MARCIN Z RADOMSKA
(zm. po 1597 r.)

Na podstawie dotychczasowych badań niewiele wiadomo o młodych latach Marcina z Radomska. Magisterium sztuk wyzwolonych uzyskał przed 1558 r. W tym też
roku podjął wykłady na Wydziale Filozoficznym, a 5 czerwca 1560 r. wszedł do Kolegium Mniejszego. Zgodnie z planem wykładów miał komentować filozofię Alberta Wielkiego, Dialektykę Jana Cezariusza, O powinnościach Cycerona, Rhetorica ad
Herennium, Listy Horacego. Dnia 9 stycznia 1561 r. został proboszczem w Olkuszu,
być może tym należy tłumaczyć jego kilkuletnią nieobecność w źródłach uniwersyteckich. W 1570 r. był już seniorem Bursy Prawników, a rok później występował
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w źródłach jako bakałarz prawa i wykładowca praw nowych. Wkrótce potem uzyskał
zapewne licencjat, skoro w lutym 1572 r. jednocześnie z Jakubem Molitorem, Piotrem
Skotnickim i Stanisławem z Opatowca został doktorem prawa. Dnia 21 października
1573 r. został prepozytem w kościele św. Mikołaja za murami. Był z tego powodu zobligowany do rezygnacji z Katedry Novorum Iurium, co też uczynił. Z wyborem Marcina na prepozyta nie zgodził się Jakub Górski, jednakże sąd rektorski potwierdził
elekcję wyrokiem z 1574 r. Przy kościele św. Mikołaja ufundował nie tylko szpital,
lecz także w 1578 r. altarię pw. Panny Maryi, św. św. Marcina, Mikołaja i Franciszka
wyznawców. Uposażona była ona czynszem w wysokości 10 grzywien, a altarysta
został zobowiązany do odprawiania dwóch mszy w tygodniu i do osobistej rezystencji w szpitalu. Altaria, na którą prawo prezenty przysługiwało rektorowi, a w dalszej
kolejności prepozytowi kościoła św. Mikołaja i prowizorom szpitala, została uznana
przez konsystorz krakowski w 1578 r., a zatwierdzona w 1590 r. W latach 1574–1597
Marcin czterdziestokrotnie występował w roli prowizora kleryków, zapewniając im
pracę w posiadanych beneficjach.
Był powoływany do komisji uniwersyteckich. Razem ze Stanisławem z Radoszyc
w 1579 r. mieli skontrolować finanse Bursy Prawników, za które odpowiedzialny był
senior Jakub Kromfelt zwany Bełzikiem. Marcin z Radomska wielokrotnie występował przed sądem rektorskim, także jako pozwany. Dnia 17 lipca 1581 r., będąc
wówczas prowizorem Bursy Prawników, został pozwany przez studentów za zaniedbywanie cotygodniowego wydzielania środków przeznaczonych na żywność. Rektor nakazał mu ścisłe wykonywania obowiązku, grożąc karami arbitralnymi. Z kolei
w 1590 r. Marcin wraz z Józefem z Ursynowa z delegacji arcybiskupa rozsądzili na
korzyść lekarza Szymona Syreniusza spór w zakresie jego elekcji na stanowisko lekarza ubogich na Wydziale Lekarskim.
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