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„Słownik biograficzny kapituły warmińskiej”(1996) 

Biogramy  autorstwa Teresy Borawskiej  

 

 

 

 

Alardus Jan 

 
Syn Jana de Molendino (von Mühlen) z Rzeszy? 

 

 
Typowy kurialista, był pisarzem, sługą i kapelanem 
kardynała Filipa z Ostii. 

 
 
 

 
Zgromadził kilka kanonii i prebend, m.in. w Paderborn, 
Trewirze i Wrocławiu. 

 
9 XI 1389 otrzymał również prowizję Bonifacego IX na 
kanonię warmińską i najpóźniej 11 IV 1393 został 
członkiem kapituły we Fromborku. 

 

 
Żył jeszcze w marcu 1400. 

 
 

 
Zm. przed 5 IV 1406 w Rzymie 

 
T.Borawska, s. 10 

 
 
 

 
Alexander 

 
Do Prus przybył najpewniej w świcie bpa Anzelma. 

 
Jako członek kapituły występował w źródłach od 1278 do 
17 I 1294. 

 
Prawdopodobnie niebawem zmarł. 

 
T.Borawska, s.10 

 

Tekst pracy doktorskiej Radosława Krajniaka, 
przekazany formalnie przez Dziekana, prof. Stanisława 
Roszaka - dr hab. Teresie Borawskiej jako recenzentowi 
wyznaczonemu przez RW Wydziału Historycznego UMK, 
marzec 2017 r.   

Promotor: prof. zw. Andrzej Radzimiński 

  

Alardus (Alardus de Molendino) 

 
Był synem Johanna Alardi de Molendino. Jak wskazuje 
zapis imię otrzymał zapewne po dziadku ze strony ojca. 
Pochodził najpewniej z Rzeszy. 

Pracował w kurii. Był kapelanem, pisarzem i domownikiem 
(familiarisem) kardynała Filipa z Ostii. Pełnił również 

funkcję abrewiatora, o czym przekonuje choćby 

wystawiony już po jego śmierci dokument, datowany na 5 

IV 1406. Kolejne godności kościelne uzyskiwał zapewne 
dzięki protekcji kardynała Filipa z Ostii, któremu służył. W 

trakcie swej kariery wszedł w posiadanie kanonii i prebend 
we Wrocławiu, Paderborn i Trewirze. 

 
Prowizję na kanonię warmińską otrzymał od papieża 
Bonifacego IX, 9 XI 1389. Pewne informacje o nim jako 

kanoniku przynosi źródło z 11 IV 1393. Ze wzmianki tego 

dnia dowiadujemy się, że wikariuszem Alarda był Jacob 
Hessen. 

Ostatni raz w źródłach wystąpił 13 III 1400, gdy jako 
prepozyt w Utrechcie opłacał m.in. serwicja w imieniu 
innych duchownych. 

 
Zmarł w Rzymie przed 5 IV 1406, gdyż tego dnia określony 
został jako zmarły, a na wakujące po nim beneficja 
prowizje otrzymali inni duchowni. 

R.Krajniak, s. 125 
 
 

 
Alexander 

 
Zakłada się, że do Prus przybył w otoczeniu biskupa 

Anzelma. Jako członek kapituły warmińskiej po raz 

pierwszy odnotowany został już w 1278. Z tym tytułem 

poświadczany był do 17 I 1294. 
 

Zmarł zapewne po 17 I 1294, gdy po raz ostatni 

odnotowały go znane źródła. 

 
R. Krajniak, s.129-130 
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Alf Gerard 

 
Syn Gerarda z diecezji warm. 

 
 
 
 

 
Najpierw 4 I 1356 otrzymał papieską prowizję na kanonię 

w      Kołobrzegu      w      diecezji      kamieńskiej. 

Nie wszedł chyba w posiadanie tej prebendy. 

 
24 II 1363 był notariuszem bpa warm. J. Stryprocka. 

 

 
Najpóźniej w 1371 przyjęty do kapituły we Fromborku, 
ale papież Grzegorz XI broniąc praw H. Fredecka do tej 
kanonii nazwał go intruzem. 

 
 

 
A. przebywał wówczas w Awinionie, gdzie 

 

 
zm. przed 20 XI 1371. Tego dnia bowiem Jan Stryprock 
(wikariusz katedry fromb.) otrzymał jego kanonię 
kołobrzeską wakującą po śmierci A. 

 
T.Borawska, s. 11 

 
 
 
 

 
Ambroży (Ambrosius) 

 
Był magistrem sztuk wyzwolonych. 

Członkiem kapituły warm. został najpóźniej 9 VIII 1287. 
 

 
Rezydował na Warmii i po raz ostatni wystąpił publicznie 
23 VII 1290. 

 
T.Borawska, s. 11-12 

Gerhard Alf 

 
Był synem niejakiego Gerharda. W jednym ze źródeł 
proweniencji papieskiej określony został jako kleryk 

diecezji warm. Istnieje w związku z tym możliwość, że 
urodził się na Warmii. Na początku XV w. nazwisko to 

notowane było z pewnością w Elblągu. Jako kleryk warm. 

odnotowany został w źródle z 4 I 1356 r. 

4 I 1356 otrzymał prowizję na kanonię kołobrzeską 
(diecezja kamieńska). Nie ma pewności czy objął 

wspomnianą godność, skoro pojawił się kilka lat później w 
otoczeniu bpa warmińskiego. Wiadomo natomiast tyle, że 
po śmierci Gerharda, która nastąpiła przed 20 XI 1371 
prowizję na wakującą po nim kanonię otrzymał wikariusz 
warm. i student uniwersytetu praskiego Johann Stryprock. 

24 II 1363 został wzmiankowany w otoczeniu bpa warm. 
Johanna Stryprocka. Określony wówczas został jako kleryk i 
notariusz publiczny. 

Do grona członków kapituły warmińskiej przyjęty zapewne 

przed 28 VII 1371. Na ten dzień datowane jest źródło 
papieża Grzegorza XI w którym Gerhard nazwany został 

intruzem. Papież występował tu jako obrońca praw do 

kanonii Heinricha Fredecke. 

Jeszcze w tym samym roku G. Alf przebywał w Awinionie i 

tam zapewne dochodził swoich praw do kanonii warm. 
Zmarł tam jednak przed 20 XI 1371. Po śmierci Gerharda 
prowizję na wakującą po nim kanonię kołobrzeską otrzymał 
wikariusz warmiński i student uniwersytetu praskiego 
Johann Stryfrok (powtórzenie!) 

 
R.Krajniak, s.250-251 

 
 

 
Ambrosius 

 
Posiadał stopień magistra. 

Jako kanonik warmiński pierwszy raz odnotowany został 9 
VIII 1287. W tej roli występował dowodnie do 23 VII 1290. 

 
Po raz ostatni w znanych źródłach poświadczony został 23 
VII 1290. Po tej dacie brak informacji o jego jakiejkolwiek 
działalności. 

 
R.Krajniak, s.130 
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Arnold z Braniewa 

 
Syn mieszczanina braniewskiego Mikołaja. 

 
Był magistrem sztuk wyzwolonych oraz studentem prawa 
kanonicznego, gdy 19 I 1367 otrzymał papieską prowizję 
na kanonię warm. Nie wiadomo jednak, czy wszedł w 

posiadanie prebendy. 
 

 
T.Borawska,s.12-13 

 

 
Arnold z Rogit (Arnoldus de Rogitten, Regitten) 

    
 
Syn rycerza pruskiego Günthera (właściciela Rogit k. 
Braniewa) i młodszy brat kanonika warm. Ottona 
(zm.1993) oraz bratanek kanonika warm. Ottona z Rus 
(zm. ok. 1384) 
 
 
 

Od jesieni 1363 był studentem w Paryżu, gdzie przed 

1371 zdobył stopień magistra sztuk wyzwolonych 

Równocześnie przez co najmniej 4 lata studiował prawo 
kanoniczne i w 1372 został licencjatem. 

 

 
Od 1374 kontynuował studia w Bolonii, gdzie w 1375 był 
prokuratorem nacji niemieckiej i prawdopodobnie zdobył 
stopień doktora. 

 
Dzięki prowizji papieskiej z 28 I 1371 otrzymał kanonię 
warm., a  w 1374 miał  także probostwo w Bartoszycach. 

 
 
 

 
Zm. ok. 1390. 

 
 
 
 
 

 
T. Borawska, s. 13 

Arnold von Braunsberg (de Brunsberg) 

 
Pochodził z Braniewa. Był synem niejakiego Nikolausa. 

 
Prowizję na kanonię w kapitule otrzymał 19 I 1367. W 
momencie otrzymania prowizji studiował prawo 
kanoniczne oraz tytułował się magistrem sztuk 

wyzwolonych. Nic więcej o nim nie wiadomo. 
 

 
R.Krajniak, s.474 

 

 
Arnold von Rogitten (de Ragiten, de Regitten) 

 
Pochodził ze stanu rycerskiego, z rodziny mającej pruskie 

korzenie. Był potomkiem właściciela Rogit położonych 

niedaleko Braniewa. Jego ojcem był rycerz pruski Günther, 
zm. przed 28 I 1371. Miał również starszego brata Ottona 

kanonika warmińskiego. Był poza tym bratankiem innego 

członka fromborskiego kolegium Ottona z Rus. 

 
Jesienią 1363 został jako student poświadczony w Paryżu. 

Widzimy go tam nadal na początku 1364 i w 1365. 

Zapewne w Paryżu, przed 1371, uzyskał magisterium sztuk 

wyzwolonych. W tym czasie zgłębiał również prawo 
kanoniczne uwieńczone w 1372 licencjatem. 

 
W 1374 poświadczony został na uniwersytecie w Bolonii. 

Rok później był tam prokuratorem nacji niemieckiej. 

Boloński okres studiów zakończył najpewniej jako doktor. 

 
Prowizję na kanonię warmińską, już jako magister, 
otrzymał 28 I 1371. Z godnością kanonika odnotowywany 
był niewątpliwie w l. 1374-1375. W 1374 i rok później 
poświadczony został jako kanonik warmiński i pleban w 
Bartoszycach. 

W historiografii spotykamy się z informacją, że zmarł 

ok. 1390. Wszystko wskazuje na to, że twierdzenie to 

oparte zostało na niedatowanej wzmiance z Repertorium 

Germanicum. Należy jednak zauważyć, że pochodziła ona 

z czasów pontyfikatu papieża Urbana VI przypadającego 

na l. 1378-1389. Pewne jest, że kanonia i prebenda po 

śmierci A. wakowała jeszcze w XI 1392. 

 
R.Krajniak, s.183-184 
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Auren (de Wekow) Bartłomiej 

 
Pochodzić mógł z Weckow (obecnie Wiejkowo) w diecezji 

kamieńskiej. 

 
Był klerykiem warm., gdy po śmierci Arnolda 

z Rogit (zm. ok. 1390) otrzymał prowizję papieską na 

kanonię we Fromborku. 
 
 
 

 
Wątpliwe, aby wszedł w posiadanie swojej prebendy. 

 
 

 
T. Borawska, s.13 

 

 
Bardyn (Bardin) Jan 

 
Prawdopodobnie pochodził z Braniewa lub 

z innego miasta warm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Był domownikiem Reinholda, kardynała św. Adriana i 

dzięki jego protekcji otrzymał 19 XI 1362 prowizję 

papieską na kanonię we Fromborku. 

 
 

 
Miał już wówczas kanonię przy kościele św. Pawła w 

Wormacji, z której zrezygnował przed 4 III 1364, w 

związku z przejęciem prebendy warm. Nie wiadomo, 

kiedy dokładnie został członkiem kapituły warm. Był 

właścicielem średniej prebendy i w 1405 wspólnie z J. 

Lemem i K. Ruremuntem wytoczył w Kurii proces 

posiadaczom prebend większych. 

 
Zm. przed 5 XII 1417. 

 
T.Borawska, s. 15 

Bartholomäus Auren de Wekow 

 
Być może pochodził, jak zakłada T.Borawska 

z miejscowości Weckow (dzisiejsze Wiejkowo w diecezji 

kamieńskiej). 

W dokumencie prowizyjnym określony został jako kleryk 

warmiński. Prowizję na kanonię warm. otrzymał wg T. 

Borawskiej ok. 1390 po śmierci Arnolda von Rogiten. 

Publikowana w Repertorium Germanicum wzmianka na 

którą powołuje się badaczka pochodzi jednak z okresu 

pontyfikatu papieża Urbana VI, który przypadł na lata 

1378-1389. 

Brakuje jednak przesłanek pozwalających przypuszczać by 

kiedykolwiek wszedł do składu kolegium kanoników 

fromborskich. Poza tym w XI 1392 prowizję, na wciąż 

wakującą po Arnoldzie von Rogitten kanonię i prebendę 

warmińską otrzymał już Johann Kreuzberg. 

R. Krajniak, s. 476 

 
Johann Bardyn (Bardin) 

 
T.Borawska przypuszczała, że pochodził z Warmii, być 

może z Braniewa. Nazwisko to rzeczywiście występuje w 

tym ośrodku miejskim już w poł. XIV w.W 1354 notowany 

był tam mieszczanin Johann Bardin, natomiast w 1358 

Marquart Bardin. Trzeba jednak również zauważyć, że w 

1351 jako ”proconsul” w Ornecie odnotowany został 

Nikolaus Bardyn, w 1425 na uniwersytecie w Lipsku 

naukę rozpoczął Johann Bardyn, piszący się z Lidzbarka, 

natomiast w 1435 w Wiedniu Johann Bardyn z Elbląga. 

 
W uzyskaniu godności kościelnej nieocenione było z 

pewnością poparcie kardynała tytułu św. Adriana, 

Reinholda, którego był domownikiem. Prowizję papieską 

na kanonię warmińską uzyskał 19 XI 1362. [Tego dnia] był 

już kanonikiem przy kościele św. Pawła w Wormacji. 

 
4 III 1364 zrezygnował ze swojego beneficjum w 

Wormacji w związku z przejęciem prebendy fromborskiej. 

Wraz z Johannem Lemem i Konradem Ruremuntem jako 

posiadacz średniej prebendy wszczął w 1405 w kurii 

proces przeciwko posiadaczom prebend dużych. Kanonię i 

prebendę zachował z pewnością do śmierci. 

 

 
Umarł z pewnością przed 5 XII 1417, kiedy to na 

wakującą po jego śmierci kanonię, prowizję otrzymał 

inny duchowny. 

R.Krajniak, s.304 
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Bażyński (de Baisen, Beysen) Kaspar 

 
Syn rycerza Jordana z Bażyn k. Ornety, sędziego 
ziemskiego. Wuj kanoników warm. Henryka i Jana 
Sorboma. 

 
Za szczególne zasługi swoich przodków i dzięki protekcji 

bpa Stryprocka otrzymał 19 I 1367 prowizję papieską na 
kanonię warm. Widocznie jednak nadanie to nie było 

skuteczne, skoro 20 X 1371 kancelarię papieską opuściła 

kolejna prowizja na kanonię wakującą po Janie z Prabut. 

 
B. musiał niebawem zrezygnować z prebendy i od 1376 
służył biskupowi warm. już jako osoba świecka (m.in. był 
w 1402 sędzią ziemskim i 1405 wójtem). 

 
Żył jeszcze w 1421. 

 
T.Borawska, s.17 

 
 

 
Bedeke (Beteken) Gotfryd 

 
Pochodził z Elbląga. 

 
 
 
 
 

 
Studiował sztuki wyzwolone w Pradze, gdzie w 1382 

uzyskał bakalaureat, a w 1387 magisterium. Został 
wówczas też studentem prawa, ale nie wiadomo, czy 

zdobył jakiś stopień. 
22 X 1392 otrzymał od Bonifacego IX prowizję na kanonię 
warm. 

 

 
i od 11 IV 1393 rezydował stale przy katedrze 
fromborskiej. 
We wrześniu 1395 był jednym z redaktorów adresowanej 
do papieża relacji o świątobliwym życiu pustelnicy Doroty 
z Mątowów. 

Zm. przed 26 X 1395. 

T.Borawska, s.17-18 

Kaspar von Baysen (de Baisen) 

 
Jego ojcem był sędzia ziemski Jordan z Bażyn koło Ornety. 
Kaspar był wujem kanoników warmińskich Heinricha i 
Johanna Sorboma. 

 
Pierwszą prowizję na kanonię warmińską otrzymał 19 I 

1367. Nie został jednak z pewnością członkiem kapituły i 
20 X 1371 wystarał się o kolejną prowizję papieską. 

Wydaje się, że również wówczas nie został przyjęty do 

kolegium. 

 
Niebawem rozpoczął zresztą życie świeckie będąc 1402 
sędzią ziemskim, a w 1405 biskupim wójtem. 

 

 
Żył z pewnością jeszcze w 1421. 

 
R. Krajniak, 505 

 
 

 
Gottfried Bedeke (Betke, Gedeke) 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, z Elbląga. Mimo, że 

trudno przy obecnym stanie badań i braku 

niepozostawiających wątpliwości przekazów źródłowych 

określić stopień pokrewieństwa między Gottfriedem a 

mieszczanami elbląskimi o tym nazwisku, to 

niewątpliwie większość z nich, żyjąca w tym samym 

okresie to jego bliska rodzina. 

Studiował w Pradze na wydziale sztuk, osiągając najpierw 
w 1382 bakalaureat a pięć lat później magisterium. 
Studiował również na uniwersytecie praskim prawo. 
Prowizję na kanonię warmińską zdobył 22 X1392, jednak 

o godność tę musiał się spierać. Jak czytamy w tym 

źródle miał wówczas być również kustoszem warm. 

Mimo wspomnianego sporu przejęcie nastąpiło bardzo 

sprawnie i już od 11 IV następnego roku był 

pełnoprawnym członkiem kolegium kanoników i 

właścicielem większej prebendy. 

We wrześniu 1395 był jednym z autorów pisma 
dotyczącego życia Doroty z Mątów, które zostało wysłane 
do papieża. Krótko po tym fakcie, przed 26 X zmarł. 

Zmarł przed 26 X 1395. 

R.Krajniak, s. 255 
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Bekerer (Becherer) Mikołaj 

 
Był kanonikiem warm. i właścicielem średniej prebendy, 

 
ale zrezygnował ze swoich praw przed 29 III 1406. Tego 
dnia bowiem jego następcą został J. Strassberg. 

 
T. Borawska, s. 18 

 
 
 

 
Bertold (Bertoldus) 

 
Należał do najstarszych członków kapituły warm. i od 10 
VII 1289 do 14 III 1297 był jej dziekanem. 

W dotychczasowych opracowaniach mylony ze 
scholastykiem Bertoldem Schönau (zm. ok. 1325). 

 
T.Borawska, s. 19 

 
 
 

 
Bierbuch (Biczbich) Henryk 

 
Mógł być synem Henryka łaziebnika 

z Bartoszyc. 
 

 
Nie wiadomo, kiedy otrzymał kanonię we Fromborku, 
zrezygnował z niej przed 8 VIII 1438. Tego dnia jego 
następca A. Venrade uiścił w Kamerze Papieskiej należne 
annaty za prebendę warm. 

 
T.Borawska, s. 20 

Nikolaus Bekerer (Becherer) 

 
Niewiele wiemy o życiu i karierze kościelnej Nikolausa. 

Być może tak jak Jakob Becherer student uniwersytetu 

w Lipsku, immatrykulowany tam w 1427, pochodził z 
Gdańska. Najpewniej nigdy nie został członkiem kapituły 

we Fromborku, a przed 29 III 1406 zrezygnował, 
prawdopodobnie jedynie ze starań o kanonię i średnią 

prebendę warmińską. 

R.Krajniak, s. 507-508 
 

 
Berthold (Bertholdus, Bertoldus) 

 
Od 10 VII 1289 r., gdy po raz pierwszy poświadczony 

został w dokumentach biskupa warmińskiego Heinricha 
Fleminga aż do 14 III 1297 odnotowywany był w źródłach 

jako dziekan. Bywał mylony ze scholastykiem Bertholdem 

Schönau. 

R.Krajniak, s.207 
 
 
 

 
Heinrich Bierbuch (Biczbich) 

 
Być może pochodził z Bartoszyc w diecezji warm. Być 
może był synem bartoszyckiego łaziebnika Heinricha. O 
jego działalności kapitulnej wiemy niewiele. 

 
Posiadał jednak zapewne kanonię i prebendę warmińską, 
z której zrezygnował przed 8 VIII 1438 r., gdy należne 
annaty uiścił w Kamerze Apostolskiej jego następca A. 
Venrade 

 
R.Krajniak,s.261- Być może analizowanego tu 

duchownego należy utożsamiać z poświadczonym 
choćby 23 XII 1436 kanonikiem kapituły w Halberstadt, 

który w źródle zapisany został jako Heinrich Berwisch 
(Viervich). 
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Bodonis (Budonis, de Colberg) Mikołaj Nikolaus Bodonis (Bodonis de Colberg, Budonis) 

 

Najpewniej jego 
 

przodkowie 
 

przybyli do 
 

Prus 
 

Pisał się z Kołobrzegu, skąd przybył sam, bądź skąd 

z Kołobrzegu. B. przebywał w otoczeniu bpa pochodzili jego przodkowie. Należał do otoczenia biskupa 

J. Stryprocka i    warmińskiego Johanna Stryprocka. 

znał język pruski, skoro był penitencjariuszem dla W 1361 poświadczony jako penitencjariusz dla ludności 

ludności pruskiej na Warmii (1361). pruskiej mieszkającej na terenie diecezji warmińskiej. 

 
 
 
 
 

Miał święcenia kapłańskie i 

Świadczy to niewątpliwie o znajomości przez niego języka 

pruskiego. Na zamku w Lidzbarku w otoczeniu biskupa 

Stryprocka notowany był z pewnością 24 II 1363. 

Posiadał święcenia prezbiteratu. 

12 IV 1368 został członkiem kapituły warm. we Jako kanonik warmiński poświadczony został 12 IV 1368. 

Fromborku.     

Potem wyjechał na studia do Pragi i tam w 1372 jako Na studia do Pragi udał się w 1372. Uzyskał magisterium 

magister sztuk wyzwolonych pełnił obowiązki rektora. sztuk wyzwolonych, a także został rektorem. Wpisując się 

Wówczas jednak już nie używał tytułu kanonika warm. w 1372 do akt uniwersyteckich w Pradze nie wspomniał 

 
 

 
Nie wiadomo, gdzie i kiedy zmarł, ale część swoich 

jednak o posiadanej kanonii, z której być może zdążył 

zrezygnować. 

Posiadał jakiś księgozbiór, który przed śmiercią, o dacie 

książek podarował przed śmiercią klasztorowi cystersów której nie mamy jednak żadnych danych, przekazał 

w Pelplinie.    cystersom w Pelplinie. 

T.Borawska, s. 24    R.Krajniak, s.391- 392 
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Buls (Bols, Bulsz, Booltz) Kaspar 

Syn mieszczanina braniewskiego Henryka. 
 
 

 
Od 1444 studiował w Rostocku, a jesienią 1448 wpisał się 

na uniwersytet krakowski. 

 
 
 

Przed przyjazdem do Krakowa był wikariuszem przy 

kościele kolegiackim w Dobrym Mieście i 

10 I 1448 otrzymał od kapituły warm. kanonię wakującą 

po śmierci J. Kallego. Pomimo ponownej prowizji 

papieskiej z 11 IV 1448 przegrał proces z B. 

Liebenwaldem i musiał ustąpić w 1450. 

 
 
 
 
 

Jeszcze w tym samym roku został proboszczem św. Piotra 

i Pawła w Lidzbarku, ale w 1455 zamienił ten urząd na 

małą prebendę w kapitule fromborskiej i parafię w 

Reszlu, należące do  A. Lumpego. W czasie wojny 

trzynastoletniej rezydował często w Reszlu i w 1461 

zasłużył się szczególnie w czasie zbierania subsidium 

charitativum na wykup zamku  lidzbarskiego 

z rąk zaciężnych. 

 
Był również kanonikiem wrocławskim od ok. 1443 aż do 

rezygnacji w 1452. 

Nie żył już 30 VIII 1465. 

T.Borawska, s. 29 

Kaspar Buls (Bols, Booltz, Brils, Bulsz, Bulze) 

Pochodził z rodziny mieszczańskiej z Braniewa. Miasto to 

zostało zapisane przy jego nazwisku w momencie wpisu 
do metryki uniwersytetu rostockiego i krakowskiego. 
Jego ojcem był Heinrich. 
W 1444 r. rozpoczął studia na uniwersytecie w Rostocku. 
Naukę kontynuował w Krakowie, gdzie poświadczony 
został w 1448, gdy za rektoratu Mikołaja Byliny z 

Leszczyn wpisywał się do tamtejszej metryki uiszczając 4 

grosze opłaty immatrykulacyjnej. W tym samym roku 
studia rozpoczął tam chociażby będący już wówczas 

kanonikiem warm. Johann Vochs. 

11 IV 1448 notowany był jako wikariusz w kolegiacie w 
Dobrym Mieście. Już w 1450 został poza tym plebanem 
kościoła parafialnego w Lidzbarku. 
Kanonia warmińska, która zawakowała po śmierci 
Johanna Kalle została mu nadana przez resztę kolegium 
już 10 I 1448, czyli w dniu śmierci Kallego. 11 IV tr.zdobył 
na wspomnianą kanonię również papieską prowizję. 
Kanonikiem nie mienił się jednak wpisując się w tym 
roku na wszechnicę krakowską. O godność tą (sic!) 
spierał się na pewno w 1449 z Bartholomäusem 
Liebenwaldem, Michaelem Puchelerem, a wcześniej 
także z Michaelem Buchholtzem de Girdawen. Jak 
podaje T.Borawska, ustąpił z niej w 1450. Zauważmy 
jednak, że 5 XI 1450 jako kanonik odnotowany został 
Gaspar Brils, którego należy chyba utożsamiać z 
rozpatrywanym tu duchownym. Pięć lat później objął w 
wyniku zamiany z Andreasem Lumpe, w zamian za parafię 
w Lidzbarku, kanonię przy katedrze fromborskiej i kościół 
parafialny w Reszlu [gdzie] najczęściej przebywał w 
okresie wojny trzynastoletniej, której końca nie doczekał. 
Jako pleban i kanonik wzmiankowany był 15 V 1461 w 
testamencie kantora warm. Arnolda Costera Venradego. 
W 1461 aktywnie uczestniczył w zbieraniu środków na 
wykup od zaciężnych zamku biskupiego w Lidzbarku. W 
tym roku dowodnie 15 V, jako kanonik i pleban w Reszlu 
wspomniany został w testamencie kantora warm. 
Arnolda Venradego (powtórzenie RK!). 

 

Od ok. 1443 posiadał kanonię przy katedrze we 
Wrocławiu. Zrezygnował z niej jednak przed 18 IV 1452. 

 
Zmarł przed 30 VIII 1465. 

 
R.Krajniak, s. 369-370 
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Burkardi (Borkardi) Jan 
 

 
Pochodził z diecezji warm. i był siostrzeńcem bpa F. 

Kuhschmalza. 

 
 

Członkiem kapituły warm. został po śmierci F. Pechwinkla 

(zm. 1447-tu mój błąd!), ale procesował się o swoje 

prawa w Rzymie z H. Senftlebenem. 

 
 

 
W czerwcu 1448 zalegał z opłatami pro fabrica. 

 

 
Zm. 17 X 1449, a o jego prebendę spierali się W. 

Blumenau oraz F. Lange. 

T.Borawska, s. 30 
 
 
 

Buselbeyn Bertoldus 
 

 
Pochodził z diecezji mogunckiej i 

 
 
 
 

27 XI 1394 otrzymał papieską prowizję na dużą kanonię 

we Fromborku. 

 
 
Później zamienił ją z K. Wetterheimem na parafię w 

Melzaku (Pieniężno) oraz średnią prebendę warm., co 

zostało potwierdzone przez papieża 7 V 1395. 

 
 

Jest to również ostatnia wiadomość o żyjącym 

B. T.Borawska, s.30 

Johann Burkardi (Borchardi, Borkardi, Burchardi) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej. Jego wujem był biskup 

warmiński Franz Kuhschmalz. Jako nepos biskupa 

poświadczony został 28 VII 1444. 

Prowizję na kanonię i prebendę warmińską wakującą po 

śmierci Feliksa Pechwinkla otrzymał 28 VII 1444. 

Procesował się jednak o tę godność z Heinrichem 

Senftlebenem. 

W niedługim czasie musiał zostać przyjęty do kapituły, 

skoro w 1448 zalegał z opłatami pro fabrica 

 

Zmarł 17 X 1449. 
 

 
R.Krajniak, s. 305 

 
 
 

Berthold Buselbeyn 
 

 
Pochodził być może z Rzeszy, z diecezji mogunckiej. W 

źródłach określany bywał jako kleryk diecezji 

mogunckiej. 
 

27 XI 1394 został zatwierdzony przez papieża na kanonii i 

prebendzie warmińskiej, która zawakowała po śmierci 

Hermanna von Prag. Dość szybko dokonał jednak 

zamiany z Konradem Wetterheimem, mocą której przejął 

po nim średnią prebendę warmińską oraz został 

plebanem kościoła parafialnego w Pieniężnie. Zamianę tę 

potwierdził 7 V 1395 papież. 

Nic więcej o nim nie wiemy. 

R.Krajniak, s. 207 
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Cegenberg Krzysztof h. Chomąto 
 

 
Jedyny syn Jana Cegenberga, chorążego chełm. i 

wspłózałożyciela Związku Pruskiego (zm. 1456). Krewny 

P. Cegenberga oraz M. Wolkau. 
 

 
Z tym ostatnim wpisał się też w 1441 do metryki 

uniwersyteckiej w Lipsku. 

 
 
 
 

 
Był członkiem kapituły warm. od 22 IV 1443 jako noviter 

electus. 

 
 
 
 
 
 

W czasie wojny trzynastoletniej należał 
 

do najgorliwszych zwolenników Związku Pruskiego w 

kapitule. W lipcu 1455 ułatwił atak zaciężnych czeskich 

Jana Skalskiego na Frombork i pozostał z nimi aż do 

zajęcia katedry przez wojska krzyżackie (21 II 1456). 

Dostał się wówczas do niewoli i przed 4 VII 1456 

zrezygnował z kanonii warm. 

Później poślubił Lokównę (miał z nią dwóch synów) i 

zamieszkał w dobrach rodzinnych Orle w ziemi chełm. Z 

czasem przybrał przydomek „Orłowski”. 

Żył jeszcze w 1472, ale nie znamy daty jego śmierci. 
 

 
Jego potomek w czwartym pokoleniu Maciej Cegenberg- 

Orłowski spisał na pocz. XVII w. pamiętnik rodu. 

