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WOJCIECH Z LIŚCA 
(zm. przed 24 IV 1468 r.)

Był synem Stanisława sołtysa z Liśca koło Konina. Do Krakowa na studia przybył 
w 1430 r., gdyż wtedy został wpisany do Metryki uniwersytetu i wniósł opłatę im-
matrykulacyjną najpierw w wysokości 1 grosza, a później dopłacił resztę (7 groszy). 
Bakalaureat sztuk wyzwolonych uzyskał w Suche Dni po Środzie Popielcowej 1433 r., 
zaś stopień magistra artium około świąt Bożego Narodzenia 1437 r. Potem zapew-
ne rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i jednocześnie podjął studia 
z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, osiągając przed lutym 1449 r. doktorat 
dekretów. Po promocji doktorskiej został członkiem Kolegium Prawniczego i w mar-
cu 1452 r. otrzymał Katedrę Novorum Iurium oraz mieszkanie, które do tej pory miał 
Andrzej z Sadowia. Niebawem z prezenty uniwersytetu Wojciech z Liśca wszedł 
w posiadanie probostwa w Luborzycy (przed 1454 r.), stanowiącego uposażenie 
wspomnianej katedry, na której był zobowiązany do prowadzenia wykładów z Liber 
Sextus Bonifacego VIII i Clementinae. Aktywnie uczestniczył w życiu uniwersytetu, 
biorąc udział m.in. w zgromadzeniach ogólnych mistrzów, na których rozstrzygano 
ważne sprawy uczelni. Około 23 kwietnia (św. Jerzego) 1460 r. Wojciech z Liśca został 

wybrany na rektora uczelni i urząd 
ten sprawował przez jeden semestr. 
Porządkował uniwersyteckie fi nan-
se i odbierał od czterech byłych 
dziekanów Wydziału Sztuk Wy-
zwolonych zaległe rachunki tego 
fakultetu w myśl uchwały ogólnego 
zgromadzenia mistrzów z 18  maja 
1453 r. Również prokurator (zarząd-
ca) majątku uniwersytetu Mikołaj 
z Łąki złożył na jego ręce rachun-
ki z 1458 r. Z powodu uzyskania 
kanonii w kapitule katedralnej

Uchwała zgromadzenia mistrzów 
z 18 III 1452 r. o przekazaniu Wojciechowi 
z Liśca mieszkania w Kolegium 
Prawniczym (AUJ rkps 33, s. 15)



gnieźnieńskiej związanej z lektoratem prawa kanonicznego przy tamtejszej katedrze 
udał się do Gniezna w sierpniu 1460 r., zaś w jego zastępstwie uczelnią kierował dok-
tor dekretów Grzegorz Cieniawa z Mysłowic jako wicerektor. Następnie Wojciech 
z Liśca 7 października t.r. zwrócił się z prośbą do uniwersytetu o urlop do św. Stani-
sława (8 maja) przyszłego roku, na który zgodzili się pozostali profesorowie prawa 
kanonicznego, pod warunkiem że ustanowi on zastępcę na katedrze oraz zatroszczy 
się o duszpasterstwo w parafi i luborzyckiej. Nie wiadomo, czy wrócił jeszcze na jakiś 
czas do Krakowa i nadal dzierżył wspomniane probostwo oraz katedrę uniwersyte-
cką, ponieważ w następnych latach Wojciech był lektorem prawa kanonicznego przy 
katedrze gnieźnieńskiej i angażował się w życie tamtejszego środowiska kościelnego. 
W październiku 1461 r. przewiózł z Krakowa do Gniezna księgozbiór zapisany ka-
pitule gnieźnieńskiej w testamencie biskupa krakowskiego Tomasza Strzępińskiego. 
Wtedy też własnym sumptem oprawił w jeden kodeks seksterny zawierające komen-
tarze do IV księgi Dekretałów Grzegorza IX i Clementinae z biblioteki Strzępińskiego. 
W latach 1462–1463 pełnił funkcję prokuratora dóbr kapituły gnieźnieńskiej, a po-
nadto w tamtejszym konsystorzu był w latach 1463–1464 zastępcą ofi cjałów Mikołaja 
z Czechla i Piotra z Pniew. W czasie wakansu na stolicy arcybiskupiej po śmierci 
prymasa Jana Sprowskiego (14 kwietnia 1464 r.) Wojciech z Liśca odgrywał istotną 
rolę u boku wybranego przez kapitułę administratora archidiecezji Piotra z Pniew. 
W dniu 3 lipca t.r. uczestniczył w kapitulnej elekcji nowego arcybiskupa Jana Grusz-
czyńskiego. W ostatnich latach życia (1466–1467) toczył spór przed konsystorzem 
gnieźnieńskim z Janem Zajączkowskim, plebanem w Smogulcu, o dziesięciny w Słu-
powie. Wojciech z Liśca posiadał jeszcze od 1441 r. kanonię w kapitule kruszwickiej 
na Kujawach, a także kanonię w kolegiacie św. Jerzego w Gnieźnie od 1464 r. Kapitule 
gnieźnieńskiej darował rękopis zawierający Summa de casibus conscientiae Bartło-
mieja z Pizy.

Zmarł przed 24 kwietnia 1468 r. (zapewne w końcu 1467 r. w czasie zarazy panu-
jącej w Gnieźnie), bowiem wtedy doktor dekretów Władysław Głębocki z Poznania 
objął po nim kanonię gnieźnieńską oraz lektorat prawa kanonicznego.
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