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JAN LATOSZYŃSKI z Latoszyna h. Gryf 
(zm. 1494 r.)

Był synem Jana z Latoszyna herbu Gryf i Katarzyny, prawdopodobnie z rodu Pału-
ków, krewnej biskupa Jana Rzeszowskiego. Urodził się w Latoszynie nad Wisłokiem 
w województwie sandomierskim i diecezji krakowskiej. 

W semestrze zimowym 1449 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego jako Jan z Dębicy, podając jako miejsce pochodzenia pobliskie miasto 
i siedzibę parafi i. W 1455 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych, a w 1457 
– magistra sztuk wyzwolonych. Następnie rozpoczął studia prawnicze. W literaturze 
przedmiotu panuje powtarzana za H. Baryczem opinia, że Jan studiował w Rzymie 
i tam przed 1465 r. uzyskał stopień doktora dekretów. Hipoteza ta opiera się na kra-
kowskiej liście doktorów teologii, gdzie widnieje adnotacja: Romae promotus. Dopi-
sek ten odnosi się jednak do doktoratu teologii. W 1465 r. Jan został poświadczony 
jako wykładowca na Wydziale Prawa w Krakowie ze stopniem licencjata dekretów, 
a nie doktora. Sześciokrotnie pełnił godność rektora w kadencjach 1468, 1468/1469, 
1483, 1483/1484, 1492 i 1492/1493. Kilkakrotnie występował jako wicekanclerz uni-
wersytetu i konsyliarz rektora. W latach 1479–1481 pełnił funkcję prowizora Bursy 
Ubogich. W 1488 r. wyjechał do Italii. Tego roku wpisał się do bractwa w klasztorze 
Duchaków Santo Spirito in 
Sassia w Rzymie. W Rzymie 
zdobył doktorat z teologii. 
Po powrocie do Krakowa od 
1490 r. jest odnotowywany 
z pełną tytulaturą doktora 
teologii i doktora dekretów. 
Stopień doktora teologii no-
stryfi kował na Wydziale Teo-
logicznym przed 30 lipca 
1492 r. Wpisano go wówczas 
na wspomnianą wyżej listę 
krakowskich doktorów teo-
logii. Następnie był wykła-
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dowcą na Wydziale Teologicznym. W 1494 r. pełnił funkcję prowizora Bursy Jero-
zolimskiej.

Należał do ważniejszych osób zarządzających diecezją krakowską. Był zaufanym 
współpracownikiem kolejnych biskupów krakowskich: Jana Lutkowica z Brzezia, 
Jana Rzeszowskiego i Fryderyka Jagiellończyka. W 1471 r. towarzyszył królewiczowi 
Kazimierzowi Jagiellończykowi w wyprawie na Węgry przeciw Maciejowi Korwino-
wi. W 1475 r. był członkiem delegacji na zjazd w Sromowcach i Nowej Wsi Spiskiej, 
gdzie miały się toczyć rozmowy pokojowe z Węgrami. Reprezentował kapitułę kra-
kowską na synodach prowincjonalnych: w 1477 w Łęczycy i w 1485 r. w Piotrkowie. 
W latach 1488–1490 był kanclerzem biskupa Fryderyka Jagiellończyka.

Kumulował liczne benefi cja. Był plebanem w Janinie (1465), kanonikiem tarnow-
skim (1468), plebanem w Starym Brzesku (1469). W 1472 r. objął kanonię w katedrze 
krakowskiej, gdzie do 1478 r. pełnił też urząd kaznodziei katedralnego. W 1476 r. 
posiadał altarię św. Bartłomieja w katedrze i objął archidiakonię, ale musiał z niej 
ustąpić na rzecz Grzegorza Lubrańskiego. Miał ponadto plebanię w Rudawie (1474), 
Odrowążu (1478), Bolechowicach (ok. 1480 r.), Dębicy i Osieku, a także prepozyturę 
w Skalbmierzu (1481) i kantorię w Opatowie (1483). W 1489 r. zamienił plebanię 
w Osieku i kantorię opatowską na dziekanię kielecką. Następnie w 1492 r. został ku-
stoszem sandomierskim, w 1493 – prepozytem sandomierskim, a w 1494 – kusto-
szem kolegiaty św. Michała na Wawelu. W latach 1473–1477 i 1490–1493 sprawował 
urząd ofi cjała generalnego krakowskiego.

Latoszyński wyraził swoje prawno-historyczne zainteresowania, zestawiając nie-
wielki zbiór przywilejów Uniwersytetu Krakowskiego. M. Wiszniewski przypisywał 
mu ponadto autorstwo dziełka Prognosticon de regnorum et imperiorum mutatione. 
Na nieporozumieniu opiera się natomiast przypisywanie Latoszyńskiemu autorstwa 
podręcznika dla spowiedników. Teza ta powstała wskutek błędnej interpretacji tytułu 
druku zachowanego w oprawie inkunabułu z Summa casuum conscientiae Baptisty de 
Salis (BJ Inc. 745). To jednokartkowy druk formularza listu odpustowego, jaki wysta-
wiał Latoszyński, gdy pełnił funkcję papieskiego komisarza udzielającego odpustów 
zupełnych za wsparcie walki z Tatarami i Turkami. 

Zmarł w 1494 r. Bibliotekę zapisał kapitule katedralnej krakowskiej. Znajdowały 
się w niej dzieła teologiczne, ale też sporo literatury antycznej i humanistycznej.
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