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ANDRZEJ Z SADOWIA 
(zm. 1452/1453 r.) 

Pochodził ze wsi Sadowie położonej w województwie i diecezji krakowskiej. Na pod-
stawie niskiej opłaty immatrykulacyjnej sądzono, że wywodził się z rodziny chłop-
skiej, niewykluczone jest wszakże jego szlacheckie pochodzenie. Był synem Toma-
sza z Sadowia, a źródła poświadczają dobrze działalność dziedzica Sadowia o tym 
imieniu i jego potomstwo: córki Piechnę i Małgorzatę oraz syna Piotra, dziedzica 
Sadowia. 

Andrzej w semestrze letnim 1421 r. został wpisany do Metryki Uniwersytetu Kra-
kowskiego. W 1429 r. uzyskał stopień bakałarza artium. W księdze promocji Wydzia-

łu Sztuk Wyzwolonych nie odnotowano jego 
promocji magisterskiej. Potem rozpoczął 
studia prawnicze. Jego promocja na dokto-
ra dekretów odbyła się 17 lipca 1449 r., przy 
czym skrupulatnie odnotowano, że w związ-
ku z tą uroczystością uiścił opłatę w wyso-
kości 3 fl orenów. Został wtedy członkiem 
Kolegium Prawniczego i rozpoczął wykłady 
z prawa kanonicznego. Jako doktor dekre-
tów wystąpił na zgromadzeniu profesorów 
w 1450 r. Na kadencję 1450/1451 został wy-
brany na rektora uniwersytetu. W 1452 r. 
jego mieszkanie w Kolegium Prawniczym 
przyznano Wojciechowi z Liśca jako wy-
kładowcy Novorum Iurium. Zapewne więc 
rzadko pojawiał się w Krakowie w ostatnim 
okresie swego życia.

Już w 1429 r. został odnotowany jako 
pleban, ale bez zaznaczenia miejsca posia-
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dania tego benefi cjum. Możliwe, że już wtedy był plebanem w Irządzach, bo do tej 
parafi i należała jego rodzinna wieś. Jako pleban w Irządzach pokazał się w 1443 r., 
gdy krakowscy doktorzy dekretów pośredniczyli w sprawie sądowej o należny mu 
dług. W 1452 r. toczył spór z Janem Pukarzowskim, dziedzicem Irządz, o dobra swe-
go kościoła i złożył przeciw niemu pozew w Kurii Rzymskiej. Ostatecznie jednak obaj 
powierzyli rozstrzygnięcie sporu arbitrom: Janowi z Czyżowa, kasztelanowi i staro-
ście krakowskiemu oraz Janowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu. Arbitrzy zde-
cydowali o ugodzie, a pozew Andrzeja został umorzony.

Jako zmarły Andrzej wzmiankowany jest w wypominkach uniwersyteckich da-
towanych na 1453 r. Dnia 2 grudnia 1457 r. w konsystorzu pośmiertnie była jeszcze 
rozpatrywana sprawa zobowiązań fi nansowych, jakie miał wobec niego Mikołaj, ple-
ban w Nakle. Po śmierci Andrzeja jego długi miał spłacać Piotr z Sadowia, co może 
być argumentem o ich pokrewieństwie. 

AOff . 6 s. 696; 7 s. 948; Archiwum Narodowe w Krakowie, Terr. Crac. 315 s. 120; Conc. Univ. nr 15, 
20; MUK 1400–1508 I s. 37, [21e/039] s. 110; NKP [29/31B] s. 206; Starodawne Prawa Polskiego 
Pomniki, t. 2, wyd. A.Z. Helcel, Kraków 1870, nr 3488; J. Fijałek, Mistrz Jakób z Paradyża, t. 1, 
Kraków 1900, s. 274; Kowalczyk Colligite, s. 195, 198, 290; Pietrzyk Poczet s. 78; SHGKr 1 s. 263, 
768–769; 2 s. 178, 314; Sondel Słownik UJ s. 49.

Maciej Zdanek




