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Marcin z Urzędowa 

 

- lekarz, botanik, syn Szymona, urodzony około 1500 roku, zmarł w 1573 roku 

- od 1517 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim (w 1521 roku został bakałarzem, w 1525 roku 

magistrem, w 1529 roku objął w opiekę Collegium Minus, a w 1532 roku był dziekanem) 

- przyjął święcenia kapłańskie, podróżował po Italii (Padwa), doskonalił się w lecznictwie i botanice,  

czytał dzieła starożytnych (Dioskorydesa i Pliniusza), po powrocie uzyskał stopień doktora medycyny 

- około 1542 roku był proboszczem w Urzędowie i Modliborzycach, w 1563 roku został kanonikiem katedry 

sandomierskiej, gdzie praktykował również jako lekarz (był także medykiem hetmana koronnego  

Jana Tarnowskiego, bywał na dworze Tęczyńskich w Kraśniku i Firlejów w Kocku) 

- w latach 1541-1553 stworzył swoje opus magnum (wydane drukiem w Krakowie w 1593 roku) 

 

Herbarz Polski, To iest o Przyrodzeniu Zioł Y  Drzew Rozmaitych, Y Inszych Rzeczy do Lekarztw Należących, 

Księgi Dwoje, Doctora Marcina Urzędowa, Kanonika niekiedy Sędomierskiego: y Iaśnie oświeconego Hrabie 

Pana, Pana Iana z Tarnowa, Kasztellana Krakowskiego, y Hetmana Wielkiego Koronnego, etc. Medyka. 
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 Dzieło składa się z dwóch ksiąg, z których pierwsza jest 

obszerniejsza i zatytułowana:  

O Przyrodzeniu Zioł Rozmaitych Księgi Pierwsze, Doktora Marcina. 

 W 470 rozdziałach autor omówił rośliny lecznicze zielne  

i drzewiaste w układzie alfabetycznym, poprzedzone rycinami  

z opisem ich właściwości, pochodzenia, zastosowania etc.  

 Na końcu znalazły się dwa indeksy: spis łacińskich nazw  

i wykaz chorób z sugerowanymi lekarstwami 

 Autor powoływał się na aż 54 lekarzy „starych” i filozofów 

„starych” (m.in. Hippokratesa, Galena, Awicenne)  

czy „nowych” uczonych (Albert Wielki, Piotr Krescensjusz) 

„...z miłości mey przeciw oyczyźnie y chęci przeciw narodowi memu 

dla dobrego ich y użytecznego, udałem się na to, abym ziółka 

wiernie z Greckiego y Łacińskiego ięzyka na polszczyznę wyłożył, 

mówię te, które są pospolite, w naszych krainach 

rosnące...Napisałem Księgę tę, abym wprzód oyczyźnie mey 

powinność przystoyną oddał, to co mi Bóg dać raczył...ludziom 

narodu Polskiego się przysłużył, a na podziękowanie y wdzięczność 

zarobił...”. 
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Dedykacja Gabrielowi Wojnie herbu 

Trąby (zm. 1615) 

 

sekretarzowi króla Stefana Batorego, 

pisarzowi litewskiemu, staroście 

mereckiemu, krasnosieleckiemu, 

bierzańskiemu i dyrwiańskiemy oraz 

podkanclerzemu  

Wielkiego Księstwa Litewskiego  

ogrody.tpnk.org.pl 



ogrody.tpnk.org.pl 5 

Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2020 r.) 

 


