspomina, że na Litwie ich nazwisko zapisywano też jako Gurczyn i 
Gorczyn.  Wg  niego  mieli  pochodzić  od  Gorczynów  -  rodziny  miejskiej  z  Krakowa,  z  której 
pochodził  Piotr Gorczyn,  „...słynny wierszopis  z  czasów Zygmunta III”,  autor  wierszowanych 
utworów okolicznościowych i satyrycznych8. Nie wiem jakie informacje stoją za poparciem tezy o 
krakowskim  rodowodzie  Hurczynów.  Na  podstawie  zebranych  materiałów  wydaje  się  ona 
dyskusyjna,  co szczegółowo przedstawiam dalej.  Sądzę też,  że pochodzenia  Hurczynów należy 
szukać  wśród  licznych  rusko-litewskich  rodzin  bojarskich  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego. 
Wskazuje  na  to  m.in.  etymologia  nazwiska,  przy  zachowaniu  dystansu  do  poszlak 
etymologicznych. Problem genezy rodu wymaga dalszych badań.

Możliwe, że herb nie występuje w herbarzach polskich, podobnie jak trzy tysiące innych, 
nieznanych z opisu i wyglądu, polskich herbów. W średniowiecznej Polsce z ok. 200 pierwotnie 
polskich herbów polskiego rycerstwa w drodze rozwoju, różnicowania się rodów, ich godności i 
stanowisk, w połączeniu z napływowymi czynnikami heraldycznymi powstało do XVII w. około 
6000 herbów i ich odmian i przeszło 34000 rodzin szlacheckich. Niestety z wyglądu znanych jest 
tylko nieco ponad 3000 herbów, ponad połowa polskiej szlachty w zawierusze dziejów zapomniała 
jakich herbów używała, z tego powodu część nie pieczętowała się nimi pod dokumentami i nie 
zachowały się ich ani wizerunki ani opisy. Czasem w archiwach państwowych odnajdywane są w 
toku badań heraldycznych pojedyncze egzemplarze herbów nieznanych autorom dawnych herbarzy. 
Autorzy herbarzy (poza Bonieckim i  Uruskim) nie dotarli  do informacji o herbie Hurczynów9. 
Hurczynowie  to  szlachta  I  Rzeczypospolitej  wielokrotnie  pełniąca  funkcje  urzędnicze  oraz 
występujący razem ze szlachtą w manifestach. Nie znajdują się wśród spisów polskiej szlachty w 
większości  herbarzy,  natomiast  polską  szlachtą  niewątpliwie  są.  Wspomina  o  nich  Boniecki  i 
Niesiecki odwołując się do Małachowskiego i Kuropatnickiego. Ziemianie w XIX wieku.

Wchodzili  w  związki  małżeńskie  ze  szlachtą  kresową  na  Litwie  (Kownieńszczyzna)10.
Między innymi są spowinowaceni z Jerzym Żenkiwiczem11, absolwentem Politechniki Gdańskiej i 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, zastępcą 
kierownika  Uczelnianego  Centrum  Informatycznego  (byłego  dyrektora  Ogólnouczelnianego 
Ośrodka  Obliczeniowego,  później  Uniwersyteckiego  Centrum  Technologii  Sieciowych  UMK). 
Pracuje on w uczelni od 1977 r. Jest Autorem książki „Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania 
z Polską”. Jego ród jest spokrewniony z wieloma rodami kresowymi z Litwy, z których niektóre 
sięgają Unii Horodelskiej.

2. Pochodzenie etniczne Hurczynów
Litewsko-ruskie (>litewskie)12. Ale w toku historii przywiązani silnie do Rzeczypospolitej, 

potem do Polski, czemu dawali wyraz w XX wieku w I i II wojnie światowej. Chwalebnie zapisali 

6 Gurczynowie // „Słownik Encyklopedyczny Brokhauza i Efrona: w 86 tomach”, Rosja, Sankt-Petersburg, 1890-
1907, t. IXa, str. 917, źródło: 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%
B8%D0%BD%D1%8B (07.2014)

7 Tadeusz Gajl, „Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku”, Gdańsk 2011, str. 482, 486.
8 Seweryn uruski, „Rodzina. Herbarz szlachty polskiej”, t. 5, str. 236.
9 Piotr Nałęcz-Małachowski, „Zbiór nazwisk szlachty polskiej”, Lublin 1805, str. 175.
10 Jerzy Żenkiewicz, „Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską”, hasło” rodzina „Hurczynów”, źródło:

http://glos.umk.pl/2001/09/litwa.html (2008).
11 Wojciech Streich, „Głos Uczelni”, Wywiad z Jerzym Żenkiewiczem, hasło” rodzina „Hurczynów”, źródło: 

http://glos.umk.pl/2001/09/litwa.html (2008).
12 Litewska  Strona  Stowarzyszenia  Bojarów Litewskich,  hasło  ród  Hurczynów (Górczynów,  Gurčinas,  Hurčinas) 

herbu Kruposin (Kruposinas) (2008).



się w historii II Rzeczypospolitej (1918-1939).
Współcześnie  zamieszkują  głównie  Rosję,  Ukrainę,  Białoruś,  Litwę,  Polskę  i  USA. 

Pochodzenie  etniczne  trudne  do  określenia,  ze  względu  na  wieloetniczny  charakter  Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i państwa polsko-litewskiego.

3. Etymologia nazwiska
Nazwisko Hurczyn skonstruowane jest z tematu Hur(cz)-/Gur(cz)- (zapewne Hurk-/Gurk-) 

oraz końcówki -yn/-in. Taka konstrukcja może świadczyć o patronimicznym rodowodzie nazwiska 
od  imienia  lub  przezwiska  ojca,  którego  dziecko  nazywano  Hurczynem/Gurczynem.  Nazwisko 
pochodzić  może  od  imienia  Hurko/Gurko,  które  funkcjonowało  jak  nazwisko  kilku  rodów 
bojarskich. Może być ono pochodzenia zarówno słowiańskiego jak i litewskiego. Forma Hurczyn 
jest dzierżawcza i odpowiada na pytanie czyj? Hurczyn to po prostu syn Hurki albo Hurczy (k>cz, 
możliwe polskie pochodzenie).

Analogicznie, niezależnie od siebie na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski powstały 
nazwiska licznych niespokrewnionych ze sobą rodzin, różnego stanu społecznego i narodowości 
tworzone od imienia Hurko (pierwsza wzmianka w 1429 r.) albo Hurcz Są to m.in. Hurko (jako 
nazwisko),  Huryk,  Huryn,  Hurczyk,  Hurkiewicz,  Hurkow,  Hurkin,  Hurczuk  (analogicznie 
Netczuk/Netyczuk/Natczuk  od  imienia  Naczko/Natko,  Neczko/Netko,  podobnie  jak  litewscy 
bojarzy Naczko>Natko h. Doliwa - cz>t).  Nie wiadomo czy jest związek między Hurczynami a 
rusko-litewskimi rodami Hurków herbu własnego i pogoń litewska.

Możliwe jest  też  pochodzenie  nazwiska  Hurczyn  od  starodawnego cerkiewnego imienia 
Huryj/Guryj,  występującego  w  kościele  prawosławnym  wschodniej  słowiańszczyzny.  Imię  to 
pochodzi  z  hebrajskiego  „gur”,  tzn.  „mały  lew”13 i  przeniknęło  najprawdopodobniej  z  Biblii.  

Ewentualnie nazwisko Hurczyn pochodzić może od przezwiska urobionego od  gwarowego 
staropolskiego  „hurkać”,  tzn.  huczeć,  stukać.  Słownik  etymologiczny  nazwisk  polskich  datuje 
pierwszą wzmiankę źródłową na 1644 r.14

Nazwisko Hurczyn/Gurczyn może pochodzić także od nazwy miejscowej, np. dóbr którymi 
władali je noszący, np. wieś Górczyn15. Istnieje także dawny majątek Hurczyny cztery kilometry od 
Porozowa, dziś w obwodzie grodzieńskim, powiecie wołkowyskim na Białorusi16.  Nie wiadomo 
jaki jest związek tej wsi z rodem Hurczynów, czy zbieżność nazw rodu i wsi to tylko etymologiczny 
przypadek? Z pewnością od Górczyna pod Poznaniem nazwisko wzięli Krakowscy Górczynowie 
vel Górczyńscy o czym dalej.

