
Św. Albert Wielki ur. 1193/1205? w Lauingen (obecnie Niemcy), zm. 15 

listopada 1280 w Kolonii. Nie wiadomo nic pewnego co do tego, gdzie pobierał 

pierwsze nauki – prawdopodobnie w domu rodzinnym lub pobliskiej szkole. 

Wyższe nauki pobierał najpierw w Padwie, gdzie zapoznał się z pismami 

Arystotelesa. Wstąpił do zakonu dominikanów (1223), a nasępnie studiował 

teologię (prawdopodobnie w Bolonii i w innych miastach). Od 1233 nauczał w 

Kolonii,gdzie wcześniej odbywał nowicjat i przyjął święcenia kapłańskie, 

Ratyzbonie, Fryburgu, Strasburgu i Hildesheim. W 1245 roku władze zakonu 

poleciły mu przenieść się z Kolonii do Paryża , gdzie otrzymał tytuł doktora 

teologii i przez pewien czas z wielkim powodzeniem nauczał. W 1256, wraz ze 

św. Bonawenturą, odbył podróż do Rzymu. W 1257 powrócił do Kolonii, by móc 

w pełni poświęcić się studiom i nauczaniu.  

 

Mikołaj z Kuzy ur. w 1401 w Kues, zm. 11 sierpnia 1464 w Todi (obecnie 

Włochy). Pierwsze potwierdzone informacje na temat jego edukacji dotyczą 

uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie studiował sztuki wyzwolone. Następnie, w 

latach 1418-1423, studiował na Uniwersytecie Padewskim, sławnym w XV w. 

przede wszystkim dzięki uprawianym tam badaniom matematycznym, 

medycznym i prawniczym. W 1423 roku Mikołaj uzyskał w Padwie tytuł doktora 

prawa kanonicznego. Jego zainteresowania obejmowały także astronomię, 

medycynę i matematykę. Od kwietnia 1425 Mikołaj krótko studiował na 

uniwersytecie w Kolonii filozofię i teologię. W 1438 roku papież Eugeniusz IV 

wysłał Mikołaja z Kuzy w charakterze legata do Konstantynopola. 

 

Św. Tomasz z Akwinu ur. ok. 1225 w Roccasecca w Królestwie Neapolu, zm. 7 

marca 1274. Jego wuj był opatem benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino, 

gdzie Tomasz od 5 do 14 roku życia pobierał nauki. Od 1239 studiował sztuki 

wyzwolone na uniwersytecie w Neapolu, ale po pięciu latach porzucił zakon 

benedyktynów i przyłączył się do dominikanów. W 1245 udał się na studia do 

Paryża. Następnie (w 1248) udał się na dalsze studia do Kolonii, gdzie był 

uczniem Alberta Wielkiego. Tam uzyskał stopień bakałarza. Między 1261 a 1265 

Tomasz przebywał w Orvieto jako nauczyciel w szkole dominikańskiej. W 1265 

udał się do Rzymu, by nauczać w tamtejszej szkole dominikańskiej. Jesienią 1268 

wrócił do Paryża. 

 

William Ockham ur. ok. 1285, zm. w Monachium 10 kwietnia 1347 albo 2 lata 

później podczas epidemii czarnej śmierci. W 1318 roku ukończył studia w 

Oksfordzie, a następnie pozostał tam jako wykładowca. W latach dwudziestych 

pracował na uniwersytecie w Awinionie, gdzie po oskarżeniu o herezję stanął 

przed sądem papieskim. Przed jego wyrokiem schronił się na dworze cesarskim. 
 

Na podstawie: wikipedia.pl   
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1193
http://pl.wikipedia.org/wiki/1205
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lauingen_(Donau)
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1280
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Padwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Corpus_Aristotelicum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Corpus_Aristotelicum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1233
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratyzbona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryburg_Bryzgowijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hildesheim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/1256
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Bonawentura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/1257
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernkastel-Kues
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1464
http://pl.wikipedia.org/wiki/Todi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Heidelbergu
http://pl.wikipedia.org/wiki/1418
http://pl.wikipedia.org/wiki/1423
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Padwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_kanoniczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Kolonii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Kolonii
http://pl.wikipedia.org/wiki/1438
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_IV
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantynopol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roccasecca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Neapolu
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1274
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monte_Cassino
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neapol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Wielki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bakalaureat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orvieto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/1285
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/1318
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Oksfordzki

