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GRZEGORZ CIENIAWA z Mysłowic 
(zm. 1460/1461 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny. Był synem Piotra Cieniawy ze Stradomia, rajcy 
kazimierskiego. Pisał się z Mysłowic alias z Zawady.

W semestrze letnim 1428 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego. Brak jest jego wpisów w księdze promocji Wydziału Sztuk Wyzwo-
lonych. W 1433 r. wystąpił w źródłach jako magister i zarazem bakałarz prawa ka-
nonicznego. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat ukończył nie tylko studia na Wydziale 
Artium, ale i z sukcesem rozpoczął studia prawnicze. W 1437 r. wyjechał na studia 
zagraniczne z listami polecającymi Jana Elgota do profesorów Bolonii, Padwy i Pary-
ża. W 1437 r. kontynuował studia prawnicze w Bolonii. W 1439 r. wrócił do Polski. 
Od 1440 r. występował jako licencjat dekretów, a w 1441 jako doktor. 

Po przerwie, związanej z pobytem we Lwowie, w 1444 r. podjął na nowo wy-
kłady na Uniwersytecie Krakowskim. W 1454 r., gdy uczelnia toczyła spór z Janem 
Progerem, plebanem św. Anny, profesorowie jednogłośnie powierzyli Grzegorzowi 
sporządzenie apelacji, przedstawie-
nie jej kapitule krakowskiej z prośbą 
o dołączenie się, a także swobodny 
wybór mistrzów, którzy mieliby mu 
towarzyszyć w przeprowadzeniu tej 
sprawy. Niestety, apelacja Progera do 
Stolicy Apostolskiej doprowadziła 
do wyroku niekorzystnego dla uczel-
ni. W 1460/1461 r. był wicerektorem 
zastępującym na czas od paździer-
nika 1460 do maja 1461 r. rektora 
Wojciecha z Liśca, który wyjechał 
z Krakowa.

Kolofon tekstu Grzegorza Cieniawy (BJ rkps 1357, k. 356r)



Kariera kościelna Grzegorza napotykała trudności. W latach 1433–1437 pracował 
jako prokurator konsystorza krakowskiego. Dorobiwszy się, w 1436 r. kupił dom na 
Kazimierzu przy ul. Szewskiej, położony przed bramą kazimierską, koło łaźni miej-
skiej. Sprzedał go doktorowi Jakubowi z Zaborowa w 1437 r., gdy wyruszył na studia 
zagraniczne. W latach 1440–1444 był archidiakonem lwowskim. W 1441 i 1443 r. 
przebywał w Bazylei na soborze. Tam w 1441 r. złożył wybranemu przez sobór pa-
pieżowi Feliksowi V obediencję w imieniu arcybiskupa lwowskiego Jana Odrowąża, 
a w 1443 dokonał podobnego aktu względem soboru. W 1444 r. wskutek zatargów 
z arcybiskupem i kapitułą lwowską opuścił archidiecezję i wrócił do Krakowa, jed-
nak zatrzymał tytuł archidiakona. W 1450 r. po śmierci arcybiskupa Jana Odrowąża 
pojawił się w składzie kapituły lwowskiej jako archidiakon i uczestniczył w wyborze 
tymczasowego zarządu diecezji. W 1460 r. był zastępcą (surogatem) Jana z Pniowa, 
ówczesnego administratora diecezji krakowskiej po śmierci biskupa Tomasza Strzę-
pińskiego.

Zostawił po sobie dwa zbiory kazań: de tempore z 1444 r. oraz de sanctis z 1454 r. 
(BJ rkps 1357, 2337). Posiadał też rękopis z dziełami św. Ambrożego (BJ rkps 1192).

Zmarł w 1460 lub 1461 r.
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