
PEŁKA Z BORZYKOWEJ 
(zm. po 1422)



ełka z Borzykowej pochodził najprawdopodobniej ze szlacheckiej rodziny pie
czętującej się herbem Łodzią ze wsi Borzykowa, położonej nieopodal Wiślicy. 
Sam Pełka pisał się zarówno z Borzykowej, jak i z Wiślicy. Studia uniwersy
teckie rozpoczął w Pradze. "Uzyskał tam magisterium sztuk wyzwolonych. 

Studiował w stolicy Czech wraz ze swoim poprzednikiem na rektorskim krześle, Mi
kołajem Kozłowskim. W 1404 r. został po raz pierwszy wymieniony jako profesor 
Krakowskiego Uniwersytetu. Wykładał wówczas na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. 
W latach 1410 i 1413 pełnił funkcję dziekana tego Wydziału, a w 1419 r. został wy
brany rektorem Uniwersytetu Krakowskiego. Urząd ten sprawował tylko przez se
mestr letni roku akademickiego 1419, ponieważ od półrocza zimowego w 1418 r. 
nastąpiła zmiana w systemie wybierania rektorów, których elekcja następowała co se
mestr. W czasie swojej działalności profesorskiej na Uniwersytecie Krakowskim spro
wadził na studia do Krakowa bratanka, Pełkę młodszego z Borzykowej, syna Sięgnie- 
wa, który wpisał się do albumu studentów krakowskiej wszechnicy w 1409 r. Pełka 
z Borzykowej był kapłanem. W 1422 r. występuje jako kanonik w kolegiacie św. Flo
riana na Kleparzu. Możliwe, że równocześnie z prowadzeniem wykładów na Wydzia
le Sztuk Wyzwolonych studiował teologię, na co wskazuje piastowanie przez niego 
prebendy w kolegiacie św. Floriana, przeznaczonej dla uniwersyteckiego teologa. Peł
ka z Borzykowej zmarł między 1422 a 1428 r. Pozostawił po sobie bibliotekę, z któ
rej znanych jest obecnie siedem rękopisów znajdujących się w Bibliotece Jagielloń
skiej. Cztery z nich przywiózł ze swoich studiów w Pradze. Są to rękopisy zawierające 
materiały zarówno do studiów filozoficznych, jak i matematyczno-astrologicznych. 
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