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BARTŁOMIEJ ze Żnina 
(zm. 15 VII 1508 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny ze Żnina, miasta w województwie kaliskim i ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej. Był synem Mikołaja. Data urodzenia nie jest znana. 

W semestrze zimowym 1454 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego. W 1458 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1463 r. – magistra sztuk wy-
zwolonych. Prawdopodobnie wkrótce potem rozpoczął studia prawnicze. W 1474 r. 
legitymował się stopniem bakałarza prawa kanonicznego. W tym samym roku został 
poświadczony jako członek Kolegium Mniejszego, a w 1480 r. pełnił urząd prepozyta 
tego kolegium. W semestrze letnim 1480 r. był dziekanem Wydziału Sztuk, a w 1485 
konsyliarzem dziekana Stanisława Szyszki ze Srebrnej Górki. W latach 1487–1489 Li-
ber diligentiarum odnotowuje prowadzone przez niego ostatnie wykłady i ćwiczenia 
na Wydziale Artium z gramatyki Donata, logiki i traktatów przyrodniczych Arysto-

Dokument biskupa Jana Konarskiego z 1507 r. zatwierdzający dokonaną przez Bartłomieja 
ze Żnina fundację altarii w kościele św. Anny (AUJ dypl. perg. 294)



telesa. W 1490 r. uzyskał stopień doktora prawa. W 1495 r. był konsyliarzem rekto-
ra, a w 1496 wicerektorem uniwersytetu. W semestrze zimowym 1507/1508 r. pełnił 
godność dziekana Wydziału Prawa.

Nie zrobił wielkiej kariery kościelnej. W 1474 r. był altarystą św. Aleksego i Marii 
Egipcjanki w katedrze krakowskiej. W 1476 r. został odnotowany jako pleban w Po-
borowicach. W 1488 r. został plebanem kościoła św. Anny z prezenty rektora Macieja 
z Kobylina i Marcina Matyspaska, opata mogilskiego. Godność tę pełnił do końca ży-
cia, starając się o dobry stan świątyni. W 1498 r. był egzekutorem testamentu doktora 
Mikołaja z Górki. Został też wraz z innymi profesorami wyznaczony do przeprowa-
dzenia reformy Bursy Jerozolimskiej.

Pod koniec życia poczynił ważną fundację dla Kolegium Prawniczego. W 1505 r. 
zapisał 12 grzywien rocznego czynszu dla nowej altarii św. Anny przy głównym ołta-
rzu w kościele św. Anny. Czynsz został kupiony za 300 grzywien od rajców Kazimie-
rza; sumę ulokowano na łaźni miejskiej kazimierskiej, potem została przeniesiona 
na wójtostwo myślenickie. Altarię erygował biskup Jan Konarski w 1506 r. Z woli 
Bartłomieja prawo patronatu i prezenty tej altarii należało do krakowskich profeso-
rów prawa i prokuratora uniwersytetu. Każdorazowy altarysta miał być bakałarzem 
prawa wykładającym in novis iuribus w Kolegium Prawniczym i mógł utrzymać al-
tarię także po promocji na doktora aż do momentu otrzymania innego uposażenia. 
Jako obrońca interesów swego kościoła Bartłomiej pokazał się w 1507 r., gdy wniósł 
skargę do papieża na decyzję biskupa, który na wniosek profesorów Kolegium Więk-
szego przyznał im dochód z podzwonnego w czasie pochówków osób duchownych. 
Wcześniej opłata ta należała do kościoła św. Anny. 

Z jego biblioteki zachowało się kilka rękopisów, m.in. kodeks z traktatami praw-
niczymi i wykazem tytułów do Dekretałów, Liber Sextus i Clementinae, który Bartło-
miej darował Kolegium Prawniczemu (BJ rkps 2389). Inne – o tematyce fi lozofi cznej, 
medycznej i teologicznej – darował Kolegium Mniejszemu i Większemu.

Zmarł 15 lipca 1508 r. 
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