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ANDRZEJ GRZYMAŁA z Poznania 
(zm. 26 X 1466 r.)

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był synem Jana. Data jego urodzin nie jest zna-
na. Z pewnym prawdopodobieństwem najpóźniej na ok. 1425 r. ustalił ją A. Birken-
majer. 

Studia na Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął w semestrze letnim 1442 r. 
W 1443 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1447 – magistra sztuk wyzwolonych. Jedno-
cześnie pracował jako notariusz. Był uczniem Marcina Króla z Żurawicy. Po promo-
cji magisterskiej, prawdopodobnie od 1448 r., objął katedrę astronomii ufundowaną 
w Krakowie przez Jana Stobnera. W 1449 r. został kolegiatem nowo powstałego Kole-
gium Mniejszego. Był wtedy wmieszany w sprawę Andrzeja Gałki z Dobczyna, które-
go oskarżono o sprzyjanie herezjom – wiklefi zmowi i husytyzmowi. Gałka przekazał 
Grzymale heretyckie kodeksy na przechowanie. Ten jednak nie podzielał jego poglą-
dów i o zawartości rękopisów poinformował władze kościelne. Później został kolegia-
tem Kolegium Większego, a w 1454 r. jego prepozytem. W 1453/1454 i 1458/1459 r. 
pełnił urząd dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Równolegle studiował prawo. 
W 1456 r. był już bakałarzem dekretów i pełnił urząd prowizora Bursy Jerozolim-
skiej. Jednocześnie został wybrany przedstawicielem i obrońcą interesów uniwersyte-
tu w Kurii Rzymskiej w sporze z Ja-
nem Progerem, plebanem św. Anny 
oraz prawdopodobnie w sprawie 
inkorporacji do uczelni kościołów 
św. Mikołaja za murami Krakowa 
i w Dzierzążni. Nie wiadomo jed-
nak, czy w 1456 r. odbył podróż do 
Rzymu. Udał się tam w 1460 r. jako 
przedstawiciel uczelni, tym razem 
w sporze z Walterem Kesingerem 
o czynsze z Trzebini. Ugoda została 
zawarta w 1461 r. Podczas pobytu 
w Italii Andrzej podjął studia me-
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dyczne i w 1461 r. uzyskał stopień doktora medycyny, być może w Perugii. Po powro-
cie do Krakowa w 1462 r. został wykładowcą na Wydziale Medycyny. W 1464/1465 r. 
był dziekanem tego wydziału. Jego przyjaciółmi byli profesorowie tego wydziału: 
Wojciech z Opatowa i Piotr Gaszowiec. W 1465 r. legitymował się stopniem licencja-
ta dekretów. Pod koniec życia, zapewne w 1465 lub 1466 r., uzyskał jeszcze stopień 
bakałarza teologii. W semestrze zimowym 1465/1466 i letnim w 1466 r. był rektorem 
uniwersytetu. 

W latach 1459–1462 był kanonikiem łęczyckim i plebanem kościoła św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu. W 1462 r. oddał te benefi cja Rafałowi ze Skawiny i objął po 
nim plebanię świeżo inkorporowanego do uczelni kościoła św. Mikołaja za murami 
Krakowa, jako pierwszy pleban tego kościoła z prezenty uniwersytetu. Z Andrzejem 
Grzymałą historycy sztuki wiążą gotycką fazę przebudowy tej świątyni w II połowie 
XV w., kiedy to wzniesiono wieloboczne gotyckie zamknięcie prezbiterium oraz dru-
gą zakrystię z portalem kamiennym zwieńczonym herbem, identyfi kowanym jako 
Grzymała. Pogląd, że jest to herb Andrzeja, wynika ze zbieżności nazwy, należy jed-
nak pamiętać, że Andrzej był pochodzenia mieszczańskiego. 

Był autorem dzieła Canones Tabularum Resolutarum, czyli objaśnienia do tablic 
astronomicznych, którymi posługiwano się w Krakowie. Napisał je ok. 1448–1449 r. 
Glosował też księgę promocji Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Jego duża biblioteka 
zawierała dzieła fi lozofi czne, literackie, historyczne, medyczne, teologiczne i świad-
czyła o jego zainteresowaniach humanistycznych. Posiadał też rękopis z tekstami 
prawniczymi, m.in. Flores legum Juliana de Sesso i Decisiones Rotae (BJ rkps 369).
Ponadto dysponował książkami po Franciszku z Brzegu. Część księgozbioru przeszła 
na własność Kolegium Większego. 

Zmarł wskutek zarazy 26 października 1466 r. w Krakowie w czasie pełnienia 
funkcji rektora.
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