T.Borawska,s. 32 

Christoph Cegenberg (de Semberch, Ziegenberg) 
 

 
Jego ojcem był zmarły w 1456 Jan Cegenberg chorąży 

chełmiński i współzałożyciel Związku Pruskiego. Jego 

krewnymi byli również inni kanonicy warm. Peregrinus 

Cegenberg i Marek Wolkau. 

W semestrze letnim 1441 immatrykulował się wspólnie 

ze spokrewnionym z nim M. Wolkau na uniwersytecie w 

Lipsku. Warto też zauważyć, że w tym samym momencie 

naukę rozpoczął tam także późniejszy biskup warmiński 

Paul Legendorf. 

Członkiem kapituły, jak podała T. Borawska, był od 22 IV 

1443, gdy określony został jako noviter electus. Prowizję 

na kanonię i prebendę warmińską wakującą po śmierci 

Lorenza Reinkonisa otrzymał dopiero 26 czerwca tr. W 

czerwcu 1448 jako członek kapituły dokonał 

zwyczajowej opłaty 10 grzywien „pro fabrica”. 

Należał do grona przychylnych Związkowi Pruskiemu 

kanoników. W lipcu 1455 przyczynił się do skutecznego 

ataku czeskich zaciężnych Jana Skalskiego na Frombork. 

Po zajęciu katedry przez wojska zakonne został uwięziony 

a przed 4 VII 1456 zrezygnował z kanonii fromborskiej 

oraz stanu duchownego, wybierając życie świeckie. 

 
 

Ożenił się z Lokówną, która urodziła mu dwóch synów. 

Mieszkał w rodzinnych dobrach Orle w ziemi chełmińskiej 

i przybrał przydomek Orłowski. 

Żył z pewnością w 1472. Dokładnej daty śmierci niestety 

nie znamy. 

Wiadomo, że jego potomek w czwartym pokoleniu 

Maciej Cegenberg-Orłowski napisał na początku XVII w. 

rodowy pamiętnik. 

R.Krajniak, s. 221-222 
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Crebys (Crebis, Krebs) Michał Michael Crebys (Crebis, Crebys, Krebs) 

 
Ekspektatywę papieża Bonifacego IX na najbliższą 

wakującą kanonię warm. otrzymał 1 VI 1396, ale 

wątpliwe, by został przyjęty do kapituły. 

 
 

Prawdopodobnie musiał zadowolić się probostwem przy 

kościele św. Andrzeja w Krośnie nad Odrą (Crossen) w 

diecezji w diecezji wrocławskiej. 

 
Ekspektatywę na kanonię i prebendę warmińską miał z 

pewnością jeszcze 1 VI 1396. Zachowane źródła nie 

odnotowały go jednak w składzie kolegium kanoników 

fromborskich. 

Wiemy natomiast, że karierę kontynuował na terenie 

diecezji wrocławskiej, gdzie został poświadczony jako 

pleban przy kościele parafialnym pw. św. Andrzeja w 

Krośnie nad Odrą. 

 

Zm. przed 9 IV 1404. 
 
Nie żył już z pewnością 9 IV 1404. 

 

T.Borawska, s.35 
 
R.Krajniak, s. 507 
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Czertil (Ztertil) Mikołaj 
 

 
Pochodził z Heiligenbeil (Świętomiejsce) w diecezji warm. 

W 1369 rozpoczął studia w Pradze i w 1373 uzyskał 

bakalaureat sztuk wyzwolonych. Jeszcze w tym samym 

1373 był również studentem prawa i został później 

doktorem dekretów, chociaż nie wiadomo kiedy. Na 

pewno wystąpił z tym tytułem w 1395. 

 
 

Miał kanonię dorpacką (od 1385), a w 1392 przegrał z G. 

Bedeke spór o kanonię warm. Cz. Przebywał wówczas w 

kurii rzymskiej i uchodził za przeciwnika Zakonu. 

 
 
 
 
 

 
Kanonikiem warm. mienił się po raz pierwszy 5 VII 1403, 

ale wątpliwe, by rezydował we Fromborku. 

 
 
 
 
 
 

Nie żył już w 1409. 
 

 
T. Borawska, s. 36-37 

Nikolaus Czertil (Czertel, Tzerzil, Ztertil) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, ze Świętomiejsca 

(Heiligenbeil). Do metryki uniwersytetu praskiego wpisał 

się w 1369 i cztery lata później został bakałarzem sztuk 

wyzwolonych. Od 1373 studiował również w Pradze 

prawo, a w 1395 odnotowany został jako doktor 

dekretów. 

 
 

Od 1385 posiadał kanonię przy kapitule katedralnej w 

Dorpacie. Jak informuje papieskie źródło z 22 X 1392 

spierał się o kanonię i prebendę warmińską z Gottfriedem 

Bedeke. Z rywalizacji tej wyszedł wówczas przegrany. 

Przynajmniej od 1392 rezydował w Rzymie i pozostał tam 

chyba do śmierci, nie rezydując we Fromborku, mimo 

otrzymania tamtejszej kanonii. 

Udało mu się jednak wejść do składu kanoników i jako jej 

członek poświadczony został w jednym ze źródeł 

proweniencji papieskiej, 5 VII 1403. Jak podaje T. 

Borawska Nikolaus przebywał [od 1392] jednak stale w 

Rzymie i nie rezydował przy katedrze (powtórzenie RK!). 

Jako jej członek poświadczony został 5 VII 1403. 

Z pewnością nie żył już w 1409. 
 

 
R. Krajniak, s. 392-393 
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Damis (de Damis) Mikołaj 
 

Pochodzić mógł z Dolnego Śląska z miejscowości Dębiec 

(Damis) i był magistrem sztuk wyzwolonych. 

 
 
 

Jako członek kapituły warm. wystąpił publicznie 8 VII 

1310 i 

najpóźniej 7 V 1314 objął prałaturę kantora wakującą po 

śmierci B. Rautenberga. 

 
 
 
 

 
Żył jeszcze 3 X 1320. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy zmarł, ale jego następca 

kantor Jan z Nysy pojawił się 4 II 1322. 

 
 
 
 

 
T.Borawska, s. 38 

Damis (de Damis) Nikolaus 
 

Pochodził najpewniej z diecezji wrocławskiej z 

miejscowości Dębiec (Damis). Już 8 VII 1310 przed jego 

imieniem pojawił się stopień magistra, z którym 

odnotowywany był zresztą także w kolejnych latach. 

Po raz pierwszy jako kanonik kapituły katedralnej 

odnotowany został 8 VII 1310. Po kilku latach został 

kantorem zastępując na tej godności zmarłego 

Bartholomäusa Rautenberga. Po raz pierwszy z prałaturą 

tą odnotowany został 7 V 1314, gdy był jednym ze 

świadków spisania testamentu przez prepozyta 

Heinricha Sonnenberga. 

W źródłach poświadczany był jeszcze 3 X 1320 r. 

Zmarł z pewnością między 3 X 1320, gdy w znanych nam 

źródłach wystąpił po raz ostatni, a 4 II 1322, gdy po raz 

pierwszy spotykamy następcę na należącej dotychczas do 

niego prałaturze kantora. 

 

R.Krajniak, s.393 
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Datteln Lifard (Liphardus) 

Syn rajcy toruńskiego Hermanna (?). 
 
 
 

Studiował w Paryżu (1364-1376) i Orleanie (1378). W 

1364 miał beneficjum przy katedrze fromborskiej, a dzięki 

protekcji uniwersytetu paryskiego otrzymał po 16 VI 1365 

(był już wówczas magistrem sztuk wyzwolonych) prowizję 

papieską na kanonię dorpacką. 

 
 
 
 
 

 
Ok. 1391 został kanonikiem warm. (po M. Vischow) i 

w 1395 jako „fabricerius” nadzorował kasę budowlaną 

katedry. 

We wrześniu 1395 był jednym z redaktorów adresowanej 

do papieża relacji w sprawie świątobliwego życia Doroty z 

Mątowów. Zagrożony przez T. Kattiego musiał 

procesować się o prebendę, ale sprawę wygrał 28 V 1396. 

 
Zm. w lipcu lub krótko przed 24 VIII 1397. 

 
 
 

T.Borawska, s. 41-42 

Lifard Datteln (de Datlen, de Dattilen) 

Pochodził z diecezji chełmińskiej z Torunia, ze znanej 

rodziny patrycjuszowskiej przybyłej do Prus z Dortmundu 
(Westfalia). Przypuszcza się, że jego ojcem był członek 

rady toruńskiej Hermann. 

Studiował we Francji. W l. 1363-1376 odnotowywany był 

na uniwersytecie w Paryżu. W 1375 poświadczony został 

jako student prawa kanonicznego. Dowodnie w 1378 w 

Orleanie. Tytułował się magistrem sztuk wyzwolonych. 

Bliżej nieokreślone beneficjum przy katedrze fromborskiej 

posiadał już w 1364. Po 16 VI 1365 zdobył prowizję na 

kanonię przy katedrze w Dorpacie w Inflantach. W 

uzyskaniu prowizji na kanonię w Dorpacie pomogła mu 

protekcja władz uniwersytetu w Paryżu. Beneficjum to 

posiadał nadal 1375, gdy był jeszcze studentem 

uniwersytetu paryskiego. W 1392 wzmiankowany został 

jako dziekan dorpacki, ale zapewne przy tamtejszej 

katedrze nie rezydował. 

 
Członkiem kolegium kanoników warmińskiej został około 

1391, przejmując kanonię po Michaelu Vischowie. 
Dowodnie w 1395 odpowiadał za katedralny fundusz 
budowlany i określony został w źródle jako „fabricerius”. 

 

W tym samy (sic!) roku był obecny wśród osób 
przygotowujących papieżowi relację o życiu Doroty z 
Mątów. Prowadził poza tym spór o swoja (!) prebendę do 
której prawa rościł sobie Tiedemann Katti. Rywalizacja 
zakończyła się sukcesem Lifarda 28 V 1396. 

 
Zmarł albo w lipcu albo niedługo przed 24 VIII 1397. 

Posiadał zapewne jakiś księgozbiór. Jeden z nalażacych (!) 

niegdyś do niego rękopisów, który następnie trafił do 

biblioteki katedralnej, jest obecnie przechowywany w 

zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali [zob. 

T.Borawska, Katalog]. 

 
R. Krajniak, s. 379 
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Dirsau August August Dirsau (Dirsschaw) 
 

 
 
 
 
 

W 1426 był wikariuszem i kaznodzieją przy katedrze 

fromborskiej, a 

 
 

 
później został członkiem kapituły. Nie znamy jednak 

okoliczności jego nominacji. 

 

 
Nie żył już w 1441, skoro kapituła 1 grudnia 

tr. obchodziła jego anniversarium. 

Nie są znane żadne pewne informacje na temat jego 

pochodzenia. Nazwisko być może urobione zostało od 

Tczewa (niem. Dirschau). Warto również odnotować, że 

na początku XV w. nazwisko Dirsow pojawia się wśród 

mieszkańców Gdańska. 

W 1426 poświadczony został jako wikariusz warmiński i 

kaznodzieja przy katedrze. August był z pewnością 

tożsamy z kaznodzieją z Fromborka o tym samym 

imieniu, który na pocz. XV w. dokonał odpisu 12 

mniejszych traktatów filozoficznych. 

Jako kanonik określony został w księdze aniwersarzowej 

wikariuszy. Nie wiemy niestety kiedy został członkiem 

kolegium kanoników i jak długo poświadczany był z tą 

godnością. 

Z pewnością zmarł przed 1441, gdyż odnotowany został w 

księdze anniwersarzowej wikariuszy warmińskich z tr. 

Tamtejsze kolegium 1 grudnia miało obchodzić jego 

anniwersarium. 
 

T.Borawska, s. 44-45 R.Krajniak, s. 184-185 –w dwóch innych miejscach (punkt 

VI i IX) nie ma pewności, czy można przypisywać mu 

funkcję kaznodziei. 
 

 

Dulmen Gerhard 
 
 

 
Pochodził z Warmii, może nawet z Elbląga, 

Gerhard Dulmen 

Pochodził z diecezji warmińskiej najprawdopodobniej z 

elbląskiej rodziny patrycjuszowskiej, której 

przedstawiciele od XIII do XV w. zasiadali w radzie 

Starego Miasta Elbląga. 
 

 

podobnie jak nieco młodszy od niego Werner Dulmen, 

wikariusz katedry fromborskiej (1381). 

Jego krewnym był prawdopodobnie poświadczony w 

w 1381, pochodzący z Elbląga wikariusz warmiński 

Werner Dulmen. 
 

W 1344 wpisał się na uniwersytet paryski i rok później był 

już magistrem sztuk wyzwolonych. Przez następne osiem 

lat studiował teologię i prawo kanoniczne i dwukrotnie 

pełnił obowiązki prokuratora nacji angielskiej (1344-45, 

1352-53). 

Studiował w Paryżu, gdzie odnotowany został w 1344. Co 

ciekawe, już po roku tytułował się magistrem sztuk 

wyzwolonych. Pozostał jednak na uniw. i studiował 

do 1353 teologię oraz prawo kanoniczne będąc w l. 

1344-1345 i 1352-1353 prokuratorem nacji angielskiej. 
 

25 VII 1353 uzyskał prowizję papieską na kanonię warm. i 

10 V 1356 był dowodnie członkiem kapituły. 

 
 
 

 
T.Borawska, s. 50 

Prowizję papieską na kanonię we Fromborku zdobył 25 

VII 1353. Nie wiemy jak szybko został przyjęty do 

kolegium, ale jako kanonik z całą pewnością 

poświadczony został 10 V 1356, gdy pojawił się 

we Fromborku jako świadek dokumentu 

wystawionego przez bpa Johanna  Stryprocka. 

 
R.Krajniak, s. 251 
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Dwerg (Dwerch) Herman 

 
Pochodził z Herford k. Osnabrück. 

Tytuł doktora dekretów zdobył we Włoszech i był jednym 

z najbardziej znanych i wpływowych kurialistów (audytor, 

kapelan, notariusz papieski), który po 1413 zgromadził co 

najmniej 13 różnych prebend, w tym również kanonię 

warm. (prowizja papieska z 1 I 1403). Tę ostatnią odstąpił 

jednak 27 VIII 1404 J. Lichtensteinowi w zamian za 

kanonię kolegiacką w Dobrym Mieście. 

Nigdy nie rezydował na Warmii. 

 

W l. 1411-1412 był kontrkandydatem Henryka 

Schwarzburga wysuwanego przez w. mistrza Henryka 

Plauena) na godność bpa warm., w miejsce nieobecnego 

w diecezji H. Vogelsanga. 

 
Później w l. 1424-1425 oddawał Zakonowi liczne usługi w 

kurii rzymskiej. 

 
 

 
Zm. 14 XII 1430 w Rzymie. 

 
T.Borawska, s.50 

Hermann Dwerg (Dwerch) 

 
Posiadał doktorat dekretów. Ten pochodzący z Herford 

niedaleko Osnabrück duchowny, prowizję na kanonię 

warm. otrzymał 1 I 1403. 27 VIII 1404 oddał jednak 

kanonię warm. (prowizję?) Johannowi Lichtensteinowi 

uzyskując jego kanonię przy kolegiacie w Dobrym 

Mieście. O jego rezygnacji, choć raczej nie z samej 

kanonii warm., a z praw do niej, wspominają jeszcze 

źródła w l. 1417-1424. 

Należy jednak podkreślić, że nigdy nie zagościł na Warmii, 

choć niewątpliwie utrzymywał związki z Prusami będąc 

nawet w l. 1411-1412 kandydatem na biskupa warm. 

Reprezentował poza tym niekiedy duchownych z Prus w 

Stolicy Apostolskiej regulując choćby w ich imieniu 

należne Kamerze środki. 

 
W okresie 1425-1426 współpracował z władzami Zakonu 

niemieckiego reprezentując ich w kurii rzymskiej, w której 

pracując długie lata jako notariusz papieski, kapelan i 

audytor otrzymywał liczne beneficja kościelne. 

Zmarł w Rzymie 14 XII 1430. 

 
R.Krajniak, s. 488-489 
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Felde Fryderyk 
 

 
Bratanek generalnego prokuratora krzyżackiego w 
Awinionie Jana von Felde (1393-1403). 

 
Był kanonikiem wrocławskim i warmińskim, ale wątpliwe, 
by rezydował we Fromborku. [Wiadomość ta pochodzi od 
K. Forstreutera wydawcy Berichte I, s. 147] 

 
 

 
T. Borawska, s.58 

 

 
Francke (alias Nosberg) Jan 

 
Pochodził ze wsi Nossberg (Nussberg obecnie Orzechowo 
k. Dobrego Miasta). 

 
Był magistrem sztuk wyzwolonych i domownikiem 
Grzegorza XII. Jemu też zawdzięczał prowizję na kanonię 
warm. oraz probostwo w Czechetow w diecezji 
włocławskiej (1407). 

 
 
 
 
 

 
Jako członek kapituły warm. przebywał 9 XI 1408 w 

Rimini, ale później zdobył również kanonię przy kościele 
św. Paulina w Trewirze. Zapewne stale przebywał poza 
granicami diecezji warm. 

 
Nie żył już 21 X 1417, ale jeszcze w listopadzie 1423 
zalegał z opłatami pro cappis et fabrica 

 

 
T. Borawska, s.62 

Friedrich Felde 

 
Był krewnym Johanna von Felde, który w latach 1393- 
1403 był prokuratorem zakonnym w Awinionie oraz 

kanonika dobromiejskiego Nikolausa von Velde (de 
Campo). 

Kanonikiem warmińskim nazwał go K. Forstreuter jednak 

nie określił czasu posiadania przez duchownego kanonii, 
jak również nie odwołał się precyzyjnie do źródeł, co 

utrudnia zweryfikowanie jego sądów. Forstreuter nazwał 
Friedricha również kanonikiem wrocławskim podobnie jak 

wyżej nie dokumentując tego w należyty sposób. 

R.Krajniak, s.243. 
 

 
Johann Francke (Franke alias Nosberg) 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, zapewne z miejscowości 
Nossberg (dzisiejsze Orzechowo k. Dobrego Miasta). 

 
Posiadał magisterium sztuk wyzwolonych. Nie wiemy 

jednak na której uczelni studiował. W karierze kościelnej 

nieocenione okazało się wsparcie papieża Grzegorza XII, 

którego był familiarisem. Czasowo związany był zapewne 

z dworem papieskim skoro w źródłach bywał 

odnotowywany jako domownik (familiaris) papieża 

Grzegorza XII (powtórzenie(!) Prowizje(!) papieska(!) na 

kanonię warm. uzyskał w 1407 r. 1 IV 1407 wraz z 

prowizją na kanonię warmińską uzyskał również prowizję 

na parafię w Czechetow w diecezji włocławskiej. 

Już jako członek kolegium kanoników 9 XI 1408 r. 

odnotowany został w Rimini. W późniejszym okresie 

zdobył również kanonię przy kościele św. Paulina w 

Trewirze. Przebywał zapewne poza diecezją warmińską. 

 
Zmarł przed 21 X 1417. Jeszcze kilka lat po śmierci w 1423 
zalegał z opłatami pro cappis et fabrica. 

 

 
R.Krajniak, s. 309 
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Frankenhain (de Frankenhagen) Mikołaj 
 

 
Pochodził zapewne z Frankenhain (obecnie Gruta) k. 

Radzynia Chełmińskiego. 

 

Był proboszczem w Grudziądzu, gdy 30 IX 1355 uzyskał 

prowizję papieską na kanonię we Fromborku. Nie od razu 

jednak został członkiem kapituły warm., skoro 6 XI 1359 

prosił o potwierdzenie lub wydanie nowej prowizji. W 

tym samym roku wyznaczono mu już wysokość annat 

wpłacanych do Kamery Papieskiej, a zatem musiał 

wówczas przejąć swoją prebendę osobiście. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Był już stary bądź schorowany, skoro 14 III 1361 otrzymał 

przywilej Innocentego VI na uzyskanie w godzinę śmierci 

odpustu zupełnego z rąk wybranego przez siebie 

spowiednika. Prawdopodobnie niebawem zmarł. 

T. Borawska, s. 62-63 

Nikolaus Frankenhain (de Frankenhagen) 
 

 
Pochodził najpewniej z Gruty (niem. Frankenhein) 

położonej nieopodal Radzynia Chełmińskiego. 

 

Ekspektatywę na kanonię i prebendę we Fromborku 

otrzymał 30 IX 1355. Był już wtedy plebanem w kościele 

parafialnym w Grudziądzu i beneficjum to po objęciu 

kanonii miał posiadać nadal. Kilka lat później 18 XI 1359 

prosił jednak o potwierdzenie bądź wydanie nowej 

prowizji, co pokazuje, że do tego momentu raczej nie 

wszedł w skład fromborskiej kapituły. Ostatecznie objął 

jednak prebendę skoro jeszcze w 1359 roku wyznaczono 

mu wysokość annaty (20 grzywien) jaką winien wpłacić 

do Kamery Apostolskiej. Suplikę do papieża w sprawie 

nadania kanonii i prebendy Nikolausowi wystosował król 

czeski i cesarz rzymski Karol Luksemburski. Kanonikiem 

warm. nazwany został jeszcze 14 III 1361.W niektórych 

źródłach określany był jako prezbiter. 

 

 
Ostatni raz znane źródła odnotowały go 14 III 1361. Tego 

dnia otrzymał od papieża Innocentego VI przywilej, że w 

momencie śmierci otrzyma z rąk wybranego spowiednika 

odpust zupełny. 

R. Krajniak, s. 393-394 
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Fredecke (de Bischofswerder) Henryk 
 

 
Syn Henryka, pochodził z diecezji pomezańskiej, 

najpewniej z Biskupca Pomorskiego (Bischofswerder). 

 

Miał stopień magistra sztuk wyzwolonych i 

1 VI 1346 pojawił się w Prabutach jako notariusz publiczny. 

. 
 

 
Papieską prowizję na kanonię warm. otrzymał po raz 

pierwszy 7 V 1347, ale nie został wówczas przyjęty do 

kapituły. W latach następnych pozostawał wciąż 

notariuszem, a w 1359 był też sługą bpa chełm. Jakuba 

oraz jego następcy Jana Schadlanda (od 1363 bpa 

Hildesheim), z którym wyjechał do Awinionu. Dzięki jego 

 
protekcji uzyskał tam 11 V 1365 ponownie prowizję 

papieża na dużą prebendę we Fromborku. Widocznie i 

ona nie była skuteczna, skoro 28 VII 1371 otrzymał 

kolejną prowizję na kanonię warm. Tym razem jednak 

Grzegorz XI prosił dodatkowo prepozyta pomezańskiego, 

aby wziął w obronę jego nominata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co więcej, 12 XII tr. F. zdobył prowizję na probostwo w 

diecezji włocławskiej, ale nie wiadomo, czy F. wszedł w 

posiadanie warm. prebendy. 

Żył jeszcze w 1373. 

T. Borawska, s. 63 

Heinrich Fredecke (De Bischofffverder) 
 

 
Jego ojcem był niejaki Heinrich. O nim samym wiemy, że 

pisał się z Bischofswerder (Biskupca Pomorskiego) w 

diecezji pomezańskiej i najpewniej stamtąd pochodził. 

Tytułował się magistrem sztuk wyzwolonych, a o jego 

wykształceniu przekonuje dodatkowo fakt, że był 

notariuszem publicznym i jako taki odnotowany został po 

raz pierwszy 11 VI 1346 w Prabutach. 

Pierwszą nieskuteczną prowizję na kanonię uzyskał 7 V 

1347. 

 

Od 1359 przebywał w otoczeniu bpa chełmińskiego 

Jakoba, a później kolejnego ordynariusza Johanna 

Schadlanda. Z tym ostatnim wyjechał nawet do Awinionu. 

On też 11 V 1365 wystarał się dla Heinricha o prowizję 

kanonię na kanonię warm. 

 

 
28 VII 1371 otrzymał kolejną prowizję. Wówczas papież 

Grzegorz XI zobowiązał dodatkowo prepozyta kapituły 

pomezańskiej, aby zadbał o jego kandydata na to 

stanowisko, występując tym samym przeciwko 

rywalizującemu z Heinrichem, Gerhardowi Alfowi, 

którego nazwał intruzem. Niestety żadne z późniejszych 

źródeł nigdy nie nazwało go kanonikiem warminskim, co 

świadczy raczej jednoznacznie, że jego długoletnie 

starania o kanonię we Fromborku nie przyniosło 

spodziewanego efektu. 

Heinrich 12 XII 1371 uzyskał prowizję na probostwo w 

diecezji włocławskiej. 

 

Źródła odnotowują go jeszcze w 1373. 

R. Krajniak, s. 482-483 
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Frischczu (Vrieschzu) Jan 
 

 
Prawdopodobnie pochodził z diecezji warm. i był 

spokrewniony z Mikołajem Frischczu. 

 
 
 
 
 
 

Długie lata służył bpowi w Lidzbarku i był jego 

prokuratorem oraz szafarzem (1415-1430). 

 
 
 

Najpóźniej w 1412 został członkiem kapituły 

dobromiejskiej, a 1427 jej prepozytem. Miał prawa do 

kanonii i średniej prebendy warm., skoro 26 X 1428 

zamienił je na probostwo w Witoszewie (Kunzendorf) w 

diecezji pomezańskiej, należące do H. Bulecke. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Członkiem kapituły dobromiejskiej był jeszcze 28 VIII 

1430 i jest to ostatnia wiadomość o żyjącym F. 

T.Borawska, s. 65 

Johann Frischczu (Vrieschzu) 
 

 
T.Borawska podała, że pochodził z diecezji warm. Jego 

krewnym był zapewne inny duchowny starający się o 

wejście do kapituły warmińskiej Nikolaus Frischczu, a 

najpewniej także Georgius Frischczu, który w semestrze 

zimowym 1410 rozpoczął studia na uniwersytecie w 

Lipsku. 

Przez wiele lat należał do bliskiego otoczenia bpa 

warmińskiego w Lidzbarku będąc jego prokuratorem oraz 

w okresie od 1415 do 1430 szafarzem. 

 
 

W 1412 po raz pierwszy poświadczony został jako kanonik 

kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. W 1427 wybrany 

tamtejszym prepozytem i urząd ten zachował do śmierci. 

Zdaje się, że musiał przez jakiś czas posiadać kanonię we 

Fromborku, skoro 26 X 1428 wraz ze średnią prebendą 

zamieniał ją z Heinrichem Bulecke na parafię w 

Kunzendorf (Witoszewo) w diecezji pomezańskiej. 23 II 

1429 otrzymał siedmioletnią dyspensę papieską 

pozwalającą mu zachować jednocześnie prepozyturę 

dobromiejską z parafią w Witoszewie. 

Po raz ostatni w źródłach pojawił się 28 VIII 1430. W 

niedługim czasie najpewniej zmarł. 

R.Krajniak, s. 310-311 
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Friese (Frisonis, Vriese, Briese) Jan 
 

 
Pochodził z Prus (może z Elbląga) 

 

 
i studiował w Paryżu, gdzie został bakałarzem sztuk 

wyzwolonych. 

Dzięki wstawiennictwu władz uniwersyteckich w Paryżu 

otrzymał 16 I 1363 prowizję na kanonię we Fromborku. 

 
 

Na Warmii rezydował od 9 IX 1378. 
 
 
 
 

Zm. po 15 V 1387 (ostatnia wiadomość o żyjącym F.). 
 

 
T.Borawska, s.64-65 

 
 
 
 

 
Gatke Jan 

 

 
Był klerykiem włocławskim, gdy 27 IV 1447 otrzymał 

papieską prowizję na kanonię i dużą prebendę warm. po 

śmierci P. Cegenberga. 

 

Nic więcej o nim nie wiadomo. 
 

 
T.Borawska, s. 66 

Johann Friese (Briese, Frisonis, Vriese) 
 

 
Jak zakłada T. Borawska, duchowny pochodził z Prus, być 

może z Elbląga. 

Studiował na uniwersytecie w Paryżu i tam uzyskał 

bakalaureat sztuk wyzwolonych. 

Prowizję na kanonię warmińską otrzymał 16 I 1363 dzięki 

protekcji władz uniwersytetu paryskiego, gdzie studiował. 

 
 

Po raz pierwszy na Warmii pojawił się dowodnie 9 IX 

1378. Nie zrobił wielkiej kapitulnej kariery będąc 

szeregowym członkiem kolegium. 

Po raz ostatni w źródłach odnotowany został 15 V 1387. 

Najpewniej w niedługim czasie zmarł. 

R.Krajniak, s. 310 
 
 
 
 

 
Johann Gatke 

 

 
Prowizję na kanonię i prebendę warmińską wakującą w 

związku ze śmiercią Peregrinusa Cegenberga zdobył 27 IV 

1447. Określony został wówczas klerykiem diecezji 

włocławskiej. 

Kanonii warmińskiej z pewnością nigdy nie objął. Jego 

imię i nazwisko nie występuje w żadnym późniejszym 

źródle. R.Krajniak, s. 496 
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Gelbert 
 

 
Był kanonikiem warm. (o ile nie ma błędu w odczytaniu 

nazwiska) rezydującym w Awinionie. 

 
 

Z jego polecenia papież Jan XXII nadał 21 I 1320 K. 

Königsberg ekspektatywę na kanonię we Fromborku. 

I jest to jedyna informacja o G. 

 

T.Borawska, s. 66 

Gelbert 
 

 
Gdy w 1320 odnotowany został jako kanonik warmiński 

przebywał w Awinionie, gdzie najpewniej służył na 

dworze papieskim. 

Jako kanonik warmiński pojawia się zaledwie w jednym 

źródle datowanym na 21 I 1320. Określony został w nim 

jako „Gelbert canonico Warruensi”. Przebywając 

zapewne wówczas w Awinionie polecał papieżowi 

Konrada Königsberga. W wyniku tych zabiegów Jan XXII 

nadał Konradowi ekspektatywę na kanonię warmińską. 

R. Krajniak, s. 249 
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Gelucke (alias Nicolaus Christiani de 

Henningsdorf) Mikołaj 

 
 

Syn Christiana z diecezji pomezańskiej. Przodkowie G. 

pochodzić mogli ze wsi Henningsdorf (Pęgów) na Śląsku. 

 
 

 
Żył na dworze papieskim i zgromadził wówczas kilka 

beneficjów w diecezji ołomunieckiej, wrocławskiej, 

pomezańskiej, chełm. i mogunckiej. 

 
 
 
 
 
 

16 VI 1390 zdobył prowizję papieską na średnią kanonię 

warm. (wakującą po M. Fabri), a od 1393 tytułował się 

również kanonikiem dobromiejskim. 

