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SŁOWIKOWSKI MARCIN Kazimierz 
(zm. 24 VII 1703 r.)

Marcin Słowikowski był synem Stanisława. Nie wiadomo jednak, czy ojca i syna na-
leży wywieść z rodziny mieszczan krakowskich, czy może, jak proponował Kacper 
Niesiecki w swym herbarzu, z familii szlacheckiej herbu Suchekomnaty. 

Studiował na uniwersytecie sztuki wyzwolone, których bakalaureat zdobył
10 kwietnia 1673 r. Dnia 30 czerwca 1674 r. uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych 
i doktorat fi lozofi i oraz podjął wykłady na Wydziale Filozofi cznym jako docent ex-
traneus. W latach 1683–1684 był pisarzem sądu rektorskiego, a co najmniej od 1684 r. 
syndykiem uniwersytetu i starszym Bursy Jeruzalem. Dzięki dyspucie przeprowa-
dzonej 15 lipca 1684 r. został inkorporowany do Kolegium Mniejszego. Był już wów-
czas duchownym po wyższych święceniach (w 1672 r. przystąpił do święceń akolita-
tu, a w kwietniu 1684 r. przyjął święcenia subdiakonatu i diakonatu). Dalsze wysiłki 
w celu doskonalenia swego wykształcenia Słowikowski skierował w stronę studiów 
prawniczych, którym oddawał się szczególnie podczas pobytu we Włoszech w latach 
1686–1687. Wpisał się wówczas do księgi nacji polskiej uniwersytetu w Bolonii, imma-
trykulował na Uniwersytecie Prawniczym w Padwie, a także uzyskał doktorat obojga 
praw papieskiego rzymskiego uni-
wersytetu Sapienza (8 lipca 1687 r.). 

Wróciwszy do Krakowa, podjął 
dalszą pracę na Wydziale Filozo-
fi cznym uniwersytetu oraz starania 
o inkorporację do Wydziału Prawa 
i dopuszczenie do Kolegium Praw-
niczego. Starania te musiały się spot-
kać z przychylnym odzewem, skoro 
Słowikowski został nominowany na 
dyrektora Kolegium Lubrańskie-
go w Poznaniu (był to zwyczajowy 
punkt kariery początkujących pro-
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fesorów prawa). Do Kolegium Prawniczego został włączony dzięki odbytej 19 lutego 
1693 r. responsji, na podstawie rozprawy dotyczącej dziesięcin kościelnych (Quaestio 
iuridica de decimis..., Kraków 1693). Już 17 kwietnia 1693 r. na konwokacji kolegium 
wybrano Słowikowskiego na jego prepozyta ratione vocationis (z tytułu powołania). 
Odtąd funkcję tę miał pełnić jeszcze pięciokrotnie, a siedem razy miał zostać wybra-
ny na radcę (konsyliarza). Na tym samym posiedzeniu, na którym po raz pierwszy 
został wybrany na prepozyta, zlecono także Słowikowskiemu opiekę nad biblioteką 
kolegium, w tym nad wprowadzeniem do niej książek z daru Samuela Formankowi-
ca. Chcąc nostryfi kować swój rzymski doktorat, 26 lutego 1699 r. poddał pod pub-
liczną dysputę drukowaną rozprawę dotyczącą ważności zapisów testamentowych 
(Quaestio iuridica de legatis..., Kraków 1699), w której dowodził m.in. mocy obo-
wiązującej pobożnych zapisów nawet w przypadku nieważności samego testamentu. 

Oprócz zajęć dydaktycznych na uniwersytecie Słowikowski oddawał się innym 
formom pracy z młodzieżą. Przed 21 lutego 1681 r. otrzymał seniorat szkoły przy 
kościele Bożego Ciała w podkrakowskim Kazimierzu, który sprawował do 1684 r. 
Będąc już kolegą mniejszym, podjął pracę jako prywatny preceptor kasztelanica san-
domierskiego, Jana Aleksandra Tarnowskiego, z którym w latach 1686–1687 odbył 
podróż do Włoch (podczas niej sam podjął szerokie studia prawnicze). Od 24 maja 
1688 do 12 listopada 1693 r. był dyrektorem i wykładowcą prawa w poznańskim Ko-
legium Lubrańskiego. Doświadczenie nauczycielskie przydało mu się w 1695 r., gdy 
jako jeden z wizytatorów został wysłany przez rektora uniwersytetu, Sebastiana Pi-
skorskiego, do szkół parafi alnych św. Jana, św. Szczepana i Bożego Ciała. 

Pierwszym benefi cjum kościelnym Słowikowskiego, o jakim donoszą źródła, był 
kanonikat kapituły przy kościele św. Michała na Wawelu, który posiadał już w 1684 r. 
Od 1690 r. był także, z prezenty Kolegium Prawniczego, kanonikiem kapituły przy 
kolegiacie Wszystkich Świętych (zapewne fundi Górski, drugie ministerium, a od 
25 sierpnia 1694 r. prebendy Świnarski). Przed 19 kwietnia 1697 r. został też Słowi-
kowski proboszczem w Racławicach. 

Zmarł 24 lipca 1703 r. Został pochowany w krakowskiej kolegiacie Wszystkich 
Świętych.
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