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Streszczenie
W artykule ukazano sylwetkę Jana Kośmidera, zapo-
mnianego lekarza z początku XVI w. Jan po studiach 
odbytych w Krakowie wykładał przez kilka lat (1499-
1503) na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu 
Krakowskiego. W 1511 r. uzyskał w Bolonii stopień 
doktora medycyny. Po powrocie do Polski inkorporo-
wał się do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Kra-
kowskiego. W 1513 r. był dziekanem tegoż fakultetu. 
Dał się poznać jako wytrwały obrońca prawa do wy-
konywania zawodu medyka tylko przez osoby legity-
mujące się doktoratem z tej dziedziny, za co czasami 
spotykały go szykany. Kariera Jana Kośmidera w Uni-
wersytecie Krakowskim była krótka ze względu na ry-
chłą śmierć medyka w 1516 r. w trakcie panującej wów-
czas w Krakowie zarazy.
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Summary
This article presents the life of Jan Kośmider, a forgot-
ten physician from the beginning of the sixteenth cen-
tury. After studying in Cracow, Jan lectured for several 
years (1499-1503) in the Faculty of Liberal Arts at the 
University of Krakow. In 1511, he obtained a doctor-
ate in medicine in Bologna. After returning to Poland, 
he joined the Faculty of Medicine at the University of 
Krakow. He became the dean of that faculty in 1513. He 
was known as a persistent defender of restricting the 
right to practice medicine to only individuals holding 
a doctorate in the field, for which he was sometimes ha-
rassed. The career of Jan Kośmider at the University of 
Krakow was short due to his early death in 1516 during 
an outbreak of plague in Cracow at the time.
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Bohater niniejszego szkicu nie doczekał się 
większego zainteresowania w historiografii, nie licząc 
krótkich not w Słowniku lekarzy polskich Stanisława 
Kośmińskiego, w szkicu Józefa Majera o profesorach 
medycyny czy zarysie dziejów Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Krakowskiego Leona Wachholza [1]. Po-
mija go w swojej Kronice lekarzy krakowskich do końca 
XVI wieku Jan Lachs, który swoje opracowanie oparł 
w głównej mierze na źródłach miejskich, a w nich na 
próżno szukać informacji o Janie Kośmiderze [2]. Przy-
godnie wspominają o nim autorzy opisujący spory po-
między członkami społeczności akademickiej Uniwer-
sytetu Krakowskiego [3]. Wymienia go też Mieczysław 
Markowski w wykazie medyków wykładających na fa-
kultecie lekarskim w krakowskiej wszechnicy [4]. Biorąc 
pod uwagę fakt, że Jan Kośmider to doktor medycyny 
Uniwersytetu Bolońskiego (1511) i dziekan Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Krakowskiego (1513) warto 
przypomnieć jego sylwetkę. Z pewnością brak większe-
go zainteresowania tym medykiem w historiografii (nie 
ma nawet biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym) 
bierze się stąd, że bardzo rychło, bo zaledwie w pięć 
lat po uzyskaniu stopnia doktorskiego umarł w trakcie 
szalejącej w 1516 r. w Krakowie zarazy. Wielkim uła-
twieniem przy opracowaniu tego szkicu biograficzne-
go jest udostępniona niedawno w sieci baza studentów 
Uniwersytetu Krakowskiego, która zbiera podstawowe 
informacje źródłowe o danej osobie (ograniczone za-
sadniczo do krakowskich źródeł uniwersyteckich, bez 
odniesień do studiów zagranicznych) [5].

Jan pochodził z Ostrzeszowa w ziemi wieluńskiej. 
Nazwisko Kośmider w uniwersyteckich aktach pojawia 
się bardzo rzadko, zazwyczaj Jan był określany jako Jan 
z Ostrzeszowa. Przy okazji inkorporacji do fakultetu 
medycznego na początku 1512 r. został określony jako 
Johannes de Ostrzeschow alias Koszmyder [6]. Nazwisko 
Jana z Ostrzeszowa potwierdzają także późniejsze XVI-
-wieczne wykazy doktorów medycyny krakowskiego 
uniwersytetu, w których już zawsze jest wspominany 
jako Jan Kośmider z Ostrzeszowa [7]. Jego nazwisko 
Kazimierz Rymut tłumaczy jako pochodzące od nie-
mieckiego słowa Koschmieder i oznaczające człowieka 
roztargnionego [8]. Być może takimi cechami charak-
teryzowali się przodkowie Jana, zapewne mieszczanie 
ostrzeszowscy. To po nich Jan odziedziczył niektóre 
cechy charakteru związane z pewnym roztrzepaniem, 
czego dowodzi jego osobliwe zachowanie w 1493 r. 
w murach krakowskiego uniwersytetu, gdy będąc już 
bakałarzem nazwał innego bakałarza mazowiecką 
świnią (jako że ten z tej ziemi pochodził). Tej sprawie 
przyjrzymy się bliżej za chwilę. Nazwisko Kośmider 
było na pewno zbyt trudne dla skryby Uniwersytetu 

