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ŚWINARSKI TOMASZ Eustachy z Piątku 
(zm. 2 VI 1641 r.)

Doktor obojga praw Tomasz Świnarski (Swinarski), syn mieszczanina Macieja, pocho-
dził z Piątku. Już w XVII w. nietrafnie przypisywano mu szlacheckie pochodzenie. Był 
krewnym lub bratem rymarza Piątkowskiego. Studia na Uniwersytecie Krakowskim 
rozpoczął w semestrze zimowym 1582/1583 r., wnosząc opłatę w wysokości 2 groszy. 
Bakalaureat sztuk uzyskał w 1584 r., magisterium sztuk i jednocześnie doktorat fi lozo-
fi i w 1590 r. Nauczycielami Świnarskiego byli m.in. Sebastian Petrycy i Szymon Syre-
niusz. W 1594 r. podjął wykłady na Wydziale Filozofi cznym. Zgodnie z planem zajęć 
miał komentować m.in. przypisywaną wówczas Cyceronowi Rhetorica ad Herennium 
(1595, 1595/1596) i fi lozofi ę arystotelesowską. Zachowały się spisane przez studentów 
jego wykłady poświęcone Etyce Arystotelesa (1596). Członkiem Kolegium Mniejszego 
został w semestrze zimowym 1597/1598. Był to ostatni semestr, w którym wykładał na 
Wydziale Filozofi cznym. Zapewne przeszedł na Wydział Prawa. Jego pobyty w Krako-
wie przerywane były w latach 1584–1590 oraz 1591–1594 aktywnością dydaktyczną 
w szkołach parafi alnych w Bochni (po 1584 r.), Oświęcimiu (1588–1589) i Olku-

szu (jako rektor, 1589–1590) oraz 
w szkole katedralnej we Włocławku 
(jako rektor, 1591–1594). Ponadto 
był rektorem szkoły przy kościele 
św. Szczepana w Krakowie (1590) 
i szkoły kolegiackiej św. Floriana 
na Kleparzu (1590 oraz ponownie 
1594–1597).

W karierze uniwersyteckiej To-
masza Świnarskiego pewnym od-
stępstwem było prowadzenie przez 
niego wykładów z prawa rzym-
skiego w 1597 r., pomimo iż nie 
był przypisany do żadnej katedry. 
Zachowały się z tego okresu spisa-
ne przez studentów notatki do wy-
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kładów, opatrzone tytułem Loci communes iuris utriusque (1597). W 1598 r. objął 
seniorat bursy prawników, a po krótkim pobycie w Piątku jako licencjat profesurę 
nadzwyczajną i wykład Dekretałów Grzegorza IX, uposażony altarią św. św. Tomasza 
Apostoła, Tomasza z Akwinu i Tomasza Kantuaryjskiego oraz św. Heleny w katedrze 
krakowskiej (ok. 1602 r. – posiadał ją bez instytucji kanonicznej). Doktorat praw 
uzyskał w 1605 r. i został profesorem kanonów, wykładającym Dekret Gracjana (pro-
fesor Magdalenisticus, uposażony kanonią w kolegiacie św. Marii Magdaleny). Dnia 
22 czerwca 1616 r. został instalowany na probostwo luborzyckie i objaśniał proces 
kanoniczny (wcześniej, w XVI w. posiadanie probostwa luborzyckiego związane było 
z obowiązkiem wykładania praw nowych). Podczas tego wykładu powoływał się na 
przepisy prawa polskiego ze Statutów Kazimierza Wielkiego oraz kompendiów Jana 
Herburta. W pierwszej części omówione zostały podmioty procesu, w drugiej z kolei 
stadia procesowe. Treść wykładu znana jest z notatek studentów (De foro competenti 
et procesu iuris, 1617). Wielokrotnie pełnił funkcje prepozyta i radcy w Kolegium 
Prawniczym, którego członkiem został zapewne w 1601 r. 

Zachował się obszerny zbiór jego korespondencji z lat 1588–1635 z polskimi 
myślicielami epoki, w tym z Marcinem Wadowitą, Sebastianem Petrycym, arcybi-
skupem Stanisławem Karnkowskim, Piotrem z Górczyna, Jakubem Skrobiszewskim 
i Jakubem Najmanowicem. Tomasz Świnarski wielokrotnie reprezentował przed rek-
torem nieobecnego Skrobiszewskiego. Po jego wyjeździe do Lwowa na prośbę przyja-
ciela sprawował opiekę nad studentami z Rusi oraz nad jego krewnymi – Wojciechem 
bernardynem i Walentym, późniejszym kanonikiem lwowskim i ofi cjałem.

Dnia 18 września 1593 r. przyjął święcenia subdiakonatu w katedrze gnieźnień-
skiej. Oprócz wspomnianych wyżej benefi cjów Tomasz Świnarski był proboszczem 
w Gniewkowie (1591–1594), a także kanonikiem wieluńskim (instalowany przed 
1634 r.). Czynił liczne zapisy na rzecz Kolegium Prawniczego (1000 złp w 1630 r.), 
bractwa NMP w Luborzycy i tamtejszych wikariuszy (1000 złp w 1631 r.). Ponadto 
w testamencie zapisał wikariuszom kolegiaty św. Anny 200 złp, Kolegium Mniejsze-
mu 800 złp oraz ufundował kanonię w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie, 
przeznaczając na ten cel 1500 złp (Swiniarsciana). Sumy te zapisane były na kamie-
nicach krakowskich.

Zmarł w Krakowie 2 czerwca 1641 r. Nagrobek i epitafi um ufundowane przez eg-
zekutorów testamentu znajdowały się w nieistniejącym obecnie kościele Wszystkich 
Świętych w Krakowie.
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