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Tomice i ich właściciele (XIV – XVI w.).

Mijając codziennie znajome kształty kościoła często nie zastanawiamy się nad tym, 
jaką historię kryją, jakich wydarzeń z przeszłości były niemymi świadkami, jak żyli ci, 
na których oczach ze stosu cegieł powstawała budowla, która do dzisiaj cieszy oczy 
mieszkańców i przyjezdnych. W tej samej scenerii – jeziora, lasów, pól uprawnych - 
kilkaset  lat  wstecz  mieszkali  ci,  którzy  –  tak  jak  my  dzisiaj  –  borykali  się  z 
problemami  dnia  codziennego,  gromadzili  dobra,  walczyli  o  urzędy,  toczyli  spory 
sąsiedzkie, ale też mieli swoje radości, dbali o rodzinę, troszczyli się o byt i przyszłość 
swoich  dzieci,  chcieli  pozostawić  po  sobie  coś  trwałego,  co  przetrwałoby  pamięć 
jednego  pokolenia.  I  to  właśnie  budowle,  tablice  pamiątkowe  i  inne  pamiątki 
materialne, które dochowały się do dnia dzisiejszego, na równi z pisanymi źródłami 
wiele mówią nam o ludziach, którzy deptali po tych samych ścieżkach. 

Najstarsze dzieje Tomic, czyli trochę o genealogii.

Na początku warto zadać sobie pytanie, od kiedy można mówić o początkach osady 
Tomice? Archeolog, jak wiemy, bada ślady życia człowieka na podstawie wykopalisk, 
natomiast dla historyka podstawową wartość przedstawiają źródła pisane i to według 
nich będzie starał się ustalić przybliżoną datę istnienia osadnictwa na interesującym 
obszarze.  Otóż  nazwa  Tomice  –  w  właściwie  „Thomycze”-  pojawiła  się  po  raz 
pierwszy w dokumentach w 1388 roku. A zatem  z Tomicami łączy się ponad 600 
letnia tradycja! Wieś była własnością szlachecką i  to z kolejnymi jej właścicielami 
związane były nierozerwalnie dzieje miejscowości. Następne  niewielkie wzmianki (z 
1391 r.  oraz z lat 1397-1415 r.) zachowane w księgach sądowych dotyczą właśnie 
właścicieli  wsi.  Znamy tylko ich imiona – Paweł i  Iwan, ale musimy pamiętać,  że 
nazwisk  jeszcze  nie  stosowano,  dodając  zwykle  do  imion  nazwy  miejscowości,  z 
których pochodziły konkretne osoby. Problem pojawiał się wówczas, kiedy mieliśmy 
do czynienia z właścicielami kilku miejscowości. Wtedy ta sama osoba występowała 
w księgach raz jako np. Mikołaj z Tomic, a innym razem jako Mikołaj z Iwna. W 
związku z tym identyfikacja osób dla okresu średniowiecza jest bardzo utrudniona. 
Pewną  pomocą  służą  herby,  które  szlachta  umieszczała  przy  swoich  imionach  i 
nazwach  dóbr.  Dziedzice  Tomic  nosili  herb  Łodzia,  przedstawiający  w  polu 
czerwonym łódź złotą.

Z tego pierwszego okresu dziejów Tomic znamy – obok Pawła i Iwana - niejaką 
Eufemię (Femę) z Tomic,  która mogła być siostrą,  córką lub żoną wspomnianych. 
Niestety w źródłach Była to zapewne kobieta krewka i dbała o swój stan posiadania, 
bo wiemy, iż procesowała się (1401 r.) z Janem Łąckim, właścicielem wsi Jeziorki, o 
to, gdzie mają być ustawione kopce graniczne oddzielające ziemie Tomic od Jeziorek. 
Spory o przysłowiową miedzę toczyły się również w latach kolejnych, a prawdziwym 



mistrzem w wywoływaniu konfliktów sąsiedzkich był następny znany nam z lat 1419-
1444 właściciel Tomic, Mikołaj. 

Aż  trzy  razy  w krótkich  odstępach  czasu  zajmowano się  wytyczaniem linii 
granicznej  między  Tomicami  a  Lisówkami.  Graniczące  z  Tomicami  Lisówki  były 
wówczas  własnością  kościelną,  należały  do  kapituły  poznańskiej.  Nie  udało  się 
rozsądzić  polubownie  kwestii  granic  między  wsiami  i  sprawa  trafiła  do  sądu. 
Wyznaczeni sędziowie polubowni orzekli, że należy ustawić wzdłuż granicznej rzeki 
Samicy kopce graniczne, przy czym sama rzeka miała być w tym miejscu własnością 
kapituły  poznańskiej.  Mikołajowi  z  Tomic  przyznano  natomiast  prawo  posiadania 
jeziora  Tomickiego,  błota  oraz  ziemi  znajdującej  się  wzdłuż  rowu  przekopanego 
między Tomicami a Lisówkami. 

Tymczasem Mikołaj z Tomic popadł w kolejny konflikt z przedstawicielami 
Kościoła. Tym razem chodziło o to, w jakiej formie on jako dziedzic oraz kmiecie 
mają  oddawać  Kościołowi  dziesięcinę,  czy  w  postaci  snopowej  czy  pieniężnej. 
Ożywioną dyskusję na ten temat toczył (1444 r.) z kanonikiem poznańskim i plebanem 
w Modrzu Janem z Wyganowa.  Przedmiotem sporu  była  także  zwykła  sieć,  którą 
właściciel  Tomic  sobie  przywłaszczył,  a  która  należała  do  niejakiej  Enedy,  córki 
Szykana, dziedzica Górki.  

Na  szczęście  Mikołaj  z  Tomic  nie  zajmował  się  wyłącznie  rozjątrzaniem 
sąsiedzkich  waśni.  Należy  przede  wszystkim  wspomnieć,  że  był  on  również 
właścicielem innych wsi. W dokumentach występował też jako dziedzic Wronczyna i 
Kietlic.  Z  czasem  kupił  również  Mirosławki  wraz  z  jeziorem  Boruje.  Ciekawa 
informacja dotyczy 60 grzywien, które otrzymał od króla Władysława Jagiełły, a które 
miał  prawo pobierać z miasta Babimost i  przyległych wsi.  Biorąc pod uwagę stan 
posiadania można zaliczyć Mikołaja, dziedzica kilku wsi, do grupy średniej szlachty. 

Mikołaj z Tomic zmarł najpewniej w 1444 r., bowiem w tym roku po raz ostatni 
pojawił się w dokumentach. Żyła nadal jego żona Małgorzata, która miała prawa do 
ziem, na których został zapisany jej posag i wiano. Wprawdzie już rok później w 1445 
r. majątek ziemski przejął bratanek zmarłego Mikołaja, noszący również imię Mikołaj, 
jednak zadbał on o wdowę. Zostało to przeprowadzone w ten sposób, że w zamian za 
zrzeczenie się przez nią praw z tytułu wiana i posagu (1449 r.) zobowiązał się co roku 
wypłacać  jej  pewną  sumę  pieniędzy,  a  dodatkowo  dostarczać  określone  produkty 
żywnościowe.  I  tak  z  wsi  Mirosławki,  Tomice  i  Rybojedzko  płacił  rocznie  10 
grzywien półgroszy (czyli 480 groszy) oraz oddawał 2 ½ małdraty żyta (czyli 2 i ½ 
wozu),  10 kóp serów,  2 korczyki prosa (czyli  objętość ok.  70 litrów),  1  ćwiertnię 
grochu (czyli objętość ok. 79 litrów), 4 barany, wieprza tłustego, kamień masła oraz 
dwie dojne krowy. Należy z tego spisu wnosić,  że wdowa nie cierpiała z powodu 
braku pożywienia.  Mało  tego,  nowy właściciel  Tomic  podjął  zobowiązanie,  że  po 
śmierci Małgorzaty będzie płacić jej krewnym 70 grzywien szerokich groszy praskich, 
a jej przyjaciołom 30 grzywien.

Majątek ziemski i dochody chorążego poznańskiego Mikołaja z Tomic.

Wiemy już, że Tomice po śmierci Mikołaja przeszły w ręce jego bratanka również 
Mikołaja.  Nowy właściciel  –  postać  bardzo ważna dla  historii  Tomic -  był  blisko 
spokrewniony z poprzednim i najpewniej otrzymał majątek tytułem spadku po stryju, z 



braku innych bliższych spadkobierców. Ojcem nowego dziedzica był Jan z Iwna, brat 
znanego nam Mikołaja z Tomic, zaś matką Małgorzata z Otusza herbu Nałęcz. O Janie 
z Iwna wiemy jedynie tyle, że zaciągnął jakieś długi, których nie był w stanie spłacić i 
z tego tytułu wzywany był przed sąd przez poręczycieli długu. Mikołaj dostał po ojcu 
ziemie, które ten zdołał zgromadzić, oraz przejął dobra po stryju. W sumie więc stał 
się  właścicielem  sporego  majątku  ziemskiego.  Mikołaj  na  przestrzeni  lat  stale  go 
powiększał, dokupując nowe ziemie, zamieniając już nabyte na inne. 

Oprócz Tomic w jego rękach znajdowały się Mirosławki, Wronczyn, Kietlice, 
Rybojedzko i jezioro Boruje. Wystarał się też o nabycie praw do Iwna i Chorzelic. Z 
czasem  wszedł  w  posiadanie  części  Konarzewa,  Zborowa  i  Śliwna  w  powiecie 
poznańskim. Mało tego, od dziedzica Wielkich Jezior kupił  za sporą kwotę miasto 
Obrzycko, wsie Obrowo, Koźmin i opustoszałe Bąkowo. Dobra te pozostały w ręku 
rodziny Tomickich do 1580 r.,  pomimo tego,  że Mikołaj  z  Tomic wkrótce  po ich 
zakupie musiał przed sądem odpierać oskarżenia,  że podczas sprzedaży nie zostało 
uwzględnione prawo krewnych do pierwokupu wspomnianych majątków. 

