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WAŁKOWIC (Wałkowicz, Walkowic) WOJCIECH 
(ur. 1615 r., zm. 1669 r.)

Wojciech Wałkowic, syn Wawrzyńca, pochodził z Uścia Solnego, z rodziny miesz-
czańskiej. 

W 1638 r. został promowany na bakałarza sztuk wyzwolonych i fi lozofi i na Uni-
wersytecie Krakowskim, a w 1648 r. – na magistra sztuk wyzwolonych. W 1644 r. był 
instygatorem uniwersyteckim, a w 1649 – starszym Bursy Jeruzalem. W tej roli 4 lute-
go 1649 r. wygłaszał mowę na uroczystościach pogrzebowych swego krajana, rektora 
Jakuba Papenkowica z Uścia (m.in. prowizora tejże bursy), a w kwietniu t.r. przedsta-
wił do dysputy tezę fi lozofi czną o duszy ludzkiej. Dnia 1 marca 1653 r. został powo-
łany do Kolegium Mniejszego, jednak dalszą swą karierę związał z Wydziałem Pra-
wa. Możliwość nauczania na tym wydziale uzyskał dzięki odbytej 30 stycznia 1655 r. 
publicznej dyspucie przedstawionej przez siebie tezy na temat umowy małżeństwa 
pomiędzy nieobecnymi nupturientami i koniecznych do jej ważnego zawarcia peł-
nomocnictw (Quaestio iuridica de contractu matrimonii inter absentes..., Kraków 
1655). W latach 1655–1658 sprawował funkcję starszego Bursy Prawników i prowa-
dził związany z nią wykład reguł prawa (Regulae Iuris). Do Kolegium Prawniczego 
włączony został po obronie tezy inkorporacyjnej, dotyczącej zagadnienia ważności 
przysięgi pozasądowej wymuszonej siłą lub groźbą (Quaestio iuridica de iuramento 
extraiudicali per vim et metum extorto..., Kraków 1658), w trakcie publicznej dysputy 
w listopadzie 1658 r. Od co najmniej 1661 r. był profesorem praw nowych. W la-

tach 1659–1668 czterokrotnie wy-
bierano go na prepozyta i tyleż razy 
na radcę (konsyliarza) Kolegium 
Prawniczego. 

Już jako bakałarz, w latach 1642–
1643, dał się Wałkowic poznać jako 
autor mów okolicznościowych wy-
głaszanych przy różnych okazjach, 
z których część doczekała się wyda-
nia drukiem. Z talentu oratorskiego 
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korzystał także w późniejszym okresie, uświetniając m.in. w 1657 r. swoją przemową 
mszę św. prymicyjną ks. Wojciecha Lorencowskiego w kościele parafi alnym w Kętach.

Około 1638 r. pracował w szkole w Bieczu, w 1643 był starszym szkoły przy klasz-
torze Świętego Ducha w Krakowie, od 1643 do 1648 (lub 1649) – rektorem szkoły 
zamkowej na Wawelu, a w 1655 – profesorem fi lozofi i na katedrze fundacji ks. Wła-
dysławskiego. Przyjąwszy w 1659 r. święcenia subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu, 
przed 10 października t.r. został kanonikiem kapituły kolegiackiej przy krakowskim 
kościele Wszystkich Świętych. 

Ze źródeł dowiedzieć się można nieco o przejawach osobistej pobożności Wałko-
wica i jego zaangażowaniu w działalność dobroczynną. W dniu 12 stycznia 1661 r. 
uzyskał zezwolenie uniwersytetu na podróż do Włoch. Jako jej cel podał chęć zwie-
dzenia miejsc świętych w Rzymie oraz Świętego Domku (Santa Casa) w Loreto. Wia-
domo także, że w 1662 r. Wałkowic ufundował stypendium (borkarnę) przeznaczone 
dla studentów zamieszkałych w Bursie Ubogich. 

Zmarł zapewne w Krakowie w 1669 r. Swą bibliotekę podzielił między kościół 
w Uściu i klasztor Duchaków w Krakowie. 
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