 

Kanonikiem      warm.      mienił       się       jeszcze  

w czerwcu 1399, ale wątpliwe, by rezydował we 

Fromborku. O tę ostatnia prebendę toczył spór z 

Henrykiem Wormelandt i ostatecznie musiał ustąpić. 

 
 

 
T. Borawska, s. 67 

Nikolaus Gelucke (alias Nikolaus Christiani de 

Henningsdorf) 

 
 

Był synem Christiana, który to pisał się z miejscowości 

Henningsdorf (Pęgów) leżącej w diecezji wrocławskiej. 

Sam duchowny urodził się już najpewniej w Prusach i 

pochodził z diecezji pomezańskiej. 

W osiąganiu kolejnych prowizji i godności kościelnych 

dużą rolę odegrało zapewne wsparcie na jakie mógł liczyć 

przebywając przez lata przy kurii rzymskiej, ze strony 

tamtejszych dostojników, a może i samego papieża. W 

trakcie kariery kościelnej uzyskał szereg prowizji na 

beneficja w diecezjach chełmińskiej, pomezańskiej, 

wrocławskiej, ołomunieckiej i mogunckiej. 

Prowizję na kanonię i średnią prebendę warmińską 

uzyskał 16 VI 1390. Dowodnie od 1393 odnotowany był 

jako kanonik przy kapitule kolegiackiej w Dobrym 

Mieście. 

Jako kanonik warmiński miał być poświadczany nadal w 

czerwcu 1399, ale jak podaje T. Borawska, na Warmii z 

pewnością nie rezydował. O prebendą (!) we Fromborku 

spierał się z Heinrichem Wormelandtem i ustąpił w 1400. 

Przed 23 XII 1427 posiadał też altarię i wikarię przy 

ołtarzu św. Szymona i Judy w kościele św. Krzyża we 

Wrocławiu. [W innym miejscu R. Krajniak] pisze: Jeśli 

uznamy go za tożsamego z niejakim Nicolausem 

Cristiani, altarystą we wrocławskim kościele św. Krzyża, 

to zmarł przed 23 XII 1427. 

R. Krajniak, s. 394-395 
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Glas Jan 

Pochodził z Czech i był synem Piotra. 
 

 
Należał do zaufanych nowo mianowanego bpa Henryka 

[powinno być Hermana!] z Pragi i 

 
 
 

w 1338 wysłany został z Awinionu do Prus, by przejąć 

obowiązki zarządcy Warmii aż do przybycia ordynariusza. 

Był wówczas scholastykiem w Bolesławcu. 

 
 

 
Jako kanonik warm. wystąpił po raz pierwszy 23 IX 1343, 

ale już 30 X tego roku zamienił tę prebendę na kanonię 

dobromiejską wraz z należącym do niej probostwem w 

Szalmii. 

 

Żył jeszcze 27 V 1362. 
 

 
T. Borawska, s. 71 

Johann Glas (Johannes de Bohemia) 
 

Pochodził z Czech. Niekiedy w źródłach zapisywany „de 

Bohemia”. 

Należał do bliskiego otoczenia bpa warmińskiego 

Heinricha [powtórzył mój błąd!] von Prag i pewnie za jego 

namową przeniósł się do Prus i dzięki jego 

wstawiennictwu sięgał tam po godności kościelne. W 

1338 ruszył z Awinionu na Warmię, by w imieniu nowo 

wybranego bpa warmińskiego Heinricha von Prag przejąć 

rządy w diecezji aż do czasu jego przybycia. Przed 

przybyciem na Warmię był scholastykiem w Bolesławcu. 

 
 

Jako kanonik warm. dowodnie odnotowany 23 IX 1343. 

Już miesiąc później 30 X miał jednak zamienić kanonię 

przy katedrze warmińskiej na kanonię przy kolegiacie w 

Dobrym Mieście oraz parafię w Szalmii. Jako członek 

kapituły dobromiejskiej poświadczony został 27 V 1362. 

Odnotowywany z pewnością do 27 V 1362. Być może 

niedługo po tej dacie zmarł. 

R. Krajniak, s.311 
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Gotfryd z Bremy (Gotfriedus de Bremen) 
 

 
Syn rajcy I burmistrza elbląskiego Gotfryda (Gotko) z 

Bremy. 

 
 

 
1 IV 1353 otrzymał prowizję papieską na kanonię warm., 

ale widocznie nieskuteczną, skoro 17 X 1357 przedłożył 

kolejną suplikę w tej sprawie. Innocenty VI ponownie 

zaakceptował prośbę G., ale nie wiadomo, czy wszedł on 

w posiadanie prebendy we Fromborku. 

 
 

 
T.Borawska, s. 72 

 
 
 

Gotfryd de Parchim 
 
 
 

Studiował w Paryżu i był magistrem sztuk wyzwolonych, 

gdy 4 IV 1345 otrzymał papieską prowizję na kanonię w 

Kamieniu Pomorskim. Miał wówczas stałą kapelanię w 

kaplicy Ducha Świętego k. Greifswaldu. 

 
 
 
 
 
 
 

Dwa lata później był również archidiakonem w Słupsku i 

zdobył 22 V 1349 prowizję Klemensa VI na średnią lub 

dużą prebendę warm. 

 
Nie wiadomo jednak, czy został członkiem kapituły we 

Fromborku. 

 
T. Borawska, s.72 

Gottfried von Bremen (de Bremen) 

Mimo, że pisał się z Bremy na świat przyszedł już 

zapewne w Elblągu, a jego ojcem był przedstawiciel władz 

miejskich Elbląga, rajca i burmistrz Gottfried (Gotko) von 

Bremen. W źródłach poświadczany jako kleryk warm. 

 
 

Prowizję na kanonię warmińską otrzymał 1 IV 1353. Nie 

został wówczas przyjęty do kapituły skoro cztery lata 

później, 17 X 1357 zwracał się o kanonię w suplice do 

papieża Innocentego VI. Brak jakiegokolwiek źródłowego 

potwierdzenia jego obecności w składzie kolegium 

zmusza do stwierdzenia, że raczej nie udało mu się wejść 

do grona członków kapituły fromborskiej. 

R. Krajniak, s. 480-481 
 
 
 
 

Gottfried von Parchim (de Parchim) 

O samym Gottfriedzie wiemy, że pochodził z diecezji 

kamieńskiej, 

podjął studia w Paryżu i uzyskał stopień magistra sztuk 

wyzwolonych. 4 IV 1345 zdobył prowizję na kanonię w 

Kamieniu Pomorskim. Był już z pewnością kapelanem w 

kaplicy Ducha Świętego k. Greifswaldu (był nim też 22 V 

1349). Kanonikiem kamieńskim był jeszcze 10 II 1348, a 

18 V 1347 otrzymał odpust zupełny in articulo mortis. 

Mimo objęcia kanonii nie otrzymał prebendy. 19 V 1347 

otrzymał ekspektatywę na bliżej nieokreśloną godność 

w kościele kamieńskim, z zastrzeżeniem, że po jej 

osiągnięciu będzie musiał zwolnić posiadaną kapelanię 

św. Ducha. 

22 V 1349 poza prowizją na kanonię warmińską otrzymał 

od papieża Klemensa VI prowizje na kanonię w Kamieniu 

i archidiakonat w Słupsku. 

 

Brakuje jednak w źródłach śladów, by kiedykolwiek 

rzeczywiście znalazł się w składzie kapituły warmińskiej. 

 
R.Krajniak, s. 481 
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Grenewitz Nikołaj 
 

 
Pochodził z diecezji warm. i był synem Marcina. 

 
 
 
 
 
 
 

Nie wiadomo, gdzie studiował, ale na początku XV w. 

przebywał w kurii rzymskiej i tam uzyskał wikarię 

fromborską. W 1410 został domownikiem nowo 

obranego papieża Jana XXIII i 25 maja tr. otrzymał 

prowizję na warm. kanonię z prawem do dużej prebendy. 

Siedem lat później wygrał proces z J. Stolinem o 

następstwo po Andrzeju z Grotkowa (prowizja papieska z 

29 XI 1417). 

 
 

 
G. spierał się również o kanonię św. Krzyża w Opolu oraz 

probostwo w Ornecie. Przed 10 VII 1421 zrezygnował z 

kanonii opolskiej i osiadł na stałe we Fromborku. 

 
 

 
Zm. po 13 IV 1430 i jeszcze w grudniu tr. obchodzono w 

kapitule warm. jego anniversarium. 

 

T. Borawska, s. 75-76 

Nikolaus Grenewitz 
 

 
Według T.Borawskiej miał pochodzić z diecezji 

warmińskiej. Warto jednak odnotować, że nazwisko 

Grenewitz urobione zostało z pewnością od leżących 

nieopodal Opola Gronowic. Jego ojcem był nieznany 

skądinąd Martin. 

Przez szereg lat mieszkał w Rzymie, pracując w kurii(!). W 

1410 został nawet familiarisem Jana XXIII. Był na 

początku swej kariery kościelnej wikariuszem 

warmińskim. Prowizję na kanonię warmińską wraz z dużą 

prebendą zdobył 25 V 1410. 

Spierał się jednak o nią kilka lat, wychodząc ze sporu 

zwycięsko dopiero w 1417. Wówczas 29 XI poświadczony 

został jako kanonik i otrzymał papieskie zatwierdzenie na 

kanonii i dużej prebendzie warmińskiej, o którą niegdyś 

prowadził spór z Johannem Stolinem (Schalmem). 

29 XI 1417 prowadził spór o kanonię przy kolegiacie św. 

Krzyża w Opolu a także o parafię w Ornecie. Z kanonii 

opolskiej zrezygnował przed 10 VII 1421. Na Warmii 

osiadł na stałe zdaje się dopiero 1421 i pozostał tam do 

śmierci. 

Zmarł po 13 IV 1430. Posiadane beneficja wakowały po 

jego śmierci już z pewnością w czerwcu 1435. 

Członkowie kapituły jego anniwersarium obchodzili w 

grudniu. 

R.Krajniak, s. 395-396 



 27 

Grube (Groube) Henryk 

Pochodził z Braniewa. 
 

Studiował w Pradze sztuki wyzwolone (bakalaureat w 

1389) oraz prawo (1393). 

 
 

Miał święcenia kapłańskie i od 1391 był kapelanem 

komtura bałgijskiego (pokarmińskiego). 

W tym samym roku kupił dom w Braniewie i ufundował 

tam wikarię. 

 
 

Zm. przed 21 VII 1424, tego dnia bowiem jego kanonię i 

małą prebendę otrzymał Augustyn Symonis. 

 
 

T.Borawska, s.77 

Heinrich Grube (Groube) 

Pochodził z diecezji warmińskiej, z Braniewa. 
 

Studiował w Pradze gdzie w 1389 został bakałarzem 

sztuk. W 1393 odnotowany został również na tamtejszym 

wydziale prawa. 

Posiadał święcenia kapłańskie. Od 1391 przebywał w 

otoczeniu komtura bałgijskiego, którego był kapelanem. 

W 1391 ufundował poza tym w Braniewie wikarię oraz 

kupił dom. 

 
 

Zmarł z pewnością przed 21 VII 1424, kiedy prowizję na 

zwolnione w związku z jego śmiercią beneficjum otrzymał 

inny duchowny. O tym, że był członkiem kapituły zdaje się 

przemawiać jedynie fakt, że 21 VII 1424 jego kanonię i 

małą prebendę przyznano Augustowi Symonisowi. 

R.Krajniak, s.266-267 
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Halberstadt Mikołaj 
 

 
Był wikariuszem wrocławskim, gdy 7 XI 1396 otrzymał 

prowizję papieską na wikarię w katedrze fromborskiej. 

 
 

W 1417 został prokuratorem B. Divesa w jego sporze o 

kanonię i dużą prebendę warm., wakującą po zgonie J. 

Essena. Sprawę wygrał B. Dives, który jednak 

zrezygnował ze swoich praw w zamian za wikarię 

fromborską H. Wskutek protestu bpa warm. (8 III 1418) 

H. nie wszedł w posiadanie nowej prebendy, chociaż 

tytułu kanonika używał jeszcze w 1423. 

 
 

 
Cztery lata później był już tylko wikariuszem fromborskim 

i 18 VII 1428 ufundował wikarię Bractwa Najświętszej 

Marii Panny w Nowym Mieście Elblągu. 

 
 

 
T. Borawska, s. 79 

Nikolaus Halberstadt (Halbestad, Halvestadt) 
 

 
Był wikariuszem przy katedrze we Wrocławiu. Jako taki 7 

XI 1396 zdobył prowizję na wikarię warmińską. 

 
 

W 1417 zaangażował się w spór o kanonię warmińską, 

będąc prokuratorem Bertolda Divesa. Ten po wygranej, 7 

I 1418 zrezygnował jednak z kanonii i dużej prebendy we 

Fromborku na rzecz Nikolausa, zadowalając się wikarią 

warmińską. W związku ze sprzeciwem bpa warmińskiego 

Johanna Abeziera, który unieważnił 8 III 1418 tę zamianę, 

nie objął wspomnianej prebendy. Kanonikiem tytułował 

się jednak jeszcze w 1423. 

 
 

Wikariuszem mienił się jeszcze w 1427 i 18 VII roku 

następnego gdy w Nowym Mieście Elblągu fundował 

wikarię dla bractwa Najświętszej Marii Panny. Poza tym 

źródło z 7 I 1418 informowało o posiadanych wówczas 

przez niego: wikarii we Wrocławiu i Dobrym Mieście, 

kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja we Fromborku 

oraz ołtarzu pw. Św. Jakuba Większego w kościele św. 

Idziego we Wrocławiu. 

Ostatni raz w źródłach odnotowany został 18 VII 1428. 

R.Krajniak, s. 396 
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Hartlib Wawrzyniec 
 

 
Pochodził zapewne z rodziny rzemieślniczej z Hartlib 

(obecnie część Wrocławia-Partynice). 

 
 

Studiował w Pradze, gdzie zdobył stopień magistra sztuk 

wyzwolonych i później występował w źródłach jako 

magister Laurentius. 

Przez szereg lat był kapelanem i domownikiem króla 

czeskiego Jana (zm. 1346) oraz jego syna cesarza Karola 

IV. Został wówczas członkiem kapituły wrocławskiej i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 VII 1343 otrzymał prowizję papieską na kanonię warm. 

W l. 1346-1357 rezydował na Warmii, ale później przez 

kilka lat przebywał ponownie na dworze cesarskim w 

Pradze. Do Fromborka powrócił najpóźniej w 1364 i 

 
 

 
zmarł między 24 I a 20 XI 1371. 

T. Borawska, s. 81-82 

Lorenz Hartlib (Harthlib, Harthlip, Hartlyb) 
 

 
Pochodził z diecezji wrocławskiej z Hartlib, czyli części 

dzisiejszego Wrocławia (Partynice), najpewniej z rodziny 

rzemieślniczej. 

Był osobą wykształconą. Tytułował się magistrem sztuk 

wyzwolonych. Stopień uzyskał na uniwersytecie praskim. 

 
 

Wiele lat należał do bliskiego otoczenia czeskiego króla 

Jana a następnie cesarza Karola IV, których był kapelanem 

i domownikiem. Był kanonikiem wrocławskim. 29 III 1359 

odnotowany został jako kanonik i sędzia kapituły 

wrocławskiej i jako taki transumował wraz z Piotrem, 

prepozytem w Opolu i oficjałem wrocławskim, bullę 

papieża Klemensa VI z 1346. W karierze kościelnej 

Lorenza duże znaczenie miało zapewne poparcie króla 

Jana i cesarza Karola IV, na dworze których służył. 

Prowizję na kanonię warmińską uzyskał 9 VII 1343 i 

dowodnie od 1346 do 1357 przebywał przy katedrze 

fromborskiej. Następnie przez pewien czas ponownie 

przebywał na dworze praskim by powrócić na Warmię, 

gdzie z pewnością odnotowywany jest ponownie od 

1364. 

Umarł z pewnością między 24 I a 19 XI 1371. 23 XI 1371 

prowizję na wakującą w związku ze śmiercią Hartliba 

kanonię wrocławską otrzymał Petrus Eustachii. 

R.Krajniak, s. 382-383 



 30 

 

Hartmud de Pitschin (Piczin, Poycin) 
 

 
Przybysz ze Śląska, gdzie był proboszczem w Byczynie 

(Pitzin) k. Gliwic. 

 
 
 
 
 

 
Jako członek kapituły warm. pojawił się po raz pierwszy 

14 IV 1296. Rezydował na ogół stale we Fromborku i żył 

jeszcze 19 XII 1312. 

 
 

 
T.Borawska, s. 82 

Hartmud von Pitschin (de Pitschin, de Pitzin) 
 

 
Pochodził ze Śląska, gdzie przed przybyciem na Warmię 

rozpoczął już karierę kościelną. Przed wejściem do składu 

kapituły warmińskiej i przybyciem do Prus był plebanem 

kościoła parafialnego w Byczynie (Pitzin) niedaleko Gliwic 

na Śląsku. Już jako kanonik warmiński 14 IV 1296 nadal 

określany był jako „plebanus de Pitzin”. Pierwszy 

raz jako członek kapituły warm. odnotowany został 14 IV 

1296, gdy świadkował na dokumencie bpa Heinricha 

Fleminga. Następnie pojawia się w dwóch źródłach w 

1310, a także w dokumentach aż do 19 XII 1312. Warto 

zwrócić w tym miejscu uwagę, na nieco zagadkową, aż 

14-letnią lukę w życiorysie duchownego. 

R.Krajniak, s.257 
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Hartwich (Hartwig, Herwicus) Hartwich (Hartwycus, Herwicus, Herwycus) 

 
Był drugim znanym z imienia proboszczem elbląskim 

występującym w źródłach od 3 V 1258 i prawdopodobnie 

bezpośrednim następcą Gotfryda. Z chwilą powołania 

przez bpa Anzelma w 1260 kapituły warm. w Braniewie 

został jej członkiem i znany był jako „Herwicus de 

Braunsberg”. Po wyjeździe bpa Anzelma z Prus w marcu 

1261 został zarządcą biskupstwa vices-gerens episcopi. 

 
Jest pierwszym znanym członkiem powołanej w 1260 

przez biskupa Anzelma kapituły. 20 V 1261 w Elblągu 

poświadczony jako canonicus Brunsbergensis, plebanus 

Elbingensis et vices gerens biskupa Anzelma w związku z 

jego wyjazdem z Prus. Mimo, że w ostatnim znanym 

dokumencie oświetlającym jego karierę, 24 I 1263 został 

nazwany tylko plebanem w Elblągu wciąż zapewne 

posiadał kanonię w Braniewie. Od marca 1258 do 24 I 

1263 gdy w Elblągu spisywał dokument w. mistrza 

Annona von Sangerhausen, był poświadczany jako 

tamtejszy pleban. 

Ostatnia wiadomość o nim pochodzi z 24 I 1263. 

Proboszczem elbląskim w 1270 (błąd !) był już kanonik 

warm. 

Gotfryd (zm. ok. 1289). 

Żył z całą pewnością jeszcze 24 I 1263. Nie wiemy co 

działo się z nim później. Jego następca na stanowisku 

plebana elbląskiego, Gottfried, pojawił się dopiero w 

1276. 

T.Borawska, s.82- błąd w druku, powinno być 29 III 1276, 

zob. TB, s. 72. 
R.Krajniak,s. 257-258: Otwartą kwestią pozostaje jego 

ewentualna identyfikacja z Herwicusem, który 1 II 1255 

spisywał w Toruniu dokumenty pruskiego mistrza 

krajowego i bpa chełmińskiego Heidenreicha. 
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Helgental Jan 
 

 
Był członkiem kapituły warm. i miał średnią prebendę, 

Ale nie znamy daty przyjęcia H. do kapituły. 

 
 
 

Zm. przed 24 XI 1417 
 

 
T.Borawska, s. 85 

 
 
 
 

Henryk z Grotkowa (Henricus de Grotkau) 
 

 
Był klerykiem diecezji pomezańskiej i 

miał stopień magistra sztuk wyzwolonych. Uchodził za 

człowieka dobrze wykształconego (qui novit in artibus et 

scolas rexit literarum). 

Został później domownikiem prokuratora krzyżackiego na 

dworze papieskim, Henryka Brünnera i dzięki jego 

protekcji otrzymał 9 V 1366 prowizję na średnią lub dużą 

kanonię warm. (papieska bulla nosi datę 19 I 1367). 

 
Prawdopodobnie nie rezydował na Warmii. 

T.Borawska, s. 86 

Johann Helgental (Helgental) 
 

 
Niewiele wiemy o jego karierze kapitulnej, ale był z 

pewnością kanonikiem i posiadaczem średniej prebendy, 

na którą to godność prowizję po jego śmierci zdobył 24 XI 

Baltazar Rabe. 

Zmarł z pewnością przed 24 XI 1417. Tego bowiem dnia 

jako zmarły wystąpił w jednym ze źródeł papieskich. 

R. Krajniak, s. 311-312 
 
 
 
 

Heinrich von Grotkau (de Grotkau) 
 

 
Był klerykiem diecezji pomezańskiej. 

 

Był osobą wykształconą. Posiadał magisterium sztuk 

wyzwolonych. 

 
 

Był domownikiem Heinricha Brunnera, prokuratora 

krzyżackiego przy kurii papieskiej. Jemu zawdzięczał ową 

zdaje się niezrealizowaną ostatecznie prowizję na kanonię 

warmińską. Prowizję na średnią lub dużą prebendę 

warmińską uzyskał 9 V 1366. Nigdy nie został określony 

kanonikiem warmińskim więc najpewniej nie został 

przyjęty do składu kapituły. 

R. Krajniak, s. 486-487 
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Henryk z Szalmii (Henricus de Schalmia) 
 

 
Był proboszczem w Szalmii i po włączeniu tej parafii do 

kolegiaty w Głotowie został 30 X 1343 tamtejszym 

kanonikiem, ale natychmiast zamienił tę prebendę na 

kanonię warm., należącą do J. Glasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezydował przy katedrze we Fromborku i ostatni raz 

wymieniony został w źródłach 14 VII 1349. 

 

Nie żył 4 II 1364. 
 

 
T. Borawska, s. 87 

Heinrich von Schalmia (de Schalmia) 
 

 
Był plebanem kościoła parafialnego w Szalmii, a po 

włączeniu jego parafii do kolegiaty w Głogowie od 30 X 

1343 także tamtejszym kanonikiem. Kanonikiem 

warmińskim został w wyniku zamiany z Johannem 

Glasem, który przejął po Heinrichu jego kanonię przy 

kolegiacie w Głotowie. Trudno określić jednoznacznie 

skąd pochodził. Pisał się z Szalmi (!), jednak nie ma 

wątpliwości, że w tym wypadku nie chodziło o miejsce 

urodzenia, a o beneficjum które tam posiadał. 

 
 

Jako członek warmińskiej kapituły katedralnej 

odnotowywany był dowodnie do 14 VII 1349. 

 

Z całą pewnością nie żył już 4 II 1364. 
 

 
R. Krajniak, s. 280-281 
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Herder Jan 
 

 
Syn mieszczanina braniewskiego Jakuba. 

 

 
Był proboszczem w Łajsach (Leyse) k. Braniewa, ale z 

godności tej zrezygnował przed 2 VI 1428. 

 
 

W 1444 został kapelanem przy ufundowanej przez swego 

ojca wikarii św. Jakuba w Braniewie. 

 
 

Już jako kanonik warm. zakupił w 1448 w swoim 

rodzinnym mieście dom am ringe uffm Orthebey Willem 

Langen gelegen. Musiał jednak toczyć spór o swoją 

średnią prebendę, skoro 24 IV 1453 zdobył kolejną 

prowizję papieską. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zm. przed 10 VII 1460. 
 
 
 

T.Borawska, s. 87 

Johann Herder (Herder, Herder de Brunsbergh) 
 

 
Pochodził z Braniewa w diecezji warmińskiej. Jego ojcem 

był mieszczanin braniewski Jakob. 

Był plebanem kościoła parafialnego w położonych 

nieopodal Braniewa Łajsach. Zrezygnował jednak z parafii 

przed 2 VI 1428. 

W 1444 poświadczony został z kolei jako kapelan w 

wikarii św. Jakuba w Braniewie, która ufundowana 

została przez ojca duchownego. 

Z dotychczasowych badań wynikało, że kanonikiem był z 

pewnością w 1448 gdy kupował w Braniewie dom. Znany 

był również fakt, że spierał się o średnią prebendę skoro 

nowa prowizja na kanonię i prebendę warmińską 

wystawiona została 24 IV 1453. Z innego nieznanego 

dotąd źródła wynika jednak, że kanonikiem i 

właścicielem małej prebendy był już 10 XI 1432, gdy 

wraz z innymi posiadaczami warmińskich prebend 

mniejszych i średnich wystarał się o papieskie 

zatwierdzenie dawnych praw z którymi objęcie dużej 

prebendy możliwe było dopiero po kolejnych awansach z 

prebendy mniejszej na średnią i ze średniej na większą 

oraz według prawa opcji. 

Zmarł przed 10 VII 1460. Tego bowiem dnia prowizję na 

wakującą w związku z jego śmiercią kanonię warm. 

wraz ze średnią prebendą zdobył Werner Medderich. 

R.Krajniak, s. 312– Identyczny niemal tekst z 

wytłuszczonej formułki z 10 XI 1432 znajdujemy także 

we wstępie dysertacji (s. 26) oraz w biogramach Marcina 

Huxera czy Jana Lema(!) 
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Hermann z Pragi (Hermannus de Praga) 
 

 
Może był krewnym bpa Hermana. 

 

 
Członkiem kapituły warm. został przed 10 V 1356. 

 
 
 
 
 

Rezydował przy katedrze fromborskiej i żył jeszcze na 

początku listopada 1393. 

 
 

Zm. przed 7 V 1394. 
 

 
T.Borawska, s. 88 

Hermann von Prag (de Praga) 
 

 
Nie możemy wykluczyć, że był krewniakiem biskupa 

Hermanna von Prag. 

Jako członek kapituły warmińskiej po raz pierwszy 

poświadczony został 10 V 1356, gdy był we Fromborku 

świadkiem dokumentu wystawionego przez biskupa 

Johanna Stryprocka. 

W źródłach odnotowywany był dowodnie do listopada 

1393. 

 
 

Zmarł przed 7 V 1394. 
 

 
R. Krajniak, s. 288-289 
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Hermannsdorf Jan 
 

Pochodził z Pruskiej Iławki (Preussisch-Eylau) z diecezji 

warm. 

Członkiem kolegium kanoników we Fromborku został ok. 

1411, skoro był autorem relacji o podatku zebranym na 

żądanie w. mistrza od poddanych kapituły w 1411 i 1413. 

 
 

Nie można wykluczyć, że H. był w tym czasie 

administratorem bądź pełnił obowiązki kustosza, 

odpowiedzialnego za skarbiec (finanse) kapituły. W tym 

drugim wypadku byłby więc najznaczniejszym prałatem, 

zwłaszcza, że zarówno ówczesny prepozyt 

J. Abezier jak i dziekan B. Boreschow przebywali poza 

granicami Warmii. Jego też reakcji w 1416 obawiał się 

najbardziej nieobecny przy katedrze dłuższy czas K. 

Schuwenpflug. 

Nie dziwi również fakt, że H. rozpoczął studia dopiero w 

1419, skoro na Warmii brakowało ordynariusza 

praktycznie aż do przyjazdu w 1418 nowo obranego J. 

Abeziera. Jesienią 1419 wpisał się do metryki 

uniwersyteckiej w Wiedniu, ale nie wiadomo, czy zdobył 

jakiś stopień naukowy 

W źródłach warm. pojawił się znowu 30 III 1425, a 

ostatnia wzmianka o żyjącym H. pochodzi z 24 VIII 1426. 

 
 

Zm. przed 31 VII 1430. 
 

 
T.Borawska, s. 89 

Johann Hermannsdorf (de Hermanstorf) 

Pochodził z diecezji warmińskiej, z Pruskiej Iławki. 
 

 
Kanonikiem został najpewniej przed 1411. Był autorem 

relacji o podatku zebranym na polecenie zwierzchnika 

Zakonu od poddanych kolegium kanoników w 1411 i 

1413. 

Jak zakłada T.Borawska był być może wówczas 

administratorem bądź kustoszem. Jeśli faktycznie 

posiadałby prałaturę kustosza to byłby wobec 

nieobecności we Fromborku w tym czasie prepozyta i 

dziekana, najwyższym rangą prałatem warmińskim. 

Potwierdzałaby to w pewnym sensie obawa Kaspara 

Schuwenpfluga z 1416 o reakcję Johanna w związku z 

jego długą nieobecnością przy katedrze. 

 
 

Studia rozpoczął dopiero w 1419 wpisując się, już jako 

kanonik warmiński na uniwersytet w Wiedniu. Brak 

informacji o tym, czy udało mu się uzyskać jakiś stopień. 

Raczej nie sposób utożsamiać go z immatrykulowanym 

w 1424 w Lipsku Johannem Hermansdorfem z Iławy (de 

Eylaw). 

Na obszarze diecezji warmińskiej ponownie źródła 

poświadczają go 30 III 1425 oraz ostatni raz 24 VIII 1426. 

 
 

Zmarł między 24 VIII 1426, gdy po praz ostatni pojawił się 

w źródłach, a 31 VII 1430, gdy w źródle proweniencji 

papieskiej określony został jako zmarły. [Tego dnia] jego 

kanonia przyznana została na drodze papieskiej prowizji 

Ottonowi Doringswaltowi. R.Krajniak sugeruje, że śmierć 

kanonika nastąpiła w czerwcu 1430. 

R. Krajniak, s. 312-313 
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Hubener (Hübner) Jan 

 
Pochodził z Frienstadt (Vrienstadt) na Śląsku. 

 
Był doktorem teologii i profesorem na uniwersytecie 

praskim. Wiosną 1403 dokonał wyboru 21 fragmentów z 

pism J. Wiklifa sprzecznych z obowiązującą w kościele 

katolickim doktryną. Stanowiło to podstawę do podjęcia 

decyzji o zakazie wykładania w Pradze nauki tego 

reformatora. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy H. został członkiem 

kapituły warm. Cieszył się dużym zaufaniem bpa H. 

Vogelsanga, zmuszonego w październiku 1410 do 

opuszczenia swojej diecezji z powodu oskarżeń o zdradę 

Zakonu. Wówczas w l. 1412-1414 zaangażował się w 

działania zmierzające do umożliwienia Vogelsangowi 

powrotu na Warmię. 

Najpierw 13 XI 1412 jako jeden z 4 prokuratorów bpa, 
wydelegowany został na rozmowy z komisarzem cesarza 

Zygmunta Luksemburskiego, Benedyktem Makraiem, 
przybyłym do Prus z misją pojednania w. mistrza z 

ordynariuszem warm. 