Podobnie jak stryj, potrafił Mikołaj z Tomic zadbać o swój stan posiadania i 
niejednokrotnie spotykał się w sądzie ze swoimi sąsiadami, aby przy pomocy sędziów 
rozsądzać  sprawy  graniczne  i  odpowiadać  na  stawiane  mu  zarzuty.  Również  nie 
omieszkał  samowolnie  wyznaczać  granic  poprzez  celowe  rozsypywanie  kopców 
granicznych  rozdzielających  poszczególne  dobra  ziemskie.  Wytyczone  zostały 
ponownie  granice  między  dobrami  w  Tomicach,  Rybojedzku,  Mirosławkach  i 
Jeziorkach, o które zrodził się spór z właścicielem Jeziorek. Niezbyt uczciwie postąpił 
Mikołaj  niszcząc  kopce,  które  rozgraniczały  jego  majątek  w Wąsowie  z  ziemiami 
położonymi  w Chraplewie.  Sprawy sądowe i  konflikt,  jaki  rozgorzał  na  tym tle  z 
właścicielami Chraplewa, toczyły się jeszcze nadal po jego śmierci. Mamy również 
przekaz źródłowy, jakoby Mikołaj z Tomic dopuścił się zagarnięcia połowy dóbr w 
Wietorowie, należących do niejakiej Piechny z Psar. Właściciel Tomic popadł w spór 
nawet  z  cechem  szewskim  w  Buku,  wsi  która  wówczas  należała  do  biskupów 
poznańskich. Przedmiotem waśni były jakieś czynsze i pieniądze zmarłego plebana z 
Tomic. Na tle tych informacji, które wiele nam mówią o osobowości Mikołaja, mamy 
jeden  przekaz  odmienny  w treści.  Otóż  w jednym znanym nam wypadku  sprawy 
graniczne udało się ostatecznie rozwikłać bez angażowania sędziów, a jedynie przy 
pomocy arbitrów. Rzecz dotyczyła rozgraniczenia dóbr w Wąsowie od graniczących 
wsi: Kuślin, Michorzewo Mokre i Jastrzębnik.

Przy  okazji  rozpatrywania  statusu  majątkowego  Mikołaja  z  Tomic  musimy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu stale powiększał swój majątek ziemski 
oraz skąd brał środki pieniężne na zakup kolejnych wsi. Nakłady, które przeznaczał na 
zakup  ziem  nie  były  przecież  małe.  Samo  Śliwno  kosztowało  1000  grzywien,  a 
Obrzycko z wymienionymi wsiami 1400 grzywien. Przede wszystkim trzeba zwrócić 
uwagę na zapobiegliwość Mikołaja,  który mając kilku synów – o czym szerzej  za 
chwilę powiemy – chciał ich odpowiednio uposażyć. Najpewniej zdawał sobie sprawę, 
że podzielenie ojcowizny spowoduje znaczne zubożenie dziedziczących po nim synów 
i stąd zrodziła się potrzeba nabywania dóbr ziemskich. Trzeba pamiętać i o tym, że 
kupno ziemi stanowiło doskonałą lokatę kapitału, a tego – jak się okazuje - Mikołaj z 
Tomic miał sporo. Wiemy, że pożyczał pieniądze, co świadczy o tym, że dysponował 
nadwyżkami finansowymi.



Oprócz  dochodów,  jakie  przynosiły  majątki  ziemskie,  Mikołaj  bogacił  się 
dzięki  wpływom pieniężnym,  jakie  przynosiły  dobra  królewskie,  które  posiadał  w 
formie  zastawu.  Spore  zyski  czerpał  z  zamku w Babimoście,  z  miasta  Babimost  i 
Brójca z wsiami. Był także starostą w Środzie, co również stanowiło dla niego źródło 
dodatkowych funduszy. Starostwa te udało się zatrzymać w rękach również synom 
Mikołaja. Można zadać pytanie, dlaczego szlachcic z Wielkopolski, wywodzący się z 
mało  znanej  na  forum  kraju  rodziny  średnioszlacheckich,  miał  dostęp  do  dóbr 
królewskich?  Otóż  udało  mu  się  zdobyć  urząd  chorążego  poznańskiego,  wszedł 
również w koligacje z posiadającą znaczenie w Wielkopolsce rodziną możnowładczą 
Szamotulskich i dzięki temu zbliżył się do kręgu ludzi, którzy należeli do ówczesnej 
elity politycznej kraju. Aby zaakcentować swoją pozycję majątkową i społeczną nabył 
dom w Poznaniu przy ul. Koziej, z którego korzystał podczas odbywania sądów. Pod 
koniec życia Mikołaj z Tomic był już właścicielem kilkunastu wsi i jednego miasta 
oraz  piastował  urząd  starosty  w  dwóch  miastach  królewskich.  Pozycja,  do  jakiej 
doszedł,  znacznie  przewyższała  tę,  którą  posiadał  jego  stryj,  poprzedni  właściciel 
Tomic. 

Zaangażowanie polityczne chorążego poznańskiego Mikołaja z Tomic.

Bardzo  ważnym elementem dla  wyznaczenia  pozycji  społecznej  Mikołaja  z 
Tomic było zdobycie przez niego urzędu chorążego poznańskiego. Sprawował go w 
latach  1450  –  1477  r.,  niemal  do  śmierci.  Urząd  wyróżniał  go  spośród  innych 
przedstawicieli lokalnej społeczności, dzięki urzędowi podniósł prestiż własny i swojej 
rodziny oraz umocnił autorytet w lokalnej społeczności. Mógł również uczestniczyć – 
choć  w  ograniczonym  zakresie  –  w  życiu  politycznym  kraju.  Wiemy,  że  był 
świadkiem na  dokumentach  wystawianych  przez  króla  Kazimierza  Jagiellończyka, 
gdzie widnieje jego podpis lub pieczęć. Brał udział w 13-letniej wojnie z zakonem 
krzyżackim,  bardzo ważnej  dla  interesów politycznych Królestwa Polskiego,  gdzie 
wsławił się walecznością. Następnie znalazł się w grupie ponad stu osób, które były 
świadkami podpisania II pokoju toruńskiego w 1466 r., kończącego tę wojnę, na mocy 
którego Polska otrzymywała na powrót Pomorze Gdańskie, a tym samym dostęp do 
morza.  Jeździł  chorąży  poznański  na  wielkopolskie  sejmiki  prowincjonalne,  na 
których  omawiano  ważne  dla  kraju  sprawy i  wyznaczano  posłów na  sejm walny. 
Uczestniczył też w samym sejmie w Piotrkowie.

 Z racji piastowanego urzędu wykonywał władzę sądowniczą, za co pobierał 
wynagrodzenie, na które składały się pieniądze z kar sądowych. Zresztą były to jedyne 
wpływy pieniężne  związane  z  zajmowanym urzędem chorążego  poznańskiego.  Co 
ciekawe, znaleźliśmy przykład na to, że - wraz z innymi urzędnikami zasiadającymi w 
sądzie - pewnego razu zrezygnował z narzucenia na winnego obowiązku uiszczenia 
kary pieniężnej, pozbawiając tym samym siebie i pozostałych urzędników dochodu. 

Nie  wolno  zapominać  o  tym,  że  Mikołaj  z  jednej  strony  wyróżniał  się  w 
lokalnej  społeczności  dzięki  zajmowanemu  urzędowi,  z  drugiej  zaś  zmuszony  był 
utrzymywać kontakty i należeć do klienteli znaczniejszych od siebie. Postacią ważną 
dla  chorążego poznańskiego był  starosta generalny Wielkopolski  Piotr  z  Szamotuł, 
wywodzący  się  z  możnowładczej  rodziny,  mającej  wpływy  na  samym  dworze 
królewskim.  Ich  stosunki  początkowo  ograniczały  się  do  spraw  urzędniczych. 



Pozostawali ze sobą w kontakcie przy okazji wykonywania różnego rodzaju czynności 
prawnych. Piotr z Szamotuł dwukrotnie wyznaczył Mikołaja z Tomic swoim zastępcą 
na urzędzie starosty Wielkopolski podczas nieobecności. Z czasem relacje wzajemne 
zmieniły się na bardziej nieoficjalne. Stało się to za sprawą małżeństwa Mikołaja z 
Tomic z Anną z Szamotuł, bratanicą Piotra, które zostało zawarte ok. 1464 roku. 

Małżeństwo chorążego poznańskiego Mikołaja z Tomic z Anną Szamotulską.

Musimy wiedzieć,  że  w czasach,  o  których mówimy, dobór małżonków był 
przeprowadzany  bardzo  staranie.  Zwracano  uwagę  na  pozycję  rodziny  i  jej  status 
majątkowy oraz przynależność do stanu szlacheckiego. Szamotulscy od kilku pokoleń 
mieli swoich przedstawicieli na najważniejszych urzędach w Wielkopolsce i służyli 
kolejnym  królom  z  dynastii  Jagiellonów.  Byli  właścicielami  miast  i  wielu  wsi  w 
Wielkopolsce i na Rusi, posiadali kamienice w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu, pobierali 
dochody z dóbr królewskich pozostających w zastawie.  Należeli  – obok Górków i 
Ostrorogów - do najznaczniejszych rodzin w Wielkopolsce. Aby dodatkowo podnieść 
swoje  znaczenie  wydawali  swoje  córki  za  dostojników  z  innych  dzielnic  Polski, 
wywodzących się z senatorskich rodów. Wejście Mikołaja z Tomic w koligację z tą 
możnowładczą  rodziną,  było  nie  lada  awansem  społecznym  i  w  znaczący  sposób 
podniosło  znaczenie  Tomickich.  W  przyszłości  natomiast  zagwarantowało  synom 
Mikołaja dostęp do urzędów świeckich i godności kościelnych, nawet tych najbardziej 
prestiżowych i dochodowych. 

Anna z Szamotuł była drugą żoną Mikołaja. O pierwszej wiemy jedynie tyle, że 
miała na imię Małgorzata, jako żona właściciela Tomic figurowała w 1446 r. i urodziła 
Mikołajowi  syna  Jerzego.  Był  on  chyba  przysłowiową  czarną  owcą  w  rodzinie, 
pozbawiony  opieki  matki,  zaczął  sprawiać  problemy.  Został  on  oskarżony  o 
przyczynienie  się  do  śmierci  niejakiego  Jana  Otuskiego.  Pewnie  została  mu 
udowodniona  wina,  gdyż  musiał  w  ramach  zadośćuczynienia  wypłacić  synom 
zmarłego określoną sumę pieniędzy (tzw. główszczyznę).  Również w późniejszych 
latach stawał przed sądem, gdyż były na niego składane skargi. 