Bolońskiego, który wpisując do uniwersyteckich proto-
kołów w 1511 r. fakt uzyskania przez Jana stopnia dok-
torskiego z medycyny nazwał go Janem Kunzą [9].

Nie jest łatwo uchwycić początki akademickiej dro-
gi Jana z Ostrzeszowa. W drugiej połowie XV wieku 
wpisało się bowiem do uniwersyteckiej metryki w Kra-
kowie dwóch Janów z Ostrzeszowa, jeden (jako syn 
Marcina) w 1480 r. i drugi (syn Łukasza) w 1484 r. [10]. 
Jesteśmy w stanie dokładnie podać, kiedy Jan uzyskał 
magisterium. Stało się to w 1499 r., albowiem zaraz po-
tem rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Wyzwolo-
nych Uniwersytetu Krakowskiego [11]. Gorzej wygląda 
sprawa z określeniem czasu uzyskania stopnia bakała-
rza. W aktach rektorskich nasz Jan występuje z tym ty-
tułem już w 1493 r. [12], zatem możemy go identyfiko-
wać z Janem z Ostrzeszowa, który uzyskał bakalaureat 
w 1487 r. [13] Co prawda daje to dosyć dużą rozpiętość 
czasową pomiędzy jednym a drugim stopniem uniwer-
syteckim (12 lat), ale źródła nie pozwalają tutaj na wie-
le swobody. Skoro w 1487 r. był bakałarzem, to raczej 
wpisał się na studia w 1484 r. W ten sposób z dużą dozą 
prawdopodobieństwa otrzymujemy także informację 
o imieniu jego ojca (Łukasz). Podczas immatrykula-
cji uiścił do uniwersyteckiej kasy opłatę w wysokości 
4 groszy, czyli połowę obowiązującej taksy. Wynika 
z tego, że nie pochodził ze zbyt zamożnej rodziny.

Jako bakałarz pojawia się kilkakrotnie na kartach 
księgi sądu rektorskiego. W czerwcu 1493 r. proceso-
wał się z bakałarzem Mikołajem ze Skawiny, rektorem 
szkoły parafialnej św. Ducha [14], zaś w lipcu tego roku 
ciągał go przed oblicze sądu rektorskiego niejaki stu-
dent Andrzej syn Grzegorza z Miedniewic [15]. Jeszcze 
w tym samym miesiącu Jan ponownie był przed obli-
czem sądu, tym razem pozwany przez innego bakałarza, 
Jana z Błonia, pochodzącego z Mazowsza. Sprawa była 
dosyć poważna i bulwersująca, albowiem Kośmider pu-
blicznie (bo w domu rektora) znieważył Jana z Błonia 
nazywając go „mazowiecką świnią”. Nie ograniczył się 
tylko do tej inwektywy, ale zapewne będąc wzburzony 
mówił dalej, że „Mazowszan powinno wyrżnąć się jak 
świnie”, a na dodatek nazwał swojego adwersarza idiotą 
i burzycielem. Jan z Błonia za te obelgi domagał się od-
szkodowania w wysokości 100 florenów [16]. Tomasz 
Jurek, który analizował tę zapiskę uważa, że mamy tutaj 
do czynienia z odwołaniem się do typowych wyobra-
żeń stereotypowych w odniesieniu do mieszkańców 
Mazowsza, chociaż trzeba mieć na uwadze fakt, że te 
okropne słowa padły w dużym emocjonalnym uniesie-
niu [17]. Dalszego przebiegu tej sprawy nie znamy.