 
Na początku listopada 1414 wysłany został do Malborka, 
by prosić nowo obranego w. mistrza M. Küchmeistra o 
przywrócenie do łask bpa warm. 

 
W 1413 H. pełnił również obowiązki wikariusza 
generalnego in spiritualis. 

 
Nie wiadomo, kiedy zmarł. 

 
T.Borawska, 97-98 

 
Johann Hubener (Hübner) 

 
Pochodził ze Śląska, z miejscowości Frienstadt. 

 
Był osobą bardzo dobrze wykształconą. Związany był z 

uniwersytetem w Pradze. Tytułował się doktorem 

dekretów a także profesorem. W 1403 dzięki niemu, a 

dokładniej dzięki wykazaniu przez niego sprzeczności 

pism Jana Wiklifa z doktryną kościoła, przestano 

wykładać nauki tegoż na uniwersytecie praskim. 

 
Jako członek kapituły warmińskiej należał do bliskich 
współpracowników bpa H. Vogelsanga, który oskarżony o 

zdradę, jesienią 1410 został zmuszony do wyjazdu z Prus. 

Johann należał wówczas do osób, które najbardziej 

zaangażowały się akcję mającą na celu powrót bpa do 

diecezji. 

Jako jeden z biskupich prokuratorów, 13 XI 1412 udał 

się na rozmowy z Benedyktem Makraiem, który z 

polecenia cesarza Z. Luksemburskiego przybył z misją 
mającą pogodzić w. mistrza z biskupem Vogelsangiem. 

W tym roku jako kanonik odnotowany został 1 XII. 

 
W listopadzie 1414 udał się z kolei wraz z innymi 

duchownymi warmińskimi do Malborka z prośbą do 

nowo wybranego w. mistrza Michaela Küchmeistra, by 

ten zgodził się na powrót bpa warm. do swojej diecezji. 

W okresie nieobecności na Warmii bpa H. Vogelsanga, 
Johann pełnił funkcję wikariusza generalnego in 

spiritualis. Jako taki został odnotowany z pewnością w 

1413. 

 
R.Krajniak, 314 
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Höfen (de Curia) Herman 
 

 
Pochodził z Warmii, ale nie wiadomo, czy był krewnym 

Alberta Höfen. 

 
 
 
 
 

Posiadał stopień magistra sztuk wyzwolonych. 
 

 
Był kanonikiem ozylskim, gdy został członkiem kapituły 

warm. (prawdopodobnie już w latach trzydziestych XIV 

w.). W źródłach warm. pojawił się jednak po raz pierwszy 

15 III 1345 w charakterze wicedziekana. 

 
 
 
 

 
Po wyborze dziekana Jana z Miśni bpem warm. otrzymał 

21 V 1350 jego prałaturę, którą zachował do śmierci. 

 
 

Żył jeszcze 12 XI 1368. 
 

 
Zm. zapewne w 1371. 

 

 
T.Borawska, s. 97 – zob. T. Borawska, Höfen Albert, s.97, 

gdzie podano, że 9 V 1363 otrzymał prowizję na kanonię 

warm. i rezydował na Warmii od 1384 do 1393. 

Hermann Höfen (de Curia) 
 

 
Jak przypuszcza T. Borawska, pochodził z Warmii. Być 

może był krewnym innego członka kapituły warmińskiej, 

poświadczonego w źródłach w II poł. XIV w. Alberta 

Höfena, choć brak na to jednoznacznych dowodów. 

 

Tytułował się magistrem sztuk wyzwolonych. 
 

 
Po raz pierwszy jako członek kapituły warmińskiej pojawił 

się dowodnie 15 III 1345. Określony został wówczas 

wyraźnie jako kanonik i wicedziekan. T.Borawska przyjęła, 

że w składzie kolegium kanoników obecny był najpewniej 

już od lat 30 XIV w. W momencie przyjęcia do kapituły 

warmińskiej był już kanonikiem ozylskim. 

 

21 V 1350 odnotowany został jako dziekan. Prałaturę tę 

przejął wówczas po Johannie von Meissen, który wybrany 

został na biskupa warmińskiego. 

Źródła odnotowują go z pewnością jeszcze 12 XI 1368. 
 

 
Zmarł najpewniej w 1371. 

 

 
R. Krajniak, s. 284 
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Huxer Marcin 
 

 
Może był krewnym kustosza Arnolda Huxera (?). 

 

 
W semestrze zimowym 1409 wpisał się na uniwersytet 

lipski. 

 
 

 
W 1419 był wikariuszem przy kolegiacie dobromiejskiej. 

 

 
Nie wiadomo, kiedy został członkiem kapituły we 

Fromborku, ale był następcą na kustodii po M. 

Rosenbergu. Publicznie jako kustosz wystąpił dopiero 9 

VIII 1426 i zapewne utrzymał tę prałaturę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do śmierci, która nastąpiła przed 12 I 1433. W tym dniu 

bowiem kustodię warm. posiadał już A. Huxer. 

T. Borawska, s. 99 

Martin Huxer (Hoxer, Huper, Huxer) 
 

 
Spokrewniony z nim był być może inny członek kapituły 

warmińskiej Arnold Huxer. 

Studiował na uniwersytecie w Lipsku, gdzie zapisał się w 

semestrze zimowym 1409 za rektoratu Johanna von 

Münsterberg, uiszczając 6 groszy opłaty 

immatrykulacyjnej. Należał tam do nacji polskiej. 

Posiadał wikarię przy kolegiacie w Dobrym Mieście 

(1419). 

W znanych nam źródłach kapitulnych pojawia się od razu 

jako kustosz. Po raz pierwszy z prałaturą tą odnotowany 

został 9 VIII 1426. 10 XI 1432 odnotowany został tylko 

jako kanonik posiadający mniejszą prebendę warm., 

który wraz z innymi właścicielami warmińskich prebend 

mniejszych i średnich wystarał się o papieskie 

potwierdzenie dawnych zwyczajów, zgodnie z którymi 

osiągnięcie większej prebendy możliwe stawało się 

poprzez kolejne awanse z prebendy małej na średnią i ze 

średniej na większą oraz według prawa opcji. Być może 

nadal był kustoszem, na której to prałaturze zastąpił go 

przed 12 I 1433 krewniak (sic!) Arnold Huxer. Żył jeszcze 

10 XI 1432. 

Zmarł bez wątpienia przed 12 I 1433, kiedy na należącej 

dotąd do niego kustodii spotykamy następcę. 

R. Krajniak, s.386– Tę samą wytłuszczoną formułkę z 10 

XI 1432 znajdujemy we wstępie dysertacji (s.26) oraz w 

biogramach, np. Johanna Herdera, Jana Lema (!) 
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Jan z Buku (Johannes de Buco, Böck) Johann von Böck (de Buco) 

 
Prawdopodobnie pochodził z Buku w diecezji 

 
Był klerykiem kamieńskim i pisał się z Buku, leżącego w 

kamieńskiej. tamtejszej diecezji. 

Prowizję papieską na kanonię warm. otrzymał 15 V 1373, Prowizję na kanonię warmińską uzyskał 15 V 1373. 

ale nie wiadomo, czy wszedł w posiadanie swojej Brakuje jednak źródeł poświadczających go jako członka 

prebendy. kapituły, co przesądza o fakcie, iż nie udało mu się objąć 

 kanonii. 

 R. Krajniak, s.505 

T. Borawska, s.101  
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Jan z Ornety 
 

 
Syn Henryka z Ornety. 

 
 
 
 
 

Studiował na uniwersytecie paryskim i tytułował się 

magistrem sztuk wyzwolonych. 

 
 

Był notariuszem bpa warm. Hermana z Pragi, gdy w 1340 

został proboszczem orneckim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prowizję papieską na kanonię warm. wakującą po 

Wescelusie (Sperwerze) otrzymał 29 IV 1343. Rezydował 

przy katedrze jeszcze 21 VIII 1345, 

 

toteż nie można go identyfikować z Janem z Prus, który w 

l. 1344-1346 studiował w Paryżu. 
 

 
T.Borawska, s. 102-103 

Johann von Wormditt (de Wormdith, de Wurmedith) 
 

 
Pisał się z Ornety leżącej w diecezji warm. Jego ojcem był 

niejaki Heinrich z Ornety. Przekonuje o tym jeden z 

dokumentów papieskich, w którym zapisany został jako 

Johannes quondam Henrici de Wurmedith”. 

Studiował w Paryżu i tam zapewne uzyskał magisterium 

sztuk wyzwolonych. Miał studiować filozofię i teologię, o 

czym przekonuje źródło z 29 IV 1343. 

Należał do bliskiego otoczenia biskupa warmińskiego 

Hermanna von Prag, którego był pisarzem. W tej roli 

pojawiał się w Braniewie 19 IV 1340 i 25 IV 1342. 

Jeszcze jako pisarz biskupa warmińskiego został w 1340 

plebanem kościoła parafialnego w Ornecie. Po raz 

pierwszy jako tamtejszy pleban poświadczony został 5 XI 

1340, ponownie zaś już 15 XI tr. Następnie jako pleban 

wystąpił w roli świadka, 2 IV 1342, na dokumencie 

wystawianym w Ornecie przez wójta biskupiego 

Heinricha von Luter, oraz 19 III 1343, gdy wystawiał tam 

dokument bp warmiński Hermann. 

Prowizję na kanonię warmińską oraz należącą wcześniej 

do Wescelusa Sperwera prebendę, zdobył 29 IV 1343. 

Jako członek kolegium kanoników odnotowany był 

jeszcze 21 VIII 1345. 

Należy w związku z tym, tak jak uczyniła to T.Borawska 

odrzucić możliwość identyfikowania go ze studentem 

paryskim z lat 1344-1346, Johannem de Prussia. 

R.Krajniak, s. 364-365 
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Jan z Rogiedli (Johannes de Rogettel, Regerteln) 
 

 
Syn Mikołaja (właściciela Rogiedli k. Dobrego Miasta) i 

Walpurgii z Rus. Siostrzeniec kanonika warmińskiego 

Ottona z Rus. 

 

Dzięki protekcji Grzegorza XI został 22 IV 1376 członkiem 

kapituły warm. (po śmierci Wickbolda). 

 

Od 1387 kształcił się na uniwersytecie wiedeńskim. 
 

 
Był dobrym prawnikiem, skoro 22 V 1404 reprezentował 

biskupa Sorboma (błąd TB!) podczas zawierania traktatu 

pokojowego między Zakonem a Polską w Raciążku. 

 
 
 
 
 

 
Przed śmiercią podarował kolegium wikariuszy przy 

katedrze fromborskiej cenny brewiarz (jeszcze w końcu 

XIX w. przechowywany w zakrystii tej świątyni). 

 

Zm. we Fromborku 21 II 1432 (zapis na obecnie zaginionej 

płycie nagrobnej w katedrze). 

 

T.Borawska, s.103 

Johann von Rogettel (de Regerteln, Regettel) 
 

 
Pochodził z Rogiedli niedaleko Dobrego Miasta w diecezji 

warmińskiej. Jego ojcem był właściciel Rogiedli, Nikolaus, 

matką natomiast Walpurgia z Rus. Poza tym był 

siostrzeńcem innego kanonika Ottona z Rus. 

Członkiem kapituły został 22 IV 1376 przejmując 

kanonikat warmiński po zm. Wikboldzie von Elbing. 

Godność tę zachował do końca życia. 

Studiował na uniwersytecie w Wiedniu, gdzie pojawił się 

jesienią 1387. Należał tam do nacji saksońskiej. Był 

uznanym w późniejszych latach prawnikiem. 

Współpracował blisko z bpem warmińskim Heinrichem 

Vogelsangiem, którego jako prawnik reprezentował 22 V 

1404 podczas zawierania traktatu między Zakonem a 

Polską w Raciążku. Z wydanego już po jego śmierci 

dokumentu dowiadujemy się, że pełnił funkcję 

abrewiatora. 

Posiadał z pewnością jakiś księgozbiór. Pochodzący 

zapewne z niego brewiarz podarował przed śmiercią 

kolegium wikariuszy katedralnych. 

 

Zmarł 21 II 1432, o czym informował napis na zaginionej 

obecnie płycie nagrobnej. Kanonia po nim wakowała 

jeszcze 27 IX 1432. 

R.Krajniak, s. 363 
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Jordan (Jordanus) 

Pochodził z Moraw, gdzie miał probostwo Retz k. Brna. 

Jego bratem był prawdopodobnie kanonik warmiński Jan 

Romanus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Posiadał stopień magistra sztuk wyzwolonych. 

 

 
Od 10 VII 1277 był również członkiem kapituły warm. i do 

Prus przybył w orszaku bpa Anzelma. Po śmierci 

ordynariusza w 1278 wspólnie z dziekanem Henrykiem 

Sonnenbergiem dokonał elekcji następcy w osobie 

prepozyta Henryka Fleminga. Towarzyszył też nowo 

obranemu bpowi w podróży do Stolicy Apostolskiej oraz 

na Morawy. Do Prus wrócił w 1280 i odtąd stale 

rezydował przy katedrze. 

 
 
 
 
 

Żył jeszcze 23 VII 1290. 
 
 
 

T.Borawska, s. 106 

Jordan (Jordanus) 

Pochodził z Moraw. Jego bratem był z pewnością inny 

kanonik warmiński Johann Romanus, który jako 

„Johannes frater magistri Jordani odnotowany został 1 

VII 1284. W 1277 miał być plebanem kościoła 

parafialnego w Retz niedaleko Brna. Nie wiemy niestety 

od kiedy posiadał wspomnianą parafię, z pewnością 

jednak jako jej pleban odnotowany był nadal 21 VI 1279 

i 1 VII 1284. 

Był osobą wykształconą. Tytułował się magistrem. 
 

 
Kanonikiem został 10 VII 1277. Na Warmię, jak czytamy w 

literaturze, miał przybyć w otoczeniu bpa warmińskiego 

Anzelma i po śmierci tegoż brał udział w wyborze nowego 

ordynariusza, Heinricha Fleminga. Blisko współpracował z 

bpem H. Flemingiem z którym udał się na Morawy oraz 

do Stolicy Apostolskiej. [W jego] otoczeniu pojawił się w 

Brnie 21 VI 1279. Według T.Borawskiej na Warmię wrócił 

w 1280. Jako kanonik odnotowany został w Braniewie, 1 

VII 1284, następnie w dokumencie kapitulnym 

wystawionym 9 VIII 1287, biskupim datowanym na 10 

VII 1289. 
 

Źródła [w dokumencie kapitulnym] odnotowały go 

jeszcze 23 VII 1290. Niebawem jednak zapewne zmarł. 

 
 

R.Krajniak, s. 365-366 
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Kaiphi (Kayfe, Cayphe) Gotfryd 
 

 
Pochodził z diecezji warm. i był krewnym kustosza A. 

Huxera. 

W 1361 kształcił się w Paryżu i już w roku następnym 

został magistrem sztuk wyzwolonych. Rozpoczął zarazem 

studia prawa kanonicznego i 

 
 

 
dzięki wstawiennictwu uniwersytetu paryskiego otrzymał 

27 XI 1362 prowizję papieską na kanonię warm. 

 
 
 

Był wówczas wikariuszem katedry fromborskiej, ale 

zrezygnował z tej prebendy w 1363. 

Rok później 5 grudnia jako student prawa kanonicznego 

otrzymał zgodę papieża na przejęcie kanonii wakującej po 

śmierci H. Kreuzburga (zm. 1360). 

 

W 1368 wpisał się na wydział prawa w Bolonii, ale 
 

w źródłach warmińskich występował dopiero od 1378 do 

8 IV 1382. 

 
 

Był benefaktorem klasztoru cystersów w Pelplinie, a 

część książek zapisał bibliotece kapitulnej. 

 

Zm. 29 VI 1382. 
 

 
T.Borawska, s. 107 

Gottfried Kaiphi (Cayphe, Kayfe) 
 

 
Pochodził z Warmii. Był spokrewniony z innym członkiem 

kapituły kustoszem Arnoldem Huxerem. 

Studia rozpoczął na uniwersytecie w Paryżu, gdzie 

poświadczony został po raz pierwszy w 1361. W 1362 

tytułował się już magistrem sztuk wyzwolonych. 

Studiował również z pewnością jeszcze pod koniec 1364 

prawo kanoniczne. 

Prowizję papieską na kanonię warmińską uzyskał dzięki 

poparciu Uniwersytetu Paryskiego 27 XI 1362, na którym 

studiował. Nie został od razu przyjęty do grona członków 

kapituły. 

Już 27 XI 1362 mienił się wikariuszem warmińskim. 

Zrezygnował jednak z tej godności w 1363. 

5 grudnia 1364 otrzymał papieską zgodę na objęcie 

kanonii wakującej po zmarłym w 1360 Hartmudzie 

Kreuzburgu. 

 
 

W 1368 zapisał się z kolei na wydział prawa w Bolonii. Na 

Warmii na dobre pojawił się raczej dopiero w 1378. Od 

tego czasu aż po 8 IV 1382 odnotowywany był w źródłach 

jako członek kapituły warmińskiej. 

Należał do dobroczyńców pelplińskich cystersów. 

Uzbierał w trakcie swojego życia jakiś księgozbiór. Jego 

część zapisał bibliotece kapitulnej. 

Zmarł 29 VI 1382. Obchodzący jego anniwersarium 

kanonicy otrzymywali półtorej, natomiast wikariusze pół 

grzywny. 

R.Krajniak, s. 255-256 
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Kalis (Kalys, Calis) Mikołaj 
 

 
Pochodził z Torunia. 

 

 
Studiował w Paryżu (1356-1362) i został magistrem sztuk 

wyzwolonych. 

 
 

Był kanonikiem dobromiejskim, ale zrezygnował ze swojej 

prebendy najpóźniej w 1359. 

 
 

Dzięki protekcji władz uniwersytetu paryskiego otrzymał 

27 XI 1362 prowizję papieską na kanonię kołobrzeską, 

a później studiował prawo w Bolonii (1367-1371) i w 

Pradze (1378). 

 
 
 
 
 
 

Jeszcze w czasie pobytu we Włoszech zdobył 19 IV 1371 

papieską prowizję na kanonię warm., a w latach 1374- 

1375 również na kanonię w Krakowie i Kolonii oraz 

archidiakonat w Stöckheim (w diecezji Hildesheim).Po 

powrocie do Prus rezydował przy katedrze fromborskiej i 

po raz ostatni występował w źródłach 5 IV 1382. 

 
 

Zm. najpóźniej w 1404 (przed 11 XI), bowiem wówczas 

wakującą po nim kanonię otrzymał Jan Lem (Lemkonis). 

T. Borawska, s. 107-108 

Nikolaus Kalis (Calis, Kalys) 
 

 
Pochodził z diecezji chełmińskiej, z Torunia. 

 

 
Dowodnie od 1356 do 1362 studiował na uniwersytecie w 

Paryżu uzyskując magisterium sztuk wyzwolonych. 

 
 

Na początku swojej kariery kościelnej był kanonikiem 

kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. Z godności tej 

zrezygnował najdalej w 1359. 

27 XI 1362 zdobył prowizję na kanonię w Kołobrzegu. 
 

 
Następnie od 1367 do 1371 poświadczany był jako 

student prawa uniwersytetu bolońskiego. A w 1378 

pojawił się na uniwersytecie w Pradze. 

11 X 1360 uzyskał prowizję na kościół pw. Św. Andrzeja 

w Kolonii [i to] dzięki protekcji generalnego prokuratora 

Zakonu przy kurii (sic!) Heinricha Brunnera. 

Prowizję na kanonię we Fromborku uzyskał 19 IV 1371. W 

okresie od 1374 do 1375 zdobywał również prowizje na 

kanonie w Kolonii i Krakowie oraz urząd archidiakona w 

Stöckheim (diecezja w Hildesheim). Jako członek 

warmińskiej kapituły katedralnej odnotowywany był 

jeszcze 5 IV 1382. 

 

Zmarł przed 11 XI 1404. 
 

 
R. Krajniak, s. 397 
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Kalle Jan 

 
Pochodził z Królewca, a 

studiował w Pradze, gdzie 4 VI 1392 zdobył bakalaureat 

sztuk wyzwolonych. Dwa lata później immatrykulował się 

na uniwersytecie wiedeńskim (1394) i został tam 

magistrem. 

 
Po studiach zamieszkał w Rzymie i w lutym 1417 był 

sekretarzem w Kamerze Apostolskiej. 

 
Został kanonikiem warm. (16 VIII 1416) i altarzystą w 

kościele św. Mikołaja w Królewcu. 

 
 
 

W listopadzie 1417 był sekretarzem bpa ryskiego Jana, 

 
a w źródłach warm. pojawił się dopiero 30 III 1425 (mój 

błąd!). 

 
 
 
 
 
 

 
W 1441 pełnił obowiązki administratora dóbr kapitulnych 

w Olsztynie. 

 
Ostatni raz publicznie wystąpił 14 VIII 1447. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nie żył już 10 I 1448, skoro właśnie tego dnia K. Buls 

przejął jego kanonię. Pochowany został w katedrze 

fromborskiej, o czym świadczy zachowana do dzisiaj płyta 

nagrobna. 

T.Borawska, s.108 

Johann Kalle (Calle) 

 
Pochodził z diecezji sambijskiej, z Królewca. 

Najpierw studiował w Pradze, gdzie w 1392 został 

bakałarzem sztuk wyzwolonych. W 1394 widzimy go 

jednak już w Wiedniu. Tam w niedługim czasie uzyskał 

zapewne magisterium sztuk wyzwolonych. 

 
Przez część swojego życia przebywał w Rzymie, gdzie 

poświadczony był jako sekretarz w Kamerze Apostolskiej. 

 
Był altarystą w kościele św. Mikołaja w Królewcu i jako 

taki w źródłach papieskich odnotowany został 21 XI 

1417. Kanonikiem warmińskim został wg T. Borawskiej 16 

VIII 1416. Prowizję na kanonię i dużą prebendę warm. 

uzyskał jednak 21 XI 1417. [Tego dnia] odnotowany 

został jako sekretarz abpa ryskiego Johanna. 

 
[Na Warmii] odnotowany został już 11 XI 1422 (był w 

Pieniężnie). 22 III 1429 egzekutor testamentu, zm. kilka 

lat wcześniej dziekana warm. B. Boreschowa. 19 I 1436 

określony został jako kanonik i sędzia miejski we 

Fromborku. Na ten dzień datowany jest jego list do rady 

miasta Gdańska, w którym prosi w imieniu bliżej 

nieokreślonego poddanego kapituły o udzielenie temuż 

pomocy prawnej. 

W 1441 źródła odnotowują go jako administratora dóbr 

kapitulnych w Olsztynie. 

 
Po raz ostatni w źródłach odnotowany był 14 VIII 1447. 

Legował pewne kwoty na cele budowlane (pro fabrica). 

8 I 1445 wspomniany w testamencie kustosza A. Huxera 

jako jedna z obdarowanych osób. 14 V 1446 był z kolei 

świadkiem czynności wykonywanych przez egzekutorów 

testamentu zmarłego duchownego. Żył jeszcze 14 VIII 

1447, gdy był jednym ze świadków sporządzania 

instrumentu notarialnego. 

Nie żył już 10 I 1448, kiedy jego kanonię przejąć miał już 

inny duchowny. Do dziś zachowała się jego płyta 

nagrobna. 

 
R.Krajniak, s.314-316 
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Kalwe (de Calbe) Albert 
 

 
Syn Opetza de Calve z diecezji warm. bądź pomezańskiej, 

gdzie koło Sztumu również znajduje się wieś Kalwa. 

Kształcił się na uniwersytecie w Paryżu i tam najpóźniej w 

1372 został magistrem sztuk wyzwolonych. 

 

W tym samym roku 9 grudnia otrzymał prowizję papieską 

na kanonię warm. wakującą po zgonie J. Legendorfa. 

Członkiem kapituły we Fromborku został najpóźniej w 

1378. Studiował wówczas jeszcze w Paryżu i Orleanie, 

gdzie też uzyskał stopień bakałarza praw. 

 
 

 
W l. 1404-1407 był administratorem dóbr kapitulnych w 

Olsztynie. Otrzymał od papieża odpust zupełny 

w wypadku śmierci. 
 
 
 

W testamencie legował pewne sumy na potrzeby 

biednych uczniów szkoły katedralnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zm. 6 V 1407. 
 

 
T. Borawska, s. 108-109 

Albert Kalwe (de Pruczia, de Calba, de Kalba) 
 

 
Jego ojcem był niejaki Opetz de Calve. Pochodził z 

miejscowości Kalwa. Z taką spotykamy się jednak 

zarówno w diecezji warmińskiej jak i pomezańskiej. Był 

studentem uniwersytetu w Paryżu, gdzie najdalej w 1372 

uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych. 

9 grudnia 1372 papież Grzegorz IX nadał mu kanonię 

warmińską wakującą po śmierci Johanna Legendorfa. 

Pełnoprawnym członkiem kolegium był już z całą 

pewnością 15 grudnia 1378, gdyż jako taki został 

wówczas odnotowany w aktach uniwersytetu w Paryżu 

widzimy go od 1378 także w Orleanie, gdzie osiąga 

bakalaureat praw. 

Dowodnie od 27 I 1404 do 6 V 1407 administrator dóbr 

kapitulnych. 11 IV 1393 poznajemy jego wikariusza, 

którym był Mathias Bircaw. A także dowiadujemy się, że 

22 IX 1397 otrzymał od papieża odpust zupełny in 

articulo mortis. 

Znana jest treść testamentu, w którym przeznaczył środki 

m.in. na ubogich scholarów fromborskiej szkoły 

katedralnej. Nie znamy daty jego urodzenia, ale 

najpewniej przyszedł na świat ok. poł. XIV w. Kolegium 

wikariuszy warm. jego anniwersarium obchodziło 12 

maja. Poza tym jego samego i rodziców wikariusze 

wspominali 26 grudnia oraz tylko jego w styczniu i maju. 

W maju jego anniwersarium obchodzili także kanonicy 

warmińscy, w grudniu natomiast członkowie 

dobromiejskiej kapituły kolegiackiej. 

Zmarł z pewnością 6 V 1407. 
 

 
R. Krajniak, s. 127-128 
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Königsberg (Conradus de Königsberg, de 

Sambia) Konrad 

 
 

Pochodził z Królewca z diecezji sambijskiej. 
 

 
Miał stopień magistra sztuk wyzwolonych 

 

 
i od 1319 przebywał na służbie bpa sambijskiego Jana. 

Jako jego prokurator wyjechał później na dwór papieski 

do Awinionu. 

 
 

21 I 1320 otrzymał ekspektatywę Jana XXII na kan. warm. 

i najpóźniej w 1328 został członkiem kapituły we 

Fromborku. Od tej pory rezydował na Warmii. 

 
 

Ostatni raz w życiu publicznym pojawił się 14 VII 

1349. T.Borawska, s.128 

 
 

 
Konrad (Gregorius Conradi) Jerzy 

Pochodził z diecezji chełmińskiej. 
 

Był domownikiem Jana kardynała tytularnego św. Marka i 

nie bez jego protekcji uzyskał od papieża 

 
 

2 XII 1460 prawo do kanonii warm. wakującej po śmierci 

F. Lange. 
 
 
 
 

Nie zdołał jednak wyegzekwować swoich praw i musiał 

ustąpić Stefanowi z Nidzicy. 

T.Borawska, s. 122 

Konrad Königsberg (de Cunigisberc, de Königsberg,de 

Sambia) 

 
 

Pisał się z Królewca w diecezji sambijskiej i najpewniej 

stamtąd pochodził. 

Był wykształcony. Posiadał magisterium sztuk 

wyzwolonych. Zalicza się go do grona najstarszych 

studentów pochodzących z Prus. 

Od 1319 pracował na dworze bpa sambijskiego Johanna. 

W jego imieniu posłował chociażby do Awinionu. 

 
 

 
Ekspektatywę na kanonię warmińską zdobył 21 I 1320. 

Nie został raczej zbyt szybko kanonikiem, gdyż jako 

pełnoprawny członek kolegium zaczął być odnotowywany 

od 1328. Rezydował na stałe przy katedrze fromborskiej. 

Po raz ostatni odnotowany w źródłach 14 VII 1349. 

Najpewniej w niedługim czasie zmarł. 

R.Krajniak, s. 375-376 
 

 
Georg Konrad (Gregorius Conradi) 

Odnotowany był jako kleryk diecezji chełmińskiej 
 

i związany był z kurią rzymską, gdzie był domownikiem 

Jana, kardynała prezbitera tytułu św. Marka. 

 
 

Prowizję na kanonię we Fromborku zdobył najpewniej 

dzięki jego wstawiennictwu. W odpowiedzi na kierowaną 

przez niego do papieża suplikę, prawo do starań o 

kanonię warmińską przejął po Filipie Lange 2 XII 1460. 

Nie udało mu się jednak wejść do składu kapituły. Ustąpić 

musiał Stefffanowi von Neidenburg. 

R.Krajniak, s. 479 
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Kreuzberg (Crutzeburg) Jan 
 

Pochodził z Krzyżporka (Kreuzburg, obecnie Sławskoje w 

Rosji – Obwód Kaliningradzki) w diecezji warm. 

 
 

Był proboszczem w Swansfeld (obecnie Łabędnik), gdy 
 

17 XI 1392 otrzymał prowizję papieża Bonifacego IX na 

kanonię we Fromborku. 

W roku następnym 18 X 1393 Bonifacy IX potwierdził 

nadanie K. średniej prebendy warm., ale nie wiadomo, 

czy został on przyjęty do kapituły. 

 
 

 
T.Borawska, s.133 

 

 
Kreuzburg (de Cruczenburch) Hartmud 

 

Pochodził z Krzyżporka (Kreuzburg, obecnie Sławskoje w 

Rosji –Obwód Kaliningradzki) w diecezji warm. 

 
 

Członkiem kapituły warm. został najpóźniej 1 VII 1343, a 

w sierpniu 1345 otrzymał prepozyturę, wakującą po 

śmierci Jana (zm. 24 VI 1345). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezydował stale przy katedrze, ale na początku 1360 

musiał być już chory, skoro zrezygnował z tej prałatury. 

 
 

Zm. zapewne ok. 18 IX 1360 we Fromborku, chociaż 

prowizję na kanonię po nim otrzymał dopiero 5 XII 1363 

G. Kaiphi. 

T.Borawska, s.133 

Johann Kreuzberg (de Crutzeburg) 

Jak wskazuje nazwisko pochodził z Krzyżporka leżącego w 

diecezji warmińskiej (dzisiejsze Sławskoje w Obwodzie 

Kaliningradzkim). 

