JAN Z OLKUSZA
(zm. przed 19 XII 1496 r.)

Był synem Jana. Pochodził z Olkusza z rodziny mieszczańskiej. Wstąpił do zakonu
premonstratensów (norbertanów), najpewniej w opactwie św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Z prezenty tego opactwa objął po 25 października 1478 r. prepozyturę premonstratensów św. Małgorzaty w Bytomiu, gdy zrezygnowano z wcześniejszej kandydatury Jana Hofemana.
W sierpniu 1483 r. pojawił się przed sądem rektora Uniwersytetu Krakowskiego jako prepozyt bytomski i student zamieszkujący Bursę Długosza. Co ciekawe,
do Metryki uniwersytetu został wpisany dopiero w semestrze letnim 1484 r. Księga promocji Wydziału Artium nie odnotowuje jego promocji bakalarskiej ani magisterskiej. Możliwe więc, że po krótkim pobycie w Krakowie kontynuował studia za
granicą. Dotychczasowe badania nad norbertanami studiującymi na uniwersytetach
niemieckich i w Pradze nie wykryły takiego zakonnika z cyrkarii polskiej zakonu.
W krakowskich źródłach uniwersyteckich prepozyt bytomski Jan wystąpił znowu

Widok Bytomia z podróży palatyna Ottheinricha z 1536 r. – po lewej
na wzgórzu norbertańska prepozytura św. Małgorzaty
(Domena publiczna: http://www.ottheinrich.info.routen/2/index.php?stadt=12)
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w 1491 r. już ze stopniem doktora dekretów. Został wtedy pozwany przez Wojciecha
z Brudzewa, pełniącego obowiązki prokuratora generalnego uniwersytetu, i zobowiązał się wpłacić 3 floreny do skarbca uczelni. Mogła to być doktorska opłata promocyjna. Następnie prepozyt Jan został wykładowcą na Wydziale Prawa. W semestrze 1491/1492 pełnił godność dziekana tego wydziału. W 1492 r. został zastępcą
(surogatem) oficjała krakowskiego Jana Latoszyńskiego, który jednocześnie wsparł
go i doprowadził do ugody między nim a mieszczanami bytomskimi w sprawie dziesięcin pieniężnych. Późniejsze losy prepozyta Jana nie są znane, być może wrócił do
Bytomia. Dnia 19 grudnia 1496 r. prymas Fryderyk Jagiellończyk wydał prowizję
na tę prepozyturę dla Andrzeja Grünberga w związku ze śmiercią dotychczasowego
prepozyta Jana z Olkusza, doktora praw.
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