Po uzyskaniu w 1499 r. magisterium (na znakomi-
tym pierwszym miejscu w rankingu osób przystępują-
cych do egzaminu) [18] Jan Kośmider rozpoczął wykła-
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dy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, które prowadził 
do 1503 r. Wykładał głównie Arystotelesa (Etyka, De 
caelo et mundo, Parva naturalia, Libri phisicorum), ale 
także komentował dzieło Campanusa z Novary The-
orica planetarum, Elementy Euklidesa i Paradoxa Cy-
cerona [19]. Dnia 22 kwietnia 1501 r. został przyjęty 
do fakultetu sztuk wyzwolonych [20]. W ciągu swojej 
czteroletniej kariery wykładowcy uniwersyteckiego za-
zwyczaj bardzo sumiennie odbywał wszystkie zajęcia. 
Zaledwie w kilku semestrach (w 1502 i 1503 r.) zdarzy-
ła mu się nieobecność na dwóch zajęciach (jeśli dobrze 
rozumiemy, że kreski przy nazwiskach wykładowców 
w Liber diligentiarum oznaczają ich nieobecności na za-
jęciach) [21]. Uniwersytet Krakowski nie wypracował 
klarownych zasad w odniesieniu do absencji wykła-
dowców na zajęciach w odróżnieniu od Uniwersytetu 
Bolońskiego, gdzie od drugiej połowy XV w. obowią-
zywał bardzo czytelny system kontroli odbywania zajęć 
z dosyć poważnymi konsekwencjami finansowymi za 
zaniedbywanie nauczycielskich powinności [22].

Jan Kośmider w trakcie swojej pedagogicznej dzia-
łalności w Uniwersytecie Krakowskim zamieszkiwał 
w Bursie Ubogich. W 1502 r. decyzją jej seniora Alberta 
ze Swolszewic i Piotrkowa został usunięty z bursy z po-
wodu świerzbu. Gdy zaskarżył tę decyzję do sądu rek-
torskiego ten postanowił, aby Jan mógł nadal zamiesz-
kiwać w bursie przestrzegając jej statutów, a senior 
bursy został upomniany, by „non molestet predictum 
magistrum pro levibus causis, ad rem non pertinenti-
bus, nec per se nec per alios” [23]. Jak wynika z księgi 
pilności krakowskiej wszechnicy (Liber diligentiarum) 
Kośmider pojawił się w sali wykładowej uniwersytetu 
po raz ostatni w drugiej połowie 1503 r. [24] Zapew-
ne udał się wówczas, wzorem wielu swoich kolegów, 
na dalsze studia do Bolonii. Wybrał medycynę, która 
dawała duże możliwości polepszenia bytu materialne-
go. Przypomnę tylko, że Kośmider pochodził z niezbyt 
zamożnej rodziny mieszczańskiej. W Bolonii, do której 
przybył zapewne w 1504 r., spotkał wielu swoich roda-
ków, nie czuł się zatem samotnie wśród gwaru studen-
tów z różnych zakątków Europy [25]. W Bolonii spotkał 
Jana Noskowskiego, który później, podobnie zresztą jak 
Kośmider, był wykładowcą medycyny na krakowskiej 
wszechnicy [26]. 

Podczas bolońskich studiów Kośmider słuchał wy-
kładów znakomitych profesorów. Największą sławą 
cieszył się wówczas Alexander Achillinus, który miał 
wykład z medycyny, natomiast chirurgii uczyli m.in. 
Jakub Berengario da Carpi i Polak Maciej Sieprawski. 
Przybliżę krótko sylwetki tych profesorów. Achillinus 
był bolończykiem i absolwentem tamtejszego uniwer-
sytetu (1484) [27]. Zaraz po studiach rozpoczął karierę 

akademicką. Wykładał zrazu logikę, potem filozofię, 
wreszcie medycynę [28]. Dużo publikował. Jego pierw-
sze dzieło, Quolibeta de intelligentiis, wyszło drukiem 
w 1494 r. Łącznie opublikował 11 druków, niektóre zo-
stały wydane już po śmierci przez jego brata Giovanni 
Filoteo Achillini [29]. W 1520 r. wyszło ważne dzieło 
poświęcone anatomii: Annotationes anatomicae [30]. 
Akademicką działalność w Bolonii Achillinus przerwał 
jedynie w latach 1506-1508, kiedy to wykładał filozofię 
na uniwersytecie w Padwie. Wyjazd do Padwy był spo-
wodowany zaburzeniami politycznymi w Bolonii, gdy 
miasto zostało zajęte przez wojska papieża Juliusza II 
w listopadzie 1506 r. [31] Władze komuny bolońskiej, 
która finansowała uniwersytet, były z tej decyzji Achil-
linusa bardzo niezadowolone i za nieobecność w salach 
wykładowych nałożyły na niego dużą karę finansową 
[32]. Po powrocie do Bolonii wykładał nadal medycynę 
oraz filozofię. Przymierzał się do zajęć z Fizyki Arysto-
telesa, ale z powodu zamknięcia uniwersytetu w Bo-
lonii w pierwszych miesiącach 1512 r. tych zajęć nie 
zaczął [33]. Umarł niespodziewanie 2 sierpnia 1512 r., 
a jego doczesne szczątki spoczęły w rodzinnej kaplicy 
w kościele San Martino Maggiore w Bolonii [34].

