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MACIEJ BŁĘDOWSKI Z BŁĘDOWA h. Półkozic 
(zm. przed 3 IX 1480 r.)

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem Gotarda z Błędowa, miejscowości poło-
żonej w ziemi rawskiej na Mazowszu.

W 1434 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. Przeciągał je znacznie, 
dopiero w 1443 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych, po czym przerwał 
studia i rozpoczął karierę urzędniczą. Po długiej przerwie powrócił na uniwersy-
tet. W 1469 r. uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych. Następnie rozpoczął stu-
dia prawnicze, zwieńczone w 1473 r. uzyskaniem doktoratu dekretów. Z uiszczeniem 
opłaty promocyjnej zwlekał jeszcze w 1478 r. Podjął wykłady na Wydziale Prawa. 
Dwukrotnie, w kadencjach 1473/1474 i 1474/1475, pełnił godność rektora uczelni.

Długa przerwa w studiach i karierze uniwersyteckiej była spowodowana podję-
ciem przez Macieja pracy kancelaryjnej. Rozpoczął ją w latach 1445–1446 w kancela-
rii namiestnika królewskiego Jana z Czyżowa, swego współrodowca, a nie – jak dotąd 
sądzono – jako pisarz grodzki krakowski. W latach 1448–1468 był pisarzem kance-
larii koronnej. W 1462 r. został sekretarzem króla Kazimierza Jagiellończyka i pełnił 
funkcję poborcy podatku czopowego w województwie krakowskim. Związki z dwo-
rem królewskim ułatwiły mu uzy-
skiwanie licznych benefi cjów koś-
cielnych. Był kolejno kanonikiem 
i kantorem przemyskim (od 1448 r.), 
kanonikiem sandomierskim (od 
1450 r.) i krakowskim (od 1462 r.), 
altarystą ołtarza Nawiedzenia NMP 
w katedrze krakowskiej (od 1448 r.), 
plebanem w Wieliczce (od 1453 r.), 
w rodzinnym Błędowie (od 1453 r.) 
i w Wilkołazach (przed 1466 r.), 
prebendarzem kaplicy Świętego 
Krzyża w Rawie (od 1448 r.) i św. 
Stanisława w żupie bocheńskiej (od 
1455 r.) oraz altarystą ołtarza NMP 
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w Wieliczce (przed 1466 r.). Z powodu tak wielkiej kumulacji benefi cjów w 1466 r. sta-
rał się o konieczne dyspensy. Wszedł do kręgu zaufanych ludzi biskupa krakowskiego 
Jana Rzeszowskiego. Wraz z nim był egzekutorem testamentu doktora dekretów Paw-
ła z Zatora. W latach 1471–1473 i w 1474 r. był wikariuszem generalnym diecezji 
krakowskiej, najpierw z nominacji administratora Stanisława ze Świradzic, a potem 
samego biskupa Rzeszowskiego. W latach 1473–1476 był tenutariuszem dóbr pabia-
nickich kapituły krakowskiej.

Zmarł przed 3 września 1480 r.
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