Po śmierci żony Małgorzaty Mikołaj – jak wiemy – poślubił (ok. 1463 r.) Annę 
z Szamotuł, która w posagu wniosła 300 grzywien, czyli sumę niemałą.  Nie wiemy, 
jak  wyglądała  Anna,  gdyż  nie  zachował  się  żaden jej  portret  ani  opis  jej  postaci. 
Można jedynie domniemywać, że była ona sporo młodsza od swojego męża, który – 
jak pamiętamy – ok. 17 lat wcześniej wstąpił w swój pierwszy związek małżeński. 
Trudno  powiedzieć  cokolwiek  na  temat  pożycia  małżeńskiego  tych  dwojga,  gdyż 
źródła, jakimi dysponujemy, nie wspominają o tym. Na podstawie przeprowadzonych 
żmudnych badań genealogicznych udało nam się ustalić, że Anna urodziła Mikołajowi 
w trakcie trwającego ok. 15 lat małżeństwa sześcioro dzieci, czterech synów: Jana, 
Piotra, Stanisława i Mikołaja oraz córki: Annę (późniejszą żonę Mikołaja Krzyckiego 
herbu  Kotwicz  i  matkę  prymasa  Andrzeja  Krzyckiego)  i  Magdalenę  (żonę  Jana 
Wrzesińskiego,  która  zmarła  bezpotomnie).  Nie  znamy  dat  urodzin  potomstwa. 
Wiemy jedynie na podstawie napisu na płycie nagrobnej, że Piotr urodził się w 1464 
roku. Na podstawie kolejności, w jakiej wymieniani byli synowie na dokumentach, 
możemy tylko ustalić, który z nich był starszy. 



 Anna z Szamotuł Tomicka owdowiała, kiedy dzieci były jeszcze małoletnie 
(czyli miały mniej niż 15 lat). Odtąd sama musiała troszczyć się tak o potomstwo, jak i 
o majątek pozostawiony przez męża. W wydatny sposób pomagał jej brat stryjeczny, 
syn stryja Piotra z Szamotuł – Andrzej z Szamotuł, który przejął sprawy finansowe. 
Wdowa miała ustabilizowaną sytuację materialną, posag który wniosła, został bowiem 
zabezpieczony na wsiach należących do męża. Niestety nie wiadomo, czy po śmierci 
chorążego poznańskiego Mikołaja z Tomic nadal mieszkała z dziećmi w Tomicach, 
czy też przeniosła się do rodzinnych Szamotuł. Nie dochowały się informacje na temat 
daty jej śmierci. Chyba jej należy przypisać zamiłowanie do sztuki i uwrażliwienie na 
słowo  pisane.  Rodzina  Szamotulskich  zdołała  bowiem  zgromadzić  wiele  dzieł 
rękopiśmiennych  (np.  kronikę  Anonima  zw.  Gallem),  opłacała  własnego  trębacza, 
ufundowała  w  kościele  w  Szamotułach  kaplicę  śpiewaków.  Jej  stryj  wspomagał 
finansowo bursę studentów, uczących się w Akademii Krakowskiej.  W następnych 
latach podobne upodobania będzie przejawiać najzdolniejszy z synów Anny - Piotr, 
wielki mecenas pisarzy i artystów. 

Ufundowanie kościoła w Tomicach.

Mikołaj z Tomic już przed 1452 r. rozpoczął starania o utworzenie parafii w 
Tomicach,  chcąc  wybudować  kościół  w  swoich  dobrach  dziedzicznych.  Czy  jego 
działania  płynęły  z  pobudek religijnych?  Być może.  Mogły  jednak być rezultatem 
zdobycia  pewnego  poziomu  materialnego  i  wynikać  z  chęci  zaakcentowania 
osiągniętego statusu społecznego. Takie zachowania były charakterystyczne zwłaszcza 
dla ludzi, którzy niedawno awansowali w obrębie jakiejś grupy społecznej. Być może 
Tomicki  próbował  dorównać  rodzinie  Szamotulskich,  którzy  w  Szamotułach 
wybudowali okazały kościół w stylu gotyckim. 

Faktem  jest  jednak,  że  Mikołaj  z  Tomic  wytrwale  podejmował  zabiegi  o 
wydzielenie parafii w Tomicach. Nie było to proste, gdyż – jak pamiętamy - jego stryj 
i on sam prowadzili spór graniczny z kapitułą poznańską, do której należały Lisówki. 
Z  tego  też  powodu  uzyskanie  zgody  na  stworzenie  nowej  parafii  i  wybudowanie 
kościoła   nastąpiło  dopiero  po upływie  ponad dziesięciu lat.  Dokument  erekcyjny, 
wyrażający zgodę na powstanie kościoła parafialnego w Tomicach p. w. św. Barbary i 
Marii  Magdaleny wystawiony został 14 marca 1463 r.  przez biskupa poznańskiego 
Andrzeja Bnińskiego. Kopia tego dokumentu – pochodząca z 1475 r. - znajdowała się 
w kościele jeszcze w 1628 r., co potwierdzone zostało podczas wizytacji. Przywilej 
erekcyjny  został  uwierzytelniony  pieczęcią  przywieszoną  na  jedwabnym  zielonym 
sznurku. Na prośbę Mikołaja do nowo utworzonej parafii  miały wejść obok Tomic 
również Mirosławki, wcześniej należące do parafii Słupia.

Mikołaj ochoczo przystąpił do budowy kościoła. Na uwagę zasługuje fakt, że 
postanowił  wznieść  budowlę  z  cegły,  pomimo  tego,  że  materiał  drewniany  był 
znacznie tańszy. Orientacyjnie koszt budowa dworu o konstrukcji drewnianej wynosił 
około  10  grzywien  (przy  średnich  rocznych  dochodach  przeciętnego  szlachcica 
sięgających 15 – 18 grzywien). Tymczasem wystawienie kościoła z cegły przekraczało 
koszt 300 grzywien. Problemem było sprowadzenie materiału budowlanego z cegielni 
oddalonych od Tomic,  co znacznie podwyższało koszty budowy. Należało również 
zatrudnić kompetentnego budowniczego, który nadzorowałby budowę, zwłaszcza na 



etapie konstruowania sklepień.  Tego rodzaju specjalista  musiał  być sprowadzony z 
Poznania bądź Kościana. Skoro Tomicki zdecydował się na świątynię ceglaną, musiał 
posiadać potrzebne środki finansowe. 

Efektem  starań  Mikołaja  jest  budowla  w  stylu  gotyckim  jednonawowa  o 
wymiarach: 30 m długości, 8 m szerokości, 25 m wysokości. Wiadomą jest rzeczą, że 
kościoły  budowano w pobliżu ludzkich siedzib,  najczęściej  w miejscu  centralnym. 
Właściciel  wsi,  który  finansował  całe  przedsięwzięcie,  starał  się  tak  lokalizować 
budowlę, aby znajdowała się ona blisko jego własnego dworu. Z tego wnioskujemy, że 
dwór Tomickich położony był nieopodal,  być może w pobliżu jeziora,  położonego 
poniżej kościoła. 

Koszty  budowy  nie  były  jedynymi,  które  poniósł  Tomicki  w  związku  z 
utworzeniem nowej parafii.  Podarował na rzecz kościoła obraz przedstawiające św. 
Mikołaja (XV w.). Dodatkowo musiał wyłożyć środki na uposażenie plebanii. A były 
to koszty znaczne, bowiem duchownym, którzy mieli  odprawiać msze w tomickim 
kościele  nadał  w  użytkowanie  ziemię  na  wyspie  pod  lasem,  łąkę,  ogród  i  dom 
plebański z placem. Dodatkowo zobowiązał się do dawania stałej daniny w postaci 
mąki z młyna wodnego, który znajdował się w jego posiadaniu. Plebanowi udzielił 
również zezwolenia na łowienie ryb w jeziorze w postne dni tzw. suchedni, czyli dni 
zwane w kalendarzu liturgicznym dniami kwartnymi, do których należały środy, piątki 
i  soboty:  pierwszego tygodnia  wielkiego postu;  tygodnia  po  Zielonych Świątkach; 
tygodnia  po  Podwyższeniu  Krzyża  i  trzeciego  tygodnia  adwentu,  przypadające  na 
początek każdej pory roku. 

Troska  fundatora  sięgała  znacznie  dalej.  Mikołaj  z  Tomic  zadbał  bowiem 
również o swoje życie wieczne. W testamencie wyszczególnił kwotę pieniędzy, którą 
zapisał na rzecz kościoła. W zamian za to duchowni mieli odmawiać po jego śmierci 
aniwersarze (czyli msze rocznicowe za zmarłego fundatora i jego rodzinę) i trycezymy 
(czyli nabożeństwo odprawiane w trzydziesty dzień po śmierci). Zapis był znaczny, 
gdyż umożliwił  utrzymanie  – obok plebana  -  jeszcze kilku księży  – prezbiterów, 
lektorów, organistów i śpiewaków. Synowie Mikołaja nadał łożyli środki na kolegium 
księży  mansjonarzy.  Ci  natomiast,  mając  zapewnione  utrzymanie,  wypełniali 
obowiązki  duszpasterskie  i  liturgiczne,  m.in.  byli  zobowiązani  do  codziennego 
śpiewania   Officium Parvum.  Spadkobiercy  płacili  też  plebanowi czynsz za  msze, 
które były odprawiane za duszę zmarłego Mikołaja, fundatora kościoła. Przy kościele 
postawiona została przez synów fundatora dzwonnica z dzwonem o średnicy 68 cm, 
odlanym w 1541 roku. (Drugi mniejszy dzwon jest znacznie późniejszy i pochodzi z 
1613 r.).  

Do zwyczaju należało chowanie fundatora kościoła i  jego rodziny wewnątrz 
świątyni,  przed  głównym  ołtarzem.  Tak  też  się  stało  z  Mikołajem.  Został  on 
pochowany  w  ufundowanym  przez  siebie  kościele  p.w.  św.  Barbary  i  św.  Marii 
Magdaleny w Tomicach. Zgodnie z danymi z 1932 r. w kościele za głównym ołtarzem 
znajdowało się wejście do krypt, mieszczących grobowce rodziny Tomickich, jednak 
w trakcie kładzenia betonowej posadzki dostęp do nich zamknięto.

Płyty nagrobne przedstawiające chorążego poznańskiego Mikołaja z Tomic.



Chorąży poznański zmarł przed 24 marca 1478 r. (po tej dacie nie występował 
już na dokumentach). Rok 1478 jako rok śmierci właściciela Tomic został zapisany na 
nagrobku  ufundowanym  najprawdopodobniej  przez  żonę  Annę  z  Szamotulskich 
Tomicką. Napis umieszczony na płycie nagrobnej potwierdza, że szczątki chorążego 
poznańskiego  spoczęły  właśnie  w  tym  kościele.  Brzmi  on:  "Hic  iacet  Generosvs 
Dominvs  Nicolavs  Thomiczki  Vexillifer  Posn(aniensis)  Fundator  hvjvs  Ecclesiae 
Requiescat i(n) Pace", czyli: „Tu spoczywa szlachetny pan Mikołaj Tomicki chorąży  
poznański fundator tego kościoła. Niech spoczywa w pokoju”.