Chirurgię wykładał w Bolonii m.in. Jakub Beren-
gario da Carpi. Pochodził on z rodziny lekarskiej, al-
bowiem chirurgiem był jego ojciec Faustino Barigazzi. 
Syn postanowił kontynuować rodzinne tradycje, cho-
ciaż nie wiadomo dlaczego zmienił swoje nazwisko 
z Barigazzi na Berengario [35]. Dyplom z medycyny 
uzyskał w Bolonii w 1489 r. [36] Na marginesie wpi-
su o egzaminie doktorskim Berengaria uniwersytecki 
skryba dopisał potem notę: Hic evasit magnum anato-
micum [37]. Już od 1502 r. Berengario wykładał w Bolo-
nii chirurgię i niewątpliwie największe sukcesy odniósł 
właśnie w anatomii [38]. W 1506 r. papież Juliusz  II 
nadał mu prawo miejskie w Bolonii [39]. Doceniając 
medyczne umiejętności Berengaria papież Leon X pro-
sił go w 1513 r. o przybycie do Florencji w celu leczenia 
swojego krewnego, Alessandro Soderiniego. W póź-
niejszych latach Jakub leczył w Ankonie władcę Floren-
cji Wawrzyńca II Medyceusza, a w Rzymie kardynała 
Pompeo Colonnę [40]. Oprócz profesorskiego angażu 
w uniwersytecie Berengario w latach 1508-1512 był za-
trudniony przez władzę komuny bolońskiej jako lekarz 
odpowiedzialny za chorych przebywających w szpitalu 
zakaźnym św. Hioba, jak również miał doglądać innych 
chorych w ich domach z powodu panującej wówczas 
w mieście epidemii [41]. Jako profesor Uniwersytetu 
Bolońskiego Berengario cieszył się wielkim wzięciem 
u studentów. Jak zauważył autor jego biografii, V. Putti, 
na wykłady Berengario uczęszczało zazwyczaj kilkuna-
stu studentów, gdy tymczasem na zajęcia prowadzone 
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równolegle z chirurgii przez Dominika della Lana cho-
dziło zaledwie trzech studentów [42]. Spod pióra Be-
rengario wyszło kilka ważnych dzieł. W 1514 r. wydał 
Anatomię Mondiniego (Mondino de’Luzzi, włoski ana-
tom żyjący na przełomie XIII i XIV w.). W 1518 r. opu-
blikował dziełko zatytułowane Tractatus de fractura ca-
lve sive cranei, zaś trzy lata później najważniejsze swoje 
dzieło czyli komentarz do pracy Mondiniego (Com-
mentaria cum amplissimis additionibus super Anato-
mia Mundini). Wreszcie w 1522 r. wydał kompendium 
ludzkiej anatomii w dziele Isagogae breves [43]. Prace 
te, wraz z tablicami ilustrującymi poszczególne ludzkie 
organy, były oparte na przeprowadzanych przez Beren-
gario sekcjach zwłok (w komentarzu do Anatomii Mon-
diniego opisuje na przykład przeprowadzoną w swoim 
domu sekcję zwłok kobiety, która była w dziewiątym 
miesiącu ciąży) [44]. Berengario w 1527 r. zaprzestał 
wykładów w Bolonii. Niebawem, bo pod koniec 1530 r. 
umarł w Ferrarze i tam został pochowany [45]. 

