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GWIAZDOWSKI JAKUB 
(zm. po 7 VII 1563 r.)

Jakub Gwiazdowski, syn Jakuba, pochodził z Pobiedzisk koło Poznania. Studia na 
uniwersytecie rozpoczął w semestrze letnim 1518 r. W 1522 r. został notariuszem 
publicznym i zanim zaangażował się w pracę na uniwersytecie, był pisarzem w kon-
systorzu krakowskim. W 1536 r. pojawia się w aktach rektorskich jako pełnomocnik 
bakałarza Tarnawskiego, od 1545 do 1553 r. występuje jako pisarz spraw przed są-
dem rektorskim. W 1545 i 1546 r. tytułował się bakałarzem, 1 grudnia 1546 r. był już 
licencjatem dekretów, a jako doktor podpisał się po raz pierwszy w 1550 r. W tym też 
roku pełnił funkcję zastępcy senio-
ra Bursy Prawników (seniorem był 
wówczas Filip Aer). Nie jest wyklu-
czone, że przynajmniej w ograni-
czonym zakresie prowadził wykła-
dy na Wydziale Prawa.

W 1561 r. podczas swego dzie-
kanatu udzielił poparcia Andrzejo-
wi Gostyńskiemu, zwanemu Recep-
tą, pełniącemu do 1560 r. funkcję 
zastępcy pisarza miejskiego rady 
krakowskiej i członkowi Kolegium 
Mniejszego Wydziału Filozofi cz-
nego. Pomimo iż Recepta był stu-
dentem Wydziału Prawa zaledwie 
od dwóch tygodni, Gwiazdowski 
przeforsował jego bakalaureat i pra-
wo do wykładania wstępnych zasad 
prawa (tzw. Rubryki). Przeciw na-
ruszeniu statutów wystąpił rektor 
i profesor prawa Jan z Turobina. 

Wpis Jakuba Gwiazdowskiego do Album studiosorum, semestr letni 1518 r.
(BJ rkps 259, s. 74 – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa DIGORP0000108)



Gwiazdowskiego i Receptę poparli z kolei profesorowie – Jakub Kromfelt i Marcin 
Krokier. Ostatecznie Andrzej Gostyński nie został dopuszczony do wykładów na 
Wydziale Prawa, pomimo iż przychylna mu grupa profesorów usiłowała osadzić go 
na stanowisku seniora Bursy Prawników, a sam Jakub Gwiazdowski został obłożony 
przez rektora karą pieniężną w wysokości 10 grzywien. Za dalszą pomoc Recepcie 
sąd rektorski groził wydaleniem z Bursy.

W świetle ustaleń Bolesława Przybyszewskiego Jakub Gwiazdowski był wi-
kariuszem i altarystą ołtarza św. Benedykta w kościele Mariackim w Krakowie 
(instytuowany w 1544 r.), altarystą w kaplicy św. Mikołaja w katedrze wawelskiej (in-
stytuowany w 1546 r.), mansjonarzem w kościele św. Jakuba poza murami Kazimierza 
(od 1528 r.), proboszczem w Barwałdzie koło Lanckorony (1541–1547), wikariuszem 
wieczystym w katedrze poznańskiej i altarystą w Kościanie. Dnia 14 marca 1560 r. był 
instytuowany na altarię św. Bartłomieja w katedrze wawelskiej (trzecie ministerium).

Jakub Gwiazdowski zmarł krótko po 7 lipca 1563 r.
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