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JAN STARZECHOWSKI ze Starzechowic h. Leliwa 
(zm. 17 V 1504 r.)

Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Leliwa ze Starzechowic w województwie 
sandomierskim i diecezji krakowskiej. Był synem Stanisława.

W semestrze letnim 1469 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego. W 1471 r. uzyskał stopień bakałarza, a po Bożym Narodzeniu 1474 r. 
– magistra sztuk wyzwolonych. W 1472 r. wymieniono go w źródłach jako pisarza 
uniwersytetu. Następnie rozpoczął studia prawnicze. Już w 1479 r. został wymieniony 
jako doktor dekretów. Był długoletnim wykładowcą na Wydziale Prawa. W 1488 r. 
zastępował Klemensa z Piotrkowa w wykładach z prawa kanonicznego. W 1499 r. 
pełnił godność rektora uniwersytetu. Wielokrotnie reprezentował uczelnię w sporach 
o benefi cja.

W 1480 r. zastępował ofi cjała 
krakowskiego Stanisława ze Świ-
radzic i został audytorem kurii bi-
skupa krakowskiego Jana Rzeszow-
skiego. Po śmierci biskupa wraz 
z Piotrem Wapowskim w latach 
1488–1492 był egzekutorem jego te-
stamentu, realizując zwłaszcza fun-
dację nowej zakrystii przy katedrze. 
W latach 1493–1501 był ofi cjałem 
krakowskim biskupa Fryderyka Ja-
giellończyka, a w latach 1503–1504 
wikariuszem generalnym in spiritu-
alibus biskupa Jana Konarskiego. 

Ścisłe związki z biskupami po-
mogły w rozwoju jego kariery 
kościelnej i zdobywaniu kolejnych 
benefi cjów. W 1482 r. został kano-
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nikiem katedralnym krakowskim. Od 1483/1484 r. z prezenty uniwersytetu był ple-
banem w Luborzycy. W 1486 r. prosił uniwersytet i uzyskał zgodę, aby mógł z Wa-
lentym z Olkusza zamienić tę plebanię na altarię w katedrze krakowskiej, zapewne 
jedną z dwóch altarii ołtarza Przemienienia Pańskiego, św. św. Tomaszów i św. He-
leny z fundacji biskupa Strzępińskiego, przeznaczonych dla bakałarzy i doktorów 
prawa. W 1491 r. został wyznaczony na prokuratora altarii św. Bartłomieja w kate-
drze krakowskiej na czas wakatu, gdy jej altarysta Klemens z Piotrkowa postąpił na 
probostwo w Luborzycy. W latach 1503–1504 pełnił funkcję prokuratora (zarządcy) 
dóbr kapituły krakowskiej. W 1490 r. otrzymał scholasterię wiślicką, którą dzierżył 
do śmierci. Posiadał też prebendy w kościołach w Nasiechowicach i Wielogłowach, 
plebanie w Biesiadkach, Kunowie, Moszczenicy i Wieliczce oraz altarię Dziesięciu 
Tysięcy Męczenników w kościele Mariackim w Krakowie. 

Zmarł 17 maja 1504 r. Z biblioteki zachowały się tylko dwa rękopisy: jeden z tek-
stami Arystotelesa (BJ rkps 728), drugi z prawniczymi, zawierający m.in. Lectura su-
per IV libro Decretalium, fragmenty dzieł Jana Andrzejowego i Rajmunda Rubrica De 
arboribus consanguinitatis et affi  nitatis (BJ rkps 397).
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