
7

ANDRZEJ GÓRA z Mikołajewic 
(zm. 22 V 1520 r.) 

Pisał się ze wsi Góry lub z nazwiskiem Góra (Gorra) z Mikołajewic, położonych w wo-
jewództwie sandomierskim i diecezji krakowskiej. Był synem Tomasza. Pośmiertne 
określenie go jako „nobilis” wskazuje na szlacheckie pochodzenie.

W semestrze zimowym 1466 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersy-
tetu Krakowskiego. W 1469 r. uzyskał stopień bakałarza, a po Bożym Narodzeniu 
1473 – magistra sztuk wyzwolonych. W 1475 r. już jako magister mieszkał w Bursie 
Ubogich. Doznał wtedy uzdrowienia z ciężkiej choroby za przyczyną Jana Kantego, 
co zostało zanotowane w zbiorze mirakulów tego świętego. W latach 1479–1483 peł-
nił funkcję rektora szkoły przy kościele Mariackim w Krakowie. Następnie przeszedł 
na Wydział Artium uniwersytetu i rozpoczął studia prawa. Już w 1485 r. legitymował 
się stopniem doktora dekretów. W 1490 r. był wykładowcą zwyczajnym na Wydzia-
le Prawa, a zarazem prowizorem i seniorem Bursy Prawników. Prywatnie miał być 
nauczycielem prawa Jana Łaskiego, późniejszego kanclerza i arcybiskupa gnieźnień-
skiego. Do śmierci był kolegiatem Kolegium Prawniczego, a w 1519 r. jego prepozy-

Dokument biskupa Jana Konarskiego z 1519 r. zatwierdzający fundację przez Andrzeja Górę 
ministerium ołtarza w katedrze krakowskiej (AUJ dypl. perg. 369)



tem, i czynnym wykładowcą na Wydziale Prawa. Dwukrotnie pełnił godność rektora 
uniwersytetu w kadencjach 1514/1515 i 1515 r.

Zdobywanie benefi cjów kościelnych rozpoczął od plebanii w dalekim Zborowie 
w województwie ruskim, którą posiadał w 1487 r. W latach 1492–1498 był pleba-
nem w Luborzycy. Udało mu się osiągnąć to bogate probostwo kosztem Mikołaja 
z Koprzywnicy, którego kandydaturę utrącił pod zarzutem, iż tenże Mikołaj został 
promowany na doktora zaledwie 15 dni wcześniej, nie należy do Wydziału i mieszka 
extra Collegium. W latach 1495–1515 Andrzej Góra był archidiakonem kurzelow-
skim. W 1508 r. został kanonikiem katedralnym krakowskim. W 1509 r. jako przed-
stawiciel kapituły uczestniczył w synodzie prowincjonalnym w Kole i wraz z Jakubem 
z Arciszewa nakłonił zebranych, aby nie obciążali Uniwersytetu Krakowskiego po-
datkami. Przed 1516 r. był plebanem w Gołczy, do 1517 r. – plebanem w Giebułto-
wie, do 1518 r. – kanonikiem skalbmierskim, a do 1519 – kanonikiem opatowskim. 
Posiadał też kanonię sandomierską, a w kościele Mariackim w Krakowie drugie mi-
nisterium ołtarza Bożego Ciała i Dziesięciu Tysięcy Męczenników. W 1518 r. objął 
ufundowane przez siebie trzecie ministerium ołtarza św. Katarzyny w katedrze kra-
kowskiej. Fundacji tej dokonał w latach 1515–1519, kupując za 800 fl orenów czynsz 
w wysokości 25 grzywien (określony potem na 40 fl orenów) na dobrach klasztoru 
Cystersów w Jędrzejowie. Z realnie wpływającej sumy w wysokości 22,5 grzywny dla 
altarysty tego ołtarza było przeznaczonych 12 grzywien, a 10,5 grzywny dla doktorów 
prawa, z czego mieli oni 8 grzywien wypłacać dla ubogich w szpitalach scholarów 
i przy klasztorze św. Jadwigi na Stradomiu. Prawo patronatu ufundowanego mini-
sterium nadał Kolegium Prawniczemu. Oprócz tego ofi arował 250 grzywien kapitule 
krakowskiej na dwa swoje aniwersarze, a Kolegium Większemu dwie pozłacane skar-
bony z przedstawieniami herbowymi oraz pieniądze. 

Zmarł 22 maja 1520 r. Został pochowany w katedrze krakowskiej. Napis na tablicy 
nagrobnej podał Sz. Starowolski. Egzekutorem testamentu był jego sługa i notariusz 
Andrzej z Kurzelowa, kanonik kurzelowski. Cieszył się znamienitą opinią. W laudacji 
pośmiertnej został pięknie przedstawiony „jako drugi sprawiedliwy Symeon w staro-
ści wzywający Chrystusa”. 
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