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GÓRECKI HIERONIM 
(zm. 1612/1613 r.)

Wybitny profesor obojga praw Hieronim Górecki pochodził z rodziny mieszczań-
skiej. Wprawdzie w 1573 r. widnieje wpis immatrykulacyjny w albumie studentów 
Hieronima Goreckiego, syna Stanisława z Brzezia, jednakże nie jest to osoba tożsa-
ma z późniejszym profesorem, którego krakowskie pochodzenie potwierdzają źródła 
uniwersyteckie. W 1582 r. został bakałarzem, a w 1585 r. magistrem sztuk. Przez dwa 
lata jako docent extraneus wykładał na Wydziale Filozofi cznym: Grammatica Graeca 
Meceleri, Fizykę Jana Charpentiera, Mowy Cycerona. Równolegle studiował prawo. 
W 1588 r., posiadając już licencjat prawa, został pisarzem uniwersyteckim. Objęcie 
tej funkcji, podobnie zresztą jak senioratu Bursy Prawników, związane było z wyjaz-
dem Jana z Szydłowa na dwór biskupa łuckiego Bernarda Maciejowskiego. 

Doktorat obojga praw uzyskał nie w Krakowie, lecz w Rzymie, gdzie 11 września 
1591 r. odbyła się jego promocja. Odznaczał się szeroką wiedzą, we Włoszech uzyskał 
nawet przydomek wyroczni lechickiej (oraculum Lechiae). Nostryfi kacja stopnia dok-
torskiego na Uniwersytecie Krakowskim nastąpiła 12 lutego 1597 r. na podstawie tezy 
De non faciendis alienationibus. Wykładał w ramach prawa kanonicznego nowe prawa 
(profesor novorum iurium). W 1605 r. ponownie przebywał we Włoszech i wpisał się 
do albumu nacji polskiej uniwersytetu w Padwie. W 1609 r. został powołany przez bi-
skupa Piotra Tylickiego, m.in. wespół z Janem Foxem, do komisji wizytacyjnej. W za-

Epitafi um Hieronima 
Góreckiego w kolegiacie 
św. Anny, Kraków. 
Fot. Mateusz Mataniak



mierzeniu biskupa wyniki prac komisji miały posłużyć do reformy uniwersytetu, lecz 
wskutek oporu rektora i części kadry zablokowano jej działalność. 

Hieronim Górecki utrzymywał się z benefi cjów uniwersyteckich. Przed 1599 r. 
został kanonikiem w kolegiacie Wszystkich Świętych. W 1603 r. z ramienia uczelni 
został prepozytem kolegiaty św. Anny i z tego tytułu procesował się o należne dzie-
sięciny. Zapisał 1000 złp na wspólne posiłki wikariuszy kolegiaty św. Anny i dla jej 
zakrystianina oraz 200 złp dla kaznodziei w tejże kolegiacie.

Zmarł w półroczu zimowym 1612/1613 r. Został pochowany w kolegiacie 
św. Anny.
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