4. Hurczynowie w Historii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1385-1569)
Bojarzy  litewsko-ruscy  spowinowaceni  z  rodem  bojarskim  Wojszwiłłów  herbu  Kot 

Morski17.  Ród  bojarski,  który  prawdopodobnie  nie  przystąpił  do  Unii  Horodelskiej,  ponieważ 

13 http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=44&sub=776 (07.2014).
14 Zobacz  też:  Kazimierz  Rymut,  „Nazwiska  Polaków.  Słownik  historyczno  -  etymologiczny”,  Instytut  Języka 

Polskiego  PAN,  Kraków 1999;  Kazimierz  Rymut,  „Nazwiska  Polaków.  Słownik  historyczno  -  etymologiczny, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2001; Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich 
nazw  osobowych.  Odmiejscowe  nazwy osobowe”,  Instytut  Języka  Polskiego  PAN,  Kraków  1997;  Aleksandra 
Cieślikowa,  „Słownik  etymologiczno-motywacyjny  staropolskich  nazw  osobowych.  Odapelatywne  nazwy 
osobowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000; Maria Malec, „Słownik 
etymologiczno-motywacyjny  staropolskich  nazw  osobowych.  Nazwy osobowe  pochodzenia  chrześcijańskiego”, 
Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995.

15 „Piotr Górczyn kanonik krakowski i jego synowcowie - właściciele sołectwa w Górczynie (cztery łany), zawierają 
zawierają  z  miastem  Poznaniem  ugodę,  iż  po  postanowieniu  najbliższego  Trybunału  Piotrkowskiego  i  po 
otrzymaniu 800 złp ustąpią z tego dziedzictwa, które było tylko dzierżawą. Plamy wyciśnięte pieczęcie miasta i dwa 
gmerki Piotra Górczyna; Podpisy: Dominus Petrus Gorczyn canonicus Cracoviensis, Sebastian Janeczek burmistrz 
poznański,  Paulus Joannis  filius Gorczyński  nomine suo et  fratris  sui  Paulis Tome filii”,  Poznań 12.10.1609, 
oai:www.wbc.poznan.pl:14110,  źródło:   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=14110&from=FBC 
(07.2014).

16 Witold  Kapryza,  „Ziemia  Wołkowyska”,  t  IV,  str.  129,  źródło:  http://foto.volkovysk.by/wp-
content/uploads/karpyza4.pdf (07.2014).

17 Litewska  Strona  Stowarzyszenia  Bojarów Litewskich,  hasło  ród  Hurczynów (Górczynów,  Gurčinas,  Hurčinas) 



pozostał przy wyznaniu prawosławnym. (Większość drobnych rodów bojarskich (m.in. protoplaści 
Netczukó)  nie  zostały  uznane  za  szlacheckie  w Rzeczpospolitej,  natomiast  zachowały wolność 
osobistą i prawo do posiadania ziemi na własność o ile nie spadli do niższych stanów).

Później szlachectwo Hurczynów zostało uznane podobnie jak wielu innych prawosławnych 
rodów  bojarskich.  Do  powstania  Rzeczypospolitej  w  1569  r.  mieszkali  w  Wielkim  Księstwie 
Litewskim. Potem na Wileńszczyźnie i Kownieńszczyźnie.

Nie ma też pewności czy Najprawdopodobniej litewsko-ruscy Hurczynowie/Gurczynowie 
herbu Kruposiej w ogóle nie są spokrewnieni z Górczynami z terenu wielkopolski (Górczyn pod 
Poznaniem) i małopolski (Kraków) wzmiankowanymi w XVII-XVIII w. jak to sugeruje Uruski. 
Chodzi  tu,  m.in.  o  Piotra Gorczyna  z Krakowa (ok.  1546-1616),  autora m.in.  „Zelusa  korony 
polskiej  na  złe  dzisiejsze  obyczaje”  (1616  r.),  którego  autor  „Rodziny...”  wymienia  pod 
Hurczynami. Tenże Piotr jest zapewne tożsamy z Piotrem Gorczynem, kanonikiem krakowskim18, 
dziekanem Wydziału Filologicznego Akademii Krakowskiej 1582 r, trzynastokrotnym jej rektorem, 
profesorem  prawa  rzymskiego  i  kanonicznego  (pochowany  w  katedrze  wawelskiej  gdzie  jest 
zachowane  jego  epitafium)19,  właścicielem  wspomnianego  wyżej  sołectwa  w  Górczynie  pod 
Poznaniem, razem z jego bratankami:  Pawłem synem Jana Gorczyńskiego  oraz  Pawłem synem 
Tomasza, brata tegoż Jana20. Piotr „wikariusz przy katedrze poznańskiej, wytoczył miastu proces o 
część wsi Górczyn”21, wspominany jest w wielu źródłach epoki o czym szerzej w literaturze22. Do 
jego rodziny należy też Jan Aleksander Gorczyn, zwany Gorczyńskim (ur. ok. 1618 w Krakowie, 
zm.  po  1695)  –  „polski  drukarz,  wydawca,  rytownik,  sztycharz,  pisarz  dewocyjno-religijny, 
matematyk,  heraldyk  i  kompozytor.  Wg  Wikipedii,  na  podstawie  zachowanych  źródeł 
historycznych  był  „synem Urszuli  i  Piotra,  mieszczanina  (!)  ze  wsi  Gorczyn  pod  Poznaniem 
(wspomniane już sołectwo), który pierwotnie nosił nazwisko  Ulanowski  (!).  Studiował od roku 
1634 na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej, nie kończąc jednak studiów. W Krakowie posiadał 
własny dom, prowadził księgarnię i wkrótce rozpoczął działalność jako drukarz. Zajmował się także 
sztycharstwem.  Od  roku  1647  był  żonaty  z  Dorotą,  prawdopodobnie  córką  Jakuba  Celesty. 
Kilkakrotnie,  głównie  w  sprawach  edytorskich,  stawał  przed  sądem krakowskim jako  powód i 
pozwany. Przebywał 15 miesięcy w więzieniu za długi (od lutego 1683 do kwietnia 1684). Zmarł 
po roku 1695”23. Z powyższego wynika, że zarówno Piotr Górczyn, kanonik krakowski i pisarz, 
jak i  zapewne jego krewni,  wspomniani wyżej bratankowie oraz  Piotr  z żoną Urszulą i  synem 
Janem Aleksandrem, drukarzem, pochodzili z Górczyna pod Poznaniem, gdzie posiadali sołectwo, 
jako  dzierżawę o  którą  się  procesowali.  Rodzina  ta  pierwotnie  nosiła  nazwisko  Ulanowski  i  z 
Hurczynami herbu Kruposiej nie ma nic wspólnego, jak to proponował Uruski.

5. Hurczynowie w Historii I Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej (1569-1795)
Uruski wspomina wyżej opisanego Piotra Gorczyna, którego jak dowiodłem powyżej nie 

herbu Kruposin (Kruposinas) (2008).
18 http://www.luborzyca.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=56&limitstart=1 (07.2014).
19 Janusz Sondel, „Kariera uniwersytecka jako sposób awansu społecznego w dawnej Polsce” [w:], Krakowskie studia 

z historii państwa i prawa, tom 3, red. Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła, Wydawnictwo UJ, 2010, 
str.  211,  źródło: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAC&url=
http%3A%2F%2Fwww.ejournals.eu%2Fpliki%2Fart%2F1796%2F&ei=FhDoU4rdKoqG4gS0zIHIAQ&usg=AFQj
CNF-j1D97nLc8zbJGksnLr5B6drnnA (07.2014).

