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ANDRZEJ Z ŁABISZYNA 
(zm. 10 VI 1498 r.)

Pochodził z rodziny mieszczańskiej z Łabiszyna, miasta w województwie kaliskim 
i diecezji włocławskiej. Był synem Andrzeja. Data urodzenia jest nieznana. 

W semestrze letnim 1463 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego. W 1466 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1469 – magistra sztuk wyzwo-
lonych. Następnie rozpoczął wykłady na Wydziale Artium. Przed 1472 r. został człon-
kiem Kolegium Większego jako kolegiat królewski i w latach 1472/1473, 1474/1475 
i 1475/1476 pełnił urząd jego prepozyta. W semestrze letnim 1477 r., już jako bakałarz 
teologii, był dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Następnie wyjechał do Włoch 

i tam, najprawdopodobniej w Rzymie, uzyskał 
stopień doktora dekretów w 1478 r. W tym 
samym roku wrócił do Polski, przywożąc 
bullę papieską, która na wniosek profesorów 
uniwersytetu ograniczała uprawnienia bisku-
pa krakowskiego jako kanclerza uczelni, co 
spowodowało konfl ikt z ordynariuszem. Nie-
długo potem Andrzej został przez uniwersy-
tet wysłany na sejm do Piotrkowa, aby przed 
królem Kazimierzem Jagiellończykiem przed-
łożyć racje uczelni. Na wniosek biskupa kra-
kowskiego Jana Rzeszowskiego król pozbawił 
Andrzeja katedry i skazał na krótką banicję. 
W 1479 r. Andrzej uzyskał darowanie kary, 
dzięki czemu pojawił się w Krakowie i objął 
katedrę, a 4 maja wniósł podanie o nostryfi ka-
cję swego dyplomu z zakresu prawa, wsparty 
listami polecającymi króla i arcybiskupa Jaku-
ba z Sienna. Większością głosów – przy sporej 
grupie sprzeciwiających się profesorów – zo-
stał dopuszczony do dysputy próbnej poprze-
dzającej inkorporację do Wydziału Prawa. 

Karta tytułowa Liber diligentiarum Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego założona 
przez Andrzeja z Łabiszyna (BJ rkps 249, k. 1r)



Nostryfi kacja ta najprawdopodobniej się nie powiodła. W 1485 r. występował jednak 
jako doktor praw. Zarazem był członkiem Kolegium Artystów (czyli najpewniej Ko-
legium Większego). W 1486 r. legitymował się stopniem bakałarza formata teologii. 
W semestrze zimowym 1487 r. ponownie został dziekanem Wydziału Artium. Założył 
wtedy zachowaną do dziś najstarszą księgę Liber diligentiarum. W lutym 1489 r. wystą-
pił ze stopniem licencjata teologii, a w lipcu z tytułem profesora teologii, co oznacza, 
że zdobył doktorat i objął katedrę na Wydziale Teologicznym. W 1491 r. zgromadzenie 
ogólne uniwersytetu wybrało go na subkonserwatora praw. Był bliskim współpracow-
nikiem rektora Macieja z Kobylina. W 1488 i 1491 r. pełnił funkcję jego konsyliarza, 
a w 1492 zastępował go jako locum tenens. W tymże roku jako koegzekutor jego te-
stamentu przeprowadzał fundację ołtarza św. Donata w kościele św. Anny z prawem 
patronatu dla Kolegium Mniejszego jako uposażenie wykładowcy Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych. Pełnił funkcję prowizora Bursy Jeruzalem, z której ustąpił w 1495 r. 
W kadencjach 1496, 1496/1497 i 1497 był trzykrotnie rektorem uniwersytetu. Pełnił 
też godność jego wicekanclerza.

Szybko postępowała też jego kariera duchowna. Przed 1485 r. został kanonikiem 
kolegiaty św. Floriana, w latach 1492–1495 był jej kustoszem, a w 1495–1497 jej dzie-
kanem. W 1497 r. został kanonikiem katedralnym krakowskim. 

Przeznaczył wieczysty fundusz na uposażenie stałego kaznodziei polskiego przy 
kościele św. Barbary w Krakowie. W 1498 r. Kolegium Większemu ofi arował srebrną 
łyżkę z herbem Ostoja i trzy czarki. Zasobną bibliotekę, z której znane są trzy ręko-
pisy i dwadzieścia trzy inkunabuły, rozdzielił między Kolegium Większe oraz bursy: 
Jeruzalem i Ubogich.

W księgozbiorze Andrzeja z Łabiszyna dominowały dzieła teologiczne. Z dzieł 
prawniczych posiadał inkunabuły zawierające Dekret Gracjana (Bazylea 1481), De-
kretały Grzegorza IX (Moguncja 1473), Liber Sextus Bonifacego VIII (Wenecja 1476), 
Margarita poetica Alberta de Eyb (Norymberga 1472), Lectura super arboribus con-
sanguineitatis Jana Andrzejowego (Wenecja 1476), Modus legendi abbreviaturas in 
utroque iure (ok. 1475), pożyczone w dożywocie biskupowi – najpewniej Janowi Rze-
szowskiemu. Miał też książki pożyczone od Macieja z Kobylina, w tym Summa de 
casibus conscientiae Astesano di Asti. Według siedemnastowiecznego przekazu Szy-
mona Starowolskiego był autorem mowy na cześć sławnych uczonych Uniwersytetu 
Krakowskiego, dziś nieznanej.
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