Prowizję na kanonię i prebendę warm., która wakowała 

po śmierci Arnolda von Rogitten, otrzymał 17 XI 1392. 

Był wówczas plebanem kościoła parafialnego w Swansfeld 

(Łabędnik) w diecezji warm. Rok później, 18 X papież 

Bonifacy IX potwierdził Johannowi nadanie prebendy, ale 

żadne źródło nie wymieniło go nigdy jako kanonika 

warmińskiego, co świadczy najpewniej o tym, że nie 

został on przyjęty do kapituły. 

R.Krajniak, s. 497 
 

 
Hartmud Kreuzburg (de Cruczenburch) 

 

Pisał się i zapewne pochodził z leżącego wówczas w 

diecezji warmińskiej Krzyżporka (Kreuzburg), czyli obecnej 

miejscowości Sławskoje w obwodzie kaliningradzkim. 

Po raz pierwszy jako członek kapituły warm. pojawił się w 

źródłach 1 VII 1343. Po dwóch latach w sierpniu 1345 

stanął jako prepozyt na czele kolegium kanoników. 7 V 

1347 został wyznaczony na jednego z egzekutorów 

papieskiej rezerwacji dla prezbitera warm. Petera 

Ponarta. W tym okresie prepozyturę warm. próbował 

mu odebrać Wikbold von Elbing, który zabiegał o tę 

godność w Awinionie, występując 31 VIII 1357 ze 

stosowną supliką i zarzucając H. bezprawne posiadanie 

tej godności. Wspomniany urząd piastował przez prawie 

15 lat, na początku 1360 rezygnując jednak z niego, być 

może na skutek uniemożliwiającej wykonywanie mu 

należycie powierzonych obowiązków choroby. Zmarł ok. 

18 IX 1360 we Fromborku. 

 

R. Krajniak, s.256-257 
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Kruze (Cruse) Teodor 
 

 
Kształcił się w Pradze, gdzie w 1380 został bakałarzem i w 

1384 magistrem sztuk wyzwolonych. Później studiował 

prawo, a następnie 

działał w kurii rzymskiej (zapewne jako notariusz) i 
 

 
wówczas otrzymał prałaturę prepozyta warm. (zwolnioną 

14 II 1393 po śmierci Ottona z Rogit). Rezydował przy 

katedrze fromborskiej i 

 
 
 

we wrześniu 1395 był jednym z uczonych autorytetów 

informujących papieża o świątobliwym życiu Doroty z 

Mątowów. 

 
 

 
Zm. najpóźniej w 1411, bowiem jego następca J. Abezier 

tytułował się prepozytem 18 VIII 1411 (mój błąd!). 

 
 

 
T. Borawska, s. 135 

Dietrich Kruze (Theodericus, Cruze) 
 

 
Studiował na uniwersytecie w Pradze. Tam w 1380 

uzyskał bakalaureat, a 4 lata później magisterium sztuk 

wyzwolonych. Studiował również prawo. 

Związany był z kurią rzymską gdzie został 

prawdopodobnie notariuszem. 

Objął po Ottonie von Rogitten prepozyturę warmińską. 

Nie doszło do tego jednak bezpośrednio po śmierci 

Ottona, gdyż zarówno 1 i 5 XI 1393, jak i 7 V 1394 w 

dokumentach kapitulnych wciąż nie jest notowany 

prepozyt. 

W 1395 był jedną z osób informujących papieża o życiu 

Doroty z Mątów. Jako prepozyt warmiński poświadczony 

został także w 1398, gdy wystąpił jako świadek na 

dokumencie wystawionym przez biskupa sambijskiego 

Heinricha von Saalfeld. 

Zmarł najpewniej w 1408. Jego następca na prepozyturze 

Johannes Abezier jako prepozyt pojawił się po raz 

pierwszy 5 I 1409. 

 

R. Krajniak, s. 225 
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Kufus (Kunus, Kuvus) Gotfryd 
 

 
Pochodził z diecezji sambijskiej 

 

 
i stale przebywał we Francji. Był m.in. kapelanem Karola z 

Hiszpanii, hrabiego z Angoulême, który dwukrotnie 

wyprosił dla niego papieską prowizję na kanonię 

warmińską (2 VI 1350 i 28 VII 1353). 

 

Najpewniej K. nie wszedł w posiadanie swojej prebendy. 
 

 
Dodatkowo otrzymał również 4 VIII 1350 prowizję 

Klemensa VI na kanonię dorpacką. 

T. Borawska, s.137 
 
 
 

Lange (Longi, Raczgnywe) Henryk 
 

 
Członkiem kapituły we Fromborku był dowodnie od 13 V 

1404. Musiał jednak utracić swoje prawa, skoro później 

tytułował się tylko wikariuszem katedralnym. 

 
 

 
Żył jeszcze 6 XII 1414. 

 

 
T.Borawska, s. 143. 

Gottfried Kufus (Kunus, Kuvus) 
 

 
O samym duchownym wiemy tyle, że pochodził z diecezji 

sambijskiej, 

ale karierę swoją związał z Francją, gdzie był kapelanem 

hrabiego Angouleme, Karola z Hiszpanii, który to starał 

się dla Gottfrieda o beneficja. Prowizję na kanonię 

warmińską otrzymał dwukrotnie, najpierw 2 VI 1350, a 

następnie 28 VII 1353. 

Nigdy z pewnością nie został przyjęty do kapituły. 
 

 
W 1350 zdobył również prowizję na kanonię w Dorpacie. 

 

 
R. Krajniak, s. 480 

 
 
 

Heinrich Lange (Longi, Raczygnywe) 
 

 
W składzie kapituły warmińskiej odnotowany dowodnie 

od 13 V 1404. Z racji tego, że w późniejszych źródłach 

występował jedynie jako wikariusz warmiński. T. 

Borawska wysunęła tezę, że musiał utracić prawa do 

kanonii. 

 
 

 
R.Krajniak, s. 267 
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Lange (Longi) Mikołaj 
 

 
Pochodził ze Świętomiejsca (Heiligenbeil) w diecezji 

warm. 

W l. 1379-1402 był kanonikiem dobromiejskim. 
 

 
Studiował w Pradze w l. 1386-1387 i tam zdobył 

bakalaureat sztuk wyzwolonych. 

 
 

W 1391 miał święcenia kapłańskie i beneficjum w diecezji 

gnieźnieńskiej. 

Został też wikariuszem dorpackim (1398) oraz 

fromborskim (1402), a w 1403 proboszczem parafii 

Wrzesina (Schönberg) k. Dobrego Miasta. 

 
 

Czlonkiem kapituły warm. został 24 VI 1404, co papież 

Bonifacy IX potwierdził 29 VIII 1404. 

 
 

Zm. przed 9 I 1418. 
 

 
T.Borawska, s. 143 

Nikolaus Lange (Longi) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, ze Świętomiejsca 

(Heiligenbeil). 

Od 1379 do 1402 poświadczany jako kanonik kapituły 

kolegiackiej w Dobrym Mieście. 

W latach 1386-1387 odnotowywany był w aktach 

uniwersytetu praskiego gdzie osiągnął bakalaureat sztuk 

wyzwolonych. 

Najdalej od 1391 posiadał święcenia kapłańskie. W 1391 

posiadał dodatkowo beneficjum w diecezji gnieźnieńskiej, 

od 1398 wikarię dorpacką, a od 1402 warmińską. W 1403 

został plebanem kościoła parafialnego we Wrzesinie koło 

Dobrego Miasta. 

 
 

Kanonikiem warmińskim został 24 VI 1404, co jeszcze w 

tym samym roku, w sierpniu potwierdził papież Bonifacy 

IX. 

 

Zmarł przed 9 I 1418. 
 

 
R. Krajniak, s. 398-399 
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Legendorf (Hoyke, Heuke de Legendorf) Jan 
 

 
Przedstawiciel znanego w ziemi chełmińskiej rodu 

Legendorfów (Mgowskich), z którego pochodził również 

bp P. Legendorf. 

Dzięki protekcji konsekrowanego właśnie w Awinionie 

bpa J. Stryproka otrzymał 17 XI 1355 prowizję papieską 

na kustodię warm. 

 
 

Prawdopodobnie L. znajdował się w świcie bpa 

Stryprocka i wrócił z nim do Prus wiosną 1356. 

 
 
 
 

 
Rezydował stale przy katedrze fromborskiej i ostatni raz 

pojawił się w źródłach 12 XI 1368. 

Nie żył już 9 XII 1372, bowiem jego kanonię warm. 

otrzymał wówczas A. Kalwe. 

T.Borawska, s.145 
 

 
Lenkener Paweł 

 

Pochodził z Sępopola (Schippenbeil) w diecezji 

warmińskiej. 

W 1392 wpisał się na wydział prawa na uniwersytecie w 

Pradze. 

Miał święcenia kapłańskie i wikarię w Bartoszycach, gdy 

11 XI 1404 otrzymał prowizję papieską na kanonię warm. 

Nie wiadomo jednak, czy przyjęty został do kapituły. 

 
 
 
 
 

T.Borawska, s.146 

Johann Legendorf (Heuke de Legendorf, Hoyke) 
 

 
Pochodził z diecezji chełmińskiej ze znanej rycerskiej 

rodziny Legendorfów. 

 
 
Jego promotorem był biskup warmiński Johann Stryprock, 

dzięki któremu znalazł się w składzie kapituły warm. 

Prowizję na prałaturę kustosza uzyskał 17 XI 1355. 

 
 

Należał do bliskiego otoczenia biskupa warmińskiego J. 

Stryprocka, z którym wiosną 1356 wrócił na Warmię. 

Jako kustosz odnotowany został 10 V 1356 we 

Fromborku, gdzie był świadkiem wystawienia 

dokumentu przez biskupa J. Stryprocka. 

W źródłach odnotowany dowodnie do 12 XI 1368. 
 

 
Zmarł między 12 XI 1368 a 8 XII 1372. 

 

 
R.Krajniak, s. 316 

 

 
Paul Lenkener (Lenkener) 

 

Z diecezji warmińskiej, a konkretnie z Sępopola duchowny 

niewątpliwie zresztą pochodził. 

W 1392 immatrykulował się na uniwersytecie praskim na 

wydziale prawa. 

O jego staraniach o kanonię we Fromborku informuje 

źródło z 11 XI 1404. W momencie otrzymywania prowizji 

był już wikariuszem w Bartoszycach, a także posiadał 

święcenia kapłańskie, o czym świadczy określenie go 

prezbiterem warmińskim. Brakuje jednak dokumentów 

potwierdzających by kiedykolwiek rzeczywiście został 

przyjęty do składu kolegium kanoników. 

R.Krajniak, s. 512 
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Lem (Lemkonis) Jan 

Pochodził z diecezji włocławskiej. 

Był już kanonikiem w Kruszwicy, gdy 
 

 
11 XI 1404 uzyskał papieską prowizję na średnią kanonię 

warm. (wakującą po Mikołaju Kalis). 

W l. 1405-1411 wspólnie z J. Bardynem i K. Ruremotem 

prowadził w kurii rzymskiej proces przeciwko kanonikom 

posiadającym prebendy większe. 

 
 

Po śmierci J. Essena otrzymał w 1417 prebendę dużą, ale 

równocześnie zabiegał o nią kurialista B. Dives. W tej 

sprawie kapituła apelowała bezskutecznie do Stolicy 

Apostolskiej oraz do soboru w Konstancji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. żył jeszcze w listopadzie 1423 (tu tzw. czeski błąd! 

Powinno być 1432). 

T.Borawska, s. 146 
 
 
 

 
Lemkini (Lemkynis) Jan 

Po raz pierwszy jako kanonik warm. wystąpił w źródłach 

10 VII 1289 i rezydował przy katedrze do 9 I 1301. 

 
 

 
Zapewne niebawem zmarł. 

T.Borawska, s. 146 

Johann Lem (Lemkonis) 

Pochodził z diecezji włocławskiej. 
 

Przed 11 XI 1404 był już z pewnością kanonikiem kapituły 

kolegiackiej w Kruszwicy. 

Prowizję na kanonię warmińską i średnią prebendę 

zdobył 11 XI 1404. 

Raczej szybko został członkiem kapituły, skoro w latach 

1405-1411 wraz z innymi kanonikami Johannem 

Bardynem i Konradem Ruremuntem procesował się z 

posiadaczami prebend większych. 

W 1417 gdy zawakowała duża prebenda po śmierci 

Johanna Essena, Lem procesował się o nią z kurialistą 

Bertoldem Divesem. Sprawa stanęła nawet w Rzymie oraz 

na soborze w Konstancji. Z całą pewnością pojawił się 

jeszcze 10 XI 1432 jako posiadacz średniej prebendy 

warmińskiej. Wraz z kilkoma innymi właścicielami 

warm. prebend średnich i mniejszych wystarał się o 

papieskie zatwierdzenie dawnych zwyczajów, zgodnie z 

którymi osiągnięcie większej prebendy warm. możliwe 

było dopiero po kolejnych stopniowych awansach z 

małej prebendy na średnią i ze średniej na większą oraz 

zgodnie z prawem opcji. 

Żył jeszcze przynajmniej 10 listopada 1432. 

R.Krajniak,s.316-317 –Tę samą wytłuszczoną formułkę 

z 10 XI 1432 znajdujemy we wstępie dysertacji (s. 26) 

oraz biogramach np. Jana Herdera, Marcina Huxera! 

 
Johann Lemkini (Lemkynis, Lemkyno, Lemkynus) 

Jako kanonik poświadczany był w szeregu źródeł 

począwszy od 10 VII 1289 gdy poświadczany był w 

dokumentach biskupa Heinricha Fleminga do 9 I 1301. 

Ostatni raz odnotowany w składzie kapituły 9 I 1301. W 

niedługim czasie najpewniej zmarł. 

R.Krajniak, s. 317 
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Lewald (Levoldus, Livoldus) 

 
Był magistrem sztuk wyzwolonych i jednym z pierwszych 

członków kapituły warm. 

Bp Anzelm mianował go w Nowej Cerkwii na Śląsku 10 

VII 1277 archidiakonem Natangii (archidiaconus 

Natangiae), czyli okręgu odpowiadającego późniejszemu 

archiprezbiteriatowi Krzyżpork (Kreuzburg). 

Jeszcze w tym samym roku L. przybył w orszaku biskupa 

Anzelma do Prus i w l. 1280-1288 zajmował się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
administracją i sądownictwem kościelnym w Natangii, 

 

 
gdzie miał probostwo w Patellow (Patollen k. Welawy?) 

 
 
 

Ostatni raz wzmiankowany w źródłach 27 VII 1289. 
 

 
T. Borawska, s. 149 

Lewald (Leboldus, Leuoldus, Livoldus) 

 
Tytułował się magistrem. 

 

 
10 VII 1277 powołany został przez bpa warmińskiego 

Anzelma na godność archidiakona Natangii. 

 
 
 

Do Prus w towarzystwie wspomnianego biskupa miał 

wrócić jeszcze w tym roku. Pierwszy znany dokument 

wystawiony już w Prusach, konkretnie w Elblągu, na 

którym z godnością archidiakona spotykamy Lewalda, 

datowany jest na 14 VII 1282. Nadmieńmy jeszcze, że T. 

Borawska uważała, że godność tę posiadał już w 1280. 

Źródło na które się powołała zostało jednak źle 
 

wydatowane przez wydawców  kodeksu 

dyplomatycznego  warmińskiego i faktycznie 

wystawione zostało 1 VII 1284. Jako archidiakon 

poświadczany był do 27 VII 1288. 

Był plebanem kościoła parafialnego w miejscowości 

Patellow, która utożsamiana była z Patollen k. Welawy. 

 

27 VII 1288 pojawił się w źródłach po raz ostatni. 

Niebawem być może zmarł. 

R. Krajniak, s. 378 
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Lichtenau (Lichtenowe) Jan 
 

 
Miał święcenia kapłańskie i beneficjum w diecezji 

włocławskiej. 

 
 
 
 

 
W 1370 otrzymał prowizję papieską na kanonię w 

Kamieniu Pomorskim oraz parafię Mordzin w diecezji 

magdeburskiej. 

Był notariuszem i domownikiem cesarza rzymskiego Jana 

V Paleologa i dzięki jego protekcji został również 

kanonikiem kołobrzeskim (20 II 1371). 

 
 

Studiował wówczas prawo kanoniczne, ale nie wiadomo 

dokładnie na którym uniwersytecie. 

 
 

W 1374 otrzymał jeszcze probostwo w Greifswaldzie. 
 

 
W skład kapituły warm. wchodził od 23 I 1384 do 1391 i 

 

 
prawdopodobnie nie żył już w 1392. 

 
 
 
 

 
T.Borawska, s.149 

Johann Lichtenau (Lichtenowe, Lichtenoue de Prussia) 
 

 
Posiadał święcenia kapłańskie. Na początku swej kariery 

posiadał beneficjum w diecezji włocławskiej. Niektóre 

źródła określały go jako pochodzącego z Prus („de 

Prussia”). Osoby posługujące się tym nazwiskiem, 

poświadczone są w XV w. w Gdańsku. 

W 1370 zdobył prowizję na kanonię w Kamieniu 

Pomorskim jak również parafię Mordzin w diecezji 

magdeburskiej. 

20 II 1371 poświadczony jako notariusz i familiaris 

cesarza Jana Paleologa. Dzięki jego protekcji [tego dnia] 

zdobył prowizję na kanonię w Kołobrzegu. 

 
 

Nie dysponujemy pełnymi informacjami o jego 

wykształceniu, wiemy jednak, że studiował prawo 

kanoniczne. 

W 1374 [zdobył] probostwo w Greifswaldzie. 
 

 
Kanonikiem warm. był dowodnie od 23 I 1384 do 1391. 

 

 
T. Borawska przypuszczała, że nie żył już w następnym 

roku. Potwierdza to wzmianka z 31 X 1392, kiedy 

określony został jako zmarły. 
 

 
R.Krajniak, s.320 
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Mikołaj z Rogiedli (Nicolaus de Rogettel, Regerteln) 
 

 
Syn Mikołaja i Katarzyny (córka Henryka Engilswolt), 

prawdopodobnie brat kanonika warm. Jana z Rogiedli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dzięki poparciu nowo obranego bpa warm. J. Stryprocka 

otrzymał 17 XI 1355 w Awinionie papieską prowizję na 

zwolnioną właśnie przez ordynariusza Warmii kanonię we 

Fromborku. 

Nie wiadomo, gdzie rozpoczął studia, ale tytułował się 

magistrem sztuk wyzwolonych, gdy w 1368 wpisywał się 

na wydział prawa w Bolonii, gdzie następnie longo 

tempore studuit. 

 
 

Zdobył również 13 III 1377 od Grzegorza XI prowizję na 

probostwo w Ornecie, po usuniętym za zabójstwo 

Henryku Woinie. 

 
 

Żył jeszcze w 1387, ale jego następca w kapitule J. 

Namslau otrzymał papieską nominację dopiero 12 XI 

1390. Mogło to oznaczać, że Mikołaj z Rogiedli zm. 

dopiero w 1390. 

T.Borawska, s.168 

Nikolaus von Rogettel (Regerteln) 
 

 
Pisał się z miejscowości Rogiedle w diecezji warmińskiej 

 

i stamtąd zapewne pochodził. T. Borawska podała, że 

rodzicami Mikołaja byli Mikołaj i Katarzyna, i wysunęła 

przypuszczenie, że jego bratem był Johann, choć nie 

zauważyła, że jego rodzicami byli Mikołaj i Walpurga. W 

literaturze przedmiotu spotykamy także wiadomość, że 

rodzicami Nikolausa byli Katarzyna i Sander von 

Regetlen (Rogetel). Ta informacja zaś zdaje się 

wykluczać, że kanonicy Johann i Nikolaus byliby braćmi. 

 
 

W uzyskaniu prowizji na kanonię warmińską decydujące 

okazało się poparcie bpa warm. Johanna Stryprocka. 

Prowizję na kanonię warmińską zdobył 17 XI 1355. 

 
 

Studiował zapewne już przed 1368, gdyż zapisując się na 

studia prawnicze w Bolonii określany był magistrem sztuk 

wyzwolonych. W Italii o czym informuje wzmianka 

źródłowa, Nikolaus studiował chyba wiele lat. 

 
 

13 III 1377 otrzymał prowizję na parafię w Ornecie, która 

odebrana została dotychczasowemu plebanowi 

Heinrichowi Woinie oskarżonemu o zabójstwo. 

 
 

Po raz ostatni widzimy go w źródłach w 1387. Nie wiemy, 

kiedy dokładnie zmarł, ale następca na jego kanonii 

pojawia się dopiero pod koniec 1390. 

 

R.Krajniak, s. 416-417 
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Mikołaj z Zalewa (Nicolaus de Saalfeld, Salvelt) 
 

 
Syn Konrada, mieszczanina orneckiego, 

 
 
 

magister sztuk wyzwolonych. 
 

 
Członkiem kapituły warm. był już 20 VI 1338, ale 

 

 
widocznie bronić musiał swojej prebendy, skoro 

 

 
wystarał się 29 VI 1343 o potwierdzenie papieskie. 

 
 
 
 

W l. 1338-1346 był proboszczem w Zalewie, w 

diecezji pomezańskiej, a później 

 
 

proboszczem w Milejewie (Trünz) k. Elbląga (1348- 

1349), stąd w źródłach określany bywał na ogół jako 

„Nicolaus de Saalfeld” bądź „de Truncz”. 
 
 
 

Ostatni raz publicznie wystąpił 14 VII 1349. 

Zm. prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku. 
 

 
T.Borawska, s. 168 

Nikolaus von Saalfeld (Salvelt) 
 

 
Pochodził z mieszczańskiej rodziny z Ornety (diecezja 

warmińska). Jego ojcem był bliżej nieznany Konrad, 

mieszczanin z Ornety. 

Był wykształcony. Posiadał magisterium sztuk 

wyzwolonych. 

Jako kanonik warmiński, a także pleban w Zalewie 

odnotowany został po raz pierwszy 20 VI 1338, gdy 

pojawił się jako świadek na dokumencie bpa chełm. 

Ottona i wielkiego mistrza Dietricha von Altenburg. 

29 VI 1343 uzyskał z kolei papieskie potwierdzenie, co 

zdaje się wskazywać na fakt, że w stosunku do jego 

urzędu, ktoś inny rościł sobie prawa. 

Dowodnie od 1338 do 1346 odnotowywany był jako 

pleban kościoła parafialnego w Zalewie (diecezja 

pomezańska). 

W latach 1348-1349 był również plebanem w 

podelbląskim Milejewie (Trünz). Pisał się z Zalewa, a 

niekiedy z Trünz (Milejewa) co związane było jednak z 

posiadanymi tam beneficjami. 

 

Ostatni raz widzimy go 14 VII 1349. 

W niedługim czasie najpewniej zmarł. 

 

R.Krajniak, s. 417 
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Muldener (Moldener) Mikołaj 
 

 
Prawdopodobnie był synem mieszczanina z Malborka. 

 

 
Od 1443 studiował sztuki wyzwolone w Krakowie i w 

1444 został bakałarzem, a w 1449 magistrem. 

 
 

Miał już konfirmację na kanonię warm., gdy 3 XI 1450 

otrzymał 

 
 
 

papieską prowizję na kanonikat ołomuniecki. Jednak w 

czerwcu 1453 polecany był w. mistrzowi jako „kopista”. 

 
 

Zapewne przyjęty został na służbę Zakonu i w 1478 miał 

domy w Malborku, a 

 

w 1483 mienił się członkiem kapituły rewelskiej. 
 

 
T.Borawska, s. 170 

Nikolaus Muldener (Moldener) 
 

 
Syn mieszczanina z Malborka. 

 

 
Był wykształcony. W 1443 zapisał się na uniwersytet w 

Krakowie by po roku zostać bakałarzem, a w 1449 

magistrem. 

Mimo że 3 XI 1450 posiadał ekspektatywę na kanonię 

przy kapitule fromborskiej, raczej nie został przyjęty do 

kolegium kanoników. Nie potwierdza tego w każdym 

razie zachowany materiał źródłowy. 

Posiadał prowizję na kanonię w Ołomuńcu, którą zdobył 

3 XI 1450. W 1453 polecony został jako kopista 

zwierzchnikowi zakonu niemieckiego. 

Z zakonem (sic!) związał się chyba na dłużej. Źródła z 

1478 informują nas o posiadanych przez niego domach w 

Malborku. 

W 1483 poświadczony został jako kanonik rewelski. 
 

 
R.Krajniak, s. 509-510 
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Mundo Herman 
 

Był domownikiem Aleksandra V, od którego też 12 IX 

1409 otrzymał prowizję na kanonię warm. (wakującą po 

śmierci F. Rothardiego). Towarzyszył wówczas papieżowi 

na soborze w Pizie i jeszcze 30 X 1409 wystawił 

pełnomocnictwo swoim prokuratorom dla objęcia 

prebendy we Fromborku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
U schyłku życia spisał 18 XII 1422 testament, w którym 

pewne kwoty przeznaczył m. in. na wsparcie ubogich 

uczniów szkoły katedralnej. 

 
 

 
Zm. 3 X 1424 i pochowany został przy ołtarzu primae 

missae. 

 
 

T.Borawska, s.170 
 
 
 

Nichil Jan 
 

Należał do przyjaciół kardynała E. S. Piccolominiego 

(obranego w 1457 bpem warm.) i jemu też zawdzięczał 

prowizję na kanonię we Fromborku, wydaną na 

przełomie 1457 i 1458. 

Zm. przed 28 IX 1458. 
 

 
T.Borawska, s. 173 

Hermann Mundo 
 

Prowizję na kanonię warmińską otrzymał (12 IX 1409) od 

papieża Aleksandra V, któremu w tamtym czasie służył. 

Wraz z nim przebywał na soborze w Pizie. 

Swojej prebendy nie objął jednak zrazu osobiście, skoro 

30 X 1409 do jej przejęcia upoważnił prokuratora. W 1410 

i 1412 poświadczony został na kartach księgi 

rachunkowej Starego Miasta Elbląga, choć wówczas nie 

zapisano, że posiadał kanonię warm. Już jako kanonik 

warm. odnotowany został w przywołanej księdze z 1414. 

Hermann kupił [wówczas] w Elblągu za 150 grzywien 

roczny czynsz o wartości 9 grzywien. 

O jego związku z Fromborkiem i tamtejszą katedrą 

przekonuje poza tym zapis testamentowy z 18 XII 1422 o 

przekazaniu pewnej sumy pieniędzy na uczniów szkoły 

katedralnej. Niecałe dwa lata później 3 X 1424 zmarł i 

pochowany został we fromborskiej katedrze. 

Zmarł 3 X 1424. Spoczął w katedrze we Fromborku przy 

ołtarzu primae missae. Do dziś zachowała się jego płyta 

nagrobna. 

R.Krajniak, s. 284-285 
 
 
 

Johann Nichil 
 

Prowizję na kanonię warmińską, dzięki protekcji 

kardynała Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, zdobył na 

przełomie 1457 i 1458. 

Zmarł jednak z pewnością przed 28 IX 1458 nie obejmując 

kanonii we Fromborku. 

R. Krajniak s. 498 
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Otto z Rogit (de Rogitten, Regitten) 
 

 
Syn rycerza pruskiego Günthera (właściciela Rogit k. 

Braniewa) i starszy brat kanonika warm. Arnolda (zm. ok. 

1390) oraz bratanek kan. warm. Ottona z Rus (zm. ok. 

1384). 
 
 
 
 
 
 

 
Był blisko związany z nowo obranym bpem Warmii 

Janem z Miśni i jemu też zawdzięczał 

prowizję papieską z 21 V 1350 na kanonię we Fromborku 

(zwolnił ją sam konsekrowany właśnie w Awinionie 

ordynariusz warm.). 

Nowy kanonik pojawił się w źródłach warmińskich 

dopiero 3 VI 1364. 

Sądzić można, że uprzednio przez dłuższy czas studiował, 

ale na pewno w 1367 wpisał się na wydział prawa w 

Bolonii i tam zdobył licencjat dekretów. 

 
 

W 1368 wybrany został administratorem dóbr 

kapitulnych, 

a prałaturę prepozyta (wakującą po śmierci M. Vischow) 

otrzymał przed 31 V 1388. 

 
 
 
 
 
 

Zm. 14 II 1393. 
 

 
T.Borawska s. 181 

Otto von Rogitten (Regitten, Rogithen) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej z Rogit, z rodziny 

rycerskiej, niewątpliwie pruskiego pochodzenia. Jego 

ojcem był rycerz pruski Günther w którego posiadaniu 

znajdowały się dobra Rogit. Z imienia znamy również jego 

młodszego brata, również kanonika warmińskiego, 

Arnolda oraz stryja, również członka tego kolegium, 

Ottona von Russen. 

 
 

W karierze w kapitule warmińskiej pomogły mu bliskie 

relacje z Johannem von Meissen, którego kanonię przejął 

gdy ten objął biskupstwo warmińskie. Prowizję na 

kanonię warmińską zdobył 21 V 1350. 

 
 

Jako członek kapituły odnotowany został jednak dopiero 

3 VI 1364. 

Z godnością tą immatrykulował się w 1367 w Bolonii. 

Tytułował się licencjatem dekretów. Stopień ten uzyskał 

podczas studiów prawniczych na uniwersytecie 

bolońskim. 

W 1368 odnotowany został jako administrator dóbr 

kapitulnych w Olsztynie. 

W 1388 został wreszcie prepozytem, zastępując na tym 

urzędzie zm. Michaela Vischowa. Najwyższą z kapitulnych 

godności zachował do końca życia. 

Przynajmniej okresowo współpracował z w. mistrzem 

zakonu niemieckiego Konradem Zöllnerem von Rotstein. 

26 XII 1387 wzmiankowany był jako jurysta w. mistrza. 

Zmarł 14 II 1393. 

 

R.Krajniak, s.420-421 
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Otto z Rus (de Russen, Rossen, Russyn) 

Syn Ottona (wójta biskupiego w l. 1305-1313 oraz 

właściciela Rus k. Braniewa) i Geruszy. Był bratem 

Günthera z Rogit (ojca kanoników warm. Ottona i 

Arnolda). 

 

Jako kleryk warm. studiował w l. 1342-1345 prawo 

kanoniczne w  Awinionie i był tam domownikiem 

kardynała Bernarda de Albis. Dzięki też jego poparciu 

zdobył 14 VII 1342 prowizję papieską na wakującą 

kanonię warm. (po śmierci Pollexa) oraz na parafię św. 