Kamienna płyta  nagrobna została  wmurowana w ścianę po lewej  stronie  od 
wejścia, niedaleko chóru. Przedstawia postać Mikołaja w pozycji stojącej, w pełnym 
uzbrojeniu, to jest w pancerzu, nagolennikach i ciżmach żelaznych oraz w okrągłej 
czapce.  Nawiązanie  do  tradycji  rycerskich  było  charakterystyczne  dla 
średniowiecznych przedstawień. Twarz fundatora, zgodnie z ówczesną modą jest bez 
zarostu,  oczy  zamyślone,  usta  ściągnięte,  nos  pewnie  pierwotnie  był  dosyć  długi, 
natomiast został uszkodzony i następnie dorobiony z gipsu. W rogach płyty nagrobnej 
zostały  umieszczone  herby  rodowe.  U góry:  herby  Łodzia  (po  ojcu)  i  Nałęcz  (po 
matce), w lewym dolnym rogu Jastrzębiec (herb babki ojczystej, czyli matki ojca), w 
prawym dolnym Leliwa (herb babki macierzystej, czyli matki matki).

W  tomickim  kościele  znajduje  się  również  druga  płyta  przedstawiająca 
fundatora świątyni. Obecnie jest ona wkomponowana w ścianę kościoła blisko ołtarza, 
jednak  pierwotnie  była  wmurowana  w  ziemię  przed  głównym  ołtarzem.  Została 
wykonana w 1524 r. na zamówienie syna Mikołaja, Piotra Tomickiego, który osiągnął 
znaczącą pozycję w kraju, zasiadając na urzędzie podkanclerzego Królestwa Polskiego 
oraz  piastując  godność  biskupa  przemyskiego,  poznańskiego,  a  następnie 
krakowskiego.  Płyta  z  brązu  w  ramach  kamiennych  również  przedstawia  postać 
stojącą  chorążego  poznańskiego w pełnym uzbrojeniu,  w płaszczu  zarzuconym na 
zbroję, z chorągwią w ręku, u stóp leży hełm z pióropuszem. Twarz i cały wizerunek 
swoim dostojeństwem przypomina znany nam portret Piotra Tomickiego, na których 
najpewniej  była  wzorowana.  W  dolnej  części  znajduje  się  łaciński  napis: 
„NICOLAO*THOMICZKI*VEXILLIFERO  POSNANIENSI  PACE  ET  BELLO 
CLARO  AC  SINGVLARI  VIRTVTE  PRVDE(N)CIA  PIETATE  VITE 
INNOCENCIA~ET  CVLTV  DEI  AC  RELIGIONIS  INSIGNI~PETRVS 
CRACOVIENSIS  ET  POSNANIENSIS  EPISCOPVS  ET  REGNI  POLONIE 
VICECANCELARIVS  PARENTI  OPTIMO  AC  BENEMERENTI  POSVIT  DIE 
SECVNDA  MENSIS  IVLY*M*D*XXIIII”.  Tłumaczyć  go  można  w  ten  sposób: 
„Mikołajowi  Tomickiemu,  chorążemu poznańskiemu,  w pokoju i  wojnie  sławnemu, 
szczególnemi cnotami roztropności  i  pobożności,  czystością życia,  troską o chwałę  
Bożą  i  wiarę  –  znakomitemu,  Piotr,  biskup  krakowski  i  poznański,  podkanclerzy  
koronny, ojcu najlepszemu i dobrze zasłużonemu położył dnia 2 lipca 1524”.  (Jako 
ciekawostkę można podać, że zdjęcia z tym napisem znalazły się w podręcznikach 
akademickich do nauk pomocniczych historii i paleografii łacińskiej jako przykład na 
zastosowanie humanistycznej kapitały epigraficznej, charakterystycznego typu pisma).

Warto zwrócić  uwagę na fakt,  że o ile  twórcą pierwszej  płyty był zapewne 
lokalny kamieniarz, o tyle druga płyta z brązu została zamówiona aż w Norymberdze, 
gdzie znajdowała się słynna na całą Europę odlewnia i pracownia braci Piotra i Hansa 
Vischerów,  synów  Piotra.  Wprawdzie  wśród  polskich  historyków  pojawiły  się  na 



przestrzeni lat różne koncepcje na temat autorstwa i miejsca powstania płyty, m.in. 
wskazywano na Albrechta Dürera, Hansa Młodszego Holbeina, Włocha Bartolomeo 
Berecciego, sugerowano, że mogła ona zostać wykonana we Włoszech, południowych 
Niemczech czy w Polsce, ostatecznie jednak większość uczonych opowiedziała się za 
norymberskim pochodzeniem płyty. Jest to niezwykle cenny zabytek, zważywszy na 
oryginalne i staranne wykonanie oraz fakt, że niewiele tego typu obiektów zachowało 
się.  Płyta  ta  była  drugą  zamówioną  na  polecenie  Piotra  Tomickiego.  Pierwszą 
ufundował  on  dla  swojego  krewnego  od  strony  matki  Andrzeja  Szamotulskiego, 
któremu zawdzięczał pomoc i opiekę.

Bracia niedzielni, potomkowie chorążego poznańskiego

Po śmierci Mikołaja z Tomic (1478 r.) jego synowie formalnie przejęli kontrolę nad 
majątkiem ziemskim ojca, odwołując się do pomocy krewnego Andrzeja z Szamotuł. 
Córki  –  zgodnie  z  obowiązującym zwyczajem –  otrzymały  sumy  posagowe  i  nie 
pojawiały  się  na  dokumentach  dotyczących  dóbr  ziemskich  po  ojcu.  Synowie 
natomiast zarządzali ojcowizną w formie niedziału, czyli w niepodzielnym kształcie, 
stąd  w  dokumentach  określani  byli  mianem  braci  niedzielnych  Tomic.  Niedział 
stosowano w średniowieczu wówczas, kiedy spadkobiercy byli małoletni lub po to, 
aby nie doprowadzać do rozdrobnienia własności ziemskiej. Dobra ojczyste zostały 
podzielone najpewniej dopiero w 1485 r., chociaż podział dotyczył wówczas chyba 
jedynie ziem, które wydzielił dla siebie najstarszy Jerzy. Należy podkreślić, że Jerzy 
wraz z przyrodnimi braćmi na równi korzystał z dochodów, jakie przynosiły majątki 
ziemskie. Mało tego, okresowo pełnił rolę opiekuna kościoła w Tomicach. Przyczynił 
się  też  do  zakończenia  (w  1484  r.)  sporu  z  cechem  szewców  w  Buku.  Konflikt 
dotyczył  sumy  24  grzywien  i  rozgorzał  jeszcze  (w  1472  r.)  za  życia  chorążego 
poznańskiego. Wykreślenie przez plebana z Tomic Jakuba z ksiąg konsystorskich i 
grodzkich zapisów dotyczących tej kwoty, ostatecznie zamknęło ten problem.

Jerzy Tomicki z Iwna

Jak  zostało  wspomniane  bracia  Tomiccy  dokonali  podziału  dóbr  po  ojcu  i 
wytyczyli  nowe  granice  między  majątkami.  Na  sądzie  polubownym  w  obecności 
czterech arbitrów, z których dwaj  reprezentowali  interesy Jerzego,  a następni dwaj 
pozostałych braci, ustalono, że Jerzy otrzyma w dziale wsie Iwno Polskie, Wiktorowo, 
Chorzelice oraz dom w Poznaniu na ul. Koziej. Jerzy zrzekł się też pretensji do reszty 
majątku. Tomice przeszły w ręce Jana Tomickiego, który od starszego przyrodniego 
brata Jerzego miał dodatkowo dostać 142 grzywny tytułem odszkodowania.  Reszta 
ojcowizny  pozostała  w  posiadaniu  braci  Jana,  Piotra,  Stanisława  i  Mikołaja  oraz 
wdowy Anny, która jak pamiętamy miała zapisane sumy, które wniosła w posagu, na 
dobrach ziemskich (na mieście Obrzycku z przewozem i wsiach Obrowo, Koźminek, 
Bąkowo, Wronczyn, Kietlice).

Jerzy tymczasem ożenił się (ok. 1489 r.), wzbogacając się o wsie Niechanowo i 
Ambrożkowo,  które  jego  żona  Anna  z  Niechanowa wniosła  w posagu.  Zaczął  też 
nabywać kolejne wsie poprzez zakup bądź zamianę (np. kilka łanów w Chorzelicach 
zamienił  na  wieś  Ruśce  Małe).  Co  ciekawe,  przejął  również  ziemie  szlachciców, 



którzy nie stawili się na wyprawie (1497 r.) organizowanej przez króla Jana Olbrachta. 
Wiemy, że Jerzy uczestniczył w tym nieudanym pochodzie do Mołdawii. Na szlachcie 
ciążył  bowiem  obowiązek  brania  udziału  w  pospolitym  ruszeniu.  Zgodnie  z 
obowiązującym prawem, osobom, które tej powinności nie dopełniły, konfiskowano 
majątek zwykle na rzecz tego, który doniósł władzom o niesubordynacji.

Warto  dodać,   że  Jerzy  jako  właściciel  Iwna  zaczął  być  nazywany  Jerzym 
Tomickim z Iwna albo Jerzym Tomickim albo Jerzym Iwieńskim. W związku z tym 
historycy  często  mylą  się  przy  jego  identyfikacji.  Natomiast  już  jego  syn  Jan 
występował w dokumentach wyłącznie jako Jan Iwieński. Jerzy zmarł jako pierwszy z 
synów Mikołaja z Tomic, w 1504 r., pozostawiając syna Jana oraz córki Katarzynę i 
Małgorzatę. Przeprowadzono wówczas kolejny podział tej części dóbr, które przejął 
Jerzy. Jako ciekawostkę można podać fakt, że przedzielony został wówczas również 
drewniany dworek w Iwnie. Przy czym mówiąc o dworku musimy uświadomić sobie, 
że składał się on jedynie z dwóch izdebek, z czego izba i komnata dostała się wdowie 
po Jerzym. 

Nie wiadomo nic o ewentualnej karierze urzędniczej Jerzego. Już jednak jego 
syn Jan piastował urząd podkomorzego kaliskiego (w l. 1525-1541), angażował się w 
życie polityczne kraju jeżdżąc na sejmy do Piotrkowa. Został też wybrany – na pewno 
nie bez udziału swojego stryja podkanclerzego Piotra Tomickiego – do roli rewizora, 
który miał wypowiadać się w imieniu mieszkańców województwa poznańskiego na 
temat  projektu  kodyfikacji  praw.  Rzecz  dotyczyła  sprawy  bardzo  istotnej,  a 
mianowicie ujednolicenia prawa w ten sposób, aby zlikwidować różnice występujące 
nadal w prawie poszczególnych dzielnic kraju.  Pełnił  też funkcję poborcy z terenu 
województwa kaliskiego. Cały czas utrzymywał kontakty ze stryjami i rodzeństwem 
stryjecznym, o czym jeszcze powiemy.

