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ZYGMUNT ZE STĘŻYCY h. Szreniawa 
(ur. ok. 1497 r., zm. 30 VII 1582 r.)

Doktor prawa kanonicznego Zygmunt ze Stężycy, syn Jana i brat Marcina Rymarza, 
wielokrotny rektor uniwersytetu, pieczętował się herbem Szreniawa. Rozpoczął stu-
dia na Uniwersytecie Krakowskim 31 października 1512 r., wnosząc opłatę w wyso-
kości 3 groszy. Po uzyskaniu bakalaureatu w 1515 r. i magisterium sztuk w 1520 r. wy-
kładał na Wydziale Filozofi cznym jako docent extraneus od semestru letniego 1520 
do zimowego 1521/1522. Licencjat z prawa uzyskał 10 lipca 1524 r., doktorat prawa 
kanonicznego już 22 września t.r. W kolejnym roku nie udało się mu objąć senioratu 
Bursy Prawników, który przypadł Janowi Grodkowi z Sanoka. W 1525 r. piastował 
funkcję dziekana na Wydziale Prawa. Po seniorat Bursy Prawników sięgnął ponow-
nie w 1532 r., tym razem skutecznie. Z funkcji tej zrezygnował w 1533 r. W 1534 r. 
wykładał prawa nowe, wykład Novorum Iurium kontynuował także jako kanonik ka-
tedralny krakowski (od 1542 r.).

Zarówno konkluzje uniwersyte-
ckie, jak i akta rektorskie potwierdzają 
jego aktywność w pracach organiza-
torskich na uniwersytecie, nie tylko 
w trakcie kadencji rektorskich, które 
pełnił dziewięciokrotnie w semestrach 
1546/1547–1547/1548, 1554–1555, 
1564/1565, 1565, 1567/1568 oraz za-
stępczo po śmierci Jana z Turobina od 
24 września 1575 r. do 16 październi-
ka t.r. W 1534 r. wszedł w skład komi-
sji, która miała rozstrzygnąć, czy nauki 
teo loga Jakuba z Iłży, zafascynowanego 
reformacją, są zgodne z religią katoli-
cką. Iłża był przesłuchiwany i w obawie 
przed aresztowaniem oraz oskarże-
niem o herezję schronił się we Wrocła-
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wiu. Nie była to jedyna komisja uniwersytecka, w której działał Zygmunt ze Stężycy. 
W 1548 r. zasiadł w komisji powołanej przez biskupa Samuela Maciejowskiego celem 
reformy nauczania na Wydziale Filozofi cznym. Głównym powodem jej powstania był 
wysuwany przez wielu profesorów i studentów postulat zniesienia obowiązkowych 
ćwiczeń z zakresu fi lozofi i Arystotelesa. W sporze o prawo do senioratu Bursy Prawni-
ków dla Andrzeja Gostyńskiego zwanego Receptą, który był jedną z odsłon konfl iktu 
między grupą profesorów Wydziału Prawna (Marcin Krokier, Jakub Kromfelt, Jakub 
Gwiazdowski) a rektorem Janem z Turobina, poparł rektora. W 1578 r. wraz z Jakubem 
Kromfeltem pełnił funkcję strażnika skarbu Kolegium Prawniczego (custos thesauri). 

Zygmunt ze Stężycy pełnił rozmaite funkcje kościelne. Duchownym został zapew-
ne w latach dwudziestych XVI w. Od 1522 r. był notariuszem w konsystorzu ofi cja-
ła Tomasza Rożnowskiego, a w latach 1523–1525 prokuratorem. W 1527 r. został 
surogatem ofi cjała Jakuba Arciszewskiego, w latach 1526–1529, 1532–1533 i 1536 
pełnił funkcję audytora wikariusza generalnego krakowskiego Mikołaja Bedleńskie-
go. Przerwa w wykonywaniu obowiązków uniwersyteckich i kościelnych wiązała się 
z jego wyjazdem do Włoch (1535/1536). Bawił w Rzymie, do Krakowa powrócił za-
pewne w 1539 r. Doradzał biskupowi Piotrowi Gamratowi. W 1561 i 1562 r. był suro-
gatem wikariusza generalnego Andrzeja Przecławskiego. Wśród licznych funkcji, ja-
kie pełnił w diecezji krakowskiej, wskazać można rolę sędziego w sprawach o herezje 
(m.in. w procesie Konrada Krupki w 1551 r.) oraz członkostwo w komisji analizującej 
Confessio Stanisława Hozjusza.

Posiadał liczne benefi cja kościelne. Zgodnie z ustaleniami Bolesława Przybyszew-
skiego dzierżył: prebendę w Korzkwi (1522–1524), prebendę św. Pankracego w Sta-
rym Brzesku (1527), altarię w Skawinie (1527), altarię w Przemyślu (1522, 1528), 
prebendę w Raciborowicach (1528), altarię św. Jana Apostoła w katedrze krakow-
skiej (1532–1533), altarię św. Tomasza z Akwinu w tejże katedrze (1534), prebendę 
w Grybowie i Wrocimowicach (prowizje w 1535 r.), altarię Świętej Trójcy w kościele 
św. Jakuba na Kazimierzu (1536), altarię św. Tomasza Kantuaryjskiego w katedrze 
krakowskiej (do 1542 r.), altarię ołtarza Narodzenia NMP w katedrze krakowskiej 
(do 1542 r.), altarię św. Katarzyny w kościele Mariackim (do 10 lipca 1542 r.), kanonię 
katedralną krakowską (23 maja 1542 – 30 sierpnia 1582 r.), archidiakonię łowicką 
(1542), prepozyturę w Nowym Sączu (od 4 lutego 1542 r.), penitencjarię w katedrze 
krakowskiej (do 1544 r.). Prawdopodobnie wbrew dotychczasowym ustaleniom nie 
przysługiwało mu probostwo w Luborzycy.

Środki uzyskiwane z benefi cjów przeznaczał na cele publiczne, w tym znacznie 
zasilając Kolegium Mniejsze. Kolegium Większemu z kolei darował książki. Jednym 
z dowodów zaufania, jakim go obdarzano, była funkcja koegzekutora testamentu 
zmarłego dominikanina Feliksa, sufragana wileńskiego. Wraz z drugim egzekuto-
rem Mikołajem z Wieliczki musieli walczyć sądownie o zabezpieczenie masy spad-
kowej przed rozgrabieniem. Był także egzekutorem testamentu doktora Stanisława 
Rzeczycy, doktora Macieja Łąckiego i archidiakona krakowskiego Bartłomieja Gąd-
kowskiego.



Zmarł 30 lipca 1582 r. w wieku 85 lat. Został pochowany w katedrze krakowskiej. 
Egzekutorami jego testamentu byli Jakub Górski i Marcin z Pilzna.
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