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KOPCIOWICZ (Kopciewicz, Kopciowic) JAN 
(ur. 1620 r., zm. 18 III 1684 r.)

Jan Kopciowicz pochodził z Grybowa, był synem obywatela tego miasta, Marcina 
Kopcia.

Naukę szkolną odbywał najprawdopodobniej w szkole działającej przy nowosą-
deckiej kolegiacie pw. św. Małgorzaty. W semestrze letnim 1640 r. immatrykulowany 
na Uniwersytecie Krakowskim, uzyskał w następnym roku bakalaureat, a w 1644 r. 
magisterium sztuk wyzwolonych. Do semestru letniego 1650 r. włącznie wykładał 
jako docent prywatny, a następnie jako extraneus. Po odbytej 1 sierpnia 1653 r. obro-
nie rozprawy z dziedziny fi zyki został przyjęty do Kolegium Mniejszego. W latach 
1653–1660 wykładał na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, którego w semestrze letnim 
1654 r. był dziekanem. W latach 1653–1654 sprawował także funkcję starszego Bursy 
Śmieszkowica. Od 1660 r. był seniorem Bursy Prawników i wykładowcą Wydziału 
Prawa. Do Kolegium Prawniczego został przyjęty dzięki odbytej 2 kwietnia 1661 r. 
responsji, na podstawie przedstawionej przezeń Quaestio iuridica de constitutioni-
bus... (Kraków 1661). Wkrótce potem wyruszył w podróż do Włoch, gdzie 19 kwiet-
nia 1664 r. uzyskał doktorat obojga praw w rzymskiej Sapienzy. Przy okazji pobytu 
w Italii wystarał się zapewne także o notariat apostolski. Wróciwszy do kraju, spra-
wował nadal seniorat Bursy Długosza, dość zresztą niedbale, o czym świadczy dwu-
krotne upomnienie go przez rektora w 1667 r. z powodu późnych powrotów do bursy 
lub wręcz nienocowania w niej, czym dawał zły przykład innym jej mieszkańcom. 
W latach 1672–1674 trzykrotny prepozyt i czterokrotny radca (konsyliarz) Kolegium 
Prawniczego; od co najmniej 1675 r. był profesorem instytucji prawa kanonicznego. 

W latach 1644–1649 sprawował Kopciowicz rektorat krakowskiej szkoły 
św. Floriana; następnie pra-
cował w szkole w Tarnowie. 
W 1659 r. odebrał święce-
nia subdiakonatu, diakonatu 
i prezbiteratu i został kanoni-
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kiem kapituły kolegiackiej Wszystkich Świętych w Krakowie (prebendy Szefl erianae, 
a od 30 października 1675 r. – fundi Świnarski). Dnia 4 listopada 1667 r. został pre-
pozytem kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Z prezenty uniwersytetu został 
także w 1677 r. prepozytem kościoła św. Mikołaja w Krakowie. Pełniąc tę funkcję, 
zadbał o renowację kościoła po zniszczeniach powstałych w okresie najazdu szwedz-
kiego. Nie zapomniał o tej świątyni także w swym testamencie, fundując w niej ofi -
cjum kaznodziei. 

Książki i niewielką kolekcję wyrobów rzemiosła artystycznego częściowo jeszcze 
za życia rozdał instytucjom uniwersyteckim (m.in. Bursie Prawników), co do reszty 
natomiast rozporządził w testamencie, by jedynie cenniejsze dzieła pozostawić bi-
bliotece Kolegium Większego, inne zaś sprzedać i uzyskane środki rozdać ubogim. 

Zmarł 18 marca 1684 r., trzy dni wcześniej rozporządziwszy swym majątkiem. 
Pochowany został 27 marca 1684 r. w krakowskim kościele św. Mikołaja. 
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