Jan Kośmider słuchał też wykładów swojego roda-
ka, Macieja Sieprawskiego z Bochni, który od 1509 r. 
wykładał w Bolonii chirurgię [46]. Oprócz działalności 
uniwersyteckiej Sieprawski, podobnie jak Berengario, 
poświęcał się praktyce lekarskiej, lecząc w szpitalu za-
kaźnym św. Hioba. Pracując w Uniwersytecie Boloń-
skim w czasie, gdy przebywało tam wielu studentów 
z Polski, Maciej sprawował nad nimi lekarską kuratelę: 
odwiedzał ich, dopytywał o stan zdrowia, a w przypad-
ku choroby udzielał stosownej pomocy. Świadczy o tym 
korespondencja studentów bolońskich z prymasem Ja-
nem Łaskim z 1515 r. [47] W 1517 r. Sieprawski wyje-
chał na Węgry w celu leczenia ówczesnego arcybisku-
pa Kalocsy, Grzegorza Frangepána [48]. Po powrocie 
z Węgier w maju 1518 r. Maciej nie wykładał już chirur-
gii na uniwersytecie, natomiast jest poświadczony jako 
lekarz wolontariusz w szpitalu zakaźnym św. Hioba. Na 
tej informacji kończą się zarazem źródła wspominające 
Sieprawskiego. Być może niebawem umarł [49]. 

Studia bolońskie Jan Kośmider zakończył 27 maja 
1511 r. uzyskaniem stopnia doktorskiego z medycy-
ny. Jego promotorami byli profesorowie: wspomniany 
Aleksander Achillinus i Ludwik de Leonibus [50]. In-
sygnia doktorskie wręczył mu ten pierwszy uczony. Jak 
wspomniałem już wyżej nazwisko Kośmider musiało 
być zbyt trudne dla miejscowego pisarza, który zapisał 
go w aktach uniwersyteckich jako Jan Kunza. Warto też 
dodać, że w bolońskim archiwum zachowało się tajem-
nicze dubium z medycyny niejakiego Jana z Polski [51]. 
Owe dubium to krótka teza z dziedziny, którą student 
chciał wykładać (jeszcze przed uzyskaniem doktoratu), 
aby zarobić parę groszy na pokrycie stosunkowo spo-
rych wydatków związanych z egzaminem doktorskim. 

Dopiero po zaakceptowaniu przez grono profesorskie 
student w najbliższym roku akademickim mógł pro-
wadzić zajęcia. Student był zobowiązany przystąpić do 
egzaminu doktorskiego po zakończeniu prowadzonego 
kursu. Odpowiednia komisja profesorska dopuściła 28 
kwietnia 1511 r. Jana do prowadzenia zajęć z medy-
cyny [52]. W zachowanych rotułach uniwersyteckich 
faktycznie widnieje nazwisko Jana z Polski (Johannes 
Polonus) jako wykładającego medycynę w roku akade-
mickim 1511/12 [53]. Jak już wspomniałem, Jan Ko-
śmider uzyskał doktorat z medycyny 27 maja 1511 r., 
zatem zanim tajemniczy Jan z Polski rozpoczął zajęcia, 
za które mógł opłacić procedurę uzyskania stopnia 
doktorskiego. Są to zatem dwie różne osoby i nie można 
utożsamiać owego Jana z Polski z naszym Janem Ko-
śmiderem.

