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ARCISZEWSKI JAKUB z Arciszewa h. Rola 
(zm. 31 VII 1533 r.) 

Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Rola ze wsi Arciszewo (dawniej Ercieszów, 
stąd też forma nazwiska Ercieszewski) w województwie brzesko-kujawskim i diecezji 
włocławskiej. 

W semestrze letnim 1489 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. Na 
początku 1494 r. uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych. W latach 1494–1503 
wykładał na Wydziale Artium, najpierw jako extraneus, od 1499 r. jako kolegiat 
mniejszy. Jednocześnie studiował prawo. W 1501 r. legitymował się stopniem dok-
tora dekretów. Od 1503 r. wykładał na Wydziale Prawa. W 1504 r. został wybrany na 
seniora Bursy Prawników. Od 1509 r. był profesorem novorum iurium. Ośmiokrot-
nie pełnił godność rektora uniwersytetu w kadencjach 1515/1516, 1519/1520, 1520, 
1520/1521, 1524, 1524/1525, 1532/1533 i 1533 r. Wprowadził wiele statutów porząd-
kowych, m.in. w sprawie opłat, podarków i biesiad promocyjnych, obowiązkowych 
wpisów studentów do Metryki. Miał zainteresowania humanistyczne. 

Znacząco rozwinęła się jego kariera kościelna. Pełnił kluczowe role w zarządzie 
diecezją krakowską. Biskup krakowski Jan Konarski uczynił go swoim kanclerzem 
i audytorem kurii, który to urząd sprawował jeszcze w latach 1503–1508 i 1510–1513.

Dokument rektora Jakuba Arciszewskiego z 1524 r. (AUJ dypl. perg. 394)



W latach 1508–1510 i 1526–1533 był ofi cjałem krakowskim, a w 1508–1509 także 
wikariuszem generalnym in spiritualibus w diecezji krakowskiej. Z nominacji bi-
skupa Piotra Tomickiego był nie tylko ofi cjałem, ale też wizytatorem i komisarzem 
inkwizycyjnym w diecezji w latach 1526–1533. Wielokrotnie reprezentował kapitu-
łę krakowską na synodach prowincjonalnych: w 1509 r. w Kole, w 1514, 1523, 1527 
w Łęczycy, w 1520 r. w Kaliszu, w 1519, 1521, 1530 i 1532 w Piotrkowie. W latach 
1516–1517 reprezentował także na synodach kapitułę włocławską i otrzymał od 
niej zadanie zebrania oraz zredagowania zbioru starych i nowych statutów kapi-
tulnych. W 1518 r. na zlecenie tejże kapituły miał się starać o odebranie długów po 
zmarłym Mikołaju Czeplu, a w 1519 r. otrzymał zadanie wyszukania stosownego 
nauczyciela i kantora dla szkoły katedralnej z grona bakałarzy krakowskich.

Zgromadził liczne benefi cja. Do 1500 r. był altarystą ołtarza św. Jerzego w kościele 
parafi alnym w Jarocinie i mansjonarzem katedry krakowskiej. W 1501 r. został pleba-
nem w Dziekanowicach i dzierżył to benefi cjum do 1519 r. W 1502 r. był kanonikiem 
kolegiaty NMP w Sandomierzu i altarystą ołtarza św. Dionizego i Towarzyszy w ka-
tedrze krakowskiej. Do 1505 r. pełnił też urząd archidiakona sądeckiego. Od 1505 r. 
do śmierci był kanonikiem katedralnym krakowskim. W katedrze krakowskiej miał 
też inne liczne altarie: altarię ołtarza św. Jana Ewangelisty (do 1507 r.), związaną 
z Katedrą Novorum Iurium altarię ołtarza św. Tomasza z Akwinu (od 1509 r.), altarię 
św. Jadwigi i Rozesłania Apostołów (1519–1528). W 1515 r. występował jako pleban 
w Igołomii. Od 1515 r. był kanonikiem włocławskim, od 1524 r. kanonikiem kurze-
lowskim, do 1528 r. altarystą ołtarza św. Katarzyny w katedrze we Wrocławiu, do 
1529 r. kanonikiem wiślickim. Do jego benefi cjów zaliczały się jeszcze altarie w koś-
ciele św. Marii Magdaleny w Krakowie i Koźminie. 

Zmarł 31 lipca 1533 r. w Krakowie w trakcie kadencji rektorskiej i został pocho-
wany w katedrze wawelskiej. Otoczony był powszechnym szacunkiem. Epitafi um 
nagrobne sławiło go jako męża „znamienitego niewinnością obyczajów i świętoś-
cią życia, pobożnego ojca wszystkich ubogich”. Anonimowe epitafi um zachowane 
w zbiorze Corpus Cricianum podkreślało, że „prawa nauczał obyczajami i językiem”. 
Biskup Tomicki określił go jako „męża prawego i pobożnego”, a autor Rocznika świę-
tokrzyskiego – jako „męża szczodrego w jałmużnach i wzór kapłanów”.
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