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MIKOŁAJ Z RASZYNA (Raszyńca) h. Łada 
(zm. przed 10 X 1478 r.)

Pochodził z mazowieckiej rodziny szlacheckiej herbu Łada i był synem Sulisława 
Małka z Raszyna (Raszyńca) w ziemi warszawskiej. W 1433 r. Mikołaj wpisał się 
do Metryki Uniwersytetu Krakowskiego, uiszczając pełną opłatę immatrykulacyjną
(8 groszy), dzięki czemu rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Dwa lata 
później został wypromowany na bakałarza, płacąc dziekanowi tego fakultetu Kle-
mensowi z Brzegu należne z tego tytułu 24 grosze. Stopień magistra artium uzyskał 
w 1438 r. za dziekanatu mistrza Jana Kantego. Wniósł przy tym pełną opłatę za pro-
mocję w wysokości 1 grzywny (48 groszy). Niewątpliwie dopełnił obowiązku bien-
nium i podjął dalsze studia na Wydziale Prawa, osiągając doktorat dekretów przed 
1445 r. Do Kolegium Większego Mikołaj z Raszyna został przyjęty przed sierpniem 
1441 r. Po promocji doktorskiej wykładał prawo kanoniczne przez kilka lat, najpew-
niej do 1450 lub 1452 r. Na liście mistrzów w Metryce Uniwersytetu Krakowskiego 
został wpisany po Macieju z Raciąża, a przed Andrzejem z Sadowia. Zgromadzenie 
wszystkich członków Kolegium Większego 28 sierpnia 1445 r. udzieliło mu kilkumie-
sięcznego zwolnienia z wykładów do 29 września t.r. Nie poprzestał jednak na wy-

kształceniu fi lozofi cznym i praw-
niczym, gdyż na Wydziale Teologii 
zdobył po 1445 r. stopień bakałarza 
biblijnego. 

Kariera kościelna Mikołaja z Ra-
szyna wiązała się ściśle z Warszawą. 
Najpierw był w latach 1445–1450 
dziekanem kolegiaty warszawskiej, 
po czym w 1452 r. objął prepozyturę 
warszawską, którą jeszcze w tym sa-
mym roku zamienił na archidiako-
nat warszawski przy poparciu księ-
cia mazowieckiego Bolesława  IV 
i za aprobatą biskupa poznańskiego 
Andrzeja Bnińskiego. Przez wspo-

Herb Łada, Z. Leszczyc, Herby szlachty 
polskiej, Lwów 1908



mnianego biskupa został mianowany w 1450 r. ofi cjałem warszawskim i pełnił ten 
urząd do 1477 r. Cieszył się dużym zaufaniem Bnińskiego, bowiem w 1454 r. po-
wierzył on Mikołajowi dodatkowo urząd wikariusza generalnego mazowieckiej czę-
ści diecezji poznańskiej (archidiakonatu warszawskiego), który ten sprawował przez 
dwadzieścia lat do odwołania w 1474 r. Ponadto w tym okresie Mikołaj z Raszyna 
uzyskał kilka dodatkowych prebend, a mianowicie dwa probostwa we Wrociszewie 
(1462) i Milanowie (obecnie Wilanów) (1472) oraz kanonię płocką (przed 1472 r.).
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