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JAN Z TOSZKA
(zm. 29 XI 1482 r.)

Pochodził z miasta Toszek w księstwie oświęcimskim i diecezji wrocławskiej. 
Data jego urodzin jest nieznana. Nie wiadomo też dokładnie, kiedy zapisał się 

na Uniwersytet Krakowski. W Metryce Wydziału Sztuk widnieją dwa wpisy Janów 
z Toszka: w 1417 r. i w 1425 r. niejakiego Jana, syna Czecha. Obie daty wydają się zbyt 
wczesne ze względu na późniejszy tok studiów naszego Jana. Stąd możliwe, że nie do-
pełnił on obowiązku wpisu w metryce. W 1449 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wy-
zwolonych, a po Bożym Narodzeniu 1451 r. – magistra sztuk wyzwolonych. Podczas 
wykładów Fizyki Arystotelesa, prowadzonych w Bursie Ubogich w 1451 r., używał 
komentarza Benedykta Hessego, prezentującego fi lozofi czną tradycję krakowskie-
go burydanizmu (BJ rkps 2097). Następnie rozpoczął studia prawnicze. W 1462 r. 
w szkole przy kościele NMP w Krakowie prowadził wykłady z Liber Ragemundi i kwe-
stii do Sentencji Piotra Lombarda. Z późnego, XVI-wiecznego przekazu wiemy też, 
że miał mieszkanie w szkole mariackiej. Słuszny więc wydaje się wniosek J. Fijał-
ka, że Jan z Toszka był rektorem tej 
szkoły przed 1462 r. Latem 1465 r. 
legitymował się już stopniem licen-
cjata dekretów. Wtedy też, w seme-
strze letnim 1465 r., pełnił godność 
dziekana Wydziału Sztuk Wyzwo-
lonych. W 1466 r. uzyskał stopień 
doktora dekretów. Od 1474 r. po-
świadczony jest w źródłach jako 
członek Kolegium Prawa. W latach 
1474–1476 występował jako dele-
gat Wydziału Prawa podczas skła-
dania sprawozdań rachunkowych 
przez prokuratora uniwersytetu. 
W 1474 r. uprosił u rektora zgodę 
na zamieszkiwanie w Kolegium 

Explicit z informacją o wykładach Jana 
z Toszka w Szkole Mariackiej z Liber 

Ragemundi (BJ 2212, k. 1016r)



Prawniczym, w lokalu należącym do Mikołaja z Przywieczerzyna, co zresztą powo-
dowało później konfl ikty. W 1478 r. miał sprawę w sądzie rektorskim ze Stanisławem 
z Kobylina o księgę Dekretów, którą wypożyczył z biblioteki kolegium; nakazano mu 
jej zwrot. Od 1479 r. był kanonikiem krakowskim. 

Zmarł 29 listopada 1482 r. w Toszku wskutek zarazy. Pochowany został w miejsco-
wym kościele – najpewniej św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
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