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STANISŁAW Z RADOSZYC zwany Radoszycki 
(zm. 5 II 1588 r.)

Profesor Wydziału Prawa, dziekan Wydziału Filozofi cznego Stanisław z Radoszyc 
(Radoszycki), syn Jana, studia na Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął w seme-
strze letnim 1545 r. Po uzyskaniu magisterium sztuk prowadził zajęcia na Wydzia-
le Filozofi cznym, w ramach których zgodnie z planem w Liber diligentiarum miał 
komentować m.in. fi lozofi ę Alberta Wielkiego, Listy Cycerona, Rhetorica ad Herre-
nium, Dialektykę Jana Cezariusza, Listy Horacego, Eneidę Wergiliusza, a także fi lozo-
fi ę arystotelesowską. Równolegle z wykładami pełnił funkcję rektora Szkoły Panny 
Maryi (1559–1560). Zrezygnował z niej po inkorporacji 8 marca 1560 r. do Kolegium 
Mniejszego Wydziału Filozofi cznego, a na opróżnione stanowisko został instalowany 
Grzegorz z Sambora. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozofi cznego 
(1566, 1569, 1572), w 1573 r. został członkiem Kolegium Większego.

W zakresie prawa zdobył w 1572 r. 
bakalaureat i w 1577 r. – licencjat. Dnia 
21 października 1573 r. została mu po-
wierzona Katedra Novorum Iurium, 
wakująca po rezygnacji Marcina z Ra-
domska. Nastąpiło to z pogwałceniem 
reguły następstw na kolegiaturach, po-
nieważ pierwszeństwo przysługiwało 
Piotrowi Skotnickiemu, seniorowi bur-
sy. Stanisław z Radoszyc toczył spór ze 
Skotnickim przez kilka lat, ten bowiem 
jeszcze dwukrotnie (w 1574 i 1579 r.) 
bezskutecznie występował o przyzna-
nie katedry i jej uposażenia w postaci 
altarii św. Tomasza z Akwinu w kate-
drze krakowskiej. Sprawa była rozpo-
znawana także przez biskupa krakow-
skiego Franciszka Krasińskiego (1574).

Karta z Acta rectoralia uniwersytetu, 
wzmianka druga od góry dotyczy

Stanisława z Radoszyc (AUJ rkps 17, k. 13)



Stanisław z Radoszyc nie rozpraszał się aktywnością polityczną lub kościelną. 
Utrzymywał się z benefi cjów uniwersyteckich, choć nie wszystkie zabiegi o uzyskanie 
kolegiatur zakończyły się sukcesem. Dnia 16 marca 1569 r. objął probostwo kościoła 
Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Proszowicach. Bezskutecznie wniosko-
wał o probostwo w kościele św. Mikołaja oraz o probostwo w Kolegiacie Wszystkich 
Świętych (1579). Dnia 17 grudnia 1584 r. przegrał rywalizację z Piotrem z Górczyna 
o probostwo w Luborzycy. Zaproponowano mu je pół roku później po rezygnacji 
Piotra. Z instalacją związany był wymóg obrony doktoratu w ciągu trzech miesięcy, 
czego Stanisław nie dopełnił, choć jako proboszcz luborzycki występował na kar-
tach akt rektorskich w 1587 r. Do jego niepowodzeń zaliczyć należy unieważnienie 
7 grudnia 1579 r. wyboru na dziekana Wydziału Prawniczego wskutek sprzeciwu 
profesorów podnoszących, że nie był on doktorem prawa. Dnia 26 stycznia 1582 r. 
wraz z Marcinem z Biecza pozbawiony został prawa do obejmowania benefi cjów uni-
wersyteckich, dopóki nie podejmie studiów zmierzających do uzyskania doktoratu. 
Głośne w Krakowie było pobicie i znieważenie Stanisława przez służącą profesora 
Jakuba Molitora, który został zobowiązany przez sąd rektorski do jej odprawienia 
i do wypłaty Stanisławowi odszkodowania w wysokości 10 grzywien. Stroną w po-
stępowaniach spornych i niespornych przed sądem rektorskim był Stanisław jeszcze 
wielokrotnie.

Kolegium Prawniczemu darował książkę O szkołach albo akademiach Szymona 
Marycjusza.

Zmarł 5 lutego 1588 r. w Krakowie. Został pochowany w klasztorze Dominika-
nów.

BJ rkps 220 k. 2–4, 5v–10v, 11v–12v, 13v–22v; Concl. Univ. nr 452; LD wg indeksu s. 482–483; 
MUK 1509–1511 [1545e/115] s. 247; Barycz Historia s. 729; Historia BJ s. 262; M. Michalewicz, 
Stanisław z Radoszyc, PSB, t. 42, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 307–308; Michalewiczowie 5/1 
nr 27 s. 47, nr 56 s. 124; Sondel Słownik UJ s. 1238.

Maciej Mikuła




