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AUTOREFERAT 

(załącznik nr 2) 

 

1.Nazwisko i imię: Wacław Gojniczek 

2.Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:  

1999 r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nadany przez Radę Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu na podstawie rozprawy 

doktorskiej Dzieje szlacheckiej rodziny Tschammerów z Iskrzyczyna. Pochodzenie - 

genealogia - pozycja społeczna napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Rościsława Żerelika 

1989 r. - magister historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

3.Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

od 1988 do 2004 roku w Archiwum Państwowym w Katowicach, od 1 października 2001 do 

2008 roku w Zakładzie Archiwistyki, a następnie (i do dzisiaj) w Zakładzie Archiwistyki i 

Historii Śląska na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

4.Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Monografia: 

Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego 1477-1653. 

b) (autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

Wacław Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego 1477-1653, 

Katowice 2014, Śląsk. Wydawnictwo Naukowe, ss. 392. 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania: 

Wiodące cele naukowe pracy: 

- poszerzenie dotychczasowej wiedzy o ustroju nowożytnego Śląska w zakresie ustroju 

politycznego księstwa cieszyńskiego w czasach panowania ostatnich Piastów 1477-1653; 

- określenie możliwości modernizacyjnych księstwa cieszyńskiego w warunkach opóźnienia 

w stosunku do ówczesnych centrów; 

- rekonstrukcja systemu urzędów funkcjonujących w księstwie cieszyńskim w latach 1477-

1653, a następnie określenie ich kompetencji, hierarchii urzędniczej, systemu kancelaryjnego 

i działalności archiwum; 
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- rekonstrukcja obowiązujących źródeł prawa oraz rozstrzygnięcie kwestii czy istniało prawo 

partykularne; 

- analiza zagadnienia czy miała miejsce, a jeżeli tak, to z jakim opóźnieniem do ówczesnych 

centrów, recepcja nowinek kancelaryjnych; 

- rekonstrukcja form kancelaryjnych stosowanych w kilku ówczesnych kancelariach. 

 

Osiągnięte wyniki pracy: 

- Książka jest pierwszą w tak szerokiej perspektywie czasowej prezentacją ustroju 

politycznego księstwa cieszyńskiego w polskiej, czeskiej i niemieckiej historiografii. Wydaje 

się, że podjęcie niniejszego tematu było niezbędne ze względu na brak jednoznacznych 

ustaleń w dotychczasowym, stosunkowo bogatym, stanie badań nad księstwem cieszyńskim, 

co wraz z ujawnieniem wielu nieznanych dotąd źródeł pozwoliło na opracowanie jednego z 

wiodących tematów, pozwalającego na zrozumienie zasady sprawowania władzy i 

sądownictwa, a także ich przemian w jednym z śląskich księstw. Szczególnie wiedza na temat 

ustroju politycznego księstw górnośląskich jest skromna i widoczny pozostaje brak 

podstawowych ustaleń. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza największego księstwa, czyli księstwa 

opolsko-raciborskiego, a także księstwa opawskiego, na temat którego nota bene zachowała 

się najbardziej kompletna dokumentacja. 

- W ciągu XVI wieku następowała powolna modernizacja systemu państwowego Piastów 

cieszyńskich pomimo zapóźnienia wynikającego z peryferyjnego położenia, słabości 

demograficznej i gospodarczej księstwa oraz miejscowych dynastów. Przemiany następowały 

na skutek ogólnego procesu zachodzącego w państwie Habsburgów oraz z inicjatywy książąt 

cieszyńskich, najpewniej pod wpływem najbliższego otoczenia dynasty. 

- Centralnym urzędem w księstwie pozostawał dwór książęcy, na który składały się dwór 

męski (kierowany przez ochmistrza, zaś za pozostałe jego elementy odpowiadali marszałek 

dworu, podkomorzy i koniuszy) oraz żeński, czyli fraucymer (kierowany przez ochmistrza 

bądź ochmistrzową). Trzecią część stanowiła rada książęca współuczestnicząca w 

sprawowaniu władzy. W początkach rządów księcia Wacława III Adama (1545-1579) dwór 

cieszyński pozostawał odwzorowaniem w mniejszej skali dworu Habsburgów. Ważną rolę 

odgrywała kancelaria książęca będąca w zasadzie jedną z form sprawowania władzy. 

