WĘGRZYNOWICZ MARCIN Karol
(zm. IV 1717 r.)

Był synem Andrzeja Węgrzynowicza, patrycjusza krakowskiego.
Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie 19 września 1679 r. został promowany na bakałarza sztuk wyzwolonych (wydarzenie to uczcił wydaniem zbioru krótkich wierszy, dedykowanego swemu ojcu, Andrzejowi, oraz wymienionym imiennie
rajcom krakowskim), a 10 czerwca 1681 r. na magistra sztuk i doktora filozofii. Z tego
okresu zachowało się jego drukowane dziełko z filozofii naturalnej, obracające się
w systemie filozoficznym Arystotelesa i Akwinaty, którego tezy dysputowane były
21 września 1681 r. Wkrótce Węgrzynowicz przyjął święcenia kapłańskie. Naukę
kontynuował we Włoszech, o czym świadczy jego wpis do Metryki nacji polskiej uniwersytetu w Padwie dokonany 22 października 1689 r. Wróciwszy z podróży do Italii,
Węgrzynowicz podjął starania o przyjęcie do Kolegium Mniejszego, uwieńczone powodzeniem 3 kwietnia 1691 r., gdy odbył dysputę pro loco na podstawie swej rozprawy z dziedziny fizyki. Już jako kolega mniejszy podjął dalsze studia zagraniczne, tym
razem w Rzymie, gdzie uzyskał doktoraty obojga praw i teologii oraz tytuł notariusza
apostolskiego.
Wróciwszy z Włoch, podjął Węgrzynowicz starania o zatrudnienie
na Wydziale Prawa. Niebawem zaczął pełnić funkcję starszego Bursy Jurystów i prowadzić związany
z nią wykład reguł prawa. W dniu
21 kwietnia 1695 r. przystąpił Węgrzynowicz do przewidzianej prawem responsji, przedstawiając do
dysputy swą rozprawę z dziedziny
prawa zobowiązań (Quaestio iuridica de contractibus..., Kraków
1695). Dyskutował w niej problem
ważności umów zawieranych przez
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instytucje kościelne bez dochowania należytych wymogów formalnych, dochodząc
do wniosku, że nawet umowy formalnie wadliwe, jeśli przynoszą skutki korzystne
dla Kościoła, można traktować jako prawnie wiążące. Po obronie przedstawionego
opracowania, 22 kwietnia 1695 r., konwokacja Kolegium Prawniczego przychyliła się
do petycji Węgrzynowicza, by przyjąć go do grona iureconsultorum. W 1700 r. Kolegium Prawnicze obarczyło Węgrzynowicza zaszczytnym zadaniem napisania dla
Mikołaja Zalaszowskiego utworu pochwalnego, który został wydrukowany w jednym
z wariantów drukarskich pierwszego tomu jego dzieła Ius Regni Poloniae... W latach
1700–1717 był Węgrzynowicz siedmiokrotnym prepozytem i ośmiokrotnym radcą
Kolegium Prawniczego. W latach 1713–1714 trzykrotnie piastował urząd rektora
uniwersytetu. W 1714 r. był także wzmiankowany jako prowizor Bursy Filozofów.
Pierwszym beneficjum kościelnym, jakie posiadał Węgrzynowicz, była kanonia
w kapitule kolegiackiej Wszystkich Świętych: na początku (przed 1689 r.) fundacji rodzinnej (prebendy Węgrzynowicz). Po wstąpieniu do Kolegium Prawniczego zamienił
ją na kanonie przeznaczone dla uniwersyteckich jurystów, najpierw prebendy Górski
(pierwsze ministerium), a od 1703 r. – fundi Świnarski. Przed 18 kwietnia 1704 r.
został archidiakonem pileckim i proboszczem w Tczycy, a przed 16 kwietnia 1706 r.
także kustoszem kieleckim. Jednocześnie pracował w krakowskiej kurii biskupiej,
gdzie od 1695 r. pełnił obowiązki sędziego surogata. Od 1703 r. tytułował się już koadiutorem kanonikatu krakowskiego, a przed 25 kwietnia 1710 r. został kanonikiem
katedralnym krakowskim. Zarówno w kręgu duchowieństwa związanym z kolegiatą
Wszystkich Świętych, jak też w kapitule katedralnej krakowskiej znane i cenione były
talenty organizacyjne i zarządcze Węgrzynowicza, gdyż przy obydwu wspomnianych
świątyniach pełnił on funkcję prokuratora (zarządcy majątku). W 1715 r. tytułował
się także generalnym komisarzem biskupstwa krakowskiego.
Zmarł w kwietniu 1717 r. i został pochowany w krakowskim kościele Mariackim.
Wśród legatów, jakie zawarł w swym testamencie, znalazły się zapisy na rzecz Kolegium Prawniczego – jego członkowie otrzymali pewną sumę gotówki, biblioteka
kolegium wzbogaciła się o książki zmarłego, a zapis pieniężny przeznaczył testator
także na prace budowlane i zdobnicze w kościele pw. św. Marii Magdaleny.
AUJ rkps 50 s. 12–109, passim; AUJ rkps 208 s. 57, 736; BJ rkps 5359 II t. 14 fol. 192–193v; Estreicher Bibliografia 32 s. 313–314; Malinowska Mikołaj Zalaszowski s. 37, 49–51, passim; Pietrzyk
Poczet s. 207.
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