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STRZEMBOSZ ANDRZEJ h. Jastrzębiec 
(zm. przed 17 IV 1562 r.)

Wykładowca praw nowych Andrzej Strzembosz (Strabosch) z Bębnowa (zapewne 
koło Końskich), Modliszewic i Damniewic, syn Jana, na uniwersytet wpisał się 5 maja 
1525 r., wnosząc opłatę w wysokości 3 groszy. W 1532 r. uzyskał bakalaureat sztuk, 
a magisterium w 1534 r. Wykładał na Wydziale Filozofi cznym od semestru letniego 
1534 r. do semestru letniego 1537 r. Zgodnie z planem zajęć miał komentować Poli-
tykę Arystotelesa, Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje fi lozofi a, Listy Owidiusza oraz 
poezję Waleriusza Maximusa. W latach 1536–1538 był rektorem szkoły katedralnej 
na Wawelu.

Około 1540 r. został bakałarzem prawa, w sierpniu 1542 r. tytułował się już dokto-
rem prawa. Jako senior Bursy Prawników i altarysta św. Jana w katedrze krakowskiej 
występuje od 1542 r. W tym też roku przed sądem rektorskim toczył batalię z Macie-
jem Grzymałą, plebanem w Dobrzechowie i bakałarzem kanonów, który zajął bez-
prawnie drugie mieszkanie w bur-
sie. Grzymała znieważył ponadto 
publicznie Strzembosza, gdy ten siłą 
usunął jego rzeczy z bursy. Spór ten 
zakończył się ugodą, w wyniku któ-
rej Maciej Grzymała musiał opuś-
cić sporne mieszkanie i przeprosić 
Strzembosza. Dnia 13 lipca 1543 r. 
uzyskał urlop do 24 sierpnia t.r. pod 
warunkiem wskazania zastępcy, 
który sprawowałby obowiązki se-
niora. Z funkcji tej zrezygnował 
przed 7 września 1545 r., obejmu-
jąc inną kolegiaturę. W 1558 r. był 
tytułowany wykładowcą Novorum 
Iurium.

Konkluzje uniwersytetu z 16 X 1545 r.
ze wzmianką o Andrzeju Strzemboszu

(AUJ rkps 33, k. 178)



Posiadał altarię św. Mikołaja w katedrze krakowskiej (do 1542 r.), był probosz-
czem w Damniewicach (1544), przejściowo proboszczem w Dzierążni (1546) oraz 
w Wieńcu koło Brzeźnicy (prezentowany w 1549 r.) Był także audytorem wikariusza 
generalnego Piotra Myszkowskiego (1548, 1550). Po śmierci biskupa krakowskiego 
Samuela Maciejowskiego został administratorem diecezji. 

W testamencie legował Kolegium Prawniczemu dwa inkunabuły: Baptisty Tro-
vamali Summa casuum conscientiae (Nuremberg 1488) oraz Franciszka Phulelphusa 
Orationes (Venetiis 1496). Zostały one przekazane kolegium przez wykonawców te-
stamentu, jego synów (?) Ambrożego i Dziersława Strzemboszów, 17 kwietnia 1562 r.

Andrzej Strzembosz zmarł przed 17 kwietnia 1562 r.
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