Finansowanie dworu oraz struktur państwa Piastów zapewniała domena książęca, podzielona 

na kilka kluczy. W XVI i w pierwszej połowie XVII wieku funkcjonowały w księstwie 

jedynie dwa sądy, podległe księciu: jeden nazywany zamkowym oraz drugi ziemski dla 
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szlachty. Ważną rolę w życiu politycznym księstwa oraz stanu szlacheckiego spełniał sejmik 

ziemski. W ciągu XVI wieku zaczęła się kształtować struktura urzędnicza królewskich 

poborców podatkowych podległych kamerze śląskiej we Wrocławiu. 

- Pomimo wielu ograniczeń i słabości państwa Piastów cieszyńskich za panowania księcia 

Wacława III Adama doszło do zestawienia kilku partykularnych aktów prawnych, w tym 

najważniejszego, ordynacji ziemskiej (1573) oraz ordynacji kościelnej i szkolnej (1567), a 

także ordynacji policyjnej dla miasta Cieszyna (1577). Dwa pierwsze akty ponownie spisano 

za panowania księżnej wdowy Sydonii Katarzyny (1592, 1584). Na podkreślenie zasługuje 

fakt, iż w 1598 roku w Cieszynie i zapewne w pozostałych miastach księstwa wprowadzono 

skodyfikowane czeskie miejskie prawo Pawła Krystiana z Koldina. Wówczas na wiele lat 

Cieszyn pozostawał jedynym miastem śląskim, w którym posługiwano się tym prawem. Na 

podkreślenie zasługuje jeszcze jedna konstatacja, że w sądach księstwa cieszyńskiego obok 

procesu pełno sądowego równie istotną rolę spełniało postępowanie polubowne, zapewniające 

dostęp do sądów również mieszkańcom niezamożnym. 

- Od końca XV wieku zaczęła się rozbudowa funkcjonujących urzędów, do których w ciągu 

kolejnych stu pięćdziesięciu lat dodano kolejne. Szczególny przyrost urzędników miał 

miejsce w szeregach urzędników kancelaryjnych. Najlepiej ilustruje to przykład kancelarii 

książęcej, w której na początku XVI wieku zaledwie zatrudniano sekretarza i pisarza, zaś 

sekretarzem w tych czasach był duchowny pełniący równolegle urząd proboszcza. W ciągu 

wieku sytuacja uległa zmianie przez znaczące zwiększenie personelu. W kancelarii działało 

dwóch sekretarzy, dwóch kancelistów i bliżej nieokreślona liczba personelu pomocniczego. 

W czasach panowania księcia Kazimierza II księga stanowiła podstawową formę 

kancelaryjną prowadzoną w kancelariach książęcych i ziemskiej, a w połowie XVI wieku 

system ten był już w pełni rozwinięty. Na uwagę zasługuje fakt, iż od końca XVI wieku 

stopniowo na znaczeniu zyskiwał kolejny system kancelaryjny akt spraw, najpierw fascykuła 

(ósma dekada XVI wieku), a następnie odnotowywana na dokumencie presenta (1617), czyli 

data wpływu nanoszona na dokument w kancelarii, a także ekshibita (1639), czyli data 

ekspedycji pisma odnotowywana na koncepcie. Daty pojawienia się tych elementów nowego 

systemu kancelaryjnego świadczą o niewielkim opóźnieniu kancelarii w księstwie 

cieszyńskim w stosunku do ówczesnych centrów (poza Rzeczpospolitą, bowiem ten system 

wprowadzili dopiero zaborcy!). 