Jan Tomicki, sędzia poznański

Wróćmy  tymczasem  do  pozostałych  synów  Mikołaja  z  Tomic  chorążego 
poznańskiego. Jak wiemy, po wydzieleniu części dóbr po ojcu przez Jerzego, syna z 
pierwszego małżeństwa, pozostali potomkowie nadal wspólnie zarządzali majątkiem 
ziemskim. Wszystko wskazuje na to, że ich pozycja majątkowa była bardzo stabilna. 
Za  niemałą  kwotę  2200  złotych  węgierskich  zakupili  nowe  folwarki  -  Będlewo, 
Zamysłowo i Dymoczewo z prawem wolnego wyrębu drzewa w lasach znajdujących 
się na terenie tych dóbr, liczące 8 zasiedlonych łanów. Jeżeli przyjmiemy, że na łan 
przypadało  8,85  hektarów,  to  –  jak  można  łatwo  policzyć  –  w  krótkim  czasie 
powiększyli majątek ziemski przejęty po ojcu o ok. 71 hektarów. Na tym nie koniec. 
W  ich  posiadaniu  –  oprócz  wcześniej  wymienionych  znajdowały  się  też  wsie 
Zborowo, Wielino (?) i  połowa Gorazdowa. Pomimo inwestycji na tak dużą skalę, 
mieli  nadal  spore  nadwyżki  finansowe  i  udzielali  pożyczek,  które  dzisiaj 
nazwalibyśmy  hipotecznymi  -  w  razie  niespłacenia  długu  na  własność  Tomickich 
miały  przejść  dobra  dłużników.  Mało  tego,  wzięli  również  pod  zastaw  miasto 
królewskie Śrem wraz z okolicznymi wsiami, z których pobierali dochody. 

We wszystkich operacjach finansowych przeprowadzanych w tym czasie przez 
braci,  pełnomocnikiem pozostawał  Andrzej  Szamotulski,  krewny  od  strony  matki, 
który wykazywał się doświadczeniem w sprawach finansowych. Szamotulski pomógł 



też  swoim krewniakom wspiąć  się  po  szczeblach  kariery  urzędniczej  i  kościelnej. 
Realne  wsparcie  z  jego  strony  umożliwiło  Tomickim  osiągnięcie  urzędów,  które 
przyniosły im nie tylko prestiż,  ale  i  dochody. Najbardziej  błyskotliwa okazała się 
kariera Piotra Tomickiego, któremu poświęcimy więcej miejsca w dalszej części. Był 
on bardzo wpływowym doradcą króla Zygmunta I, kształtował politykę zagraniczną i 
wewnętrzną państwa. Kiedy osiągnął wysoką pozycję na dworze królewskim, również 
on pomagał  swoim braciom w zdobywaniu kolejnych urzędów.  Na przykładzie  tej 
rodziny  widać,  jakie  mechanizmy  działały  przy  obsadzie  urzędów  i  godności  na 
początku  XVI  wieku,  jak  ogromne  znaczenie  miała  pozycja  i  pomoc  rodziny, 
przynależność  do  znaczącego  rodu  lub  koligacja  z  takim  rodem.  Silne  związki 
rodzinne, wspieranie krewnych i powinowatych oraz  protegowanie ich na wakujące 
urzędy  –  wszystkie  te  zjawiska  mogliśmy  obserwować  na  przykładzie  rodziny 
Tomickich. Zobaczymy, jaki był rezultat zabiegów Andrzeja Szamotulskiego, a potem 
Piotra Tomickiego.

O Jerzym już była mowa, przyjrzyjmy się teraz pozostałym synom chorążego 
poznańskiego Mikołaja. Jan rozpoczął karierę urzędniczą od urzędu podwojewodziego 
poznańskiego,  czyli  od   urzędu  powiatowego,  następnie  awansował  na  pisarza 
poznańskiego,  a  potem  na  sędziego  poznańskiego  (1506  r.).  Osiągnął  więc 
znaczniejszy urząd w hierarchii niż miał jego ojciec chorąży. Pewnie nie można uznać 
za  zbieg  okoliczności  tego,  że  na  dokumencie  nominacyjnym  jako  świadek 
wymieniony  został  krewny  Andrzej  Szamotulski.  Miał  on  za  zadanie  przedstawić 
kandydatów  na  to  stanowisko,  przy  czym  odrzuceni  zostali  wszyscy  ci,  którzy 
wcześniej  byli  wytypowani  przez  sejmik,  a  wybrany  został  właśnie  Jan  Tomicki. 
Również  dzięki  temu  krewnemu  Jan  jako  sędzia  poznański  występował w  roli 
pełnomocnika królewskiego przy rozsądzaniu spraw majątkowych. Jan Tomicki zmarł 
przed 15 marca 1517 roku.

W związku z tym, że Jan Tomicki zmarł najpewniej bezpotomnie, dobra, które 
znajdowały się w jego posiadaniu, przeszły na najbliższych krewnych. I tak bratanek 
Jan,  syn  Jerzego  z  Iwna  otrzymał  część  miasta  Obrzycko,  części  wsi  Obrowo, 
Koźminek, Wronczyn i Kietlice. Po kilku latach Jan Iwieński zdecydował się sprzedać 
te  dobra  swoim  stryjom  Stanisławowi  i  Mikołajowi,  braciom  zmarłego.  Jana 
Iwieńskiego łączyły ze stryjami i rodzeństwem stryjecznym zażyłe stosunki. Jan pod 
koniec życia zdecydował się nawet zrezygnować z urzędu podkomorzego kaliskiego 
na rzecz swojego brata stryjecznego Jana, syna Mikołaja, kasztelana gnieźnieńskiego, 
z zachowaniem dożywotniego prawa do jego sprawowania.

Stanisław Tomicki, wojewoda kaliski

Piotrowi  Tomickiemu,  następnemu w kolejności  synowi  Mikołaja  chorążego 
poznańskiego,  poświęcimy  więcej  miejsca  poniżej.  Przybliżymy  teraz  postać 
młodszego z braci, Stanisława. Z racji tego, że na samym początku kariery urzędniczej 
trafił  (1496  r.)  od  razu  na  dwór  kardynała  Fryderyka  Jagiellończyka,  syna  króla 
Kazimierza Jagiellończyka, miał on większe możliwości zdobycia kolejnych urzędów. 
Wejście  Stanisława  z  położonych  w  Wielkopolsce  Tomic  na  dwór  krakowski 
Jagiellona nie było, jak należy się domyślać przypadkowe. Wydatną pomoc okazał 
znów krewny Andrzej Szamotulski, który był bliskim współpracownikiem kardynała. 



Kika lat  później  w podobny sposób wprowadzi on następnego z synów chorążego 
Mikołaja Tomickiego, Piotra.

Stanisław  w  ciągu  swojego  życia  często  awansował  na  bardziej  prestiżowe 
stanowiska  i  powiększał  swój  stan  posiadania.  Zdobył  urząd  kasztelana 
międzyrzeckiego,  został  na  krótko  burgrabią  poznańskim,  wszedł  w  posiadanie 
kamienicy w Poznaniu. Dzięki wstawiennictwu brata Piotra u biskupa krakowskiego 
Jana Konarskiego został dzierżawcą biskupiego zamku i miasta Krobia, co ciekawe 
dzierżawa ta została mu przyznana pomimo tego, że – zgodnie z zapisami w statutach 
kapitulnych  –  zamki  biskupie  miały  być  oddawane  pod  zarząd  jedynie  członkom 
kapituły. W tym przypadku Stanisław, nie wchodząc w skład kapituły, ani nie będąc 
nawet  duchownym, zarządzał  kościelnym majątkiem.  Nakazano mu jedynie  złożyć 
stosowne  przyrzeczenie,  że  będzie  dbał  o  dobra  kościelne,  które  wejdą  pod  jego 
opiekę. Nadzór nad zamkiem w Krobi stał się podstawą do uzyskania zwolnienia z 
udziału w wojnie z zakonem krzyżackim. Powołano się również na zły stan zdrowia 
Stanisława. Przy okazji warto dodać, że zwolnienia z obowiązkowej służby wojskowej 
były wydawane w kancelarii królewskiej przez kanclerza lub podkanclerzego. Tak się 
akurat składało, że podkanclerzym w owym czasie był brat Stanisława, Piotr Tomicki. 

Podkanclerzy  Piotr  Tomicki  pomógł  też  bratu  uzyskać  urząd  kasztelana 
kaliskiego (1527 r.),  a potem wystarał  się,  aby na Stanisława przeszły (1529 r.)  w 
dożywotnie  użytkowanie  dochodowe  starostwa  w  Koninie  i  Pyzdrach,  z  których 
wcześniej  czerpał  zyski  następny  brat  Mikołaj.  Aby  zdać  sobie  sprawę,  o  jakim 
majątku  mówimy,  wystarczy  wspomnieć,  że  na  starostwo  konińskie  składało  się 
miasto Konin, 12 wsi oraz 3 folwarki, zaś na starostwo pyzdrskie miasto Pyzdry, 6 wsi 
i 4 folwarki. Za pobieranie dochodów z tych dóbr królewskich starosta zobowiązany 
był płacić jedynie ustalony z góry roczny czynsz.  Pamiętamy, że cały czas był on 
właścicielem rodzinnych Tomic i  innych wsi,  które przypadły mu w udziale (m.in. 
miasto Obrzycko i sumy posagowe, które wniosła matka Anna Szamotulska, a które 
po jej śmierci przeszły właśnie na Stanisława). 

Z  urzędu  kasztelana  kaliskiego  awansował  na  wojewodę  inowrocławskiego 
(1532 r.), a potem na wysoki urząd wojewody kaliskiego (1535 r.). Nominacje te były 
przeprowadzane za wstawiennictwem  brata Piotra u króla. Jak widzimy, interwencje 
wpływowego  brata  w  wydatny  sposób  pomagały  Stanisławowi  Tomickiemu  w 
karierze.  Również  z  inicjatywy  podkanclerzego  Piotra  Tomickiego  Stanisław  był 
powoływany  na  komisarza  królewskiego,  aby  rozstrzygać  sporne  sprawy  oraz 
wysyłany był jako wysłannik monarchy (np. wówczas, kiedy po śmierci prymasa Jana 
Łaskiego  należało  udać  się  do  Gniezna,  aby  dopilnować  wyboru  na  nowego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego nominata wyznaczonego wcześniej przez króla). 

