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JAN Z WODZISŁAWIA 
(zm. 25 V 1507 r.)

Pochodził z miejscowości Wodzisław w powiecie jędrzejowskim, zwanej w średnio-
wieczu Włodzisławiem. Był synem Klemensa.

Na Uniwersytet Krakowski immatrykulował się na początku semestru letniego, 
czyli wiosną 1471 r. Dwa lata później (1473) zdał egzaminy bakalarskie. Studia na 
Wydziale Sztuk uwieńczył magisterium na początku 1478 r. Krótko po otrzymaniu 
magisterium, a najpóźniej w 1479 r., objął kierownictwo szkoły przy klasztorze i szpi-
talu Świętego Ducha w Krakowie. Posadę tę piastował jeszcze w 1484 r. Równolegle 
nauczał fi lozofi i i odbywał studia prawnicze. Zapewne latem 1485 r. prowadził czte-
romiesięczny wykład na podstawie traktatu Arystotelesa O duszy. Między styczniem 
1484 a sierpniem 1485 r. uzyskał bakalaureat dekretów, zaś doktorat po 18 sierpnia 
1488, a przed 27 kwietnia 1489 r. Promotorem jego doktoratu był profesor prawa 
kanonicznego Jan z Oświęcimia. Jan z Wodzisławia należał do najbliższego otoczenia 
swego promotora, gdyż jeszcze w 1490 r. uważany był za jego domownika (commen-
salis). W sierpniu 1492 r. Jan zaprotestował przeciwko wyborowi swego młodsze-
go kolegi, Piotra z Olkusza, na niedawno utworzoną kolegiaturę z fundacji Jakuba 
z Szadka i odwoławszy się do biskupa krakowskiego, kardynała Fryderyka Jagielloń-
czyka, sam został seniorem Bursy Kanonistów (inaczej Bursa Długosza). Zgodnie ze 
statutem fundacji wykładał wówczas czwartą księgę Dekretałów Grzegorza IX i był 
altarystą ołtarza św. Jana ante Portam Latinam w katedrze krakowskiej. Dwa razy 
w tygodniu miał też organizować dysputy prawnicze dla mieszkańców bursy. Za nie-
dopełnianie obowiązków uniwersytet upomniał go w lipcu 1493 r. Jan zamieszkiwał 
wówczas w Bursie Kanonistów, a zgromadzenie uniwersytetu zgodziło się przyznać 
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mu dodatkowe pomieszczenie, które miał wyremontować według swoich potrzeb. 
Latem 1494 r. był już prowizorem, czyli opiekunem Bursy Kanonistów. W tym czasie 
musiał zamienić prebendę i przenieść się do Kolegium Prawniczego, gdyż w seme-
strze zimowym 1494/1495 piastował tam urząd prepozyta, zaś w kwietniu 1495 r. 
przedmiotem jego wykładów był już Dekret Gracjana. W listopadzie 1496 r. nosił ty-
tuł wykładowcy zwyczajnego prawa kanonicznego (lector ordinarius). Uposażeniem 
jego katedry była prebenda w kościele św. Marii Magdaleny. W listopadzie 1497 r. 
uczestniczył w arbitrażu rektora i profesorów Wydziału Prawa, którego celem było 
rozsądzenie sporu między mieszkańcami Kolegium Większego a Maciejem z Szyd-
łowa. Razem z prawnikami – Bartłomiejem ze Żnina i Janem ze Skawiny zasiadał 
w komisji, która w 1498 r. reformowała statuty Bursy Jerozolimskiej. Z kolei w 1505 r. 
uczestniczył z ramienia Wydziału Prawa w komisji reformującej fundację Tomasza 
Strzępińskiego dla Kolegium Kanonistów. Nieliczne wzmianki mówią o posiadanych 
przezeń książkach: Komentarzu do I księgi Dekretałów autorstwa Franciszka Zabarelli 
oraz Summie do pięciu ksiąg Dekretałów franciszkanina Piotra Manducatora (obecnie 
BJ rkps 382).

Jan nie tylko był wykładowcą, lecz przede wszystkim praktykiem. Doświadczenie 
prawnicze zdobywał m.in. w kancelarii konsystorskiej. Jako doktor prawa był po-
woływany na sędziego polubownego (m.in. w 1496 r. w sporze o dziesięciny między 
plebanem w Dziekanowicach a klasztorem Cystersów w Mogile). Kardynał Fryderyk 
Jagiellończyk wielokrotnie wyznaczał go na swego komisarza i sędziego w rozmai-
tych sporach, np. w sierpniu 1494 r. o objęcie altarii w kościele NMP w Krakowie, 
w 1499 – o dziesięciny między Mikołajem z Koprzywnicy, plebanem w Książnicach 
a klasztorem tynieckim. W latach 1495–1496 występował jako audytor i zastępca (lo-
cumtenens) ofi cjała krakowskiego Jana ze Starzechowic, zaś w okresie 1499–1503 był 
sędzią sądu biskupiego (auditor causarum) kardynała Fryderyka Jagiellończyka.

Zestawienie prebend posiadanych przez Jana wskazuje, że mimo wysokiego wy-
kształcenia o godności kościelne raczej nie zabiegał. Pierwszą prezentę na benefi cjum 
w kościele szpitalnym Świętego Krzyża poza murami w Lelowie otrzymał jeszcze jako 
bakałarz sztuk w 1477 r. z rąk Zbigniewa z Wodzisławia i jego braci. W styczniu 
1478 r. zrezygnował z przyjęcia tego benefi cjum, odmowę tłumacząc zbliżającymi się 
egzaminami magisterskimi. Podczas studiów prawniczych był plebanem w Przegini 
(1488). Posiadał również prebendę plebana w Nasiechowicach (1492). Przed sierp-
niem 1494 r. został plebanem w Niegardowie i altarystą ołtarza Świętej Trójcy w kate-
drze wawelskiej. Z kolei od 1496 r. był prepozytem kościoła św. Marii Magdaleny przy 
Kolegium Prawniczym. Tę uniwersytecką prebendę dzierżył jeszcze w 1499 r., a być 
może aż do śmierci. Za życia zgromadził spory kapitał, skoro na samą fundację altarii 
dla Kolegium Prawniczego przeznaczył w testamencie 400 fl orenów. 

Jan z Wodzisławia zmarł 25 maja 1507 r. Egzekutorami testamentu byli: kano-
nik krakowski i wikariusz in spiritualibus – Zygmunt z Targowiska, prawnik Mi-
kołaj z Koprzywnicy, Jakub, pleban w Jaśle oraz Stanisław z Brudzewa, mansjonarz 
u św. Michała na Wawelu. W testamencie Jan ufundował drugie ministerium altarii 



pw. św. Jana Jałmużnika, Jana Chrzciciela i Jakuba Apostoła przy ołtarzu w kościele 
św. Marii Magdaleny, z dochodem 10 grzywien na utrzymanie studenta lub bakała-
rza prawa kanonicznego przed osiągnięciem doktoratu. Pierwszym jej altarystą był 
Jakub, pleban w Jaśle, jeden z egzekutorów testamentu. W 1517 r. biskup Jan Konarski 
zdecydował się zmienić statut fundacji i przekazać większą część dochodów altarii na 
utrzymanie wspólnego stołu w Bursie Kanonistów.
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