20 „Piotr Górczyn kanonik krakowski...”.
21 http://poznan.wikia.com/wiki/1600 (07.2014).
22 m.in.:  Kasper  Cichocki,  „Do  P.  Gorczyna  (Gorczyńskiego)”,  Kraków  lub  Wilno,  1572-  1574,  źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasper_Cichocki (07.2014).,  B. Przybyszewski, Piotr z Gorczyna. [w:] „Polski słownik 
biograficzny”, t.  26,  pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław 1981, str.  401–402; Z. Pietrzyk, „Poczet rektorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000”, Kraków 2000, str. 158; Z. Pietrzyk, „Wykształceni synowie chłopscy w 
Małopolsce  w  epoce  późnego  Odrodzenia”,  Kraków  1993,  str.  165–169;  H.  Barycz,  „Historia  Szkół 
Nowodworskich…”,  str.  54,  cytowania  za:  Tomasz  Graff,  „Wokół  staropolskich  fundacji  i benefaktorów Szkół 
Nowodworskich  w  Krakowie”,  [w:]  Folia  Historica  Cracoviensia,  vol.  XIX,  2013,  str.  1590-160,  źródło: 
http://upjp2.edu.pl/download/fh2013_8.pdf (07.2014).

23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Aleksander_Gorczyn (07.2014).



należy wiązać z rodem Hurczynów. Wymienia też:
1. Mateusza Hurczyna - który podpisał podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r.

2. Potomstwo Michała,  syna  Hieronima, a mianowicie:  Antoni i Michał,  synowie  Antoniego, 
Bolesław syn Franciszka, Aleksander, syn Ignacego.
Wspomina także „...innych wylegitymowanych w cesarstwie 1847 r. i zapisanych do ksiąg szlachty 
guberni kowieńskiej”24. Należy dodać, że Mateusz i potomstwo Hieronima zamieszkują Litwę, nie 
zaś Kraków, jak wspomniany Piotr.

Hurczynowie  wymienieni  w  1805  r.  w  spisie  nazwisk  szlachty  polskiej  ale  bez  herbu, 
ponieważ najprawdopodobniej rzadko się nim podpisywali25. Ze względu na małą liczebność mało 
znaczący ród nie odnotowany w większych herbarzach. Boniecki wymienia trzech członków tego 
rodu26.  Są to:
1. Teofil Hurczyn – zawarł 1664 r. ugodę z Zawadzkim w Bełzie (Akta Grodzkie Bełskie, 75 f. 
341). Tereny 

2. Mateusz Hurczyn – wspomniany u Uruskiego (Volumina Legum. Petersburg 1859 r. (wydanie 
Ohryżki) Tomy VIII i IX wydane w Krakowie 1889 r.).

3. Józef Gurczyn – chorąży powiatu kroskiego, podpisał 1786 r. uchwały sejmiku żmudzkiego.

6. Hurczynowie na terenie Polski i Litwy w okresie rozbiorów I Rzeczypospolitej (1795-
1918/1920)

1. Aleksander Hurczyn – 1782-20.02.1857, ksiądz rzymskokatolicki w XIX wieku w Balingródku 
(Litwa), w latach 1847-1848 wikary w parafii w Korkożyszkach27 28. 
Pochowany na cmentarzu Stara Rossa w Wilnie, inskrypcja nagrobna: „Xiądz Proboszcz Hurczyn 
Aleksander,  1782-20.02.1857,  Przez  wdzięczność  na  wieczną  pamięć  jako  Opiekunowi  i 
dobroczyńcy swojemu...”29. 

2. Hurczynowie w miejscowości Kielmy w XVIII-XIX w., akta małżeństw30:
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz.  

matki
Imię Nazwisko Naz.  

matki
Miejscowość Uwagi Dodał

1 1837 35 Wincenty Doweyko Aniela Hurczyn Kielmy
2 1798 Felicjan Hurczyn Franciszka Dapkiewicz Kielmy

3 1827 Franciszek Hurczyn Barbara 
Józefa Baranowska Kielmy

4 1801 Jan Hurczyn Marianna Jawtok Kielmy

5 1841 22 Julian Porwanecki Róża Minelg Vel 
Hurczyn Kielmy

3. NN. Hurczyn (*ca.1810-?) 
x NN. Mintowt-Czyż z Woronny herbu Godziemba (*ca.1820-?) - córka Mateusza Mintowt-Czyża 

24 Seweryn uruski, „Rodzina. Herbarz szlachty polskiej”, t. 5, str. 236.
25 Piotr Nałęcz-Małachowski, „Zbiór nazwisk szlachty polskiej”, Lublin 1805, str. 175.
26 Adam Boniecki, „Herbarz Polski”, t. 8, str. 12, hasło: „Hurczyn”.
27 Mirosław Gajewski, „Nasze podwileńskie ojczyzny”, Wydawnictwo „Czas”, źródło:

http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/programy/nasze_podwilenskie_ojczyzn.pdf, 
http://archiwum2000.tripod.com/457/balin.html, 
http://archiwum2000.tripod.com/479/gajews.html (2008).

28 Mirosław Gajewski, „Nasze podwileńskie ojczyzny”, Wydawnictwo Czas,  źródło: 
http://www.pogon.lt/Fundacja/Biblioteka/Podwil_ojczyzn.html (07.2014).

29 www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=181&t=22171 (07.2014).
30 Genateka PTG, 

http://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&search_lastname=hurczyn&search_lastname2=&from_d
ate=&to_date=&exac=1&rid=S&w=23lt (07.2014).



z Woronny herbu Godziemba (*ca.1780-?) i Teresy Kostki (*ca.1790-?)31.

4. Jadwiga Hurczyn herbu Kruposiej (*ca.1850-?) 
x Mieczysław Kontowt herbu Pomian (*ca.1840-?)

> Waleria Kontowt herbu Pomian (1879-1955)
x Władysław Karol Kazimierz baron Bystram z Radlina herbu Tarnawa (1874-1926)

>Maria baronowa Bystram z Radlina herbu Tarnawa (1911-1977)
(więcej na stronie źródłowej)32.

Hurczyn Jadwiga Kontowtowa 1831-19.05.1886, Widziszki – Vidiškiai, inskrypcja nagrobna:
„W kwiecie dni Twoich, Żono kochana 
Poszłaś w krainę wieczności 
Przyjąć nagrodę u tronu Pana 
Za cnoty wiary, nadziei, miłości. 
Przyjm dziś łzą naszą 
Na wieczności progu 
Najdroższa dla nas 
Spoczywaj w Bogu.”
data: wg stanu w 2012
miejsce: Widziszki - Vidiškiai 
rodzice: bd.
Mieczysław Kontowt 17.VIII.1841-6.IV.1928 15
Zygmunt Kontowt zm. 2.II. 186933.

5. Anna Godlewska herbu Gozdawa (*ca.1850-?)
x Michał Hurczyn 34.

6. M. Hurczyn – ziemianin polski na Litwie (w latach 1864-1904)35.

7. J. Hurczyn – ziemianin polski na Litwie (w l. 1864-1904)36.

8.  Michał  Hurczyn –  (12.01.1897-1944)  porucznik,  kawaler  Oredru  Virtutti  Militari  za  wojnę 
polsko-bolszewicką 1918-1920, 41 SPP-Virtuti Militari V klasy, Urząd Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego – Okręg 837. 
Michał  Hurczyn –  major,  urodzony  12.01.1897  r.  W  Szwendrach  (Szwendry)  na 
Kownieńszczyźnie  (Kowno,  Litwa).  Zamordowany  przez  NKWD  w  Kozielsku-Starobielsku  w 
1940 r.38. 

31 Adam Boniecki, „Herbarz Polski”, t. 4, str. 47, hasło: „córka Mateusza Czyża herbu Godziemba wyszła za Hurczyna 
(XIX w.)”.  Porównaj:  Hurczynowie wśród potomków uczestników Sejmu Wielkiego, hasło:  „Hurczyn”,  źródło: 
http://www.sejm-wielki.pl/b.php?o=4.87.124  (2008).  Sejm Wielki:  „(...)  W dniach 07.10.1788 i  16.12.1790 nasi 
przodkowie — posłowie i senatorowie Sejmu Wielkiego — podpisali  w Sejmie „Akt konfederacyi  generalnej”. 
Ślubowali, że o wszystkim będą decydować większością (per pluralitatem). Owa większość 03.05.1791 uchwaliła 
Ustawę Rządową. Jak w każdym demokratycznym parlamencie część z nich głosowała przeciw, inna część nie 
wzięła  udziału  w  głosowaniu.  Jednak  na  veto  miejsca  nie  było  bo  wcześniej  każdy  z  nich  zaprzysiągł 
Konfederację...”