Jako ciekawostkę można podać, że Piotr Tomicki zapisał bratu Stanisławowi w 
testamencie – obok czterech rumaków – również ubiory i futra, które z kolei otrzymał 
od  trzeciego  z  braci  –  Mikołaja.  O  Stanisławie  zachowała  się  niezbyt  pochlebna 
opinia.  Zdaniem  współcześnie  żyjących  był  to  „człek  milczący,  głupi  i  opój,  w  
sprawach publicznych niebiegły”. Opinia podkanclerzego Piotra na temat brata zdaje 
się  być  zgodna  z  tym  opisem.  Nie  dziwi  zatem  fakt,  że  Stanisław  prowadząc 
niehigieniczny tryb życia miał problemy z wątrobą, na którą często się uskarżał. Nie 
udało się ustalić dokładnej daty śmierci Stanisława. Wiemy jedynie, że nastąpiła ona 
między 1537 a 1539 rokiem. 



Stanisław pozostawił po sobie córkę Katarzynę. Prawdopodobnie to z jej osobą 
wiąże  się  dosyć  ciekawa  hipoteza.  Wprawdzie  problem  ten  wymaga  jeszcze 
gruntownego zbadania, jednak wiele wskazuje na to, że ta mieszkanka Tomic została 
żoną (1542 r.)  jednego z bardziej  wpływowych dostojników w Wielkim Księstwie 
Litewskim. W źródłach dotyczących rodu Radziwiłłów zostało bowiem odnotowane, 
że Mikołaj „Rudy” poślubił Katarzynę bratanicę Piotra Tomickiego. Wprawdzie druga 
bratanica podkanclerzego, córka Jerzego, również nosiła to samo imię, jednak raczej 
można ją wykluczyć ze względu na wiek (ok. 40 lat).

Mikołaj Tomicki, kasztelan gnieźnieński 

Podobnie,  jak to miało miejsce w przypadku pozostałych braci,  na początku 
kariery  pomagał mu krewny wojewoda poznański Andrzej Szamotulski, a w latach 
późniejszych brat Piotr Tomicki, dla którego Mikołaj był ulubionym bratem. Mikołaj, 
podobnie jak Stanisław, dostał się na dwór Jagiellonów i służył u boku królewicza 
Zygmunta Jagiellończyka (późniejszego króla Zygmunta I) w charakterze dworzanina, 
dzięki  czemu  miał  codzienny  kontakt  z  tym  Jagiellonem.  Na  polecenie  księcia 
wysyłany był z poselstwami (np. na Litwę). Awansował na urząd ziemski wojskiego 
łęczyckiego  (1511  r.),  a  kilka  lat  później  został  mianowany  na  urząd  dworski 
nadwornego koniuszego (1517 r.). W zakres jego obowiązków wchodził nadzór nad 
stadninami  króla  Zygmunta  I,  dbałość  o  stajnie,  kontrola  służby  stajennej  i 
rzemieślników produkujących przyrządzenie jeździeckie. Król Zygmunt I dodatkowo 
zapisał  Mikołajowi  pewne  sumy  pieniędzy  na  dobrach  królewskich  (sołectwo  w 
Kurzej  Górze,  miasto  Babimost  i  przyległe  wsie),  aby  w ten  sposób wynagrodzić 
służbę na wspomnianym urzędzie.  Czerpał też dochody ze starostw, które mu król 
hojnie nadawał, pewnie również za wstawiennictwem brata Piotra Tomickiego. I tak 
Mikołaj w dożywotnim posiadaniu miał starostwa w Kościanie, Pyzdrach, Koninie i 
Iłży  oraz  wsie  Lisiec  i  Modla.  Po  śmierci  brata  stryjecznego  od  strony  matki 
mianowany  został  kasztelanem  gnieźnieńskim  (1528  r.),  urzędem,  który  przynosił 
spore dochody. Nie cieszył  się nim jednak zbyt długo, gdyż w następnym roku zmarł.

Zarządzał również ziemiami, które przypadły mu po podziale dóbr ojczystych. 
Dodatkowo  otrzymał  od  brata  Piotra,  który  będąc  już  biskupem  przemyskim, 
awansował  dodatkowo  na  urząd  podkanclerzego  Królestwa  Polskiego,  dobra  w 
Śliwnie i Wąsowie, które ten miał wydzielone z dóbr ojczystych i macierzystych. Z 
bratem Stanisławem zawarł natomiast wzajemną umowę, która przewidywała, że na 
wypadek bezpotomnej śmierci ich dobra przejdą na rzecz drugiego brata.

Mikołaj  zmarł  w Iłży (29  marca 1529 r.),  gdzie  zatrzymał  się  w drodze na 
Litwę,  dokąd  udawał  się  na  polecenie  króla  Zygmunta  I.  Ten  skromny  i 
zrównoważony człowiek, jak o nim pisał brat biskup-podkanclerzy, pozostawił synów 
– Jana, późniejszego podkomorzego kaliskiego, kasztelana rogozińskiego i kasztelana 
gnieźnieńskiego,  który  przeszedł  na  luteranizm  i  oddał  kościół  w  Tomicach 
innowiercom,  zmarł  przed  17  marca  1575 r.;  Stanisława,  który  najpewniej  wybrał 
karierę duchownego i zmarł bezpotomnie; Mikołaja, który zmarł w trzecim roku życia 
oraz córkę Zofię (stryj Piotr Tomicki zapisał jej w testamencie dwa pierścienie – jeden 
z szafirem, drugi z brylantem oraz 1000 florenów, które miały stanowić jej posag).

Dzieci te zrodzone zostały z żony Anny z Lisowskich, która wkrótce po śmierci 
męża stała się autorką skandalu obyczajowego. Na zamku w Ilży zawarła potajemnie 



ślub  z  ubogim  szlachcicem  Janem  Duninem,  po  czym  udała  porwanie.  Biskup-
podkanclerzy  Piotr  Tomicki,  przekonany,  że  bratowa  jest  w  niebezpieczeństwie, 
przedsięwziął kroki, aby ją ratować. Kiedy cała sprawa wyszła na jaw, oburzony Piotr 
Tomicki,  uznał,  że ucierpiał  jego autorytet.  Na jego prośbę król  powołał  specjalną 
komisję do zbadania całej  sprawy. Tomicki zażądał konfiskaty dóbr Dunina,  który 
miał  się  dopuścić  rzekomego  gwałtu  na  wdowie.  Na  mocy  postanowień  komisji 
królewskiej,  Anna  z  Lisowskich  utraciła  prawa  do  majątku  po  mężu.  Chodziło 
mianowicie o Tomice, Mirosławki, Zborów, Śliwno, Wąsowo i Wronczyn, na których 
wdowa miała  zapisany posag i  wiano.  Nie  wiadomo,  czy  Piotr  Tomicki  chciał  jej 
również  pozbawić  dochodów  z  dóbr,  które  wniosła  w  posagu,  a  które  zapisała 
wcześniej  mężowi Mikołajowi Tomickiemu (chodziło  przynajmniej  o 7 wsi).  Piotr 
Tomicki  przejął  opiekę nad jej  synami,  którzy zamieszkali  na dworze biskupim w 
Krakowie  i  tam  pobierali  nauki.  Ponadto  biskup-podkanclerzy  sfinansował  swoim 
bratankom pobyt na uniwersytecie we Włoszech. Po jego śmierci opiekę prawną nad 
majątkiem i  dziećmi  Mikołaja  przejął  ich  wuj  cioteczny prymas  Andrzej  Krzycki, 
siostrzeniec Piotra Tomickiego, syn Anny i Mikołaja (Nikiela) Krzyckiego.

Córki chorążego poznańskiego.

Chorąży poznański miał,  jak pamiętamy, oprócz pięciu synów również dwie 
córki.  Źródła  średniowieczne  zdecydowanie  mniej  uwagi  poświęcały  kobietom, 
dlatego też wiemy o nich stosunkowo niewiele. Jak wiadomo, nie brały one udziału w 
działach majątkowych, gdyż otrzymały posag w pieniądzach. 

Anna Tomicka zmarła wcześnie, przed 1498 rokiem. Można o niej powiedzieć 
jedynie tyle, że swojemu mężowi sędziemu wschowskiemu Mikołajowi (Nikielowi) 
Krzyckiemu urodziła: Andrzeja (ur. 7 lipca 1482 r., zm. 10 maja 1537 r.); Piotra, który 
najpewniej nie zajmował żadnego urzędu, zm. przed 1522 r.; i córki Annę (wyszła za 
mąż za Jana Iłowieckiego herbu Ostoja, zm. w 1524 r. spłodziwszy wcześniej synów 
Wojciecha i Pawła) i Elżbietę (żonę Wojciecha Zebrzydowskiego, któremu urodziła 
synów:  Andrzeja  późniejszego  kanonika  poznańskiego,  a  następnie  biskupa 
krakowskiego,  Bartłomieja  wojewodę  brzesko  –  kujawskiego,  Kaspra  wojewodę 
kaliskiego oraz Mikołaja dziedzica Sempolina).

Do  największego  znaczenia  doszedł  syn  Anny  Tomickiej  Andrzej  Krzycki, 
który  po  uzyskaniu  gruntownego  wykształcenia  na  uniwersytetach  w  Krakowie, 
Bolonii  i  Paryżu,  zaczął  w  błyskawicznym  tempie  zdobywać  kolejne  godności 
kościelne. Nie będziemy w tym miejscu wymieniać wszystkich, dość wspomnieć, że 
był on kanonikiem, dziekanem, scholastykiem, kustoszem, prepozytem i proboszczem 
w kilku  parafiach.  Dzięki  wstawiennictwu  wuja  Piotra  Tomickiego  trafił  na  dwór 
królewski i zdobył urząd sekretarza królowej Barbary Zapolyi, a potem korzystając z 
protekcji  drugiej  żony  króla  Zygmunta  I,  królowej  Bony,  wszedł  do  kancelarii 
królewskiej jako sekretarz. Równocześnie piął się coraz wyżej po szczeblach kariery 
kościelnej piastując kolejno godności biskupa przemyskiego, płockiego, a w końcu – 
nie bez pomocy wpływowego wuja – osiągnął najwyższą godność kościelną w kraju, 
arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Zasłynął jako bardzo utalentowany poeta.



Druga  córka  chorążego  poznańskiego  Mikołaja  Tomickiego  miała  na  imię 
Magdalena (zm.  1534 r.)  i  została  poślubiona  Janowi Wrzesińskiemu,  dziedzicowi 
Wrześni. Z tego związku prawdopodobnie nie zrodziły się żadne dzieci.

