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JAN PNIOWSKI z Pniowa h. Abdank 
(zm. 19 IX 1476 r.)

Pochodził z rodziny rycerskiej herbu Abdank ze wsi Pniów w Lubelskiem, ówcześnie 
w województwie sandomierskim i diecezji krakowskiej. Urodził się około 1408 r. Był 
synem Skarbka z Pniowa i zapewne Agnieszki, wzmiankowanej w 1444 r. jako wdowa 
po nim. Miał brata Jakuba. W rodzinnym Pniowie Jan ufundował kościół drewniany, 
a w 1464 r. postarał się o wyodrębnienie parafi i.

W 1425 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim za zgodą biskupa pło-
ckiego Stanisława, co wskazuje, że musiał być związany z tamtejszą diecezją. W 1427 r. 
otrzymał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. Księga promocji Wydziału Artium 
nie odnotowuje uzyskania przez niego stopnia magistra. Będąc notariuszem publicz-
nym z mianowania cesarskiego, w latach 1431–1435 pracował jako pisarz w konsy-
storzu krakowskim. Ponadto w 1433 r. wystąpił jako pisarz kancelarii biskupa Zbi-
gniewa Oleśnickiego. W 1440 r. kapituła włocławska udzieliła mu licencji na wyjazd 
na studia. Udał się więc do Italii, ale nie w celach edukacyjnych. Dlatego ponownie 
w 1447 r. otrzymał od kapituły zgodę na studia zagraniczne. Wyjechał do Bolonii, 
gdzie studiował prawo. Został wicerektorem uniwersytetu ultramontanów, a 4 maja 
1448 r. w bolońskim kościele św. Piotra został promowany na doktora dekretów. Do 
Polski wrócił prawdopodobnie w 1449 r. Trzykrotnie pełnił godność rektora Uni-
wersytetu Krakowskiego (1452, 1456 i 1456/1457). W czasie jego drugiej kadencji 
uniwersytet otrzymał prawo prezenty kościołów św. Mikołaja za murami Krakowa 
i w Dzierzążni.
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W 1440 r. uczestniczył w soborze w Ferrarze. Potem wyjechał do Wenecji. 
W 1441 r. wraz z Janem Elgotem, Jakubem z Szadka i Markiem Bonfi lim wyjechał 
na sobór bazylejski, gdzie w imieniu Oleśnickiego złożył obediencję soborowi i pa-
pieżowi soborowemu Feliksowi V.  W 1447 r. posłował do Mikołaja V w sprawie 
kapelusza kardynalskiego dla Oleśnickiego, ale celu nie osiągnął. W życiu diecezji 
krakowskiej odegrał dużą rolę po śmierci Tomasza Strzępińskiego w 1460 r., gdy 
z ramienia kapituły był administratorem diecezji oraz wikariuszem generalnym in 
spiritualibus. W sporze o obsadę biskupstwa krakowskiego między królem a kapi-
tułą opowiedział się za królewskim nominatem – Janem Gruszczyńskim. Zjednało 
mu to łaskę monarszą. Jako administrator diecezji w 1461 r. ochrzcił królewicza 
Aleksandra Jagiellończyka. W 1462 r. papież mianował go administratorem apo-
stolskim diecezji krakowskiej. W tymże roku uczestniczył w synodzie w Kaliszu, 
gdzie doprowadził do uchwalenia podatku od duchowieństwa na potrzeby wojny 
z zakonem krzyżackim. 

Zabiegał o liczne benefi cja kościelne w Małopolsce i Wielkopolsce. Prawdopo-
dobnie już w 1425 r. miał jakieś benefi cjum w diecezji płockiej. Od 1435 r. był 
plebanem w Chodowie, ale o posiadanie tego kościoła musiał stoczyć długą walkę 
z zakonem bożogrobców, do których należało prawo patronatu. Mimo że w 1438 r. 
uzyskał korzystny wyrok, wydany przez Dziersława z Borzymowa i Jana Elgota, to 
ostatecznie w 1440 przegrał proces i ustąpił z Chodowa. W 1435 r. otrzymał pa-
pieską prowizję na kustodię kolegiaty św. Michała na Wawelu, o którą także toczył 
długi spór i prawdopodobnie jej nie objął. Nie udało mu się również objąć trzech 
prałatur, na które miał ekspektatywy: otrzymaną w 1435 r. na archidiakonat sando-
mierski, w 1436 – na kantorię krakowską, a w 1437 – na dziekanię kruszwicką. Sku-
teczna okazała się za to otrzymana w 1436 r. prowizja na kanonię krakowską, którą 
posiadał w latach 1437–1459. Ponadto był archidiakonem zawichojskim (1437–
1450) i kanonikiem włocławskim (1440–1462). W latach 1440–1449 pełnił urząd 
ofi cjała krakowskiego, a później zastępcy ofi cjała – Rafała ze Skawiny. W 1450 r. 
został archidiakonem krakowskim po ustąpieniu Dziersława z Borzymowa. Pełnił 
tę godność do końca życia, a czasowo kumulował tę prałaturę z kanonią krakow-
ską, na co uzyskał zgodę w 1452 r. Posiadał też prebendę kościoła św. Wojciecha 
za murami Sandomierza (1451–1458) i probostwo w Wojniczu (1453–1460). Przy 
kościele wojnickim ufundował kolegium mansjonarzy, a w 1460 r. wystarał się 
o podniesienie kościoła do rangi kolegiaty. W latach 1472–1473 sprawował urząd 
prokuratora kapituły katedralnej krakowskiej. 

Zmarł 19 września 1476 r. w klasztorze Cystersów w Mogile. Jego biblioteka ule-
gła rozproszeniu. Kodeks z Dekretałami Grzegorza IX darował w testamencie Bur-
sie Prawników. Inny rękopis z dziełami ojców Kościoła trafi ł do klasztoru Kartuzów 
w Lechnicy na Spiszu. O jeszcze inny kodeks toczyli spór bernardyni krakowscy 
z Arnolfem z Mierzeńca.
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