- W kancelariach książęcych i ziemskiej w księstwie cieszyńskim prowadzono szereg typów 

ksiąg (metryki, kopiarze korespondencji, urbarze, księgi gruntowe, księgi sądowe ziemskie i 
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zamkowe). Na uwagę zasługuje fakt stosowania w latach 1444-1653 w kancelarii książęcej 

ksiąg wpisów nazywanych metryką książęcą. Księstwo cieszyńskie i księstwo opolsko-

raciborskie są jedynymi przykładami stosowania tej najbardziej znanej polskiej formy 

kancelaryjnej poza granicami Rzeczypospolitej. Ten fakt dotąd pozostawał nieznany 

badaczom metryki koronnej. Podkreślić należy, że istotną rolę działalności nowożytnych 

kancelarii w księstwie odgrywał ekstrakt, posiadający moc prawną równą oryginałowi. 

Podobne znaczenie w działalności urzędów posiadała korespondencja. Najogólniej w pracy 

wykazano, że kancelaria nie była tylko miejscem, gdzie spisywano dokumenty ale bardzo 

ważnym ogniwem sprawowania władzy i organizacji mieszkańców. 

 

Wnioski płynące z pracy przydatne będą polskiej, czeskiej i niemieckiej historiografii w 

badaniach nad ustrojem nowożytnego Śląska. Zastosowana w niniejszej pracy metoda 

polegająca na wykorzystaniu faktografii oraz wniosków wynikających z badań nad urzędami i 

urzędnikami oraz systemu kancelaryjnego i ówczesnych form kancelaryjnych, które 

wzajemnie się uzupełniają, przyniosła interesujące ustalenia. Wydaje się, że zastosowanie 

takiej metody w przypadku podobnych badań nad ustrojem śląskich księstw i państw 

stanowych w warunkach dużej niekompletności źródeł powinno przynieść podobne wyniki.  

 

5.Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: 

Monografia jest efektem wieloletnich studiów nad nowożytnymi dziejami księstwa 

cieszyńskiego. Badania były prowadzone na czterech głównych polach badawczych, których 

wyniki splotły się przy opracowaniu ostatniej publikacji. Zainteresowania badawcze 

koncentrowały się na następującej problematyce: 

1. przemiany społeczno-polityczne szlachty księstwa cieszyńskiego od XV do XIX wieku,  

2. dzieje miasta Cieszyna od średniowiecza do drugiej połowy XVIII wieku,  

3. przemiany kancelarii górnośląskich, formy kancelaryjne i dzieje archiwów od końca 

średniowiecza aż do XX wieku,  

4. dzieje wyznaniowe księstwa cieszyńskiego od XVI do XIX wieku. 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do przemian społeczno-politycznych szlachty 

księstwa cieszyńskiego 

Pierwsze pole badawcze podjęte zostało w momencie rozpoczęcia pracy zawodowej w 

cieszyńskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. Początkowo zainteresowania 



5 

 

koncentrowały się na genealogii szlachty górnośląskiej. Studia te wpisują się w intensywne od 

początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku badania genealogiczne nad szlachtą żyjącą na 

Śląsku Austriackim prowadzone przez polskich, czeskich i niemieckich historyków (Ludwig 

Igálffy-Igály, Jiři Stibor, Radim Jež). Efektem badań własnych było kilka tekstów 

poświęconych genealogii rodzin szlacheckich (Barkalów z Małej Rudzicy - 9, Tschammerów 

z Iskrzyczyna - 4, 13, Klochów z Kornic - 7, Grodzieckich z Brodów - 5, Czelów z 

Czechowic - 15). Następnie zainteresowania badawcze rozszerzyły się o kolejne problemy: 

kulturę (efektem artykuł pt. Biblioteka zamkowa w Grodźcu - 2), statystyka tej warstwy (Spis 

szlachty księstwa cieszyńskiego z połowy XVII wieku - 3) i wreszcie próbę monograficznego 

zarysu dziejów tej warstwy społecznej (6, 10). Istotne jest również studium poświęcone 

Ślązakom pozostających w otoczeniu biskupów ołomunieckich w II połowie XVI wieku (11). 