32 Hurczynowie wśród potomków uczestników Sejmu Wielkiego, hasło: „hasło Jadwiga Hurczyn herbu Kruposiej”, 
źródło: http ://www.sejm-wielki.pl/b.php?o=ut.48.4.33 (2008).

33 Cmentrz Widziszki - Vidiškiai. Litwa, źródło: http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=77381, 
www.genealogia.okiem.pl/foto2/thumbnails.php?album=709, 
www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=181&p=45728 (07.2014).

34  „Herbarz Polski”, Adam Boniecki, tom 6, str. 151, Anna Godlewska herbu Gozdawa (ur. ok. 1860) wyszła za mąż 
za Michała Hurczyna.

35 Roman Jurkowski, „Ziemiaństwo polskie w latach 1864-1904”, str. 27.
36 Roman Jurkowski, „Ziemiaństwo polskie w latach 1864-1904”, str. 9.
37 „Kawalerowie Orderu Virtutti Militari 1790-1992”, źródło: http://www.stankiewicze.com/vm/vm_h.htm (2008).
38 Adam  Moszyński,  „Lista  Katyńska.  Jeńcy  obozów  Kozielsk,  Ostaszków,  Starobielsk.  Zaginieni  w  Rosji 



Michał Hurczyn – data urodzenia: 12.01.1897, Data śmierci: 1940, 
ofiara  represji  sowieckiego  reżimu,  uczestnik  II  wojny światowej, 
Narodowość: polska, Cmentarz: Katyń - Polski Cmentarz Wojenny39.
Syn Pawła Hurczyna i Ludgardy z Zakrzewskich, ur. 12.01.1897 
w  majątku  Szwendry,  na  ziemi  kowieńskiej.  Żołnierz  I  wojny 
światowej.  Ochotnik  WP.  W  1920  w  składzie  załogi  pociągu 
pancernego  „Piłsudczyk”  brał  udział  w  walkach  nad  Zbruczem, 
Seretem, Strypą i Dniestrem. Po 1921 w 41 pułku piechoty, następnie 
w  8  Okręgowym  Urzędzie  Wychowania  Fizycznego  i 
Przysposobienia Wojskowego.  Odznaczony Virtuti Militari  5 klasy, 
Krzyżem Walecznych czterokrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, brak 
dalszych  danych.  Źródła:  Centralne  Archiwum  Wojskowe,  Krzyż 
Walecznych 39/H-5660; Materiały i Dokumenty Wojskowy Instytut 
Historyczny,  Lista  wywózkowa  NKWD  z  2  IV  1940.  Na  liście 
wywózkowej rok urodzenia 189340.
Wspomniany  w:  „41  Suwalski  Pułk  Piechoty  -  lista  poległych  i 
odznaczonych”41, „Rocznik oficerski”, 1928 r., str. 77, 18242.

9.  NN.  Hurczyn –  nauczyciel  szkoły  w  okręgu  kroskim,  XIX w.  „Termin  przyjazdu  komisyi 
trzymany był w ścisłej tajemnicy, jednakowoż pedelowi uniwersytetu, Sidorowiczowi, udało się o 
nim  dowiedzieć  i  uprzedzić  nauczyciela  szkoły  kroskiej,  Hurczyna.  Postępek  Sidorowicza 
spowodował nieprzewidziane dla niego następstwa. Oddany pod sąd wojenny, skazany został za 
zdradę na rozstrzelanie,  w ostatniej  dopiero chwili  zamienił  mu karę na dwuletnie więzienie w 
kazamatach bobrujskich”43.

10. Mieczysław Hurczyn (nie  wiadomo czy ten sam co nr 
11?)  –  kapral,  kawaler  Oredru  Virtutti  Militari  za  wojnę 
polsko-bolszewicką 1918-1920, 03 PU-VM V klasy44. 

11.  Mieczysław Hurczyn (nie  wiadomo czy ten sam co nr 
10?) – ukończył Wydział Rolniczy SGGW w 1919 r.45.

12. Aleksander Hurczyn – syn Wincentego, dowódca wojsk 
okręgu wileńskiego, zmarł 1902 r. w Wilnie46.
Aleksander Hurczyn – generał piechoty, dowódca 38. DP w 
latach  1886-1894,  czy  XIX  KA  w  okresie  1894-190047. 
„Naczelnym dowódcą. wojsk wileńskiego okręgu wojennego 
mianowany został  członek  rady wojennej,  generał  piechoty 
Aleksander  Hurczyn.  Pochodzi  on  ze  starej  rodziny 

Sowieckiej”.
39 „Muzeum Katyńskie, Katyń – Księga Cmentarna”, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2000, str. 

210, źródło: http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/186/13443/mediateka.html (07.2014).
40 http://nekropole.info/pl/Michal-Hurczyn (07.2014).
41 www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=6222 (07.2014).
42 www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=73&p=24735 (07.2014).
43 Henryk Mościcki, „Wilno i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza: tło historyczne trzeciej części „Dziadów”, 

Warszawa 1908, str. 94, źródło: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zcPSYf0k0OsJ:archive.org/stream/wilnoiwarszawaw00mo
goog/wilnoiwarszawaw00mogoog_djvu.txt+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (07.2014)

44  „Kawalerowie Orderu Virtutti Militari 1790-1992”, źródło: http://www.stankiewicze.com/vm/vm_h.htm (2008).
45  Strona internetowa 100-lecia Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Ilustracja  3:  Wycinek  z  gazety,  Gazeta 
Lwowska, 1901, nr 231, 1901.10.08, str. 5

Ilustracja  2:  Michał Hurczyn w 
mundurze  Wojska  Polskiego,  
źródło:  Muzeum  Katyńskie,  
http://www.muzeumkatynskie.pl/
pl/186/13443/mediateka.html  
(07.2014).



szlacheckiej; urodził się w okolicach Wilna 1833 roku, z ojca  Wincentego. Kształcił się w pułku 
szlacheckim. Podczas wojny tureckiej dowodził kaukazką brygadą strzelców i za szereg wybitnych 
odznaczeń się na wojnie otrzymał złotą szablę z napisem „za męstwo”, liczne wysokie ordery, oraz 
rangę  generał-majora.  Następnie  generał  Hurczyn  zajmował  stanowiska  naczelnika  38  dywizyi 
piechoty i dowodzącego 19 korpusem. W r. 1898 mianowano go generałem piechoty, a w dwa lata 
później członkiem rady wojennej”48.

13. Witold Hurczyn – podchorąży, 105 pułk piechoty (rezerwowy), zginął 21.07.1920 r. w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 49.

14. Antoni Kaczorowski
x  Aleksandra Hurczyn (ślub ok.  1906),  Uzupełnienia do tych  osób można przesyłać na adres 
mj@minakowski.pl. Poszukiwana koligacja ze sławnymi osobami, opisanymi w Polskim Słowniku 
Biograficznym, t. 11 s. 387: 
Antoni  Kaczorowski  (1878-1918)  działacz  polityczny  i  gospodarczy  (rodzice:  Franciszek 
Kaczorowski i Anna Służyńska)50.

