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JAN BARUCHOWSKI z Baruchowa h. Doliwa 
(ur. ok. 1440 r., zm. 1502 r.)

Pochodził ze szlacheckiej rodziny ze wsi Baruchowo (pisanej też jako Boruchowo) 
w województwie brzesko-kujawskim i diecezji włocławskiej. Był synem Wincentego 
herbu Doliwa. 

W semestrze letnim 1454 r. zapisał się na Uniwersytet Krakowski. W 1457 r. uzy-
skał stopień bakałarza, a w 1459 – magistra sztuk wyzwolonych, zajmując wysoką, 
drugą lokatę wśród promowanych. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa. 
Około 1469 r. uzyskał stopień doktora dekretów. Profesorem prawa kanonicznego 
był do końca życia. Trzykrotnie pełnił godność rektora uniwersytetu w kadencjach 
1485/1486, 1486 i 1486/1487.

Zrobił dużą karierę kościelną. Był duchownym diecezji włocławskiej. W 1463 r. 
prosił w kurii rzymskiej o prowizję na kościół w Grabkowie w tamtejszej diecezji, 
jednak ostatecznie związał się z diecezją krakowską. Jeszcze jako magister sztuk, 
w latach 1465–1470, z nominacji biskupa krakowskiego Jana Lutkowica z Brzezia był 
kanclerzem kurii biskupiej. Zwią-
zany blisko z dworem królewskim.
Wraz z Filipem Kallimachem, dok-
torem medycyny Janem Welszem 
i Stanisławem Szydłowieckim po 
śmierci Jana Długosza pełnił ważną 
funkcję wychowawcy synów króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Później 
stał się zaufanym człowiekiem jed-
nego z wychowanków – kardynała 
Fryderyka Jagiellończyka. W latach 
1489–1490 pełnił urząd audytora 
kurii biskupiej, a w okresie 1501–
1503 był jej wikariuszem general-
nym in spiritualibus w diecezji kra-
kowskiej. 

Karta z druku Jana Ursyna Modus 
epistolandi, Kraków 1495. Jako wzór listu 
wykorzystano w nim list Jana Ursyna do 

Jana Baruchowskiego (BJ Inc. 2642, k. 9v)



W 1468 r. został wzmiankowany jako kanonik wiślicki, w latach 1468–1470 jako 
pleban w Koniemłotach. W 1469 r. został kanonikiem katedralnym krakowskim. 
Miał prebendę kaplicy Trójcy Świętej i altarię ołtarza św. Marii Magdaleny w kapli-
cy mansjonarzy w katedrze krakowskiej. Pełnił też funkcję kaznodziei katedralnego, 
a w latach 1476 i 1480–1485 prokuratora kapituły krakowskiej. Od 1487 r. był ar-
chidiakonem krakowskim; z tej godności ustąpił w 1502 r. po przegranym procesie 
z Janem Starzechowskim – na rzecz Piotra Tomickiego. Ponadto od 1496 r. z prowizji 
Fryderyka Jagiellończyka był kanonikiem gnieźnieńskim. Do wielkiego ołtarza i oł-
tarza grobu św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej darował antepedia i naczynia 
liturgiczne. Uczestniczył w licznych synodach i zjazdach, m.in. w synodach w Piotr-
kowie w 1483 r., Kłodawie w 1486, Łęczycy w 1487.

Utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami wczesnego krakowskiego 
humanizmu: Janem Sommerfeldem starszym i Janem Ursynem.

Zmarł w 1502 r. w Krakowie. Został pochowany w katedrze krakowskiej. Pomnik 
nagrobny z fundacji Jana i Mikołaja Konarskich obecnie nie istnieje. Napis na nim 
głosił, że był to mąż „jaśniejący nauką i znakomity obyczajami, protektor talentów 
i cnót, wspierający ubogich, nieustający i szczególny wyznawca wiary chrześcijań-
skiej, najgorliwszy około spraw Rzeczypospolitej i sprawiedliwości”. 
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