JAN KOCZWARA z Pyzdr
(zm. przed 8 IV 1473 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny z Pyzdr, położonych w województwie kaliskim
i diecezji poznańskiej. Był synem Andrzeja. Od miejsca pochodzenia obdarzono go
przydomkiem „Peyser”, który czasem pojawiał się w źródłach. Nazwisko Koczwara
nosili też mieszczanie krakowscy, być może spokrewnieni, z którymi Jan pozostawał
w kontakcie. W 1453 r. został określony jako Jan z Pyzdr, bakałarz od pana Koczwary.
Świadkował też w sprawach sądowych mieszczanina Stanisława Koczwary z Krakowa, jakie toczyły się przed sądem rektorskim.
W semestrze letnim 1438 r. został wpisany do Metryki Uniwersytetu Krakowskiego. W 1445 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1454 – magistra sztuk wyzwolonych.
Później musiał rozpocząć studia z zakresu prawa kanonicznego, skoro już w 1457 r.
pojawił się w źródłach jako bakałarz, a w 1462 – jako doktor dekretów. W 1465 r.
toczył spór z Jakubem z Janiny o tzw. drewnianą plebanię kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie, wakującą po śmierci Rafała z Jelowic. Plebanię tę otrzymał wówczas Arnolf z Mierzeńca, który zrezygnował z altarii ołtarza św. Łazarza w kościele
św. Marii Magdaleny w Krakowie. W zamian Jan otrzymał tę altarię, która – zgodnie
z zamysłem fundatora Jakuba
Zaborowskiego – przynależała prawnikom uniwersyteckim. Altarystą tego ołtarza
był w latach 1465–1469. Następnie w 1469 r. został kaznodzieją w kościele św. Barbary w Krakowie. W 1470 r.
występował jako arbiter wraz
z innymi profesorami prawa:
Jakubem z Lisowa, Janem
z Toszka i Andrzejem z Ła-
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biszyna. W 1471 r. uniwersytet za zgodą opata mogilskiego Piotra prezentował Jana
Koczwarę na proboszcza kościoła św. Anny w Krakowie, zalecając go jako „męża
życiem, zwyczajami, sposobem bycia i wiedzą zasłużonego”. Plebanem w kościele
św. Anny był do śmierci.
Zmarł przed 8 kwietnia 1473 r. Egzekutorami jego testamentu byli: Jan, pleban
w Dobczycach i Piotr, altarysta z kościoła Mariackiego.
Należał do niego rękopis zawierający m.in. fragment komentarza i kwestii do trzeciej księgi Dekretałów Grzegorza IX i trzecią księgę Summa de poenitentia Rajmunda
z Pennaforte (BJ rkps 1410). Na mocy testamentu rękopis ten otrzymał Jan z Pilzna
i przekazał go wspomnianemu Piotrowi, altaryście z kościoła Mariackiego.
AOff. 10 s. 60; AUJ fasc. 491/2 nr 16596; AR 1 nr 8–10, 221, 282; BP 7 nr 59; CA suppl. 1451–1460
nr 142; CA suppl. 1462–1475 nr 120; Catalogus BJ 9 s. 420–425; CDUC 3 nr 229; KDM 5 nr 77
(w druku); MUK 1400–1508 I [38e/032] s. 181; NKP [45/38B] s. 215, [54/9M] s. 219.
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