15. Bracia Hurczynowie, taternicy polscy na Kaukazie51.

16. Wspomniana kwatera (mieszkanie) Hurczynów w Petersburgu (?) w poł. XIX w. w artykule o 
rodzinie Zawadzkich52.
17. Kurzeniec, m-ko i dobra w pow. wilejskim, gub. wileńskiej, nad rz. Pienią położone, o 8 w. od 
Wilejki, przy trakcie z Mińska do Dzisny wiodącym. Ludność m-ka przeszło 1500 osób. Względnie 
duże obroty handlowe. Do r. 1872 był tu kościół parafjalny, który następnie został przerobiony na 
cerkiew. Dobra stanowią własność rodziny Hurczynów53.
Kurzeniec,  parafia  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Maryi  Panny,  kościół  parafialny,  w 
1539 r. ufundowany przez Jana Iwachusa, w 1809 zaczęto budować nowy, w 1810 nową budowlę 
wzniósł  Sulistrowski,  w  1856  r.  odbudowany  nakłaadem  Adolfa  Hurczyna  i  innych  parafian, 

absolwenci rocznik 1919, źródło: http://agrobiol.sggw.waw.pl/100lat/alfaSpis.php (2008).
46 ?, błędne źródło.
47 Kulik M., „Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914)”, 

źródło: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4XZqkIRqgWgJ:histmag.org/forum/index.php%3Ftopic%3
D9154.0+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (07.2014).

48 Gazeta Lwowska, 1901, nr 231, 1901.10.08, str. 5, „Ostatnia poczta”, źródło: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-
content?id=21980 (07.2014)

49  „Lista strat Wojska Polskiego”, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934.
50 Wielka Genealogia Minakowskiego, 
51 Jan Dürr, Przyczynki do historii polskiej działalności alpinistycznej, [w:] Taternik. Organ sekcji turystycznej  

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 01.09.1925, nr 1-2, str. 17, http://taternik.org/Koszyk/Dodaj/340 (07.2014)., 
http://kuba.linuxpl.com/taternicki/taternik,%20whp%20i%20inne/taternik%20(%20)%201925,%20nr%201-
2,%20r.%20XI.pdf 

52 List Ignacego Januszewskiego do córki Heleny i jej męża Edmunda Dzierżyńskiego, 29.11.1869, Petersburg, źródło: 
http://naszczas2002.tripod.com/045/zawadz.html (07.2014).

53 N. Rouba, „Przewodnik po Litwe i Białejrusi”,  Wilno 1909 - Gdańsk 1995, źródło: 
http://pawet.net/library/history/bel_history/_articles/rouba/k/Kalwarja_pod_Wilnem_-_Ku%C5%BAnica.html 
(07.2014).

Ilustracja 4: wycinek pisma „Taternik”.



odbudowany  w 1928 r., Administrator: Walenty Jankowski , M.S.T.ex archid. Mohyl54.
Kurzeniec, w latach 1856-1864 staraniem Adolfiny Hurczyn i parafian przeprowadzono restaurację 
kościoła55.

18.  Hurczyn Onufry (patrz też nr 15)  -  inżynier  komunikacji,  uczestnik I  Zjazdu Delegatów 
Polskich Organizacji na Kaukazie 02-07.09.1917, Członek Komitetu Wykonawczego Organizacji 
Polskich w Tyflisie56.

19. Hurczyn Michał (patrz też nr 8 i 15) – wykaz oficerów i podoficerów Wojska Polskiego oraz 
Związku Wosjkowych Polaków na Kaukazie, Brygada Kaukaska, 1917-191857. 

20. Hurczyn Mieczysław (patrz też nr 15)  – wykaz oficerów i podoficerów Wojska Polskiego 
oraz Związku Wosjkowych Polaków na Kaukazie, Brygada Kaukaska, 1917-191858. 

7. Hurczynowie w II Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Litwy (1921-1944)
1. Józef Hurczyn – Litwa Kownieńska: majątek Płuszczyki, poczta/gmina Kroże, powiat Rosienie 
(porównaj pkt 6 nr 7)59.

2.  Witold Hurczyn – podprokurator sądu wileńskiego, zwolniony w 1925 r.  dyscyplinarnie60 61. 
Gościł z żoną w Zakopanem między 13 a 18 czerwca 1925 r.62.

54 „Schematyzm Archidiecezji Wileńskiej 1938 r.”, źródło: http://www.wastan.pl/biblioteka/zbior/schematyzm.pdf 
(07.2014).

55 http://www.radzima.org/pl/user-comm/1098.html (07.2014).
56 „Materiały do historii polskiej oddzielnej brygady na kaukazie 1917-1918  w Centralnym Archiwum Wojskowym”, 

str. 25, źródło: http://www.archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b19/b19_12.pdf (07.2014).
57 „Materiały do historii polskiej oddzielnej brygady na kaukazie 1917-1918  w Centralnym Archiwum Wojskowym”, 

str. 33, źródło: http://www.archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b19/b19_12.pdf (07.2014).
58 „Materiały do historii polskiej oddzielnej brygady na kaukazie 1917-1918  w Centralnym Archiwum Wojskowym”, 

str. 33, źródło: http://www.archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b19/b19_12.pdf (07.2014).
59 Wykaz części majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919-1939, „Ziemiaństwo polskie w Republice 

Litewskiej w okresie międzywojennym (1919-1939)”, hasło: Józef Hurczyn.
60 Gazeta  Podhalańska,  1925,  nr  47,  Nowy  Targ  22.11.1925,  str.  6,  źródło:  http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-

content?id=79476 (07.2014).
61 Goniec  Krakowski,  1926,  nr  45,  Kraków  25.02.1926,  str.  1,  źródło:  http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-

content?id=44158 (07.2014).
62 Głos  Zakopiański,  1925,  nr  25,  Zakopane  20.06.1925,  str.  4,  źródło:  http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-

content?id=82457  (07.2014).

Ilustracja 5: Wycinek gazety, Goniec  
Krakowski,  1926,  nr  45,  Kraków 
25.02.1926, str. 1.

Ilustracja  6:  Wycinek  z  gazety,  Głos  Zakopiański,  1925,  nr  25,  Zakopane  
20.06.1925, str. 4.



3. Michał Hurczyn (patrz też pkt 6 nr 8) – cywilna ofiara wojny zaginiony w latach 1939-1945 - w 
1950 r. uznany za zmarłego przez sąd grodzki w Warszawie, Źródło: Archiwum Państwowe miasta 
stołecznego Warszawy, Sygnatura: V Zg 1897/50/655/963.

4.  Wacław  Hurczyn –  kapitan,  dowódca  kompanii  sztabowej  22  Dywizji  Piechoty  Górskiej 
(22DPG) „Armii Kraków” w wojnie obronnej 1939 r. 64.
Wacław Hurczyn (może  chodzi  o  Michała?,  takie  same daty urodzenia  –  pkt  6  nr  8)  –  data 
urodzenia:  1897-01-12,  miejsce  urodzenia:  Litwa,  zawód:  Aktiv,  INFORMACJE  O 
PRZEŚLADOWANIACH:
jeniec wojenny, obóz jeniecki: O XI B, numer jeniecki: 37, stopień wojskowy: Hauptmann, jeniec 
wojenny, Źródło: Polski Czerwony Krzyż65. 
Wacław Hurczyn – kapitan, dowódca kompanii sztabowej 22 Dywizji Piechoty Górskiej (22DPG)
„Armii Kraków” w wojnie obronnej 1939 r.26

5.  Bohdan  Hurczyn ps.  „Bolesław”  –  funkcja:  starszy  strzelec,  kolumna:  150,  pozycja:  16, 
nazwisko na Wirtualnym Murze Pamięci Powstania Warszawskiego66.
Bohdan Hurczyn pseudonim „Bolesław” – data urodzenia: 1927-06-13, data śmierci: 1944-08-01, 
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH:
uczestnik walk: Powstanie Warszawskie,  stopień wojskowy: starszy strzelec, przyczyny śmierci: 
poległ, Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego67.
Bogdan  Hurczyn  pseudonim:  „Bolesław”  –  data  urodzenia:  1926,  data  śmierci:  1944-08-01, 
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH:
udział w konspiracji – organizacja konspiracyjna: Armia Krajowa zgrupowanie „Baszta”, stopień, 
przydział, funkcja: starszy strzelec, uczestnik walk : Powstanie Warszawskie, przyczyny śmierci: 

63 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).
64 Strona internetowa 22 Dywizji Piechoty Górskiej (22 DPG), hasło: Wacław Hurczyn.
65 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).
66 Strona  internetowa  Muzeum  Powstania  Warszawskiego,  Wirtualny  Mur  Pamięci  Powstańców,  hasło:  Bohdan 

Hurczyn pseudonim „Bolesław”.
67 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).