Piotr Tomicki – wykształcenie i pierwsze urzędy

Z  najbardziej  błyskotliwą  karierą  mieliśmy  do  czynienia  w  przypadku 
najzdolniejszego  syna  chorążego  poznańskiego,  Piotra  Tomickiego,  którego  bez 
wątpienia  można uznać za  najwybitniejszego mieszkańca Tomic.  Filip  Padniewski, 
biograf Piotra Tomickiego, pracujący z nim w kancelarii królewskiej, tak go opisywał: 
„wzrostu  był  więcej  niż  średniego,  a  na  jego  czcigodnem  obliczu  malowała  się  
skromność, wesołość i powaga. Twarz miał raczej czerwoną, układ ciała piękny, pełen 
godności,  który  zdobiły  najwięcej  –  chód  dostojny,  powaga  w  każdym  słowie  i  
ludzkość w obejściu”. 

Piotr Tomicki jako jedyny z synów Mikołaja zdobył gruntowne wykształcenie. 
Najpierw  pobierał  nauki  w  szkole  katedralnej  w  Gnieźnie,  potem  na  cztery  lata 
wyjechał  do  Lipska,  aby  kształcić  się  w  zakresie  sztuk  wyzwolonych  i  uczyć  się 
języka  niemieckiego.  Po  powrocie  do  kraju  zapisał  się  do  Akademii  Krakowskiej 
(1489-1493),  gdzie  zasłynął  jako doskonały  orator  i  znawca filozofii.  Zdobył  tytuł 
magistra sztuk wyzwolonych i jeden semestr wykładał – w charakterze praktykanta - 
filozofię  Arystotelesa.  Na  krótko  wyjechał  do  Wiednia,  aby  stamtąd  udać  się  do 
Włoch.  Na  Uniwersytecie  w  Bolonii  (1495-1500)  studiował  prawo  i  retorykę, 
zdobywszy  tytuł  doktora  obojga  praw.  Końcowy  egzamin  zdał  z  wyróżnieniem, 
profesorowie podkreślali  u Tomickiego mądrość,  roztropność i  piękno wysławiania 
się.  Po  ukończeniu  studiów bolońskich wyjechał  do Rzymu,  gdzie  odbył  praktykę 
prawniczą w Kurii Papieskiej. Promotorem i doradcą w sprawach wykształcenia był 
przez cały czas krewny Andrzej Szamotulski, który zdawał sobie sprawę z tego, że 
Piotr dzięki wiedzy z zakresu prawa i uzyskanemu tytułowi naukowemu będzie miał 
łatwiejszy  dostęp  do  urzędów  kancelaryjnych  lub  godności  kościelnych.  Dzięki 
zdobytemu wykształceniu posiadł umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, 
włoskim,  a  przede  wszystkim  łaciną,  która  była  wówczas  językiem 
międzynarodowym, obowiązującym w kancelariach, w Kościele, jak i w kontaktach 
międzyludzkich. 

Zaraz po powrocie do kraju objął stanowisko kanclerza w kancelarii kardynała 
Fryderyka Jagiellończyka, co odbyło się za wstawiennictwem krewnych. Osiągnięcie 
tak znaczącego urzędu już na wstępie kariery nie było obojętne dla dalszych awansów 
Piotra  Tomickiego.  Przede  wszystkich  wszedł  w  krąg  ludzi  blisko  związanych  z 
przedstawicielami dynastii  Jagiellonów, co będzie  procentowało przez kolejne  lata. 
Zapoznał się wówczas z najbardziej wpływowymi przedstawicielami elity politycznej, 
z  duchowieństwem i  urzędnikami świeckimi,  z  profesorami Akademii  Krakowskiej 
oraz posłami zagranicznymi, którzy przybywali na dwór kardynała. 

Tomicki  zobowiązany był  prowadzić  korespondencję  kardynała,  czuwać nad 
poprawnością sporządzania dokumentów w kancelarii. Musiał w związku z tym stale 
być obecny przy Fryderyku Jagiellończyku. Jeździł  więc na sejmy, sejmiki,  zjazdy 
duchowieństwa (synody), z poselstwami do braci Jagiellonów, a podczas bezkrólewia 



po  śmierci  króla  Jana  Olbrachta  przyglądał  się  negocjacjom  kardynała  z  panami 
polskimi na temat obioru przyszłego monarchy.

Otrzymał  już  wówczas  pierwsze  znaczące  godności  kościelne,  m.in.  był 
archidiakonem  krakowskim,  która  to  godność  była  bardzo  prestiżowa  i  bogato 
uposażona. Śmierć kardynała w 1503 r. pozbawiła jednak Tomickiego zajmowanego 
dotąd  urzędu kanclerza.  Brak widoków na jakikolwiek awans sprawił,  że  Tomicki 
kolejne trzy lata – aż do wstąpienia na tron Zygmunta I – spędził na dworze swojego 
następnego  protektora,  biskupa  poznańskiego  Jana  Lubrańskiego  w  Poznaniu. 
Pomagał tam biskupowi przy administrowaniu diecezją. Dał się poznać jako sumienny 
wykonawca poleceń swojego przełożonego oraz dobry kancelista, a przy tym człowiek 
przejawiający  ambicje  w  kierunku  zdobycia  kolejnych  godności  kościelnych  i 
urzędów  świeckich.  Już  wtedy  wiódł  wystawne  życie,  zatrudniał  liczną  służbę  i 
posiadał pokaźną liczbę koni. 

Piotr Tomicki jako sekretarz królewski

Po  wstąpieniu  na  tron  króla  Zygmunta  I  Tomicki  awansował  na  urząd 
sekretarza królewskiego. Zobowiązany był do przestrzegania tajemnicy państwowej, 
dochowania wierności monarsze i posłuszeństwa. Do kancelarii królewskiej wpływały 
bowiem  pisma  często  o  poufnym  charakterze,  dotyczące  węzłowych  dla  państwa 
spraw  politycznych.  Pracownicy  kancelarii  zobowiązani  byli  m.in.  do 
przygotowywania i obsługi sejmików oraz sejmów, na polecenie króla udawali się – 
zaopatrzeni w instrukcje poselskie - z poselstwami zagranicznymi, mając tym samym 
wpływ na kształt polityki zagranicznej państwa. 

W tym okresie Piotr Tomicki niemal stale był wysyłany jako poseł Zygmunta I. 
Jako  wysłannik  króla  ruszył  na  Pomorze  Zachodnie,  a  potem do  Meklemburgii  i 
Saksonii. Wyznaczony został do odbycia misji poselskiej do hospodara mołdawskiego 
Bohdana do Kamieńca Podolskiego, gdzie czuwał nad podpisaniem pokoju polsko – 
mołdawskiego. Kilkakrotnie jeździł na Węgry, gdzie panował wówczas brat polskiego 
króla,  Władysław  Jagiellończyk.  Omawiał  tam  sprawy  najwyższej  wagi,  jak 
zagrożenie  ze  strony  Turcji  i  zakonu  krzyżackiego,  nienajlepsze  stosunki  z 
Habsburgami i Moskwą. 

W nagrodę  za  pracę  w kancelarii  królewskiej  i  pozytywne wyniki  poselstw 
zagranicznych,  monarcha  zaczął  obdarowywać  Piotra  Tomickiego  kolejnymi 
godnościami  kościelnymi  (m.in.  kanonią  poznańską,  kanonią  włocławską,  kanonię 
gnieźnieńską).  Co ciekawe, Tomicki przyjął wyższe święceni kapłańskie dopiero w 
1511 roku. Ambicje Piotra sięgały wyżej. Dzięki własnym zabiegom uzyskał godność 
biskupa  przemyskiego,  która  wprawdzie  nie  była  bogato  uposażona,  ale  dawała 
miejsce  w  senacie.  Odtąd  Piotr  Tomicki  jako  biskup  mógł  zasiadać  w  radzie 
królewskiej i wraz z innymi senatorami służyć monarsze radą w najważniejszych na 
kraju kwestiach. 

Piotr Tomicki, biskup krakowski i podkanclerzy Królestwa Polskiego

Król Zygmunt I, doceniając zdolności dyplomatyczne Piotra Tomickiego, jego 
wierność,  pracowitość  i  lojalność,  mianował  go  sekretarzem  wielkim,  a  niedługo 



potem podkanclerzym Królestwa Polskiego (1515).  Aby zdobyć ten bardzo ważny 
urząd Tomicki odwołał się do pomocy szeregu osób: króla węgierskiego Władysława 
Jagiellończyka,  wielu  dostojników  polskich  oraz  do  posłów  szlacheckich  z 
Wielkopolski. Ostatecznie udało mu się osiągnąć ten urząd po wymuszonej rezygnacji 
dotychczasowego  podkanclerzego.  Musimy  zdać  sobie  sprawę,  że  nominacja 
Tomickiego na urząd zastępcy kierownika kancelarii królewskiej była sprawą bardzo 
istotną  z  punktu  widzenia  interesów  państwa.  Podkanclerzy  pełnił  wprawdzie 
formalnie  funkcję  zastępcy  kanclerza,  jednak  urzędnicy  ci  mieli  taki  sam  zakres 
kompetencji.  W  ich  kompetencje  wchodziły  niemal  wszystkie  kluczowe  sprawy 
odnoszące się do polityki zagranicznej i wewnętrznej państwa. W przeciwieństwie do 
senatu, który zbierał się stosunkowo rzadko, kanclerz i podkanclerzy stale przebywali 
w otoczeniu króla, dzięki czemu mieli wpływ na wiele istotnych decyzji. Ich urzędy 
były  dożywotnie,  stąd  tak  wielką  rolę  odgrywał  dobór  odpowiednich  ludzi  na  te 
stanowiska.

Tomicki piastował urząd podkanclerzego niezmiennie przez dwadzieścia lat. W 
tym  czasie  wielokrotnie  potwierdził  swoją  przydatność.  Król  Zygmunt  I,  chcąc 
wynagrodzić  wierną  służbę  Tomickiego,  nadał  nu  bogate  biskupstwo  poznańskie 
(1520  r.),  a  kilka  lat  później  biskupstwo  krakowskie  (1525  r.).  Dochody  z  tych 
godności  miały  stanowić  wynagrodzenie  za  pracę  w  kancelarii  królewskiej. 
Kumulowanie  wysokiego  urzędu  z  bogatym  biskupstwem  nie  było  jednak  dobrze 
odbierane  w  kręgach  szlacheckich,  które  domagały  się,  aby  Tomicki  zrzekł  się 
któregoś stanowiska. Decyzją króla nie zrezygnował on z nadanego podkanclerstwa i 
biskupstwa.