Katarzyny w Braniewie. Wówczas udało mu się utrzymać 

tylko probostwo, natomiast prebendę we Fromborku 

przejął Mikołaj z Zalewa. Jednak dzięki protekcji bpa 

sambijskiego Jakuba von Bludau uzyskał 10 XI 1344 

kolejną prowizję i za pośrednictwem swego prokuratora 

Mikołaja Wolkelini został 15 III 1345 przyjęty do kapituły 

we Fromborku. 

Po powrocie na Warmię Otto brał czynny udział w życiu 

codziennym zgromadzenia, należał do aktywniejszych 

członków kapituły i wielokrotnie jako jej przedstawiciel 

(m.in. w l. 1372-1374) uczestniczył w rozmowach na 

temat spraw spornych Zakonu z Kościołem warm. 

Jeszcze w 1349 ustanowił wikarię św. Macieja przy 

ołtarzu dziekana w katedrze fromborskiej, a później 

ufundował  beneficjum matutinum w braniewskim 

kościele parafialnym. 
 

 
Swoją cenną bibliotekę podarował w części kapitule we 

Fromborku oraz kanonikom w Dobrym Mieście. 

 

Żył jeszcze 23 I 1384 i nie wiadomo, kiedy zmarł. 
 

 
T.Borawska, s. 181-182 

Otto von Russen (Rossen, de Russin, de Russyn) 

Pochodził z diecezji warmińskiej, z należącej do jego ojca 

miejscowości Rusy niedaleko Braniewa. Protoplastą rodu, 

z którego pochodził duchowny był jego dziadek, Prus 

Junckter. Ojcem był wójt bpi Otto, matką natomiast 

Gerusza. Ze źródeł znamy również jego brata Günthera z 

Rogit oraz bratanków Ottona i Arnolda, którzy również 

zostali członkami kapituły warmińskiej. 

Określany był klerykiem diecezji warm. Od 1342 do 1345 

studiował w Awinionie prawo kanoniczne, gdzie był 

poświadczany jako familiaris kardynała Bernarda de Albis. 

Dzięki niemu uzyskał prowizję na kanonię przy katedrze 

warm. 14 VII 1342. [Tego dnia] papież Klemens nadał mu 

kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Braniewie, który 

zawakował w związku ze śmiercią Nikolausa Pollexa. 

Miejsca w kapitule nie uzyskał jednak od razu 

przegrywając spór z Nikolausem von Saalfeld. Druga 

prowizja wystawiona została 10 XI 1344 była dzięki 

poparciu bpa sambijskiego Jakoba von Bludau. Ona 

okazała się już skuteczna i Otto objął swoją kanonię 15 III 

1345, choć wówczas tylko przez swojego prokuratora 

Nikolausa Wolkeliniego. 

 
 

Gdy wreszcie sam pojawił się we Fromborku bardzo 

aktywnie uczestniczył w życiu kolegium. W l. 1372-1374 

brał udział jako prokurator kapituły w pertraktacjach z 

zakonem krzyżackim. 

 
 

W 1349 ufundował przy ołtarzu dziekana w katedrze 

wikarię św. Macieja. Pewne beneficjum ufundował 

również przy parafii w Braniewie. W historiografii 

przypisywano mu także, niestety bez podania podstawy 

źródłowej, posiadanie kanonii wrocławskiej [zob. 

T.Borawska, Katalog). 

Uzbierał pokaźny księgozbiór, który przekazał kapitułom 

we Fromborku i Dobrym Mieście. Kilka rękopisów, który 

w testamencie zapisał kapitule, znajduje się obecnie w 

zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali [zob. T. 

Borawska, Katalog]. Po raz ostatni w znanych nam 

źródłach widzimy go 23 I 1384. Być może niebawem 

zmarł. 

R.Krajniak, s. 421-422 
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Paslock (Passlack, Pasloth) Gerard 
 

 
Pochodził najpewniej z Pasłęka w diecezji pomezańskiej. 

 
 
 
 

 
W 1348 kształcił się w Erfurcie, 

 

 
a 1355 mieszkał w Rzymie i był domownikiem kardynała 

Mikołaja Cappoci. 

Jemu też zawdzięczał prowizję papieską z 15 III 1355 na 

kanonię warm., 

o którą jednak musiał się procesować z J. Woyenamem. 
 
 
 
 

W oczekiwaniu na pomyślny wyrok rozpoczął w 1357 

studia prawnicze w Bolonii i wtedy zrezygnował z wikarii 

przy katedrze fromborskiej. W 1359 wybrany został 

prokuratorem nacji niemieckiej na uniwersytecie 

bolońskim i wówczas mienił się już kanonikiem warm. 
 

 
Wątpliwe, by zdążył osobiście przejąć swoją prebendę. l 

Zm. młodo, przed 1 VI 1361. 

 
 
 
 
 

T.Borawska, s.182 

Gerhard Paslock (Paslach, Pasloth, Passlack) 
 

 
T.Borawska przypuszczała, że pochodził z Pasłęka w 

diecezji pomezańskiej. Być może spokrewniony był z nim 

niejaki Johann Pasloch, kleryk diecezji warmińskiej 

znany ze źródła datowanego na 10 V 1358. 

W 1348 poświadczony został na uniwersytecie w Erfurcie. 
 

 
Od 1355 przebywał w Stolicy Apostolskiej. Związał się 

wówczas z kurią (!) gdzie był domownikiem kardynała 

prezbitera Nikoli Capocciego, [który] wspierał go w 

staraniach o kanonię warmińską. Prowizję na kanonię 

warmińską zdobył 15 III 1355. Nie został jednak 

kanonikiem od razu i procesował się o beneficjum z J. 

Woyenamem. Członkiem kapituły warm. został jednak 

najpewniej przed 10 III 1358. Tego dnia w związku z 

przejęciem kanonii zwolnił wikarię przy katedrze 

fromborskiej, a beneficjum to otrzymał dzięki prowizji 

papieskiej prezbiter diecezji pomezańskiej Michael 

Rislach. W 1357 podjął studia prawnicze w Bolonii i w 

1359 tamtejsze źródła określały go prokuratorem nacji 

niemieckiej. 

Zmarł w Stolicy Apostolskiej przed 1 VI 1361 i najpewniej 

osobiście nie zdołał objąć prebendy we Fromborku. W 

dokumencie papieskim po śmierci (1361) poświadczany 

jako kleryk diecezji warmińskiej. 

R. Krajniak, s.251-253 
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Pes (Pedis) Jan 
 

 
Pochodził z diecezji warm. bądź sambijskiej. 

 
 
 
 
 
 

 
Kanonikiem warm. tytułował się 23 I 1384, brał wówczas 

udział w uchwalaniu statutów kapituły. Zapewne jednak 

musiał o swoją prebendę toczyć jakiś spór, skoro od 1389 

przebywał w kurii rzymskiej i dopiero 21 XII 1402 

otrzymał konfirmację papieską. 

W l. 1393-1401 miał również kanonię wrocławską. 
 
 
 
 
 

Ostatni raz wystąpił publicznie 13 V 1404 w Lidzbarku. 

Prawdopodobnie wkrótce zmarł. 

 

T.Borawska, s. 185-186 

Johann Pes (Pedis, Pes) 
 

 
Jak przypuszcza T. Borawska pochodził albo 

 

z diecezji warm. albo sambijskiej. Warto też zwrócić 

uwagę, że w 1410 niejaki Johann Pes, niewątpliwie 

jednak inny niż rozpatrywany tu duchowny, pisał się 

z Gdańska. 
 

Wśród członków kapituły po raz pierwszy odnotowany 

został 23 I 1384. Prowadził jednak spór o swoją prebendę. 

W związku z tą sprawą od 1389 przebywał w Rzymie. 

Zatwierdzenie uzyskał dopiero 21 XII 1402. 

 
 

Dowodnie od 1393 do 1401 był kanonikiem wrocławskiej 

kapituły katedralnej. O jego rezygnacji z praw do tej 

godności informuje źródło z 31 X 1401. 

 
 

Ostatni raz w znanych nam źródłach poświadczony został 

13 V 1404. Niebawem zapewne zmarł. 

 
 

R.Krajniak, s. 329 
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Philippi Jan 

 
Pochodził z Welawy (Wehlau) w diecezji warm. 

 
Od 1370 studiował w Pradze, gdzie 

w 1383 zdobył licencjat oraz magisterium sztuk 
wyzwolonych i jednocześnie od 1382 rozpoczął naukę 
na wydziale prawa. 

 
W l. 1393-1399 był kanonikiem dobromiejskim i 
proboszczem w Jezioranach. Z tej ostatniej 
prebendy zrezygnował w 1400. 

 
Miał też wikarię, od 1397 kanonię w Dorpacie. 

 
Żył na dworze biskupa Sorboma, służąc mu jako znawca 
prawa oraz oficjał i wikariusz generalny (1399). 

 
Oprócz prebendy dorpackiej miał 5 IV 1403 również 
kanonię warm., ale okoliczności jego przyjęcia do 
kapituły we Fromborku nie są znane. 

Zm. przed 3 VIII 1403. 

T. Borawska, s. 186 

Johann Philippi 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, z Welawy (Wehlau). 

 
W 1370 poświadczony został na uniwersytecie w Pradze. 
Tam w 1383 został licencjatem a następnie magistrem 
sztuk wyzwolonych. W 1382 w Pradze rozpoczął również 

studia prawnicze. 

 
Dowodnie od 1393 do 1399 był kanonikiem przy kapitule 
kolegiackiej w Dobrym Mieście oraz plebanem kościoła 
parafialnego w Jezioranach. Ze wspomnianej parafii 

zrezygnował jednak w 1400. 

Był także wikariuszem, od 1397 kanonikiem dorpackim. 

 
Pracował na dworze bpa warm. Heinricha Sorboma będąc 

jego oficjałem i wikariuszem generalnym. Jako taki 
odnotowany został w 1399. Jako kanonik warmiński 
poświadczony został z całą pewnością 5 IV 1403. W tym 
samym roku jeszcze zmarł. 

 

 
Nie żył już 3 VIII 1403. 

 
R. Krajniak, s. 329 
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Piotr z Radzynia (de Redino, Reden) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po raz pierwszy z tytułem kanonika warm. wystąpił 5 XI 

1305, 

 

a był wówczas proboszczem w Radzyniu Chełmińskim. 
 
 
 

Ostatni raz odnotowano go w źródłach warm. 4 III 1311, 

ale może żył jeszcze w 1318. 

Peter von Rehden (de Redino, Reden) 

Pisał się z Radzynia, co wskazywałoby jednak 

w tym przypadku ewidentnie na posiadanie w tej 

miejscowości beneficjum plebańskie, a nie na miejsce 

urodzenia. W literaturze przyjmuje się jednak, że 

pochodził najpewniej z diecezji chełmińskiej. 

Kanonikiem warmińskim był już z całą pewnością 5 XI 

1305, gdy wystąpił we Fromborku jako jeden ze 

świadków wystawianych tego dnia dokumentów 

kapitulnych. Plebanem kościoła parafialnego w Radzyniu 

(diecezja chełm.) został przed 5 XI 1305. Godność tę 

sprawował pewnie do śmierci. 

4 III 1311 został odnotowany po raz ostatni. Jak 

przypuszcza jednak T. Borawska być może żył jeszcze w 

1318. 

 

T.Borawska, s. 188 R.Krajniak, s. 432 
 
 
 
 

Piscatoris Piotr Peter Piscatoris (Piscatoris) 
 

 

W 1363 był proboszczem parafii Nowy Staw (Neuteich, 

Nova Piscina) w diecezji pomezańskiej. 

 

Należał do kapituły warm., gdy 18 V 1371 otrzymał 

Parafię Budwitz (Moravské Budĕjovice) w diecezji 

ołomunieckiej. 

 
 

 
Rezydował przy katedrze fromborskiej i zm. po 16 III 

1374. 

T.Borawska, s. 188 

Był plebanem kościoła parafialnego w Nowym Stawie 

(diecezja pomezańska) i jako taki poświadczony został w 

1363. 18 V 1371 zdobył poza tym prowizję na kościół 

parafialny w Budwitz (diecezja ołomuniecka). Członkiem 

kapituły był już z pewnością 18 V 1371 i tę godność 

zachował do śmierci. Ostatnim znanym dokumentem, w 

którym pojawił się jako kanonik warmiński był 

instrument notarialny wystawiony w Pasłęku 16 III 

1374. Ostatni raz widzimy go w źródłach 16 III 1374. Być 

może niebawem zmarł. 

R.Krajniak,s. 430-431 
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Pollex (Pollicis, de Legnicz) Mikołaj 
 

 
Prawdopodobnie należy identyfikować tę postać z synem 

Teodoryka z Legnicy na Śląsku. 

P. legitymował się stopniem magistra sztuk wyzwolonych 
 

 
Posiadał już kapelanię św. Benedykta na zamku legnickim 

oraz kanonię wrocławską, gdy 

6 III 1326 zdobył prowizję papieską na kanonię we 

Fromborku. Po obiorze prepozyta Jordana bpem warm. 

otrzymał 6 X 1327 również jego prałaturę. Zapewne 

musiał jednak z niej zrezygnować, skoro 14 X 1328 

prepozytem był H. Wogenap. 
 

 
Odtąd też P. występował w źródłach (aż do 1334) jako 

zwykły kanonik i proboszcz braniewski – „Nicolaus de 

Braunsberg” (stąd w literaturze często bywał mylony z 

Mikołajem Wolkelinim). 

 
 
 
 
 

Pod koniec życia P. wyjechał do Awinionu 
 

 
i zmarł tam przed 20 VI 1338, albo dopiero ok. 1341. 

Jego następca na parafii braniewskiej Otto z Rus został 

proboszczem 14 VII 1342. Natomiast kanonię P., jak głosi 

prowizja papieska z 29 IV 1343, otrzymał Mikołaj 

z Zalewa. Wiadomo jednak, że Mikołaj z Zalewa wchodził 

w skład kapituły warm. jeszcze w 1338, możliwe zatem, iż 

P. już wówczas zrezygnował ze swojej prebendy 

fromborskiej. 

T.Borawska, s. 193-194 

Nikolaus Pollex (Pollicis, de Brunsberg, de Legnicz) 
 

 
Jego ojcem był najpewniej Dietrich z Legnicy. 

 

 
Był magistrem sztuk wyzwolonych. 

 

 
Przed 6 III 1326 był kapelanem na zamku legnickim oraz 

kanonikiem wrocławskim. 

Prowizję na kanonię warmińską otrzymał 6 III 1326. 

Nieco ponad rok później, 6 X 1327 dostał nominację na 

prepozyturę wakującą w związku z objęciem przez 

Jordana biskupstwa warmińskiego. Z prałatury tej musiał 

jednak zrezygnować, gdyż w 1328 zwierzchnikiem 

kapituły był już H. Wogenap. 

Dowodnie do 1334 poświadczany był już tylko jako 

zwykły kanonik i dodatkowo pleban w Braniewie. W tej 

roli poświadczony był zdaje się w Gniewie na początku 

stycznia 1334. Co zauważyła już ostatnio T.Borawska,w 

związku z faktem, że duchowny zapisywany był niekiedy 

w źródłach jako „Nikolaus de Brunsberg”, część badaczy 

niesłusznie utożsamiała go z N. Wolwelinim [=Wolkelini]. 

W ostatnich latach życia udał się do Awinionu, gdzie 

zmarł. Nie ma pewności co do daty śmierci duchownego. 

Zmarł w Awinionie w 1338 lub ok. 1341. 

O wakującej po jego śmierci parafii w Braniewie 

informuje jeszcze źródła (!) z 14 VII 1342. Jego pierwszy 

znany następca na tej parafii odnotowany został dopiero 

14 VII 1342. 

 
 

 
R. Krajniak, s. 399 
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Rautenberg Barłomiej 
 

 
Syn Bartłomieja, pierwszego właściciela dóbr Rautenberg 

(obecnie Wierzno) k. Fromborka. W odróżnieniu od 

swego brata Marcina obrał stan duchowny 

 
 
 
 

i przed 10 VII 1289 uzyskał kanonię warm. 

Rezydował na ogół przy katedrze, a 

 
 

 
14 V 1308 po raz pierwszy wystąpił z tytułem kantora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zm. po 4 III 1311. 

 

 
T. Borawska, s.199 

Bartholomäus Rautenberg (de Rutenberch) 
 

 
Jego ojcem był również Bartholomäus, pierwszy właściciel 

dóbr Rautenberg (dzisiejsze Wierzno), położonych 

niedaleko Fromborka, poświadczony źródłowo z 

pewnością 10 IV 1285, zm. niewątpliwie przed 14 III 

1297. Tegoż 11 III na dokumencie biskupim pojawił 

się również brat duchownego Martin. 

Po raz pierwszy, tylko z imienia,jako kanonik warmiński 

odnotowany został 10 VII 1289 w dokumentach bpa 

Heinricha Fleminga. W tej roli poświadczony był w 

szeregu kolejnych dokumentach. 14 V 1308 został po raz 

pierwszy odnotowany jako kantor. Był wówczas 

świadkiem jednego z kapitulnych dokumentów 

wystawionych we Fromborku. Z prałaturą tą obecny był 

następnie 12 VIII tr., będąc świadkiem wystawienia 

dokumentu przez bpa Eberharda oraz 15 X, tr. gdy 

nadawał wraz z resztą kapituły pewne dobra jednemu z 

wasali. W następnym roku z kantorią pojawił się 26 IV, 

12 VI i 8 VIII, pojawiając się w tej roli zarówno w 

dokumentach biskupich jak i kapitulnych. 25 V, 8 VII i 9 

XII 1310 nadal jako kantor przebywał w otoczeniu bpa i 

wraz z kanonikami 4 III 1311 w Braniewie. 

 

Zmarł z pewnością po 4 marca 1311. 
 

 
R.Krajniak, s. 206-207 
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Reinkonis (Heilsberg) Wawrzyniec 
 

 
Ur. ok. 1370, syn mieszczanina lidzbarskiego Reynko, stąd 

w źródłach występuje jako „Laurentius Reynkonis”. 

 

Od 1386 kształcił się w Pradze, gdzie w 1391 został 

bakałarzem, a w 1396 magistrem sztuk wyzwolonych. 

Studiował też prawo oraz teologię i uzyskał bakalaureat 

teologii. Być może zamierzał osiąść na Warmii, skoro 

1 V 1401 jako wikariusz katedry fromborskiej i subdiakon 

otrzymał potwierdzenie papieskie na małą prebendę we 

Fromborku. Jeszcze jednak w tym samym roku zamienił ją 

z J. Bartuschem na probostwo w Sątopach (zrezygnował z 

niego dopiero w 1429) i pozostał na uniwersytecie 

praskim. Pełnił tam wiele 

funkcji (m.in. dziekana w 1407), ale w 1409 przeniósł się 

do Lipska i był jednym ze współzałożycieli tamtejszego 

uniwersytetu. Wykładał teologię i sprawował urząd 

rektora (1411) oraz wicekanclerza (1411-1413). 

Od maja 1423 był członkiem kapituły warm., ale we 

Fromborku pojawił się dopiero w marcu 1425 i odtąd 

rezydował stale przy katedrze. 

 

Miał święcenia kapłańskie, a w 1431 był oficjałem i 

wikariuszem generalnym biskupstwa. 

 
 

Zm. 17 IV 1443 i pochowany został w katedrze 

fromborskiej, tam też znajduje się jego płyta nagrobna. 

Swoją cenną bibliotekę zapisał kapitule, ale do dzisiaj 

ocalały z niej zaledwie pojedyncze egzemplarze. 

T. Borawska, s.201-202 

Lorenz Reinkonis (Heilsberg, de Heilsbergh) 
 

 
Urodził się ok. 1370. Pochodził z diecezji warmińskiej, z 

lidzbarskiej rodziny mieszczańskiej. Jego ojcem był 
nieznany bliżej Reynko, niewątpliwie mieszczanin z 
Lidzbarka. 

Studiował na uniwersytecie w Pradze, gdzie 

poświadczony został po raz pierwszy w 1386 roku. Tam 
uzyskał w 1391 bakalaureat, a pięć lat później 

magisterium sztuk wyzwolonych. Zgłębiał również prawo i 
teologię, której został bakałarzem. 

przed 1 V 1401 został wikariuszem warmińskim oraz 
posiadał stopień subdiakona. Potwierdzenie papieża na 

małą prebendę warm. zdobył 1 V 1401. Tego roku oddał 

ją jednak Johannowi Bartuschowi przejmując jego parafię 
w Sątopach. Urząd ten sprawował do 1429 r. kiedy 

zrezygnował z beneficjum. 
 

Z uczelnią w Pradze związał się na długo będąc m.in. w 

1407 dziekanem. W 1409 należał do grona 

współzałożycieli uczelni w Lipsku i został wówczas 

określony jako profesor teologii. W semestrze zimowym 

1411 został rektorem (bywał wówczas określony jako 

magister sztuk i bakałarz teologii), a od 1411 do 1413 

wicekanclerzem. 

Wg T.Borawskiej kanonikiem został w maju 1423, jednak 

na Warmii pojawił się dopiero dwa lata później. Warto 

jednak zauważyć, że prowizję na kanonię i dużą 

prebendę warmińską otrzymał 29 I 1424. Spierał się o 

nią wówczas z Johannem Leonisem. O sporze między 

duchownymi informuje jeszcze dokument z 27 III tr. Jako 

kanonik odnotowany został także 11 III 1431, gdy został 

wyznaczony na jednego z egzekutorów bulli papieskiej. 

Wg T.Borawskiej w 1431 odnotowany został jako oficjał 

warm. i wikariusz generalny biskupstwa, co raczej należy 

wykluczyć, gdyż w tym czasie oficjałem warm. był Peter 
Steinbutt. 29 I 1424 był wikariuszem przy kolegiacie 

dobromiejskiej. 

Umarł we Fromborku 17 IV 1443. Pochowany został w 

katedrze. Do dziś zachowała się jego płyta nagrobna. 
Posiadał księgozbiór, który przekazał kapitule 
warmińskiej. Niektóre woluminy zachowały się do dzisiaj. 

 
R. Krajniak, s. 383-384 
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Rex (Regis, König, Künningh) Jan 
 

 
Pochodził z Reszla i stąd w źródłach występował często 

jako „Johannes de Resil”. 

 

W l. 1401-1407 studiował prawo w Bolonii. 
 

Od 1405 był kanonikiem włocławskim, ale zrezygnował z 

tej godności po uzyskaniu 25 VIII 1409 prowizji papieskiej 

na kanonię we Fromborku. 

 
 

Jesienią 1409 R. zapisał się na uniwersytet wiedeński. Na 

Warmii pojawił się dopiero 3 V 1415, ale w 1419 podjął 

studia w Lipsku i 

 
 

 
tytułował się magistrem sztuk wyzwolonych. 

 
 
 
 
 

Na początku 1443 zaczął chorować i sporządził testament 

(uzupełniany w 1444 i 14 IX 1447). 

 
 
 

Zm. 25 X 1447 i pochowany został w katedrze 

fromborskiej, gdzie zachowała się jego płyta nagrobna. 

 
 

T.Borawska, s.202-203 

Johann Rex (König, Künningh, Rex) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej z Reszla. Niekiedy 

występował zresztą w źródłach jako „Johannes de Resil” 

Dowodnie od 1401 do 1407 studiował prawo na 

uniwersytecie w Bolonii. 

Posiadał od 1405 kanonię we włocławskiej kapitule 

katedralnej. Z godności tej zrezygnował jednak w 

momencie otrzymania prowizji na kanonię warmińską (25 

VIII 1409). 

Jesienią 1409 podjął natomiast studia na uniwersytecie w 

Wiedniu. Po raz pierwszy w źródłach warmińskich. 

odnotowany został 3 V 1415. W semestrze zimowym 

1419 jako kanonik warmiński immatrykulował się na 

uniwersytecie w Lipsku. W źródłach występował jako 

magister sztuk wyzwolonych. 24 IV 1419 

poświadczony został jako prezbiter. [Odtąd aż do] 15 V 

1419  jako kanonik i właściciel dużej prebendy 

wzmiankowany był w źródłach papieskich. 

W 1443 spisał testament, uzupełniony jeszcze w roku 

następnym i 14 IX 1447. 8 I 1445 odnotowany został 

wśród obdarowanych kanoników w testamencie 

kustosza Arnolda Huxera. 

Zmarł 25 X 1447 i spoczął w katedrze we Fromborku. Do 

dziś zachowała się jego płyta nagrobna. 

 
 

R. Krajniak, s.336 
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Riquini Eberhard 
 

 
Pochodził z diecezji utrechckiej i 

 

 
otrzymał w końcu 1378 ekspektatywę Klemensa VII na 

kanonię warm. 

 

Starał się wówczas o prebendę wakującą po T. Damerau, 

który właśnie został bpem dorpackim. W źródłach warm. 

nie zachowały się jednak żadne ślady po jego działalności, 

co może oznaczać, że nie otrzymał przyrzeczonej kanonii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prawdopodobnie był kanonikiem przy kościele św. 

Lebuina w Deventer. 

T. Borawska, s. 203 

Eberhard Riquini (Everardus Riquini) 
 

 
Pochodził zapewne z diecezji utrechckiej, skąd pisali się 

również inni noszący to nazwisko duchowni. Był 

klerykiem diecezji utrechckiej. Jeszcze w 1378 miał 

uzyskać prowizję na kanonię warmińską wraz z 

ekspektatywą na tamtejszą prebendę. 

Starania o kanonicką godność we Fromborku podjął, gdy 

zawakowała prebenda po Dietrichu Damerau, który 

został bpem dorpackim. T.Borawska przypuszczała, że 

mógł nie zostać kanonikiem warmińskim skoro nie został 

odnotowany w źródłach lokalnych. Rzeczywiście nie 

został poświadczony w żadnym ze znanych źródeł 

proweniencji warmińskiej, natomiast jako kanonik 

jednoznacznie określony został w jednym ze źródeł 

papieskich z czasów Klemensa VII (z 1383?), kiedy 

otrzymywał prowizję na kanonię w Deventer. W czasach 

pontyfikatu Klemensa VII (w 1383?) starał się 

niewątpliwie o kanonię przy kościele św. Lebuina w 

Deventer w diecezji utrechckiej. 

R. Krajniak, s. 226 
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Rode (Ruden, Royde) Jan 
 

 
Był klerykiem kolońskim, gdy 28 VII 1349 otrzymał 

prowizję Klemensa VI na kanonię we Fromborku. Nie 

wszedł jednak wówczas w skład kapituły warm. i 

 
 
 
 

 
kształcił się na jakimś uniwersytecie (miał stopień 

magistra sztuk wyzwolonych i bakalaureat medycyny). 

 
 

Dzięki protekcji w. mistrza Winrycha Kniprode (od 1356 

był jego lekarzem przybocznym) otrzymał 28 I 1357 oraz 

28 IX 1363 kolejne prowizje na kanonię warm. Mimo to 

jeszcze 27 VIII 1371 Grzegorz XI zalecał bpowi 

pomezańskiemu, aby zadbał o wprowadzenie R. do 

kapituły we Fromborku. 

 
 
 
 

 
Wówczas był on już od 1370 proboszczem malborskim. 

Nie wiadomo zatem, czy R. wszedł ostatecznie w 

posiadanie prebendy warm. 

T.Borawska, s. 204 

Johann Rode (Royde, Ruden) 
 

 
Po raz pierwszy prowizję na kanonię warmińską uzyskał 

28 VII 1349. W żadnym z zachowanych źródeł duchowny 

nie został jednak nigdy określony kanonikiem 

warmińskim i najpewniej nigdy nie znalazł się w składzie 

kolegium. 

 
 

Poza bakalaureatem medycyny posiadał jeszcze 

magisterium sztuk wyzwolonych. 

 
 

Kolejne prowizje wystawiane były 28 I 1357 i 28 IX 1363. 

27 VIII 1371 papież polecał nawet by wprowadził go do 

grona członków kapituły we Fromborku biskup 

pomezański. Mimo tych niepowodzeń, Johann 

pozostawał znaną osobą na obszarze państwa zakonnego 

pełniąc od 1356 funkcję lekarza w. mistrza. Pracując na 

dworze w Malborku mógł liczyć na poparcie zwierzchnika 

Zakonu, gdyż to właśnie on zabiegał przede wszystkim o 

nadanie Johannowi kanonii we Fromborku. 

Jedyną pewną godnością kościelną, którą udało się objąć 

duchownemu była parafia malborska. Jako jej pleban 

odnotowywany był od 1370. 

R.Krajniak, s. 499 
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Rone (Roene) Jan 
 

Pochodził z Torunia i był bratankiem Helmicusa Rone, 

prokuratora krzyżackiego (1342-1354). 

 
 
 

R. miał w l. 1336-1345 kanonią dorpacką, ale zrezygnował 

z niej na korzyść przyrzeczonej mu przez papieża 29 XI 

1346 kanonii we Fromborku. W oczekiwaniu na wolną 

prebendę został domownikiem swego stryja Helmicusa i 

w 1348 uzyskał też parafię w Laer oraz kanonię w Huy 

(diecezja leodyjska). 

Widocznie R. miał trudności z przyjęciem do kapituły 

warm., skoro 23 V 1354 jego stryj złożył papieżowi 

Innocentemu VI kolejną suplikę w tej sprawie. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy R. zamieszkał we 

Fromborku, ale w l. 1375-1384 był kustoszem warm. 

 
 

 
Zm.19 VI 1384 lub 1385. 

T.Borawska, s. 206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronen Tilo 

Pochodził z Lidzbarka i 
 

30 IV 1385 rezydował na Warmii jako członek kapituły 

fromborskiej. Nic więcej o nim nie wiadomo. T.Borawska, 

s. 206 

Johann Rone (Roene) 

Pochodził z Torunia (diecezja chełmińska), z rodziny 

należącej do patrycjatu miejskiego. Jego stryjem był 

Helmicus Rone pełniący w l. 1342-1354 funkcję 

prokuratora krzyżackiego przy kurii rzymskiej. 

Dowodnie od 1336 do 1345 poświadczony był jako 

kanonik dorpacki. Z godności tej zrezygnował jednak po 

otrzymaniu prowizji na kanonię warm. 29 XI 1346. W 

1348 został poza tym plebanem w Laer a także 

kanonikiem przy kapitule kolegiackiej w Huy w diecezji 

leodyjskiej. 

Nie uzyskał jednak od razu prebendy. Jego promotorem 

był stryj H. Rone, który 23 V 1354 złożył papieżowi suplikę 

w sprawie prebendy warmińskiej dla swojego bratanka. 

Nie wiemy dokładnie w którym roku przybył na Warmię, 

ale jako kustosz odnotowany był w l. 1375-1384 (23 I).W 

księgach aniwersarzowych kanoników i wikariuszy 

warm. wspominany jest pod datą dzienną 19 czerwca. 

Jak podaje T. Borawska zm. 19 VI 1384 lub 1385. 
 

