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STYRKOWSKI ADAM Stanisław 
(zm. 31 X 1714 r.)

Nie jest bliżej znane pochodzenie Adama Styrkowskiego. Wiadomo, że studia odby-
wał na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie w 1672 r. uzyskał bakalaureat, a w 1677 r. 
magisterium sztuk wyzwolonych i doktorat fi lozofi i. W 1684 r., po przedstawieniu
20 maja t.r. rozprawy pro loco z dziedziny etyki, dotyczącej sprawiedliwości (Quaestio 
ethica de iustitia..., Kraków 1684), został przyjęty do Kolegium Mniejszego. Już jako 
kolega mniejszy podjął starania o wejście w skład Kolegium Prawniczego, przy czym, 
jak można wnosić z petycji samego Styrkowskiego z 22 kwietnia 1689 r., mimo popar-
cia konwokacji uniwersyteckiej Kolegium Prawnicze z jakichś powodów nie chciało 
wówczas ani dopuścić go do wykładania na Wydziale Prawa, ani nawet wyznaczyć mu 
terminu responsji. Ostatecznie jed-
nak członkowie kolegium przychy-
lili się do prośby kandydata, dzięki 
czemu mógł on odbyć responsję 
i zostać – zapewne jeszcze w se-
mestrze letnim 1689 r., przed wa-
kacjami, a z całą pewnością przed
21 kwietnia 1690 r. – członkiem ko-
legium. Nie jest niestety znana treść 
pracy, którą przedstawił do respon-
sji; nic także nie wiadomo o zagad-
nieniach, które opracowywał w celu 
zdobycia bakalaureatu praw. Jedy-
nym wydanym drukiem opracowa-
niem prawniczym Styrkowskiego 
jest rozprawa kanonistyczna doty-
cząca prawa patronatu (Quaestio 
iuridica de iure patronatus..., Kra-
ków 1691), której publiczna obrona 
6 listopada 1691 r. umożliwiła mu 
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uzyskanie licencjatury obojga praw. Od semestru letniego 1691 r., gdy po raz pierw-
szy został wybrany na przełożonego kolegium z tytułu swego niedawnego powoła-
nia, aż do semestru letniego 1713 r. dziewięciokrotnie był Styrkowski wybierany na 
prepozyta, a piętnastokrotnie – na radcę (konsyliarza) Kolegium Prawniczego. Nie 
uchylał się także od funkcji na Wydziale Prawa, którego dziekanem był w 1703 r. 
O poczuciu obowiązku Styrkowskiego świadczy fakt, że to on we wrześniu 1706 r., 
podczas szalejącej zarazy, przejął od chorego Grzegorza Kawalczewskiego obowiązki 
prepozyta i sprawował je przez trzy kolejne semestry w tym trudnym dla krakowian 
czasie. W późniejszym okresie z ramienia kolegium Styrkowski sprawował pieczę 
nad jego biblioteką. 

Oprócz pracy na uniwersytecie Styrkowski był zatrudniony w kurii biskupiej. Już 
w 1684 r. występował jako pisarz krakowskiego konsystorza (funkcję tę miał peł-
nić co najmniej do 1694 r.). Mógł się wówczas pochwalić także tytułem notariusza 
apostolskiego. Niewykluczone, że to właśnie wsparciu biskupa Jana Małachowskie-
go zawdzięczał swe pierwsze znane benefi cja: kantorię tarnowską (na którą został 
instalowany przed 20 kwietnia 1691 r.) oraz prepozyturę św. Jakuba na Kazimierzu 
(z funkcją tą wzmiankowany był już 6 listopada 1691 r.). Od co najmniej 1694 r. 
tytułował się także scholastykiem rusieckim. Inne benefi cja uzyskał dzięki wspar-
ciu uniwersytetu. Były to kolejne prałatury w kolegiacie Wszystkich Świętych: od 
10 kwietnia 1693 kancelaria, a od 12 lipca 1709 r. kantoria. Od 16 marca 1711 r. był 
także Styrkowski prepozytem krakowskiej kolegiaty akademickiej św. Anny. 

Zmarł najpewniej w Krakowie 31 października 1714 r.

AUJ rkps 49 s. 237–246; AUJ rkps 50 s. 3–90, passim; BJ rkps 5359 II t. 5 fol. 25v, t. 9 fol. 65–66, 
t. 13 fol. 86–87; Estreicher Bibliografi a 29 s. 373; Szczepaniak Spis prałatów s. 95, 106, 107, 119; 
Szczepaniak Spis prepozytów s. 78–79.
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