Trudno  w  kilku  zdaniach  wymienić  wszystkie  wydarzenia,  w  których  brał 
czynny  udział.  Poprzestańmy  zatem  na  wypunktowaniu  najistotniejszych. 
Uczestniczył w zjeździe wiedeńskim (1515 r.) z udziałem cesarza niemieckiego i w 
wojnie z zakonem krzyżackim, był zwolennikiem podpisania traktatu pokojowego z 
wielkim  mistrzem  krzyżackim  Albrechtem  Hohenzollernem  i  przeprowadzenia 
sekularyzacji państwa zakonnego; zaangażował się w sprawy węgierskie po śmierci 
Ludwika Jagiellończyka; optował za zachowaniem pokojowych stosunków z Turcją i 
nie chciał angażować państwa polsko-litewskiego w krucjatę przeciwko sułtanowi, do 
czego namawiał papież; starał się o utrzymanie poprawnych stosunków z pozostałymi 
państwami; prowadził politykę daleko idących kompromisów w polityce zagranicznej 
za cenę zachowania pokoju.

W polityce wewnętrznej opowiadał się za silną władzą królewską, akceptował 
istniejące podziały społeczne, reprezentował jednak głównie interesy możnowładztwa. 
Dążył  do  ograniczenia  roli  sejmującej  szlachty,  która  starała  w  coraz  większym 
zakresie  uczestniczyć  w  życiu  politycznym  państwa.  Dzięki  umiejętnościom 
negocjacyjnym  potrafił  tłumić  konflikty  wewnątrz  państwa.  Był  niedoścignionym 
organizatorem  nowożytnej  kancelarii  królewskiej,  która  swoim  poziomem  mogła 
równać się wówczas z podobnymi instytucjami na zachodzie Europy. Zaangażował się 
podkanclerzy w przeprowadzenie elekcji na króla małoletniego Zygmunta Augusta, 
jedynego  syna  Zygmunta  I  jeszcze  za  życia  ojca.  Silnie  włączył  się  w  realizację 
projektu ujednolicenia (kodyfikacji) prawa w całym kraju. Przez wiele lat pod jego 
kontrolą  działała  komisja,  która  miała  zająć  się  tym  zagadnieniem.  Efektów  prac 
komisji  nie  udało  się  jednak  wprowadzić  w  życie,  gdyż  szlachta  –  podczas 



nieobecności chorego już podkanclerzego na sejmie – odrzuciła projekt. Tomicki nie 
pozostał bierny wobec problemu inkorporacji Mazowsza i wypowiadał się także na 
temat stosunków z Wielkim Księstwem Litewskim. Trudno wymienić  jakąś ważną 
sprawę,  przy  której  podkanclerzy  nie  zaznaczyłby  swojego  udziału.  Tomicki 
wykazywał  się  rzadko  spotykaną  gorliwością  i  sumiennością  w  wypełnianiu 
obowiązków, jakie nakładał na niego odpowiedzialny urząd.

Piotr Tomicki humanista

Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego humanizmu. Pobyt 
za granicą i zetknięcie się z kulturą włoskiego renesansu uwrażliwiło go na sztukę. W 
latach późniejszych, będąc już biskupem, zgromadził księgozbiór, w którym znalazły 
się  dzieła  o  różnorodnej  proweniencji  i  tematyce,  od  medycyny  poprzez  filozofię, 
teologię i poezję. Starał się też przeszczepić na grunt polski osiągnięcia w zakresie 
architektury, rzeźby i malarstwa europejskiego. Sprowadzał z zagranicy przedmioty 
zbytku.  Rozwinął  na  szeroką  skalę  mecenat.  Zamawiał  u  rodzimych  artystów  lub 
cudzoziemców dzieła, które cechowały się wykwintnością i starannością wykonania, 
jak chociażby płyta nagrobna przedstawiająca ojca Mikołaja, czy kaplica św. Tomasza 
Kantauryjskiego w katedrze na Wawelu, którą nakazał zbudować przy użyciu dużych 
nakładów  pieniężnych  jeszcze  za  życia  i  w  której  spoczęły  zwłoki  biskupa-
podkanclerzego.  Podejmował  starania,  aby  wydawać  drukiem mszały  i  inne  księgi 
liturgiczne. Dla kościoła w Tomicach zakupił duży obraz do ołtarza głównego, a w 
swoim testamencie zapisał na rzecz tego kościoła srebrny kielich ze złoconą patyną i 
dwie srebrne złocone ampułki. 

Jego  dwór  biskupi  w  Krakowie  tętnił  życiem.  Zapraszani  byli  tam 
przedstawiciele  nauki,  pisarze,  humaniści  europejscy,  jak  również  posłowie 
zagraniczni. Na własny koszt stworzył szkołę pałacową, w której kształcili się synowie 
szlacheccy.  Pokrywał  koszty  wyżywienia,  zakwaterowania  i  nauczycieli.  Opłacał 
studia zagraniczne zdolnych jednostek, wzbudzając tym niekłamany podziw w gronie 
włoskich profesorów. Wspomagał finansowo działalność humanistów zagranicznych 
(m.in. przesyłał pieniądze wybitnemu humaniście Erazmowi z Rotterdamu, z którym 
przez  lata  korespondował).  Zatrudniał  osobistych  sekretarzy,  którzy  zajmowali  się 
sprawami  kancelaryjnymi.  Jako  biskup  krakowski  otaczał  opieką  Akademię 
Krakowską. W podległych mu dobrach biskupich pomagał najuboższym, wstawiał się 
za mieszczanami z miast biskupich, zlecał budowanie szpitali dla ubogich. 

Intensywna  praca  i  nadmiar  obowiązków  źle  wpływały  na  jego  zdrowie. 
Cierpiał  na rozliczne schorzenia,  wśród których najbardziej  dokuczliwa była febra, 
kołatanie serca, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a w ostatnich latach tzw. 
puchlina wodna, z powodu której zmuszony był znacznie ograniczyć swoją aktywność 
na  dworze  królewskim.  Zmarł  Piotr  Tomicki  w  1535  roku.  Został  pochowany  w 
katedrze na Wawelu. 

Podsumowanie 

Celem tej – szczegółowej miejscami - analizy było pokazanie, w jaki sposób w 
średniowieczu  i  u  progu  czasów  nowożytnych  rodzina  szlachecka  o  przeciętnym 



statusie  majątkowym,  mieszkająca  w  położonych  na  uboczu  dobrach  ziemskich, 
awansowała  w  hierarchii  społecznej  i  powiększała  swój  stan  posiadania.  Jak 
widzieliśmy, było to efektem przedsiębiorczości, dobrego inwestowania i lokowania 
nadwyżek  finansowych.  Jednak  kluczowe  znaczenie  miało  małżeństwo  z 
przedstawicielką  możnowładczego  rodu.  Dzięki  tej  koligacji  Tomiccy  nawiązali 
odpowiednie znajomości z ludźmi zaliczającymi się do najbliższego kręgu doradców 
królewskich.  Zbliżyli  się  też  do  dworu  monarszego,  zapoznali  z  kolejnymi 
Jagiellonami,  czego  konsekwencją  były  godności  kościelne  i  urzędy  świeckie,  do 
jakich  zaczęli  mieć  dostęp.  Przejęcie  pod  zastaw  dochodowych  królewszczyzn  i 
starostw zwiększało nie tylko ich dochody, ale i wpływy polityczne na konkretnym 
terenie. Z kolei nabywanie kompleksów ziemskich w wydatny sposób przyczyniało się 
do bogacenia poszczególnych członków rodziny.

W omawianym okresie charakterystyczne było zjawisko wspierania krewnych i 
powinowatych,  co było równoznaczne z  działaniem na rzecz całej  rodziny.  Dzięki 
takiemu postępowaniu nie tylko pojedyncze jednostki, ale od razu całe rody wspinały 
się  na  szczyt  drabiny  społecznej.  Tomiccy,  wywodzący  się  z  rodziny  o 
średnioszlacheckim  pochodzeniu,  weszli  w  I  poł.  XVI  wieku  do  wąskiego  grona 
możnowładztwa. Stało się  to dzięki temu, że kilku przedstawicieli  zdobyło – obok 
odpowiedniego statusu majątkowego – również urzędy gwarantujące dostęp do senatu, 
(czyli rady królewskiej).

Słów  kilka  można  na  koniec  dodać  na  temat  samych  Tomic.  Otóż  według 
danych z  lat  1488-1492 r.  wieś  liczyła  3  łany  (czyli  ok.  26  hektarów),  z  których 
właściciele  musieli  płacić  na  rzecz  Kościoła  2  grzywny lub  10  snopków.  Z  kolei 
Mirosławki posiadały 9 łanów (czyli 79 hektarów), z których płaciły proporcjonalnie 
więcej.  W  II  połowie  XVI  w  rękach  Tomickich  znajdowały  się  następujące 
miejscowości:  Tomice (4 ½ łana),  Mirosławki  (4  ½ łana),  Czieslie,  Obrzycko (11 
zagrodników i 3 komorników), Obrowo (6 łanów), Koźmino (12 łanów), Kobelniki 
(10 półłanów), Lissowo (15 łanów), Popieliewo (14 łanów), Paniewo, Kobilanki (5 
łanów), Czemierowo, Czienino mniejsze (6 łanów) i Mielnicza (3 łany). Również z 
tych dóbr właściciele zobowiązani byli płacić Kościołowi należne datki. Rzecz uległa 
zmianie, kiedy Jan Tomicki (syn Mikołaja, wnuk Mikołaja chorążego poznańskiego) 
przeszedł na stronę zwolenników reformacji. Od około roku 1550 stanął on na czele 
rodziny i ok. r.  1560 oddał kościół Braciom Czeskim i sprowadził różnowierczych 
kaznodziejów. Za namową syna Mikołaja, który był gorliwym katolikiem, Jan wrócił 
na łono Kościoła rzymsko-katolickiego na krótko przed śmiercią.  

Sam kościół  został  gruntownie przebudowany w stylu rokoko przez ostatnią 
właścicielkę Tomic Dorotę z Broniszów księżnę Jabłonowską. W 1770 r. obniżone 
zostało sklepienie i powiększone zostały okna. Sama księżna nie spoczęła jednak w 
odnowionym kościele. Jej grób znajduje się w kościele pw. Św. Trójcy w Stęszewie w 
kaplicy książąt Jabłonowskich.

W miejscu, gdzie wcześniej stał dwór obronny Tomickich wybudowany został 
pałac należący do ostatnich właścicieli Tomic, książąt Jabłonowskich. W końcu XVIII 
w. Tomice zostały rozparcelowane i przeszły na własność rządu.

Czy pamięta ktoś jeszcze dzisiaj wierszyk ułożony na cześć Tomic?
„W parafii Tomice



Piękne okolice:
Jeziora i lasy,
Kaczki i bekasy,
Rogacze, zające
Co skaczą na łące,
Ryby w obfitości
Dla siebie i gości;
Dziewczęta jak łanie
Mamy i plebanię...”