Ilustracja  7:  Wycinek  z  gazety,  Gazeta 
Podhalańska,  1925,  nr  47,  Nowy  Targ  
22.11.1925, str. 6.



poległ,  data śmierci:  1944-08-01,  miejsce śmierci:  w Warszawie Fort  Mokotowski,  pochowany: 
ekshumacja z parku Dreszera, 1-KW Warszawa Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
Źródło: Tytuł: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze 
podziemnych formacji niepodległościowych68.
Bohdan Hurczyn – data urodzenia 1926, data zgonu 01.08.1944, Cmentarz Wosjkowy, kwatera A 
26, rząd 2, grób nr 1.69:

6.  Hurczyń  Bohdan  (patrz  nr  5)  – data  śmierci:  1944,  INFORMACJE  O 
PRZEŚLADOWANIACH:
cywilna  ofiara  wojny ,  śmierć  w wyniku  działań  wojennych,  miejsce  śmierci:  Warszawa,  data 
śmierci: 1944, Źródło: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy70.

7. Bogdan Hurczyn – data urodzenia: 1913-06-06, miejsce urodzenia: Kroze,  INFORMACJE O 
PRZEŚLADOWANIACH:
rodzaj represji: deportowany do III Rzeszy (po 1939 r.),  dodatkowe informacje: po zakończeniu 
wojny przebywał na terenie Niemiec, Źródło: International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen71.

8. Hurczynowie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945-1989)
1.  Maria  Hurczyn pseudonim:  „Aniela”  – data  urodzin:  1923-12-30,  data  śmierci:  ?,  funkcja: 
sanitariuszka, miejsce urodzenia: Suwałki, imiona rodziców: Michał,  Karolina, oddział: Komenda 
Główna  Armii  Krajowej  -  pułk  „Baszta”  -  batalion  „Bałtyk”  -  kompania  B-3,  szlak  bojowy: 
Mokotów72.
Maria  Juchnicka-Hurczyn  pseudonim:  „Aniela”  – w  powstaniu  warszawskim:  Obwód  V 
Mokotów, w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu „Baszta” batalionie „Bałtyk”, sierpień-wrzesień, 
odznaczenia: odzn. Krzyżem Walecznych; odzn. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 73.

68 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).
69 http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/wyniki.php?imie=&nazwisko=Hurczyn&check_nazwisko=on&rok=

1800&miesiac=1&dzien=1&rok2=2014&miesiac2=7&dzien2=30&rok_zg1=1800&miesiac_zg1=1&dzien_zg1=1&
rok_zg2=2014&miesiac_zg2=7&dzien_zg2=30&cmentarz=&send=Szukaj (07.2014).

70 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).
71 http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie  (07.2014).
72 Muzeum Powstania Warszawskiego2, projekt Powstańcze biogramy, źródło: 

http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Maria_Hurczyn (07.2014).
73 Bożena Urbanek, Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., Warszawa 1988, PWN, źródło: 

Ilustracja  8: Bohdan Hurczyn, lokalizacja grobu na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.



2. Rodzina Hurczynów – miejscowość Nowe, 1954 r., akta zgonów74:
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię 

ojca
Imię 
matki

Nazwisko 
matki Miejscowość Data Uwagi Dodał

1 1954 89 Kazimiera Hurczyn Nowe

3. Michał Hurczyn (patrz też pkt 7 nr 3) – aresztowany przez NKWD w Lidzie w 1944 r., więziony 
w Lidzie w 1944 r., osadzony w Krasnojarskim Kraju w Łagrze w Norylsku 1944-1955, zwolniony 
i repatriowany do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Zamieszkały w Szczecinie. Zmarł 
w 1991 r. Źródło: Archiwum Wschodnie I/262, Szczecin 1991, relacja, 150 minut, 75.

4. Seweryna Hurczynowa  - data ur.: 1883-00-00, zgonu.: 1960-00-00, pochowana na cmentarzu 
komunalnym w Ostródzie, Sektor: 1, Rząd: 4, grób: 276.

5. Karolina Agnieszka Hurczyn  – data ur.: 1990-01-29 
zgonu.:  1990-07-01,  pochowana  na  cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim  św.  Trójcy  w  Warszawie, 
Sektor: Al64, Rząd: 1, Numer: 3677.
Hurczyn  Karolina  Agnieszka  z  domu  Fedrowicz, 
zmarła 01.07.199078.
Karolina  Hurczyn –  świętej  pamięci  przewodnicząca 
charytatywnego Koła Pań Opiekunek przy
ewangelicko-augsburskiej parafii Św. Trójcy w 
Warszawie w latach 197079.

9. Hurczynowie w III Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie (1990-2007)
1. Janina Z. Hurczyn – nekrolog z USA:
„Lived in Bristol, February 12, 1998
Janina Z. Hurczyn of West Street, Bristol, died Tuesday. She was 83.
She was born in Poland and came to the United States in 1950. She owned and operated the Elms, a 
tourist home in Bristol, until her retirement in 1971.
Mrs. Hurczyn was a member of St. Stanislaus Church, St. Stanislaus Ladies Guild, St. Stanislaus 
Polish Choir, the Bristol Senior Center and the Polish National Alliance.
She  leaves  a  son  and  daughter-in-  law,  Janusz and  Maria  Hurczyn;  a  sister,  Bronislawa 
Szawracka in Poland; and three grandchildren.
Funeral services will be Friday at 8 a.m. at the Stanley Suchodolski Funeral Home, 444 West St., 
Bristol, to St. Stanislaus Church for a Mass at 9 a.m. Burial will be in St. Joseph Cemetery, Bristol. 
Friends may call at the funeral home tonight from 5 to 8.
Memorial donations may be made to the Greater Bristol Visiting Nurses Association Hospice, P.O. 

http://lekarzepowstania.pl/osoba/maria-juchnicka-hurczyn-ps-aniela/ (07.2014).
74 Genateka PTG, 

http://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&w=02kp&rid=A&exac=&search_lastname=hurczyn&sea
rch_lastname2=&from_date=&to_date= (07.2014).

75 „Archiwum wschodnie”, Ośrodek Karta, Warszawa 2006, t. 1, str. 122, źródło: 
http://karta.org.pl/pdf/orginal/12634264941128.pdf (2008).

76 http://www.grobonet.com/ostroda/2/pochowany/1291361/Hurczynowa-Seweryna (07.2014).
77 Grobonet.com Ogólnopolska wyszukiwarka grobów, źródło: 

http://www.grobonet.com/wawamlynarska/2/pochowany/1496375/Hurczyn-Karolina%20Agnieszka
78 http://www.nekrologi-baza.pl/zlista/131 (07.2014).
79 Strona  internetowa  ewangelicko-augsburskiej  parafii  Św.  Trójcy  w  Warszawie, 

http://www.trojca.waw.pl/duszpasterstwo/koo-pa-i-i-seniorow/koo-pa.html?start=1 (2008)

Ilustracja  9:  Mapa  cmentarza  ewangelicko-
Augsburskiego  w  Warszawie  z  lokalizacją  
grobu Karoliny Agnieszki Hurczyn.



Box 2826, Bristol, CT 06011-2826”80.

2.  Maria Hurczyn – wyemigrowała do USA – Bristol w stanie Connecticut z wioski Brzostek, 
powiat radomszański, województwo łódzkie81.

3. Janusz Hurczyn – sprzedał na aukcji internetowej samochód BMW82.

4.  Adrian  Hurczyn –  członek  Klubu  Sportowego  „Victoria”  w  Piotrkowie  Trybnalskim, 
województwo łódzkie83.

5.  Józefa  Hurczyn (ok.  1938-2013)  –  w  2005  roku  uzyskała  od  prezydenta  Szczecina  ulgę 
podatkową i od opłat lokalnych84.
Zmarła w 2013 r. w wieku 75 lat, wg ogłoszeń parafialnych parafii św. Jana Bosko w Szczecinie85.