W związku z wyborem dwóch Górnoślązaków na tron biskupi w Ołomuńcu na dworze 

biskupim oraz w kluczach kamery biskupiej zatrudniono wielu Ślązaków, katolików, którzy 

odegrali ważną rolę w zwycięstwie kontrreformacji na Morawach. Z tym polem badawczym 

związane są również zainteresowania nad genealogią Piastów z linii cieszyńskiej. 

Niewątpliwie artykuły te przyniosły szereg uzupełnień do biografii poszczególnych dynastów 

(12), natomiast praca poświęcona Małgorzacie Kostlachowej z Kremży (8, 14), metresie 

księcia Adama Wacława dostarcza bogato udokumentowany życiorys matki cieszyńskich 

Piastów z nieprawego łoża, tytułowanych baronami z Hohensteinu. Wydaje się, że w tym 

obszarze badań najistotniejsze znaczenie posiada współautorska praca zbiorowa (1), 

poświęcona problemowi relacji szlachty górnośląskiej w stosunku do ówczesnych centrów 

politycznych, gospodarczych i kulturalnych. 

Praca zwarta 

1.Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na 

příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i 

centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. Jiří Brňovják, 

Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Katowice – Ostrava 2011, ss. 560. 

 Artykuły 

2.Wacław Gojniczek, Spis szlachty księstwa cieszyńskiego z połowy XVII wieku, [w:] 

Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału PTH w 

Cieszynie, red. Idzi Panic, Cieszyn 1996, s. 51-55. 

3.Wacław Gojniczek, Antonina Staszków, Biblioteka zamkowa w Grodźcu – dzieje i 

zawartość, „Pamiętnik Cieszyński“ 11, 1996, s. 26-35. 
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4.Wacław Gojniczek, Tschammerowie z Iskrzyczyna w drugiej połowie XV i XVI wieku, 

„Familia Silesiae“ 2, 1997, s. 5-23. 

 

Po doktoracie 

5.Wacław Gojniczek, Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV-XVIII wieku, „Genealogia. 

Studia i Materiały Historyczne“ 11, 1999, s. 7-19. 

6.Wacław Gojniczek, Z dziejów szlachty w księstwie cieszyńskim ze szczególnym 

uwzględnieniem protestantów, „Szkice Archiwalno-Historyczne“, 2, 2000, s. 5-24. 

7.Wacław Gojniczek, Klochowie z Kornic i Betwiny – dzieje szlacheckich dziedziców 

Ustronia do początków XVII w. [w:] Studia z dziejów Ustronia, red. Idzi Panic, Ustroń 

2000, s. 7-21. 

8.Wacław Gojniczek, Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda 

barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. 

Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, „Genealogia. Studia i Materiały 

Historyczne“, 15, 2003, s. 45-62. 

9.Wacław Gojniczek, Barkalowie z Małej Rudzicy. Losy ubogiej rodziny szlacheckiej z 

księstwa cieszyńskiego w XVI i XVII wieku, „Zaranie Śląskie”, 58, 2001, nr 3-4, s. 91-

97. 

10.Wacław Gojniczek, Feudalni panowie Ustronia i okolic, [w:] Ustroń 1305-2005, T. 1 

(Ustroń 1305-1945), red. Idzi Panic, Ustroń 2005, s. 123-152.  

11.Wacław Gojniczek, Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku, [w:] Per 

saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Red. Jiří 

Mikulec, Miloslav Polívka, T. 1, Praha 2007, s. 338-344. 

12.Wacław Gojniczek, Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii 

Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich 

dziejach, red. Antoni Barciak, Katowice 2007, s. 396-408.  

13.Wacław Gojniczek, Manufaktura drogą do odzyskania pozycji społecznej. Przypadek 

Johanna Gottlieba Tschammera z Iskrzyczyna, [w:] Šlechtic podnikatelem podnikatel 

šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 19.-19. století, red. Jíří Brňovják, 

Aleš Zářický, Ostrava 2008 (=Nobilitas in Historia Moderna, 1), s. 253-260. 