R.Krajniak, s.337-338 - Oliński utożsamił go z kanonikiem 

warm., który pod dniem 20 VI zapisany został w 

nekrologu cystersów pelpińskich. Jeśli przyjmiemy za 

poprawną identyfikację Olińskiego, że przekazał on 

klasztorowi księgę „speculum iuris”, to należy 

duchownego zaliczyć raczej do grona osób 

wykształconych i to najpewniej w dziedzinie prawa. 

 

Tilo Ronen (Ronen de Heilsberg) 
 

Pochodził z Lidzbarka. Jako kanonik we Fromborku 

poświadczony został tylko w jednym dokumencie 

datowanym na 30 IV 1385. Niewiele wiemy na temat jego 

życia, w tym działalności przy warm. kapitule katedralnej. 

R. Krajniak, s. 447 
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Rosenberg (de Resenberg) Maternus 

Pochodził z Susza, w diecezji pomezańskiej. 
 

W 1402 był duchownym i przebywał na dworze bpa 

warm. H. Vogelsanga. Musiał cieszyć się szczególnym 

zaufaniem bpa, skoro od początku 1406 pełnił funkcję 

szafarza i wysyłany bywał w różnych misjach do w. 

mistrza. Nie bez poparcia Vogelsanga został również 

członkiem kapituły warm. oraz jej kustoszem (po zm. 23 I 

1405 Tylonie z Głogowa). Rezydował na Warmii aż do 

1410. Korzystając z zamieszania wywołanego klęską 

Zakonu opuścił potajemnie Prusy (przywłaszczył wówczas 

czynsze zebrane w biskupstwie) i osiadł w Styrii. Został 

tam kanonikiem regularnym i 

 
 

 
zm. ok. 1426. 

T. Borawska, s.206-207 

Rymer Jakub 
 

Pochodził z Torunia. Studiował w Pradze najpierw sztuki 

wyzwolone (bakalaureat 1396), a od 1402 prawo. Miał 

święcenia kapłańskie i w 1416 zwerbowany został 

potajemnie przez Zakon. W maju tr. był na soborze w 

Konstancji i na zlecenie prokuratora krzyżackiego 

wyjechał do w. mistrza z tajną misją. Prawdopodobnie też 

nie bez protekcji Krzyżaków zdobył 1 II 1418 prowizję 

papieską na kanonię i małą prebendę warm. 

 
 
 
 

 
Nie został chyba jednak przyjęty do kapituły, skoro w 

1429 nie nosił tytułu kanonika. 

T. Borawska, s. 211-212 

Maternus Rosenberg (de Resenberg) 

Pochodził z diecezji pomezańskiej, z miejscowości Susz. 

Karierę kościelną Maternus zawdzięczał poparciu bpa 

Vogelsanga, w którego otoczeniu przez pewien czas 

przebywał. Pracował dowodnie od 1402 na [jego] dworze. 

W 1406 odnotowany został jako biskupi szafarz i w marcu 

tr. wraz z dziekanem B. Boreschowem, jako dyplomata 

biskupa posłował do zwierzchnika zakonu niemieckiego 

Konrada v. Jungingen. Po śmierci w 1405 Tylona von 

Glogow został w jego miejsce powołany na kustodię 

warmińską. W tej roli odnotowany był do 1410, kiedy to 

w związku z przegraną Zakonu pod Grunwaldem opuścił 

Prusy zabierając z diecezji pieniądze z czynszów. Po 

opuszczeniu Prus miał osiąść w Styrii, gdzie był 

kanonikiem regularnym. 

Przypuszcza się że zmarł ok. 1426. 

R. Krajniak, s.389 

Jakob Rymer (Rymer) 
 

O Jakobie wiemy, ze pochodził z Torunia, ściślej zaś z 

nowomiejskiego pospólstwa i kształcił się w Pradze. 

Naukę rozpoczął najpewniej w 1394, dwa lata później 

osiągając bakalaureat. Od 1402 na wszechnicy praskiej 

zgłębiał również prawo. Jako osoba dobrze wykształcona 

został zaangażowany przez władze zakonu niemieckiego. 

W 1416 uczestniczył w soborze w Konstancji i został przez 

prokuratora zakonnego w Rzymie wysłany z misją do w. 

mistrza. Jako prezbiter diecezji chełmińskiej 1 II 1418 

uzyskał prowizja (!) na kanonię i mniejszą prebendę 

warmińską [i to] pewnie dzięki poparciu władz Zakonu. 

Nie został z pewnością członkiem kapituły skoro źródło 

odnotowujące go w 1429 nie podało przy jego imieniu 

godności kanonika warmińskiego. 

R.Krajniak, s. 492-493 
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Schippenbeil (Schippenpiln) Mikołaj 

Pochodził z diecezji warm. 
 

Był krewnym prokuratora krzyżackiego, a następnie 

biskupa chełm. (1390-1398) i kamieńskiego (1398-1410), 

Mikołaja Schippenbeila (Schiffenburga). 

 
Nie bez jego protekcji otrzymał prowizję papieską na 

kanonię dorpacką (1391) oraz warm. Był już kanonikiem 

we Fromborku w 1392, 

 
 
 
 

 
gdy rozpoczął prawnicze studia w Pradze. Rezydował przy 

katedrze fromborskiej i po śmierci L. Dattelna zamieszkał 

w jego kurii. 

 
 
 

 
Żył jeszcze w 1404, ale 

zm. prawdopodobnie przed 11 IX tr. 
 

 
T. Borawska, s. 215-216 

 
 

 
Schonsee (Schonensee) Jan 

Pochodził z diecezji chełm. 
 

Już jako magister sztuk wyzwolonych wpisał się w 1378 

na wydział medycyny uniwersytetu w Montpellier. 

 
 

W następnym roku otrzymał ekspektatywę papieską na 

kanonię warm., ale nie wiadomo, czy został przyjęty do 

kapituły. 

 

T. Borawska, s. 216 

Nikolaus Schippenbeil (Schippenpiln) 

Pochodził z diecezji warmińskiej. 
 

Spokrewniony był z Nikolausem Schippenbeilem, który 

najpierw był prokuratorem zakonu niemieckiego, w l. 

1390-1398 biskupem chełmińskim, a od 1398 do 1410 

biskupem kamieńskim. 

W jego karierze kościelnej duże znaczenie miało poparcie 

wysoko postawionego krewnego N. Schippenbeila. W 

1391 zdobył prowizję na kanonię w Dorpacie. Członkiem 

tamtejszej kapituły miał być do 1398. Prowizja na kanonię 

we Fromborku wystawiona została Nikolausowi w 1391. 

Członkiem kapituły był już z pewnością rok później. 

Zapisał się [wówczas] na wydział prawa uniwersytetu 

praskiego. Po śmierci kanonika Liffarda Dattelna przejął 

jego mieszkanie. Źródło papieskie z 31 III 1400 informuje 

o jego wcześniejszym sporze o kanonię i prebendę 

warm. toczonym z Andreasem Grotkowem. W składzie 

kolegium odnotowywany był jeszcze w 1400. 

Zmarł 11 XI 1404, kiedy to rzeczywiście w jednym ze 

źródeł Nikolaus określony został już jako zmarły. 

[T.Borawska] niewątpliwie pomyliła się i miała na myśli 

datę 11 XI 1404. R.Krajniak, s. 

400 

 
Johann Schonsee (Schonensee, Schonse) 

 

O Johannie wiemy również, że był klerykiem diecezji 

chełmińskiej i był dobrze wykształcony. Posiadał 

magisterium sztuk wyzwolonych a w 1378 podjął studia 

medyczne na uniwersytecie w Montpellier. 

Prowizje (!) na kanonię warmińską wraz w ekspektatywą 

na tamtejszą prebendę uzyskał w 1379. Brakuje jednak 

źródeł potwierdzających by kiedykolwiek znalazł się w 

składzie kapituły. 

R. Krajniak, s. 499 
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Sorbom Henryk 
 

Syn Jana, wójta biskupiego w l. 1376-1382 i Larii Baisen, 

brat Jana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Był bratankiem bpa H. Sorboma i jemu też zawdzięczał 

mimo młodego wieku (defectu aetatis) prowizję papieską 

na kanonię warm. (12 VI 1392). 

 
 

 
Już jako członek kapituły rozpoczął w 1396 (razem z 

bratem Janem) studia na wydziale prawa w Pradze. 

Kształcił się też od 1403 na uniwersytecie wiedeńskim. 

 
 
 
 
 

Na Warmii rezydował od 19 III 1410 do 10 VI 1416. 
 

 
Zm. 1416 lub 1417. 

 

 
T.Borawska, s.230 

 

Henrich Sorbom (Sorbaum) 
 

Pochodził raczej z diecezji warmińskiej, gdzie jako wójt 

biskupi służył jego ojciec. Był pochodzenia rycerskiego. 

Ojcem Heinricha był wzmiankowany w l. 1376-1382 wójt 

bpa warm. Johann. Matką duchownego była Laria von 

Baisen, bratem natomiast Johann, który również wybrał 

karierę duchownego i próbował, choć najpewniej 

bezskutecznie, osiągnąć godność kanonika warm. 

Stryjem duchownych był biskup warmiński Heinrich 

Sorbom. Karierę kościelną zawdzięczał w dużym stopniu 

stryjowi, który został bpem warmińskim. Dzięki niemu 

mimo zbyt młodego wieku (defectu aetatis) otrzymał 

prowizję na kanonię przy katedrze fromborskiej. 

W 1396 wraz z bratem Johannem immatrykulował się na 

wydziale prawa uniwersytetu praskiego. W 1403 już jako 

kanonik warmiński wpisał się do metryki uniwersytetu w 

Wiedniu. Nie wiemy, czy ukończył którąkolwiek z uczelni, 

gdyż nie tytułował się żadnym stopniem akademickim. 

 

W źródłach kapitulnych poświadczany był dowodnie od 

19 III 1401 do 10 VI 1416. 

Zmarł po 10 VI 1416, gdy po raz ostatni odnotowany 

został w zachowanych źródłach. 

R.Krajniak, s. 274-275 
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Sorbom Jan 
 

Ur. w 1380, syn wójta biskupiego Jana i Larii von Baisen, 

brat kanonika warm. Henryka. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dzięki protekcji stryja bpa H. Sorboma prowizję 

Bonifacego IX na kanonię warm. uzyskał już 21 X 1392. 

 
 
 

Cztery lata później w 1396 wspólnie z bratem Henrykiem 

zapisał się na wydział prawa uniwersytetu praskiego. 

 
 

Zm. młodo przed 5 XI 1400. Tego dnia bowiem 

dożywotnią rentę z części dóbr Wapnik (Kalkstein) 

otrzymał od bpa Sorboma tylko jego brat Henryk. 

 

T.Borawska, s.231 

 

Johann Sorbom (Sorbom de Mitolen) 
 

Urodził się w 1380. Jego ojcem był wójt biskupi Johann. 

Matką Laria von Baisen. Znamy również z imienia jego 

brata, Heinricha, członka kapituły warmińskiej oraz stryja 

Heinricha, który został bpem warm. Dodajmy również, że 

w źródłach proweniencji papieskiej podkreślano jego 

rycerskie pochodzenie. 31 X 1392 zapisany został jako 

„Johannes Sorbom de Mitolen”. O jego staraniach o 

kanonię i prebendę warm. źródła informują 21 X 1392. 

Kolejny raz dokumenty papieskie informują o przejęciu 

przez niego praw do kanonii we Fromborku 18 X 1393. 

 
 

Studiował w Pradze, na wydziale prawa. Pojawił się tam 

wraz z bratem Heinrichem w 1396. 

 
 

Przyjmuje się, że zmarł młodo przed 5 XI 1400, kiedy to 

stryj, a zarazem biskup Heinrich Sorbom przyznał 

dożywotnią rentę z dóbr Kalkstein (Wapnik), jedynie 

bratu Johanna, Heinrichowi. 

R. Krajniak, s.501-502 
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Steinbutt (Steinbotten, Steinbud) Piotr 

Może syn Tylona, właściciela dóbr Steinbotten (obecnie 

Pełty k. Pieniężna) i od tej wsi zostało urobione nazwisko. 

 
 
 
 
 

Immatrykulował się na uniwersytecie w Wiedniu (1393), 

następnie w Pradze i w 1397 miał stopień bakałarza sztuk 

wyzwolonych. Najpewniej studiował również prawo. 

 

Od 1402 żył na dworze bpa warm. H. Vogelsanga i był 

jego sekretarzem oraz kapelanem. W 1413 otrzymał 

probostwo i prałaturę dziekana w Dobrym Mieście. Na 

dworze lidzbarskim pozostawał także w czasach bpa 

J. Abeziera (1415-1424). 
 

 
Od 1420 miał parafię w Melzaku (Pieniężnie), którą trzy 

lata później zamienił na probostwo reszelskie. 

 

W l. 1423-1434 pełnił obowiązki oficjała diecezji warm. 
 

 
Najpóźniej w 1423 został również kanonikiem we 

Fromborku, ale zwykle przebywał w Lidzbarku. Nie 

wiadomo, czy pełnił jakiekolwiek urzędy i funkcje 

kapitulne. 

 

Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym (ocalałe 

z jego zbioru książki przechowywane są obecnie w 

Lejdzie). 

Zm. 10 VI 1446. 
 

 
T. Borawska, s. 233-234 

 

Peter Steinbutt (Steinbotten, Steinbud,Stennbotten) 

Ojcem duchownego był najpewniej Tylo, właściciel dóbr 

Steinbotten. Być może pochodził z diecezji warmińskiej z 

miejscowości Steinbotten (Pełty) niedaleko Pieniężna, a 

być może z samego Pieniężna, gdyż najpewniej 

 

jest tożsamy ze studentem, który w kwietniu 1393 zapisał 

się w metryce wiedeńskiej jako „Petrus de Mellsack”. 

Najdalej w 1397 zdobył bakalaureat sztuk wyzwolonych. 

T. Borawska przypuszczała, że studiował prawo. 

Należał do najbliższego otoczenia bpa warm. Heinricha 

Vogelsanga, któremu służył jako sekretarz i kapelan. 

Działał również przy kolejnym ordynariuszu warm. 

Johannie Abezierze. Jako dziekan kapituły w Dobrym 

Mieście poświadczony został 10 III 1413 we Włocławku. 
 

 
W 1420 został plebanem kościoła parafialnego w 

Pieniężnie, z której to godności ustąpił w 1423 

przechodząc na parafię w Reszlu. 

Dowodnie od 1423 do 1434 poświadczany był również 

jako oficjał warmiński. 

Kanonikiem warmińskim został najpewniej już w 1423 ale 

w związku z pełnieniem funkcji oficjała raczej częściej 

przebywał na dworze biskupim w Lidzbarku niż przy 

katedrze fromborskiej. 10 III 1413 wystąpił w źródle jako 

prezbiter diecezji warmińskiej. 

Posiadał najpewniej niemały księgozbiór, którego część 

do dzisiaj przechowywana jest w Lejdzie. 

 

Zmarł 10 VI 1446. 
 

 
R. Krajniak, s. 431-432 
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Sternchen Jan 
 

Pochodził z Bartoszyc i był magistrem sztuk wyzwolonych. 

W 1394 miał święcenia kapłańskie i beneficja w diecezji 

kamieńskiej oraz utrechckiej. 

 
 

Trzy lata później 6 IV 1397 uzyskał też papieską prowizję 

na kanonię i dużą prebendę warm. wakującą po śmierci 

M. Vischowa. 
 

Nie wszedł jednak do kapituły, skoro od 1404 był tylko 

notariuszem publicznym w Lidzbarku, a później 

proboszczem w Gietrzwałdzie (1405) i kanonikiem 

dobromiejskim (1412). 

 
 
 
 
 

Ostatni raz publicznie wystąpił 6 I 1420. 

T.Borawska, s. 236 
 

 
Stolin Jan 

Pochodził z diecezji pomezańskiej i 
 

 
19 XII 1406 uzyskał prowizję Grzegorza XII na warm. 

kanonię i prałaturę dziekana wakujące po B. 

Boreschowie, oskarżonym o zabójstwo swego sługi. S. nie 

zdołał jednak wejść wówczas do kapituły, skoro 

Boreschow utrzymał swoje dochody. 

W 1417 S. podjął kolejną próbę zdobycia kanonii, po 

śmierci A. z Grotkowa, ale tym razem pokonał go M. 

Grenewitz. 

 

T.Borawska, s. 237 

 

Johann Sternchen (Sternchen de Bartinsteyn) 
 

Ten pochodzący z Bartoszyc i tytułujący się magistrem 

sztuk wyzwolonych duchowny już w 1394 jako osoba 

mająca święcenia kapłańskie posiadał beneficja w 

diecezjach kamieńskiej i utrechckiej. 

Prowizję na kanonię warm. wraz z dużą prebendą, które 

zawakowały po śmierci M. Vischowa, zdobył 6 IV 1397. 

 
 

Nie został jednak członkiem kapituły o czym zdaje się 

przekonywać jego dalsza kariera. Oto w 1404 był 

notariuszem publicznym w Lidzbarku, w 1405 plebanem 

kościoła parafialnego w Gietrzwałdzie, natomiast w 1412 

kanonikiem przy kolegiacie dobromiejskiej. 4 XII 1417 i 9 

VIII 1419 jako notariusz publiczny pracował na dworze 

bpa pomezańskiego Gerharda Stolpmana. 

Żył jeszcze w styczniu 1420. 

R. Krajniak, s. 502 
 

 
Johann Stolin (Schalm, Stolim) 

 

Był klerykiem pomezańskim i być może pochodził z 

tamtejszej diecezji (!). O wejście do kapituły warmińskiej 

starał się dwukrotnie. Pierwszą prowizję na kanonię, 

prebendę i dziekanię warm, które zawakowała w obliczu 

oskarżenia Bartholomäusa Boreschowa o zamordowanie 

jakiegoś familiarisa, zdobył 19 XII 1406. Wspomnianej 

godności nie objął, a Boreschow nadal występował jako 

dziekan. Drugą prowizję uzyskał w 1417, ale musiał się 

spierać o kanonię z Nikolausem Grenewitzem. Spór ten 

zakończył się jego porażką, gdyż 29 XI 1417 Grenewitz już 

jako kanonik warm. został na owej kanonii i prebendzie 

zatwierdzony przez papieża. Nic więcej o nim nie wiemy. 

R. Krajniak, s. 502-503 
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Styp (Stobbe, Stup) Jan 

Pochodził z Gdańska i w 1422 wpisał się do metryki 

uniwersytetu lipskiego. 

 

Po powrocie do Prus służył Zakonowi. W 1436 był 

proboszczem Starego Miasta Torunia i wówczas w 

charakterze pełnomocnika w. mistrza wyjechał w 

poselstwie miast pruskich do Flandrii. 

 
 
 
 

 
Jako członek kapituły warm. rezydował 21 IV 1442 we 

Fromborku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żył jeszcze w 1456. 

T. Borawska, s. 240 

Johann Styp (Stobbe, Stup) 

Pochodził z Gdańska. Studiował na uniwersytecie w 

Lipsku. Do tamtejszej metryki wpisał się w semestrze 

letnim 1422.  Po powrocie ze studiów podjął 

pracę na rzecz Zakonu niemieckiego. Jako pełnomocnik 

wielkiego mistrza był m.in. w 1436 uczestnikiem 

poselstwa do Flandrii. W trakcie swojej kariery 

poświadczany był jako notariusz publiczny. M. 

Sumowski nie zgadza się z koncepcją, że Styp był 

tożsamy z plebanem kościoła parafialnego w Starym 

Mieście Toruniu. 

W składzie kapituły warmińskiej odnotowany został z całą 

pewnością 21 IV 1442. Wśród innych duchownych 

wspomniany został także 15 V 1449 w testamencie 

wikariusza  katedralnego Andreasa Samelanta. W 

okresie wojny trzynastoletniej, wraz z innym 

gdańszczaninem Augustem Tiergartem, przebywał w 

Gdańsku, gdzie poparł w lipcu 1457 po śmierci bpa 

Kuhschmalza, jako kandydata na nowego ordynariusza, 

podkanclerzego królewskiego Jana Lutka z Brzezia 

[ wg. T.Borawska, Gdańszczanie, 89). 

W źródłach wymieniony jeszcze w 1456. 

R. Krajniak, s. 342 
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Susse (de Paderborn) Henryk 
 

 
Pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny z Ornety, 

której przodkowie przybyli niedawno z Paderborn. 

 

Był domownikiem nowo obranego bpa sambijskiego 

Bartłomieja i w jego imieniu 30 V 1358 wpłacał do 

Kamery Papieskiej w Awinionie należne serwicja. 
 

 
Dwa lata później 10 V 1360 otrzymał papieską prowizję 

na prepozyturę warm. (wakującą po rezygnacji H. 

Kreuzburga), ale oficjalnie przejął prałaturę dopiero na 

początku 1361. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zm. 13 I 1387 we Fromborku i pochowany został w 

katedrze. Pozostała po nim nagrobna płyta oraz wspólny 

z bpem H. Sorbomem nagrobek (przed ołtarzem 

prepozytów). 
 

 
T.Borawska,s. 241-242 

Heinrich Susse (de Paderborn) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, z mieszczańskiej rodziny 

osiadłej w Ornecie, dokąd ta przybyła z Paderborn. 

 

Związany był z dworem bpa sambijskiego Bartholomäusa, 

którego był domownikiem. 30 V 1358 przebywał w 

Awinionie gdzie w imieniu wspomnianego hierarchy 

wpłacał do Kamery należne serwicja. 

Prowizję na prałacką godność prepozyta warmińskiego, 

która zawakowała w związku z rezygnacją Hartmuda 

Kreuzburga uzyskał 10 V 1360. Oficjalnie urząd ten miał 

jednak przejąć dopiero na początku roku następnego i 

zachować do śmierci. W okresie pełnienia urzędu i w 

czasie nieobecności w diecezji bpa warm. Johanna 

Stryprocka, poświadczony był jako jego wikariusz 

generalny „in spiritualibus”. W tej roli, choć 

niewymieniony z imienia, odnotowany został 3 X 1372. 

Zmarł 13 I 1387 we Fromborku i spoczął w tamtejszej 

katedrze. Do dziś zachowała się jego płyta nagrobna oraz 

umiejscowiony przed ołtarzem prepozytów, wspólny z 

biskupem Sorbomem nagrobek. 

 

R.Krajniak, s. 275-276 
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Symonis (Stüblau, Stöblau) Augustyn 
 

 
Pochodził ze Steblewa (Stüblau) w diecezji włocławskiej i 

był synem Szymona. 

 
 
 
 
 

1407 studiował sztuki wyzwolone (bakalaureat) i prawo. 
 
 
 
 
 

Miał święcenia kapłańskie, gdy 21 VII 1424 otrzymał 

prowizję papieską na kan. warmińską i małą prebendę 

wakującą po zgonie H. Grube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Był benefaktorem cystersów w Pelplinie, którzy 

obchodzili jego anniversarium w marcu. 

 
 

 
T.Borawska, s. 242 

August Stöblau (Stüblau, Symonis de Stoblaw) 
 

 
Pochodził ze Steblewa leżącego w archidiakonacie 

pomorskim diecezji włocławskiej. Jego ojcem był niejaki 

Simon. P. Oliński sugerował, że być może jego krewnym 

był inny kanonik warm. Andreas Symonis. Ten jednak z 

pewnością pochodził z Torunia. W 1407 odnotowany 

został na praskim wydziale sztuk jako bakałarz. W tym 

samym roku immatrykulował się jako pauper na 

tamtejszym wydziale prawa wśród innych studentów 

nacji polskiej. 

Posiadał święcenia kapłańskie. 21 VII 1424 określony 

został w źródle jako prezbiter diecezji włocławskiej [gdy] 

uzyskał konfirmację na kanonię warmińską wraz z małą 

prebendą, która zawakowała w związku ze śmiercią 

Heinricha Grube. O tym, że ostatecznie został 

kanonikiem warm. przekonuje przede wszystkim wpis do 

nekrologu pelplińskich cystersów, w którym to wpisie 

został określony jako członek fromborskiego kolegium 

kanonickiego. 

Pelplińscy cystersi, których był dobroczyńcą jego 

anniwersarium obchodzili 28 marca. Być może posiadał 

jakiś księgozbiór skoro obok 4 grzywien przekazał 

klasztorowi pewną księgę. 

R.Krajniak, s. 185-186 
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Tostier (Coscier) Konrad 
 

 
Pochodził z diecezji pomezańskiej i był krewnym P. 

Legendorfa. 

Miał święcenia kapłańskie i najpóźniej od 1445 wikarię 

we fromborskiej katedrze oraz parafię w Pasłęku (od 

1451). 

 
 
 
 
 

 
W końcu grudnia 1455 przeżył zdobycie zamku 

olsztyńskiego przez zaciężnych krzyżackich Jerzego 

Schliebena i w roku następnym wyjechał do kurii 

rzymskiej z misją uzyskania wyroku skazującego jego 

dowódcę. 

Dzięki poparciu P. Legendorfa zdobył 4 VII 1456 prowizję 

papieską na kanonię warm., wakującą po ustąpieniu K. 

Cegenberga. 

 

Kilka lat później (przed 9 X 1460) zrezygnował jednak z 

prebendy i wstąpił do pomorskiego klasztoru w 

Świdwinie (Schievelbein), gdzie zapewne zmarł. 

 

T.Borawska, s. 255 

Konrad Tostier (Coscier, Tostrer) 
 

 
Pochodził z diecezji pomezańskiej. Jego krewnym był 

późniejszy bp warmiński Paul Legendorf. 

Posiadał święcenia kapłańskie. Wikariuszem warmińskim 

został przed 1445. Mimo tego, 8 X 1451 uzyskał prowizję 

na wikarię w katedrze fromborskiej wakującą po śmierci 

Dietricha Pechwinckel. Jako wikariusz wciąż 

odnotowywany był 16 i 18 III 1456. Dowodnie od 1451 

był plebanem kościoła parafialnego w Pasłęku. 
 

 
W 1455 przebywał niewątpliwie w Olsztynie, będąc 

świadkiem zajęcia tamtejszego zamku przez zaciężnych 

krzyżackich pod dowództwem Jerzego Schliebena. W 

związku z tym wydarzeniem w 1456 udał się do Rzymu 

celem uzyskania wyroku na dowódcę wojsk zaciężnych. 

W karierze kościelnej Konrada ważne było niewątpliwie 

wsparcie Paula Legendorfa. Jemu zawdzięczał chociażby 

prowizję na kanonię warmińską, [którą] uzyskał 4 VIII 

1456. 

Przed 9 X 1460 zrezygnował jednak z tej godności i 

wstąpił do klasztoru kartuzów w Świdwinie, gdzie 

pozostał zapewne do śmierci. 

 

R.Krajniak, s.376-377 
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Tylo (Theodoricus) z Głogowa (de Glogovia, Glogow) 
 

 
Pochodził z Prus, ale sądząc z nazwiska mógł być 

potomkiem przybysza z Głogowa na Śląsku. 

 
 

Studiował sztuki wyzwolone oraz medycynę w Oxfordzie, 

Paryżu i Bolonii, a później 
 

 
prawdopodobnie przebywał na dworze bpa warm. Jana z 

Miśni. 

 
 

Papieską prowizję na kanonię warm. zwolnioną po W. 

Hartlibie otrzymał 20 XI 1371 i odtąd rezydował przy 

katedrze we Fromborku. Kustoszem został wprawdzie już 

na początku 1387 (po A. Ergestenie), ale jeszcze w 1389 

toczył spór o tę prebendę z J. Pomeranusem. 

 
 

 
Zm. 23 I 1405 i pochowany został w katedrze, gdzie do 

dzisiaj zachowała się jego płyta nagrobna. 

 

T. Borawska, s. 260 

Tilo von Glogow (Theodoricus, Tyloni de Glogouia) 
 

 
Duchowny był najpewniej potomkiem śląskich osadników 

z Głogowa, którzy przybyli do Prus. 

 
 

Studiował aż na trzech uniwersytetach. Odwiedził Oxford, 

Paryż i Bolonię. Zgłębiał tam sztuki wyzwolone i 

medycynę. 

Czasowo związany był być może z bpem warmińskim 

Johannem von Meissen, należąc do jego bliskiego 

otoczenia. 

Prowizję na kanonię we Fromborku zdobył 20 XI 1371. Po 

kilkunastu latach w 1387 został nawet wybrany 

kustoszem, tocząc jednak do 1389 spór o tę godność z 

Johannem Pomeranusem. W następnych latach jako 

kustosz poświadczony był w licznych dokumentach 

dowodnie do 19 VIII 1404. Prowizję na kanonię 

wrocławską zdobył 17 II 1371. 

Zmarł 23 I 1405. Spoczął w katedrze fromborskiej, gdzie 

do dzisiaj znajduje się jego płyta nagrobna. 

 
 

R. Krajniak, s. 449 
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Ulrici Jan 
 

 
Pochodził z Prus. 

 
 
 
 

Studiował w Rostocku sztuki wyzwolone (1437), a od 

1441 prawo w Bolonii, gdzie też od 6 I 1444 był 

prokuratorem nacji niemieckiej. 

 
 

Miał kanonię i małą prebendę warm., ale nie wiadomo 

kto był jego protektorem (prawdopodobnie Zakon). 

 
 

 
Zm. młodo między 15 VIII a 2 IX 1444. 

 

 
T.Borawska,s.263 

 

 
Unru Jan 

 

 
Prowadził z J. Winkelerem zwycięski spór o kanonię we 

Fromborku po zgonie G. Kaiphi (zm. 1382) i po raz 

pierwszy w źródłach warm. pojawił się w 1384. 

 

Rezydował przy katedrze i 

zm. zapewne przed 1392. 

 

T.Borawska, s. 263 

Johann Ulrici (Vlryci) 
 

 
T. Borawska zakładała pierwotnie dość ogólnie, że 

pochodził z Prus. W jednym ze swoich artykułów 

przypisała jednak duchownemu gdańskie pochodzenie. 

W czerwcu 1437 za rektoratu Nikolausa Wentorpa 

rozpoczął studia na uniwersytecie w Rostocku. Od 1441 

studiował natomiast prawo w Bolonii, od 6 I 1444 będąc 

nawet prokuratorem nacji niemieckiej. 

Posiadał kanonię i małą prebendę warmińską. Przyjmuje 

się, że w staraniach o kanonię warmińską wspierały go 

władze zakonu niemieckiego. 

 
 

Zmarł między 15 VIII a 2 IX 1444 niewątpliwie w młodym 

wieku. 

