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STANISŁAW SROLLA z Kazimierza 
(zm. po 23 IV 1534 r.)

Stanisław Srolla z Kazimierza koło Krakowa, syn Piotra, rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Krakowskim w 1487 r. W 1491 lub 1492 r. został promowany na bakałarza 
sztuk, a w 1496 r. uzyskał magisterium fi lozofi i. Wykładał na Wydziale Filozofi cznym 
jako docent extraneus od semestru letniego 1496 r. do zimowego 1496/1497 fi lozo-
fi ę arystotelesowską. Doktorem dekretów został 17 lutego 1517 r. Zapewne wykładał 
już wtedy prawo kanoniczne. Od 1526 r. był tytułowany jako lector ordinarius, czyli 
profesor zwyczajny prawa. W latach 1527 i 1529 występował jako altarysta ołtarza 
św. Tomasza Kantuaryjskiego w katedrze krakowskiej. Dnia 23 kwietnia 1534 został 
wyznaczony obok Grzegorza ze Stawiszyna oraz Stanisława Lubarta z Krakowa do re-
prezentowania uniwersytetu w sporze z radą miasta Krakowa o świadczenia miejskie 
z domu zwanego „Zerwikaptur”. Tego samego roku wszedł także do komisji działają-
cej na rzecz odbudowy spalonego budynku Bursy Jeruzalem.

W latach 1514–1516 toczył się 
przewlekły spór o obrazę, jakiej do-
puścił się względem magistra Jana 
Łyska, rektora Szkoły pw. Bożego 
Ciała. Nie był to zresztą jedyny spór 
o zniesławienie, w którym Stani-
sław Srolla brał udział. W aktach 
rektorskich są wzmianki o przy-
najmniej dwóch jeszcze procesach 
w 1518 i 1526 r., w których wystę-
pował jako poszkodowany. 

W latach 1498–1508 był pi-
sarzem miejskim kazimierskim. 
Około 1504 r. został prepozytem 
Szpitala św. Leonarda za murami 
Kazimierza i rektorem szkoły przy 

Konkluzje uniwersytetu 
z 11 II 1534 r., w których Stanisław Srolla 

określany jest jako doktor dekretów 
(AUJ rkps 33, k. 131)



kościele Bożego Ciała na Kazimierzu (przynajmniej do 1512 r.). Był także plebanem 
w Wiśniowej. 

Zmarł po 23 kwietnia 1534 r.
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