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DZIERSŁAW Z BORZYMOWA h. Kopacz (Topacz) 
(zm. 26 X 1452 r.) 

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem Mikołaja ze wsi Borzymów w ziemi san-
domierskiej i diecezji krakowskiej. Datę urodzenia wyznacza się hipotetycznie na 
około 1390 r. 

W 1408 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. W 1410 r. uzyskał sto-
pień bakałarza sztuk wyzwolonych. Nie zachowało się poświadczenie jego promocji 
na magistra artium. Następnie rozpoczął studia prawnicze. Około 1420 r. był baka-
łarzem dekretów. Nie wiadomo, kiedy uzyskał doktorat prawa. Być może stało się to 
w 1430 r., gdy zanotowano go jako magistra (a nie bakałarza dekretów). Ze stopniem 
doktora wystąpił w 1431 r. W kadencjach 1431/1432 i 1438 był rektorem uniwersy-
tetu. W 1434/1435 r. zastępował nieobecnego rektora Jana Puszkę. W 1444 r. pełnił 
godność dziekana Wydziału Prawa. 

W 1420 r. pracował jako no-
tariusz w kancelarii królewskiej. 
Pełnił też rolę spowiednika i ka-
znodziei króla Władysława Jagieł-
ły; należał do jego zaufanych ludzi. 
W 1420 r. został posłem króla i uni-
wersytetu do papieża Marcina V 
w celu potwierdzenia papieskich 
przywilejów dla uczelni. W 1420 r. 
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w imieniu króla posłował także na Litwę do wielkiego księcia Witolda. W 1433 r. 
na zjeździe w Sandomierzu wraz z Piotrem Chełmskim został wyznaczony na po-
sła królewskiego na sobór bazylejski. W 1434 r. pełnił funkcję sędziego generalne-
go w konsystorzu krakowskim jako zastępca (surogat) ofi cjała krakowskiego Jana 
z Lgoty (Elgota). Był blisko związany z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleś-
nickim i aktywnie współuczestniczył w zarządzie diecezją. Należał do zwolenników 
koncyliaryzmu. W 1439 r. został wyznaczony na sobór jako przedstawiciel biskupa 
Oleśnickiego. Wyjechał do Bazylei, został inkorporowany do soboru i był jednym 
z najaktywniejszych jego uczestników. Brał udział w zdjęciu z urzędu papieża Eu-
geniusza IV i uczestniczył w konklawe, które wybrało papieża soborowego – Felik-
sa V. W 1439 r. jako poseł soboru udał się do Francji, aby pośredniczyć w zawarciu 
pokoju francusko-angielskiego. W latach 1440–1447 wraz z Markiem Bonfi lim i Sta-
nisławem z Sobniowa pełnił w Polsce funkcję posła soboru, a od 1441 r. także posła 
papieża Feliksa V.

Uzyskał liczne benefi cja kościelne. Był plebanem w Szydłowie (1420), Korczynie 
(1430) i zapewne w Przemankowie. Wbrew informacjom podawanym w biogramach 
Dziersław nie był plebanem w Rogowie; informacja ta wynika z błędnego odczytania 
źródła. Posiadał kanonie: łęczycką (przed 1433 do 1435 r.) i w kolegiacie św. Michała 
na Wawelu (1435). Oprócz tego był prebendarzem kaplicy św. Stanisława w Bochni 
(1435–1439) i altarystą ołtarza św. Leonarda w katedrze krakowskiej (1435–1437). 
Z ołtarza tego zrezygnował na rzecz wikariuszy katedralnych. W 1435 r. objął archi-
diakonat krakowski po śmierci Andrzeja z Kokorzyna i wygranym sporze ze Stanisła-
wem Przerębskim. W 1437 r. wniósł suplikę o doposażenie w postaci dodatkowej ka-
nonii w katedrze krakowskiej i objął ją w 1438 r. Między lutym a majem 1450 r. złożył 
wszystkie godności i wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Bożego Ciała na 
Kazimierzu. Klasztorowi darował zakupioną przez siebie wieś Krzyszkowice.

Zmarł 26 października 1452 r. w czasie zarazy. Został pochowany w prezbiterium 
kościoła Bożego Ciała między grobami prepozytów, niedaleko głównego ołtarza po 
prawej stronie. Wykonawcami jego testamentu byli: doktor medycyny Jan z Dobrej 
i doktor dekretów Jakub Parkoszowic z Żurawicy.

Był autorem kazusów prawniczych, głównie z zakresu praktyk kultowych (opłaty 
za spowiedź, sprawowanie i uczestnictwo w Eucharystii). 
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