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KROSNER JAN z Krosna
(ur. 1589 r., zm. 13 II 1631 r.)

Jan Krosner, syn Jana, urodził się w Krośnie. Studia na Uniwersytecie Krakowskim 
rozpoczął w semestrze letnim 1606 r., uiszczając opłatę w wysokości 4 groszy. Ba-
kalaureat sztuk uzyskał w 1608 r., a magistrem został już rok później. W semestrze 
letnim 1610 r. wykładał na Wydziale Filozofi cznym Fizykę Jana Charpentiera. Za-
pewne równolegle studiował prawo. Około 1611 r. wyruszył na studia zagraniczne do 
Würzburga, w 1613 r. wpisał się do albumu nacji polskiej w Padwie.

W latach 1616–1620 pełnił funkcję dyrektora Kolegium Lubrańskiego w Pozna-
niu. Warunkiem jego wyjazdu z Krakowa było uzyskanie zapewnienia, iż po powro-
cie zostanie włączony do Kolegium Prawniczego. W 1620 r. wydał dwie rozprawy 
pro loco: Quaestio de transactionibus oraz Quaestio de iuramento confi rmatorio. Na 
ich podstawie został inkorporowany do Kolegium i uzyskał doktorat praw. Wyjechał 
następnie do Włoch. Po powrocie do Krakowa został w 1626 r. dziekanem Wydziału 
Prawa. Pełnił w kolegium następujące funkcje: prepozytem został w semestrze letnim 
1628 r., czterokrotnie był także radcą (1628/1629, 1629, 1629/1630 i 1630). Wykładał 
Instytucje Justyniana. Pełnił funkcję kustosza katedry krakowskiej.

Zmarł w Krakowie 13 lutego 1631 r. 
Jego epitafi um znajduje się w katedrze kra-
kowskiej.
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