Po uzyskaniu stopnia doktorskiego powrócił Ko-
śmider do Krakowa, zamierzając poświęcić się karierze 
uniwersyteckiej. Władze uniwersytetu już 22 sierp-
nia 1511 r. przekazały mu w dożywotnie użytkowanie 
dom położony w pobliżu Bursy Węgierskiej, którego 
poprzednim lokatorem był Jan z Kościana, doktor pra-
wa kanonicznego. Nowy nabywca zobowiązał się dom 
wyremontować i odnowić [54]. Na początku 1512 r. 
został przyjęty do Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-
tu Krakowskiego uiszczając z tej racji należną opłatę 
[55]. Z zachowanych konkluzji podejmowanych pod-
czas zgromadzeń profesorów Uniwersytetu wynika, 
że Kośmider był aktywnym uczestnikiem życia aka-
demickiego [56]. Jego aktywność została doceniona 
w środowisku Wydziału Lekarskiego, bowiem w 1513 r. 
został dziekanem tegoż fakultetu [57]. Głośnym echem 
odbił się jego konflikt z Mikołajem z Tuliszkowa, który 
nie posiadając stopnia doktora z medycyny rozpoczął 
praktykę lekarską [58]. Kośmider w latach 1513-1514 
kilkakrotnie pozywał go za to przed oblicze sądu rek-
torskiego. Warto tu przypomnieć, że zgodnie z ustawa-
mi Wydziału Lekarskiego z 1433 r., jak i konkluzjami 
uniwersyteckimi z 1511 r. ci, którzy nie pobierali prak-
tycznej i teoretycznej nauki przez 5 lat, nie mogli inkor-
porować się do wydziału, a tym samym leczyć chorych. 
W odniesieniu do tych, którzy pomimo tych zakazów, 
dalej praktykowali w sztuce lekarskiej, konkluzje prze-
widywały kary w wysokości 1 grzywny (gdy zostali 
przyłapani na wykonywaniu nielegalnej praktyki lekar-
skiej pierwszy raz), 2 grzywien (w przypadku recydy-
wy) lub wreszcie wykluczenia ze społeczności uniwer-
syteckiej [59]. Musiało między adwersarzami dojść do 
poważnego osobistego zatargu, bowiem z jednej i dru-
giej strony padały kalumnie i poważne oskarżenia, na 
pewno nielicujące ze statusem społecznym zacietrze-
wionych stron. Oskarżony Mikołaj z Tuliszkowa nawet 
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przed obliczem rektora, w listopadzie 1513 r., zwyzywał 
Kośmidera mówiąc o nim, że zawsze był „psem, głup-
cem i pyszałkiem”, a pomniejszając jego włoskie studia 
powiedział, że wrócił z Italii osłem (w domyśle głupi 
jak osioł) [60]. Sprawa powróciła na sądową wokan-
dę rektora w maju 1514 r., gdy okazało się, że Mikołaj 
z Tuliszkowa nie zaprzestał swojej nielegalnej praktyki 
lekarskiej. Przed obliczem rektora tłumaczył, że leczy 
jedynie „drogich i serdecznych przyjaciół” [61]. Sprawa 
przeciągnęła się do połowy lipca 1514 r., kiedy to pod-
czas zgromadzenia profesorów i dziekanów wszystkich 
wydziałów uniwersytetu biorąc pod uwagę niedostatek 
lekarzy ze stopniem doktora w Uniwersytecie Krakow-
skim pozwolono Mikołajowi z Tuliszkowa na udziela-
nie porad lekarskich, ale jedynie in casibus minoris i to 
pod nadzorem swojego promotora i zarazem ówcze-
snego dziekana Wydziału Lekarskiego Jana Śmigla [62].

W połowie 1514 r. sąd rektorski rozpatrywał jeszcze 
jedną sprawę, w którą poniekąd był zamieszany Jan Ko-
śmider. Poszło mianowicie o to, że jego sługa, nie mo-
gąc korzystać z ustępu w domu doktora Jana, udawał się 
w tym celu do znajdującej się w Bursie Węgierskiej la-
tryny (przypomnę, że dom Kośmidera sąsiadował z bu-
dynkiem tej bursy). Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie to, że pewnego razu ów sługa zabrudził la-
trynę, a Węgrzy, gdy się o tym dowiedzieli, zaczęli szar-
pać go za włosy i przewrócili na ziemię. Agresywnymi 
studentami byli Tomasz z Győr i Jan ze Starej Budy. Ten 
dosyć specyficzny spór rozstrzygnął sąd w ten sposób, 
że oprócz nałożenia kary finansowej na agresywnych 
żaków węgierskich pozwolił owemu słudze nadal ko-
rzystać z ustępu w Bursie, albowiem dom doktora Ko-
śmidera „secretum pro familia non habet” [63]. To już 
ostatnia wzmianka źródłowa o działalności Jana Ko-
śmidera z Ostrzeszowa w Uniwersytecie Krakowskim. 
Zmarł 3 października 1516 r. w wyniku szalejącej wów-
czas w Krakowie zarazy [64].

Sumując ten szkic trzeba zauważyć, że boloński 
doktorat z medycyny otworzył Janowi Kośmiderowi 
z Ostrzeszowa drogę do uniwersyteckiej kariery. Wcze-
śniej, jeszcze jako magister, wykładał przez kilka lat 
(1499-1503) na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwer-
sytetu Krakowskiego. W 1513 r. był dziekanem fakulte-
tu medycznego. Dał się poznać jako wytrwały obrońca 
prawa do wykonywania zawodu medyka tylko przez 
osoby legitymujące się doktoratem z tej dziedziny, za co 
czasami spotykały go wulgarne wyzwiska. Kariera Jana 
Kośmidera w Uniwersytecie Krakowskim była krótka 
ze względu na rychłą śmierć medyka w 1516 r.
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