6. Ryszard Hurczyn – w 1989 r. zarejestrował Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MODSIU”, 
Szczecin 71-113, ul. Santocka 16B/2886.

6. Ewa Hurczyn – mieszka w Katowicach, ul. ks. Sciegiennego, tel. 0048-032-204-30-7387.

7. Maria Hurczyn – mieszka w Łodzi, ul. Spacerowa, tel. 0048-042-655-52-9788.

Na portalu http://nasza-klasa.pl:
1. Adrian Hurczyn – patrz pkt 4.
W USA według hasła „Hurczyn” w Google:
1. Sabrina Hurczyn
2. Michael Hurczyn
3. Andrew Hurczyn.

80 http://articles.courant.com/1998-02-12/news/9802120730_1_bristol-senior-center-st-stanislaus-polish-choir-polish-
national-alliance  (07.2014).

81 Hasło: Hurczynowie, Maria Hurczyn z Bristol, Connecticut USA, źródło: 
http://www.brzostek.alpha.pl/ksiega2/stara_ksiega/strona26.htm (2008).

82 Strona aukcji internetowych (już nie istnieje), hasło: Janusz Hurczyn (2008).
83 Strona internetowa Klubu Sportowego „Victoria” w Piotrkowie Trybunalskim, źródło: 

http://victoriazytno.futbolowo.pl/zawodnik,7,adrian-hurczyn.html (2008).
84 http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/0719EFA82A7443DC897008D1FB305838/Wykaz%20ulg%20i%20z

wolnien%20za%202005.pdf (2008).
85 http://www.janbosko.szczecin.pl/aktualnosci-pokaz-

1967/ogoszenia_duszpasterskie_na_i_niedziele_adwentu_011220013_r.htm (07.2014).
86 http://www.yellowpages.pl/businesses/firma/phu-modsiu-ryszard-hurczyn-szczecin/ (07.2014).
87 Internetowa Książka Telefoniczna (już nie działa).
88 Tamże.



10. Rozmieszczenie w Polsce – koniec 199089

Nazwisko Hurczyn wg danych Powszechnego Elektronicznego Systeu ewidencji Ludności 
(PESEL) występuje 17 razy.

 0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób

1. częstochowskie 5

2. katowickie 5

3. szczecińskie 3

4. łódzkie 2

5. warszawskie 1

6. wrocławskie 1

RAZEM 17

Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób

1. częstochowskie 5

2. katowickie 5

3. łódzkie 2

4. szczecińskie 3

5. warszawskie 1

6. wrocławskie 1

RAZEM 17

Nazwisko  Gurczyn w 1990 r.  nie  występowało w Polsce,  ale  jest  wymienione w spisie 
nazwisk. To znaczy, że nazwisko było notowane dawniej, ale obecnie nikt już w Polsce go nie nosi. 
Rodzina wymarła.

Nazwisko Gorczyn wg PESEL występuje 13 razy. Najprawdopodobniej rodzina ta nie jest 
spokrewniona z Hurczynami h. Kruposiej.

89 Kazimierz Rymut, „Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych”, 1992.



0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób

1. słupskie 9

2. katowickie 4

RAZEM 13

Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób

1. katowickie 4

2. słupskie 9

RAZEM 13

Nazwisko  Górczyn występuje wg PESEL 5 razy. Najprawdopodobniej rodzina ta nie jest 
spokrewniona z Hurczynami h. Kruposiej.

0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

Znaleziono 5 osób w województwie wrocławskim, prawdopodobnie powiat Wołów.



11. Rozmieszczenie w Polsce – koniec 200290

Nazwisko Hurczyn wg PESEL występuje 11 razy. Najprawdopodobniej rodzina ta nie jest 
spokrewniona z Hurczynami h. Kruposiej.

0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.
Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety

1. m. Szczecin 9 2 2

2. radomszczański 4 2 2

3. m. Katowice 2 0 2

4. m. Łódź 1 1 0

RAZEM 11 5 6

Nazwisko  Gurczyn w 2002 r.  nie  występowało w Polsce,  ale  jest  wymienione w spisie 
nazwisk. To znaczy, że nazwisko było notowane dawniej, ale obecnie nikt już w Polsce go nie nosi. 
Rodzina wymarła.

Nazwisko Gorczyn wg PESEL występuje 17 razy. Najprawdopodobniej rodzina ta nie jest 
spokrewniona z Hurczynami h. Kruposiej.

0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

90 Kazimierz Rymut, „Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku”, wydanie II, 2005.



Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.
Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety

1. m. Słupsk 9 3 6

2. słupski 5 2 3

3. m. Jastrzębie-Zdrój 3 0 3

RAZEM 17 5 12

Nazwisko  Górczyn występuje wg PESEL 4 razy. Najprawdopodobniej rodzina ta nie jest 
spokrewniona z Hurczynami h. Kruposiej.

0      1      2       3      4       5      6      7       8      9     10

Znaleziono 4 osoby w powiecie wołowskim (Wołów).

Na  podstawie  doświadczenia  zdobytego  w  czasie  poszukiwań  genealogicznych  oraz  w 
świetle zgromadzonego materiału, analizy rozmieszczenia nazwisk pokrewnych nazwisku Hurczyn 
przypuszczam,  że  od  Hurczynów  wywodzi  się  rodzina  Gurczynów,  która  obecnie  w  Polsce 
wymarła.  Rodziny  Gorczynów  oraz  Górczynów  najprawdopodobniej  nie  są  spokrewniona  z 
Hurczynami h. Kruposiej. 

Amerykańscy  Hurczynowie  pochodzą  zapewne  z  Polski  z  wioski  Brzostek,  powiat 
radomszczański,  województwo  łódzkie,  co  potwierdzają  pozdrowienia  od  Hurczynów  dla  ich 
rodziny w Polsce na stronie internetowej91. 

Podsumowanie
Hurczynowie  herbu  Kruposiej  najprawdodpodobniej  wywodzą  się  z  bojarstwa 

zamieszkującego  Wielkie  Księstwo  Litewskie.  Teza  Uruskiego  o  pochodzeniu  Hurczynów  od 
krakowskich  mieszczan  wywodzących  się  z  Górczyna  pod  Poznaniem  dawniej  zwanych 
Ulanowskimi wydaje się być chybiona i wynika z podobieństwa fonetycznego nazwisk Hurczyn-
Gurczyn-Gorczyn-Górczyn,  które  spowodowało  umieszczenie  Piotra  Gorczyna  pisarza 
krakowskiego  okresu  panowania  króla  Zygmunta  III  między  Hurczynami.  Zdaje  się,  że  nieco 
więcej  światła  może  na  tę  sprawę  rzucić  porównanie  herbu  Kruposiej  z  wizerunkami  dwóch 
znanych  gmerków  Piotra  z  Gorczyna,  kanonika  krakowskiego  (prawdopodobnie  tożsamego  z 

91 Hasło: Hurczynowie, Maria Hurczyn z Bristol, Connecticut USA, źródło: 
http://www.brzostek.alpha.pl/ksiega2/stara_ksiega/strona26.htm (2008).



Piotrem  z  Gorczyna  pisarzem),  odciśniętych  w  1609  r.  na  porozumieniu  między  nim  i  jego 
synowcami z jednej strony a władzami Poznania z drugiej strony w sprawie sołectwa w Górczynie. 
Niekoniecznie musi to potwierdzać którąkolwiek z tez, gdyż gmerki nie musiały być dziedziczne. 
W przypadku Piotra i jego rodziny, która dość szybko awansowała społecznie, gmerki te mogły stać 
się  zalążkami  godła  dziedzicznego  herbu  mieszczańskiego,  potem  szlacheckiego,  jeśli  teza  o 
mieszczańskim  pochodzeniu  Hurczynów  od  podpoznańskich  i  krakowskich  Gorczynów  brana 
byłaby  pod  uwagę.  Pochodzenie  herbu  Kruposiej  jest  nieznane,  możliwe,  że  wyewoluował  z 
dawnych znaków bojarskich lub jest syntezą wspomnianych gmerków, w zależności od przyjętych 
założeń. Złożoność jego godła, wskazuje na syntezę kilku znaków, to mogłoby potwierdzać ten tok 
rozumowania.  Również  znaki  wydawnicze Jana  Aleksandra  Gorczyna należy wziąć  pod dalszą 
rozwagę. Jednakowoż dopóki nie ma przekonujących dowodów, sprawę należy uważać za otwartą, 
choć uważam, że trop krakowsko-poznański jest mylny i genezy rodu Hurczynów herbu Kruposiej 
należy  szukać  na  Litwie  i  Rusi.  Późniejsze  (XIX-wieczne)  poczucie  polskiej  przynależności 
narodowej licznych Hurczynów wynikało głównie z ich geograficznego położenia oraz ogólnych 
procesów  polonizacyjnych  zachodzących  wśród  litewskiej  i  ruskiej  szlachty  dawnej 
Rzeczypospolitej, której głównym spadkobiercą był wiodący kraj – dawna Korona czyli Polska.