R.Krajniak, s. 343 
 

 
Johann Unru (Unrow) 

 

 
Prowizję na kanonię warmińską uzyskał po śmierci 

Gottfrieda Kaipiego. O wakujące miejsce w kapitule 

spierał się jednak z Johannem Winkelerem. Z rywalizacji 

wyszedł zwycięsko i z cała (!) pewnością pełnoprawnym 

członkiem kapituły warmińskiej mienił się już w 1384. 

Zmarł niewątpliwie przed 22 X 1392. 
 

 
R.Krajniak, s. 343– Nie mamy pewności skąd pochodził. 

Nazwisko to występuje jednak z całą pewnością wśród 

XV-wiecznego mieszczaństwa elbląskiego. 



 87 

Vischow (Fischau, Wichou) Michał 
 

 
W l. 1363-1365 studiował w Paryżu, gdzie zdobył licencjat 

prawa kanonicznego i był prokuratorem nacji angielskiej 

oraz rektorem. 

 
 

 
Członkiem kapituły warm. został na mocy prowizji 

papieskiej z 20 XI 1364. Po śmierci H. Höfena został 

również dziekanem, ale po raz pierwszy z tym tytułem 

pojawił się w źródłach na początku 1372. 

Zaangażowany był wówczas w spór graniczny bpa J. 

Stryprocka z Zakonem i prowadził rozmowy z Krzyżakami 

najpierw w Pasłęku (28 II 1372), a następnie uczestniczył 

w procesie sądowym w Pradze (15 IV 1372). Przyczynił się 

wówczas w dużym stopniu do załagodzenia konfliktu i 

podpisania 28 VII 1374 przez zwaśnione strony ugody, 

 

a Grzegorz XI potwierdzając 16 II 1375 ten układ 

mianował V. swoim kapelanem tytularnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po śmierci prepozyta H. Susse (13 I1387) przejął jego 

prałaturę. 

 

Zm. 25 IX 1388. 

T.Borawska, s.265 

Michael Vischow (Fischau, Wichou) 
 

 
Był wykształcony. Dowodnie od 1363 do 1365 studiował 

na uniwersytecie w Paryżu. Tam został licencjatem prawa 

kanonicznego a także pełnił funkcję prokuratora nacji 

angielskiej i rektora. Jako magister i licencjat dekretów 

onotowany (!) został w 1375. 

Prowizję na kanonię warmińską zdobył 20 XI 1364. W 

związku ze śmiercią Hermanna Höfena powierzono mu 

prałaturę dziekana warmińskiego, z którą to godnością 

odnotowywany był dowodnie od 1372. 

W tym właśnie roku, w lutym, pertraktował z Krzyżakami 

w Pasłęku w związku ze sporem granicznym, a dwa 

miesiące później, 15 IV w procesie w Pradze. W tym 

samym roku w związku ze wspomnianym sporem 

poświadczony został jeszcze na początku października. W 

wydarzeniach tych odegrał z pewnością jakąś rolę, a całą 

sprawę zakończyła ugoda podpisana 28 VII 1374, którą 

rok później [16 II 1375] potwierdził papież Grzegorz XI [i] 

mianował go swoim kapelanem tytularnym. Ten sam 

papież rok wcześniej, mianował [go] egzekutorem bulli 

mocą której kanonię wraz z prebendą we Fromborku 

miał uzyskać Johann Böck. Jako dziekan poświadczony 

był także 29 VIII 1380, gdy wraz z kapitułą wznawiał 

dokument bpa Hermanna z 4 IX 1345. 18 XI 1381 wraz z 

prepozytem Heinrichem Susse i resztą kapituły nadawał 

braciom von Machwitz dobra w Kierpajnach. 

Kapitulną karierę zakończył jako prepozyt, zastępując na 

tej godności w 1387 zmarłego Heinricha Susse. 

 

Zmarł 25 IX 1388. 

R.Krajniak, s.390 
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Volquinus Volklin (Volkwinus, Volquinus) 

 
Od 10 VII 1289 był kustoszem kapituły we Fromborku i 

 
Po raz pierwszy w składzie warmińskiej kapituły 

godność tę sprawował jeszcze 23 VII 1290. Przed 14 III katedralnej poświadczony został 10 VII 1289, od razu jako 

1297 prałaturę odstąpił Henrykowi kanonikowi warm. i kustosz. Prałaturę tę posiadał jeszcze na pewno 23 VII 

równocześnie proboszczowi elbląskiemu, a sam został roku następnego. Warto zauważyć, że był pierwszym 

scholastykiem. Dokładnie dwa miesiące później tytułował odnotowanym w źródłach kustoszem warm. 14 III 1297 

się również proboszczem włocławskim. był już kapitulnym scholastykiem, a jego kustodię przejął 

 kanonik warmiński i pleban elbląski Heinrich. W 

 wystawionym w Braniewie 14 V 1297 dokumencie 

 biskupim poświadczony został jako kanonik i „plebanus in 

 Leslauia” (we Włocławku?). 

 
Zmarł ok. 1305 bądź najpóźniej przed 14 V 1308, tego 

 
Zmarł być może już ok. 1305, a na pewno przed 14 V 

dnia bowiem scholastykiem warm. był już Bertold 1308, gdy na scholasterii, którą dotąd posiadał, widzimy 

Schönau. jego następcę. 

T. Borawska, s. 267 R. Krajniak, s.450-451 

 
Vorderen Peregryn (Pilgrimus de Vorden) 

 

Peregrinus Vorderen (de Vorden, de Vorderen) 

 

Pochodził z Verden k. Hannoweru. Po elekcji T. Damerau 
na bpa dorpackiego (1379) 

 
procesował się z J. Lichtenauem o kanonię 

i dużą prebendę warm., ale musiał ustąpić swojemu 
konkurentowi. Być może należał do ludzi bliskich bpa T. 
Dameraua, skoro od 1391 miał kanonię dorpacką. 

 

 
Żył jeszcze w 1397. 

 

 
T.Borawska, s. 267 

 
Pochodził z Rzeszy, z Verden niedaleko Hannoweru. Starał 

się wejść do grona członków kapituły warmińskiej w 

miejsce zwolnione po Dietrichu Damerau, który został 

biskupem w Dorpacie. Spierał się jednak o kanonię z 

Johannem Lichtenauem i wyszedł z tego starcia 

przegrany. O jego staraniach o prebendę warm. 

informuje źródło z 31 X 1392. Karierę kontynuował w 

Inflantach od 1391 będąc kanonikiem dorpackim. Jako 

członek kapituły w Dorpacie poświadczony został 18 X 

1393. Z dokumentu tego dowiadujemy się o jego 

rezygnacji ze starań o wejście do kapituły we 

Fromborku. 

 R.Krajniak, s. 515 
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Wargel Jan 
 

 
Prawdopodobnie był synem pruskiego rycerza Jana. 

 

 
W semestrze letnim 1434 rozpoczął studia 

w Wiedniu i jako miejsce swego pochodzenia podał 

wówczas Jeziorany. 

Później został sługą Zakonu i w jego imieniu posłował 

często do prokuratora generalnego w Rzymie. Nie bez 

poparcia w. mistrza otrzymał 14 VI 1447 prowizję 

Mikołaja V na kanonię warm. oraz dużą prebendę. Nie 

wiadomo, czy został przyjęty do kapituły we Fromborku, 

skoro w 1449 tytułował się tylko proboszczem w 

Kętrzynie. 
 

 
T.Borawska, s. 268 

Johann Wargel 
 

 
Pochodził z Jezioran i najpewniej był synem pruskiego 

rycerza Johanna. 

W 1434 studiował w Wiedniu, 
 
 
 
 

a następnie wstąpił na służbę do Zakonu. Prowizję na 

kanonię i dużą prebendę warmińską zdobył 14 VI 1447 

dzięki poparciu wielkiego mistrza. Nigdy nie tytułował się 

jednak kanonikiem więc najpewniej nie został przyjęty do 

składu kapituły. Dwa lata później w 1449 odnotowany 

został tylko jako pleban w Kętrzynie. Posiadanie tego 

beneficjum plebańskiego, wskazuje, że był członkiem 

zakonu niemieckiego, gdyż pleban w Rastenburgu 

(Kętrzynie), znalazł się w datowanym na ok. 1448-1450 

spisie członków konwentu malborskiego. 

Krajniak, s. 503 
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Wetterheim (Wertheheim, Wetterheyn) Konrad 
 

 
Pochodził z diecezji warm. 

 

 
Do kapituły we Fromborku wszedł już 2 IV 1391, a 

potwierdzenie papieskie na średnią prebendę otrzymał 4 

VI 1392. 

 
 

Wygrał wówczas proces z Henrykiem Freudenbergiem o 

probostwo w Melzaku (Pieniężnie), ale 7 V 1395 obie te 

godności zamienił z B. Buselbeynem na dużą kanonię 

fromborską. 

 
 

 
W l. 1408-1413 był studentem prawa kanonicznego w 

Pradze i tam w 1412 wybrany rektorem. 

 
 

Miał kanonię przy kolegiacie Świętego Krzyża we 

Wrocławiu. Równocześnie pozostawał na służbie Zakonu i 

był rzecznikiem jego interesów na dworze czeskiego króla 

Wacława oraz w czasie rokowań z Polakami w Budzie 

(1412). Przebywał także na Śląsku, gdzie 17 III 1419 bp 

wrocławski wystawił dla niego kredencje. 

Zm. przed 23 X 1420. 

 

T. Borawska, s. 272-273 

Konrad Wetterheim (Wetesheim, Wetterheyn) 
 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej. 

 

 
Członkiem kapituły warmińskiej został 2 IV 1391. 4 VI 

1392 posiadał kanonię i średnią prebendę, a także 

ekspektatywę na inną, najpewniej większą prebendę we 

Fromborku. 

4 VI 1392 po rezygnacji Heinricha Freudenberga, z którym 

wcześniej prowadził spór, został plebanem kościoła 

parafialnego w Pieniężnie (diecezja warmińska). Trzy lata 

później 7 V 1395 oddał parafię w Pieniężnie i średnią 

prebendę warmińską Bertoldowi Buselbeynowi, 

przejmując jego kanonię i prebendę. 

Studia uniwersyteckie podjął dopiero w 1408. Do 1413 

studiował w Pradze prawo kanoniczne, będąc w 1412 

nawet rektorem. W następnych latach poświadczany był 

jako kanonik przy wrocławskiej kolegiacie św. Krzyża. 

Współpracował z władzami zakonu niemieckiego 

reprezentując ich na dworze króla czeskiego Wacława 

oraz w czasie rokowań w 1412 r. Budzie. 

Na Śląsku przebywał z pewnością jeszcze w marcu 1419. 
 

 
Nie żył już 23 X 1420. 

 

 
R. Krajniak, s. 377 
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Wilhelm 
 

 
Prawdopodobnie identyczny z dziekanem 

 

z Durens k. Brna, który 21 VI 1279 znajdował się w 

otoczeniu bpa warm. H. Fleminga. 

 
 

Najpewniej należał już wówczas do kapituły warm. i do 

Prus przyjechał w orszaku bpa Fleminga. Jeszcze 14 VII 

1282 był w Elblągu i wówczas wystąpił jedyny raz z 

tytułem kanonika warm. Mógł niebawem umrzeć lub 

wrócić na Morawy. 

T. Borawska, s. 277 

Wilhelm (Wilhelmus) 
 

 
Pochodził najpewniej z Moraw. W literaturze utożsamia 

się go z dziekanem z Durens koło Brna. Jako taki miał 

znajdować się w otoczeniu bpa warmińskiego Heinricha 

Fleminga 21 VI 1279. 

Kanonikiem warmińskim był już najpewniej 21 VI 1279. 

Ostatni raz wystąpił w źródłach 14 VII 1282. Jak zakłada T. 

Borawska w niedługim czasie najpewniej zmarł lub wrócił 

na Morawy. 

 

R.Krajniak, s. 465-466 
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Winkeler Jan 
 

 
Ur. ok. 1370, pochodził z Lessen (Łasin) w diecezji 

pomezańskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

w 1398 tytułował się magistrem sztuk wyzwolonych oraz 

profesorem teologii (może w Pradze?). 

 

Miał probostwo w Salmii [Szalmii-błąd!] k. Braniewa, ale 

w 1397 zamienił je na parafię w Pasłęku w diecezji 

pomezańskiej. 

 

Pierwsze starania o członkostwo kapituły warm. podjął w 

1382 i 26 X 1398 zdobył kolejną prowizję papieską, ale nie 

zdołał wyegzekwować swoich praw. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po ukończeniu studiów ze stopniem doktora dekretów 

został członkiem zakonu krzyżackiego i w 1427 

kanclerzem w. mistrza Pawła Russdorfa. Jemu też 

zawdzięczał swój wybór na bpa pomezańskiego w 1428. 

Zm. 12 V 1440. 

T.Borawska, s.277 

Johann Winkeler (Winkeler, Winkeleri, Wynkeler) 
 

 
Duchowny urodził się ok. 1370 i pochodził z 

Łasina w diecezji pomezańskiej, choć jego rodzina z 

pewnością przed 1420 mieszkała już w Nowym Mieście 

Elblągu. Jego bratem był Michael, żonaty z Dorotheą, z 

którą miał syna Nikolausa, którego Johann określał w 

źródle dość ogólnie krewnym (cognatus). Określany był 

jako kleryk diecezji warmińskiej. 

Wilhelm był osobą bardzo dobrze wykształconą. Posiadał 

magisterium sztuk wyzwolonych i doktorat dekretów. 

Tytułował się również profesorem teologii. 

Był plebanem kościoła parafialnego w Szalmii koło 

Braniewa, ale beneficjum to w 1397 zamienił na kościół 

parafialny w Pasłęku w diecezji pomezańskiej. 

 

Pierwszą prowizję na kanonię w kapitule warmińskiej 

zdobył w 1382. O prowadzonym przez niego niegdyś 

sporze o kanonię po zmarłym Gottfriedzie Kaiphim 

wspomina jeszcze dokument z 22 X 1392. Kolejną 

prowizję na kanonię warm. Johann uzyskał 26 X 1398 

będąc już wówczas plebanem w Pasłęku. Nie został z 

pewnością członkiem kapituły. Był poza tym jednym z 

założycieli bractwa NMP w Nowym Mieście Elblągu. 

Po odbytych studiach wstąpił do zakonu niemieckiego i w 

1427 poświadczony został jako kanclerz wielkiego mistrza 

Paula von Russdorf. Niewątpliwie dzięki poparciu władz 

Zakonu, został w 1428 wybrany biskupem pomezańskim. 

Zm. 12 V 1440. 

R. Krajniak, s. 504-505 
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Woina (Wonne) Henryk 
 

 
Pochodził z diecezji pomezańskiej. Prawdopodobnie 

przebywał w Awinionie, gdzie 28 IV 1363 starał się 

bezskutecznie o probostwo w Dienheim k. Oppenheim 

(diecezja wormacka), ale 23 VIII 1363 otrzymał prowizję 

papieską na parafię Nieder-Mendig k. Koblencji (diecezja 

trewirska). 

W 1367 pełnił obowiązki prokuratora krzyżackiego. W l. 

1370-1377 był proboszczem w Ornecie i 7 III 1371 zdobył 

prowizję na kanonię warm. Nie wiadomo jednak, czy 

został członkiem kapituły, ponieważ w 1377 występował 

tylko z tytułem proboszcza orneckiego. Ranił wówczas 

śmiertelnie przebywającego w Ornecie księdza Henryka 

Gotza i dlatego został pozbawiony swego beneficjum na 

rzecz Mikołaja z Rogiedli. 

 
 

 
Nie wykluczone, iż wrócił po śmierci tego ostatniego na 

parafię w Ornecie, skoro kolejny proboszcz Fryderyk Jan 

miał być według brzmienia papieskiej prowizji z 3 XII 1396 

następcą Woiny. 

W. zm. przed 3 XII 1390. 
 

 
T.Borawska, s. 279 

Heinrich Woina (de Wonna, Wonne, Wunna) 
 

 
Pochodził z diecezji pomezańskiej i pierwszy raz pojawił 

się w źródłach już 28 IV 1363 gdy finalnie bezskutecznie 

starał się o parafię w Dienheim niedaleko Oppenheim w 

diecezji wormackiej. Jeszcze w tym samym roku 23 VIII 

uzyskał prowizję na parafię w Nieder -Mendig k. Koblencji 

w diecezji trewirskiej. 

Następnie w 1367 poświadczony był jako prokurator 

krzyżacki. Prowizję na kanonię warmińską uzyskał 7 III 

1371. Chyba nie wszedł jednak w jej posiadanie skoro w 

następnych latach nazywany był jedynie plebanem w 

Ornecie. Tym był dowodnie w latach 1370-1377. W 1377 

w związku ze śmiertelnym ranieniem duchownego 

Heinricha Gotza, który przebywał wówczas w Ornecie, 

pozbawiony został tamtejszej parafii. Zastąpił go wówczas 

Nikolaus von Rogettel, który zmarł między 1387a 1390. 

 
 

Nie wykluczone, że wówczas Heinrich wrócił na parafię, 

skoro zgodnie z treścią papieskiej prowizji z 3 XII 1396 

duchowny Fryderyk Jan miał być następcą właśnie 

Heinricha. 

Według T. Borawskiej duchowny zmarł jednak przed 3 XII 

1390. 

R. Krajniak, s. 486 – data śmierci Mikołaja z Rogiedli 

przejęta została z biogramu TB, s.168. 
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Wolkau Marek 

Wywodził się ze szlachty pomorskiej. Był spokrewniony z 

kanonikiem warm. K. Cegenbergiem, z którym też wiosną 

1441 wpisał się na uniwersytet w Lipsku. W 1444 został 

bakałarzem sztuk wyzwolonych. 

 

Od 1449 był pisarzem w kurii rzymskiej i związał się bliżej 

z przyszłym bpem warm. M.Tungenem. 

Pierwsze zabiegi o przyjęcie do kapituły warm. podjął w 

1451, ale dopiero druga prowizja papieska z 24 XI 1458 

zapewniła mu kanonię we Fromborku. Prawdopodobnie 

pozostał jeszcze w Rzymie przez kilka lat, skoro w 

źródłach warm. pojawił się dopiero w kwietniu 1465. 

Po śmierci P. Legendorfa zrazu oddał swój głos na 

Tungena (10 VIII 1467), ale później (1 XII 1467) poparł 

kandydata królewskiego Wincentego Kiełbasę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 1472 przebywał w kurii rzymskiej i zdobył tam 

prałaturę prepozyta (po rezygnacji z niej A. Dattelna). 
 
 

Jeszcze przed 1 X 1472 powrócił na Warmię i 24 VI 1473 

wziął udział w zjeździe stanów pruskich. 
 

Zm. po 8 VI 1475. Swój księgozbiór zapisał bibliotece 

katedralnej we Fromborku. 

T.Borawska, s. 282 

Marcus Wolkau (de Walka, de Wolkovo, de Wolkow) 

Należał do stanu szlacheckiego. Jego rodzina pochodziła z 

Pomorza. Jego krewnym był inny kanonik warm. 

Christoph Cegenberg. W 1441 immatrykulował się na 

uniwersytecie lipskim. Razem z nim naukę podjął tam 

wówczas jego krewniak Christoph Cegenberg, a także 

późniejszy bp warm. Paul Legendorf. Po trzech latach 

nauki osiągnął bakalaureat sztuk. 

Czasowo związany był z kurią rzymską, gdzie jako pisarz 

poświadczany był od 1449. Tam poznał późniejszego bpa 

warmińskiego Nikolausa Tungena, z którym później 

współpracował. Po raz pierwszy prowizję na kanonię 

warm. zdobył w 1451. Nie była ona jednak z pewnością 

skuteczna skoro 24 XI 1458 otrzymał drugą. 

Do Fromborka nie przyjechał zdaje się od razu, gdyż 

dowodnie po raz pierwszy na Warmii odnotowany został 

w kwietniu 1465. 30 VIII tr. wzmiankowany został w 
testamencie prepozyta Arnolda Klundera. Co ciekawe, 

już jako prepozyt pojawił się 13 IX 1466 na zjeździe 

stanów w Toruniu. Brał udział w wyborach biskupich po 

śmierci P. Legendorfa oddając swój głos na poznanego 

jeszcze w Rzymie N. Tungena. Po kilku miesiącach wsparł 

jednak W. Kiełbasę, który był kandydatem na biskupstwo 

forsowanym przez króla polskiego. Jako zwolennik 

Kiełbasy poświadczony został 20 V 1469 wśród innych 

popierających kandydata królewskiego kanoników, 

którzy za utrudnianie przejęcia przez N.Tungena 

biskupstwa warm. mieli zostać przez papieża ukarani. 

Wcześniej jako kanonik odnotowany został 20 XI 1467, 

gdy w związku ze skierowaną przez siebie do papieża 

supliką otrzymał prowizję na prepozyturę warm., która 

zawakować miała w związku z rezygnacją 

dotychczasowego zwierzchnika kapituły Arnolda Klundera 

(=Dattelna). Z innych źródeł wiemy jednak, że do 

rzeczywistej rezygnacji dojść miało kilka lat później i 

dopiero wówczas, w 1472 przebywając w Rzymie, miał 

Marcus uzyskać prowizję na zwolnioną przez Klundera 

prepozyturę. Jeszcze w 1472 ponownie był w Prusach. 3 X 

odnotowany został w Elblągu jako prepozyt. W VI 1473 

uczestniczył w zjeździe stanów pruskich. 

Umarł z pewnością po 8 VI 1475. Uzbierał pewien 

księgozbiór, który zapisał bibliotece przy katedrze warm. 
Jeden z należących do niego rękopisów przechowywany 

jest obecnie w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej w 
Uppsali.[wg T.Borawska, Katalog] 

R. Krajniak, s. 385-386. 
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Wolkelini (Wolwelini, de Sandomir) Mikołaj 
 
 

 
Urodzony zapewne w Braniewie, był synem przybysza z 

Sandomierza. 

Posiadał stopień magistra sztuk wyzwolonych. 
 

 
Nie wiadomo, kiedy został członkiem kapituły warm., ale 

w l. 1337-1339 pod nieobecność ordynariusza Hermana z 

Pragi, pełnił już ważne obowiązki administracyjne („vices- 

gerens”) na terenie biskupstwa. Był też proboszczem w 

Brodnicy (1337-1343) oraz wiceplebanem w Braniewie 

(1344-1345). 

 
 

 
Kantorem został w 1340 i prałaturę tę posiadał jeszcze 

14 VIII 1352. 

 
 
 
 
 

Zm. niebawem, skoro jego następca kantor T. Slusow 

pojawił się w źródłach 18 III 1353. 

 
 
 
 
 

T.Borawska, s. 283 

Nikolaus Wolkelini (Wolwelini, de Brunsberg, de 

Sandomir, de Sandymeria) 

 
Pochodził z diecezji warmińskiej, z Braniewa, choć jego 

rodzina przybyła do Prus z Sandomierza. 

Tytułował się magistrem. Zalicza się go do grona 

najstarszych studentów pochodzących z Prus. 

Kanonikiem warmińskim i administratorem był już z 

pewnością 12 VII 1337. Mamy tu do czynienia z funkcją 

administratora biskupstwa, co zdaje się potwierdzać 

dokumenty z 5 II 1338, gdy określony został jako „gerens 

vices” bpa warm. i 25 VI 1339 gdy w źródle zapisany 

został jako administrator w Braniewie. W l. 1337-1343 

był plebanem w Brodnicy (diecezja chełm.), a w l. 1344- 

1345 wiceplebanem w Braniewie. 

Dowodnie w 1340 objął urząd kantora warmińskiego i w 

tej roli po raz pierwszy odnotowany został we Fromborku 

1 kwietnia. Z godnością tą poświadczany był do 14 VIII 

1352, a jego następca na kantorii Tylo von Slusow 

odnotowany został po raz pierwszy 18 III 1353. 

Nie żył z pewnością już 22 X 1356, ale przypuszcza się, że 

być może zmarł już w 1352. Interesował się najpewniej 

sztuką. W 1343 zapisał brodnickiej farze w testamencie 

srebrny krucyfiks z relikwią Krzyża Św., a także 

monstrancję i obrazy. 

R. Krajniak, s. 413-414 – dodane wyjaśnienia o błędnym 

utożsamianiu Wolkeliniego z Nikolausem de Legnicz 

(= Nikolaus Pollex) są zbędne, ponieważ sprostowała 

to już T. Borawska, s. 193-194 (zob. biogram Pollex 

Mikołaj). 
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Woyenam (Woyenan) Jakub 
 

 
Pochodził z diecezji włocławskiej i miał parafię w 

Komorsku Wielkim k. Świecia. 

Był kapelanem bpa włocławskiego Macieja i w jego 

sprawach przebywał od 1359 w Awinionie, gdzie 

 

 

15 V 1359 otrzymał prowizję na kanonię warm. (wakującą 

po śmierci Mikołaja z Zalewa). Z powodu procesu o tę 

prebendę z G. Paslockiem pozostał w Awinionie. 

 
 

Dodatkowo 29 VII 1359 zdobył prowizję papieską na 

kanonię włocławską. 

 
 

Żył jeszcze 3 I 1360, ale zm. przed 6 I 1361, tego dnia 

bowiem sporną kanonię otrzymał J. Essen. 

 
 

T. Borawska, s.285 

Jakob Woyenam (Woyenan, Woyenani) 
 

 
Duchowny pochodził z diecezji włocławskiej i jako kleryk 

tamtejszej diecezji poświadczony był w źródłach. 

Działał głównie na obszarze tego biskupstwa jako pleban 

kościoła parafialnego w Komorsku Wielkim i kapelan bpa 

włocławskiego Macieja. 

Prowizję na kanonię warmińską uzyskał 15 V 1359. 

Członkiem kapituły zdaje się nigdy jednak nie został 

procesując się o kanonię aż do śmierci z Gerhardem 

Paslockiem. 

29 VII 1359 uzyskał również prowizję na kanonię 

włocławską. 

 
 

Zmarł przed 6 I 1361, kiedy wakującą po nim prowizję 

przejął Johann Essen. 

 

R. Krajniak, s. 493 
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Zanau Jan 

Pochodził z Gdańska. 

Od 1461 studiował w Lipsku i w 1462 został bakałarzem, 

a w 1466 magistrem sztuk wyzwolonych. 

 

 

 
Miał parafię w Lidzbarku, którą w 1486 zamienił na 

probostwo reszelskie. 

W skład kapituły wszedł prawdopodobnie ok. 1466, ale 

przy katedrze fromborskiej zaczął rezydować dopiero od 

1476. 

Pełnił później wiele funkcji, m.in. był administratorem 

dóbr kapitulnych w Olsztynie (1479, 1487-1489), 

kanclerzem (1483,1494), zarządcą testamentów (1483- 

1484) oraz konserwatorem wikariuszy katedralnych 

(1495). 

 

Brał udział w zawieraniu przez M. Tungena układu z 

Zakonem (30 XI 1476), a w 1479 towarzyszył bpowi w 

jego podróży do Piotrkowa, gdzie 15 lipca doszło do 

podpisania traktatu kończącego konflikt Tungena z 

królem polskim. 

 

Uczestniczył także w obradach stanów pruskich w Elblągu 

(11-12 XII 1485, 25 XI 1495- powinno być 1493) i Tczewie 

(1-4 I 1492) oraz na życzenie Ł. Watzenrodego prowadził 

rozmowy z Krzyżakami (2-3 XII 1493). 

Zm. 26 VIII 1495 i pochowany został w katedrze, gdzie 

zachowała się jego płyta nagrobna. 

 

T.Borawska, s. 290 

Johann Zanau (Czanow) 

Pochodził z Gdańska. 

Studiował na uniwersytecie w Lipsku, gdzie po raz 

pierwszy poświadczony został w 1461. Rok później 

tytułował się już bakałarzem, a w 1466 magistrem sztuk 

wyzwolonych. 

Był plebanem kościoła parafialnego Lidzbarku, jednak w 

1486 zamienił to beneficjum na parafię w Reszlu. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że członkiem 

kapituły został ok. 1466. Rezydować zaczął na stałe 

jednak dopiero od 1476. 

Dowodnie w 1479 oraz w l. 1487-1489 poświadczany jako 

administrator dóbr kapitulnych w Olsztynie. W 1483 i 

1494 wystąpił w źródłach jako kanclerz. W latach 1483- 

1484 zarządca testamentów, a w 1495 konserwator 

wikariuszy katedralnych. Współpracował aktywnie z 

kolejnymi biskupami warmińskimi. 

30 XI 1476 uczestniczył w zawarciu układu przez bpa N. 

Tungena z władzami zakonu niemieckiego. Z tym samym 

bpem w 1479 udał się do Piotrkowa, gdzie podpisano 

traktat kończący spór biskupa warmińskiego z królem 

polskim. 

 

W 1485, 1492 i 1495 (powtarza mój błąd!) brał udział w 

zjazdach stanów pruskich, a w 1493 w imieniu bpa Lucasa 

Watzenrodego pertraktował z władzami zakonnymi. 

 

Umarł 26 VIII 1495 we Fromborku i w tamtejszej 

katedrze został pochowany. Do dziś zachowała się jego 

płyta nagrobna. 

R.Krajniak, s. 346 
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Zeleschitz (Zeleschiez) Peregryn 

Pochodził z diecezji chełmińskiej i 
 

w l. 1358-1359 kształcił się na uniwersytecie paryskim, 

gdzie uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych. 

 

 

 

 
 

Później został kapelanem przy kościele 

św. Benedykta w Paryżu oraz domownikiem króla 

francuskiego Karola i właśnie dzięki jego protekcji 

otrzymał 8 VI 1359 prowizję papieską na kanonię warm. 

 

 

 

 

 

Nie wiemy jednak, czy rezydował na wzgórzu 

katedralnym we Fromborku. 

T.Borawska, s. 292 

Peregrinus Zeleschitz (Zeleschiez) 

Duchowny pochodził z diecezji chełmińskiej. 
 

Był bardzo dobrze wykształcony. Od 1358 do 1359 

poświadczany był jako student na uniwersytecie w 

Paryżu. [Tam też] miał być w l. 1359-1360 wykładowcą 

astronomii (wg T.Borawska, Kapituła warmińska). Później 

tytułował się magistrem. 

W Paryżu zdobył również swoje pierwsze znane 

beneficjum kościelne, kapelanię przy kościele św. 

Benedykta. Był również familiarisem króla francuskiego 

Karola i to właśnie dzięki jego poparciu zdobył 8 VI 1359 

prowizję na kanonię warmińską. Ten sam monarcha 

mianował go również swoim astrologiem (wg T.Borawska, 

Kapituła warmińska). 

W źródłach nie zachował się niestety żaden ślad 

świadczący o tym, że kiedykolwiek znalazł się w gronie 

członków kapituły. 

R.Krajniak, s.515-516 
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