Hurczynowie mogą mieć polskie, litewskie jak i ruskie korzenie etniczne. Ich protoplastą 
mógł być żyjący na przełomie XV/XVI w. lub w XVI w. bojar o imieniu etnicznym Hurko, Hurcz 
albo biblijnym Huryj, który dał synowi i swym potomkom nazwisko patronimiczne Hurczyn. Oba 
pierwsze  wskazują  bardziej  na  litewskie  pochodzenie,  cerkiewne  imię  Huryj  z  kolei  może 
wskazywać  na  słowiańskie  pochodzenie.  Najbardziej  przekonuje  mnie  jednak  imię  Hurko, 
analogicznie do Senko, Neczko, Manko itp.

Nazwisko  mogłoby pochodzić  od  nazwy miejscowej  Hurczyny albo  Gorczyn.  Tę  drugą 
opcję, w świetle wcześniejszych rozważań o tropie krakowsko-poznańskim odrzucam, zaś nazwa 
miejscowa  Hurczyny  mnie  nie  przekonuje,  jako  źródłowa  dla  ewidentnie  patronimicznego 
nazwiska.  Raczej  nazwa wsi  zdaje  się pochodzić od nazwy osobowej  Hurczyn,  nie  na odwrót, 
potwierdza to liczba mnoga - „te Hurczyny”. Być może dokładniejsze studia historii i nazwy tej wsi 
w powiecie wołkowyskim pozwolą rozwikłać zbieżność nazw. 

W tym wariancie nazwisko jako patronimiczne, powstałe z sufiksem -yn, również wskazuje 
na wschodniosłowiański krąg kulturowy. Rodzina może zatem pochodzić od rodu bojarskiego, z 
którego wyodrębniła  się  nazwiskiem, przyjmując także odrębny herb Kruposiej,  którego nazwa 
stanowi  także  przydomek rodu.  Z  którego klanu bojarskiego  mógł  pochodzić  ów Hurko herbu 
Kruposiej? Nie wiadomo, ale z pewnością należy szukać w źródłach dziejowych do historii Litwy, 
Rusi i Polski oraz i onomastycznych dla pokrewnych nazw osobowych. Być może to przydomek i 
herb Kruposiej sa kluczem do poznania genezy rodu i należy szukać w źródłach dziejowych także 
nazw osobowych i miejscowych Kruposiej itp.

Teoretycznie nazwisko mogłoby też brać genezę od staropolskiego gwarowego „hurkać”, 
czyli  „huczeć”,  „stukać”.  Jednak  późna  wzmianka  (1644)  wyklucza  tę  hipotezę,  ponieważ 
najwcześniejsze wzmianki o członkach tego rodu z nazwiskiem Hurczyn występują kilkadziesiąt lat 
wcześniej, m.in. Hieronim Hurczyn ur. ok. 1600 r. 
Przedstawione  hipotezy  etymologiczne  zdają  się  wyczerpywać  realne  warianty  genezy  rodu 
Hurczynów w Rzeczypospolitej od XV-XVI w.

Występujące  w  Azji  i  Europie  poza  obszarem  dawnej  Rzeczypospolitej  i  Rusi  nazwy 
pokrewne i podobne do nazwiska Hurczyn, zdają się nie mieć bezpośredniego związku z samym 
rodem, ponieważ ukształtowane jako patronimiczne w XV-XVI w. ma genezę na terenie środkowo-
wschodniej Europy. Podobieństwa fonetyczne do odległych nazw geograficznych poza tym kręgiem 
wydaja się chybione, gdyż przed XVII w. rodzina musiała funkcjonować pod przezwiskiem lub 
rodem bojarskim zupełnie innym niż XV-XVI-wiecznym rdzeniem Hurk/Hurcz. Może w okresie 
przednazwiskowym pisali się z innych włości.  Nie ma śladów występowania nazwiska Hurczyn 
przed 1600 r., dlatego mogło powstać właśnie w XVI w. 
Podobieństwa  fonetyczne  spoza  naszego  obszaru  kulturowego,  sprzed  XVI  w.  wydają  się  być 
przypadkowe. Ewentualnie etymologiczne pochodzenie rdzenia imienia Hurko i nazw miejscowych 



z Hurk-/Hurcz- może być wspólne ale to wcale nie dowodzi bezpośredniego związku protoplasty 
Hurczynów z odległymi miejscami o podobnych nazwach funkcjonujących tam od stuleci. Możliwe 
że takowe nazwy znajdą się na terenie Litwy lub Rusi. Związki etymologiczne między nazwiskiem, 
domniemanym  imieniem  protoplasty  oraz  nazwą  miejscową  wymagają  dalszych  studiów 
źródłowych.

Rodzina Hurczynów rozmnożyła się w Litwie i na Rusi, także w Polsce. Źródła z XVIII w. 
wymieniają  pojedyncze  osoby,  w  źródłach  XIX  w.  pojawiają  się  już  całe  rodziny  w  licznych 
dokumentach metrykalnych, heraldycznych i urzędowych. Dwie duże gałęzie rosyjskie (Hieronima 
i  Aleksego)  są  dobrze  udokumentowane  więzami  pokrewieństwa,  brak  natomiast  wspólnego 
przodka (przed 1600 r.). Brak też powiązań między licznymi, litewskimi, białoruskimi i ukraińskimi 
gałęziami oraz ich emigracyjnymi odroślami w Ameryce.  Z pewnościa wiele lini da się jeszcze 
powiązać  ze  sobą  na  podstawie  kwerend  zachowanych  akt  parafialnych  z  terytorium  Polski, 
Ukrainy,  Białorusi  i  Litwy,  które  w zasadzie  obejmują  XIX w.  często  drugą  połowę XVIII  w. 
rzadziej zaś wiek XVII. Szczegółowe studia literatury heraldycznej i genealogicznej wydawanej w 
ww. krajach mogą uzupełnić wiedzę źródłową.

W określeniu pokrewieństwa między niepowiązanymi liniami pomocne mogą być ścieżki 
migracji budowane w oparciu o mapy występowania rodziny na pewnych obszarach geograficznych 
np.  co  20  lat.  Dla  wieku  XIX  można  uzyskać  interesujące  mapy  przesunięć  osadnictwa  i 
występowania  jednostek  danej  rodziny.  Dla  wieków  wcześniejszych  dane  będą  dużo  mniej 
precyzyjne,  dlatego  ważne  jest  wszystkich  najdawniejszych  wzmianek  źródłowych zwłaszcza  z 
XVIII w. i powiązanie ich z miejscami na mapie.

Pomocne mogą być także badania genetyczne oferowane przez zagraniczne firmy, bazujące 
na  bardzo  dokładnych  testach  (do  67  i  111  markerów),  umożliwiających  określenie  stopnia 
pokrewieństwa miedzy męskimi gałęziami i  liniami nawet do kilkudziesięciu pokoleń wstecz,  z 
dość  dużą  dokładnością.  Przykładem  jest  kosztowny,  ale  zaawansowany  i  rozwinięty  projekt 
FamilyTreeDNA, umożliwiający porównanie genomu i stopnia pokrewieństwa z innymi rodzinami.