14.Wacław Gojniczek, Kostlachá z Kremže, Margaretha, [w:] Biografický slovník Slezska a 

severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 88-89. 
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15.Wacław Gojniczek, Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza 

Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem, [w:] Šlechtic v 

Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu 

osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i 

centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. Jiří 

Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Katowice – Ostrava 2011, s. 137-146. 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do dziejów miasta Cieszyna 

Kolejne pole badawcze otwarte zostało w związku z udziałem w zespole przygotowującym 

nową monografię dziejów Cieszyna, dla którego należało opracować dzieje miasta w latach 

1528-1653, a więc zbliżonym okresie do ram czasowych ostatniej publikacji. Badania jednak 

nie ograniczyły się wyłącznie do owych stu pięćdziesięciu lat, lecz objęły o wiele szerszy 

zakres czasowy. Niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem na tym polu badawczym jest 

obszerna część tomu 2 Dziejów Cieszyna (2) opracowana z uwzględnieniem szerokiej 

kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Efektem tych działań stało się uporządkowanie i 

poszerzenie wiedzy na temat ustroju, stratyfikacji społecznej, przemian religijnych i kultury 

oraz życia codziennego nowożytnego Cieszyna. Badania nad dziejami stolicy księstwa 

cieszyńskiego skoncentrowały się głównie na dwóch zagadnieniach: elitach miejskich (5, 6, 7, 

8, 11, 12, 13) oraz topografii miasta (4, 9, 15). Do druku przygotowywane są wykazy 

urzędników miejskich od XIV wieku do połowy XVIII wieku, dotąd opublikowany został 

jedynie wykaz burmistrzów (3). 

Praca zwarta 

1.Franciszek Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Red. Wacław Gojniczek, 

Cieszyn 2003, ss. 288.  

2.Wacław Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i 

Ireny Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848, [w:] Dzieje Cieszyna od 

pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2, Cieszyn 2010, ss. 478.  

 

Artykuły i biogramy 

3.Wacław Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku [w:] 500 lat Ratusza i 

Rynku w Cieszynie 1496-1996, red. Idzi Panic, Mariusz Makowski, Cieszyn 1996, s. 69-

82. 
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4.Wacław Gojniczek, Działalność księdza Leopolda Jana Szersznika w sferze polityki i 

gospodarki Cieszyna, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z 

konferencji naukowej, red. Hanna Łaskarzewska, Aneška Bad‘urová, Cieszyn 1998, s. 

172-177. 

 

Po doktoracie 

5.Wacław Gojniczek, Sekretarz książąt cieszyńskich Maciej Kalus i jego rodzina, „Zaranie 

Śląskie“, 62 (poprawnie 57), 2000, s. 45-57. 

6.Wacław Gojniczek, Reimuldt Krzysztof, [w:] Słownik biograficzny medycyny i farmacji 

Górnego Śląska, T. 4 (Biograficzny), red. Jerzy Marian Dyrda, Katowice 2000, s. 328. 

7.Wacław Gojniczek, Uwagi o pochodzeniu św. Melchiora Grodzieckiego. Przyczynek do 

genealogii mieszczańskiej rodziny Grodskich z Cieszyna, „Genealogia. Studia i 

Materiały Historyczne”, 13, 2001, s. 49-58. 

8.Wacław Gojniczek, Elity władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] 

Samorządność i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów, red. Idzi Panic, 

Cieszyn 2002, s. 73-88. 

9.Wacław Gojniczek, Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad 

dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów 

współczesnych, red. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 21-40.  

10.Wacław Gojniczek, Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w 

księstwie cieszyńskim, [w:] Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám 

PhDr. Karla Müllera, Opava 2008, s. 60-64. 

11.Wacław Gojniczek, Gagatkowski, Wojciech, [w:] Biografický slovník Slezska a severní 

Moravy, s. 11 (23) Ostrava 2008, s. 37-38.  

12.Wacław Gojniczek, Kalus, Mathias, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 

11 (23), Ostrava 2008, s. 84-85.  

13.Wacław Gojniczek: Černý (Czerny), Adam, [w:] Biografický slovník Slezska a severní 

Moravy, s. 12 (24), Ostrava 2009, s. 20-21. 

14.Wacław Gojniczek, U schyłku panowania dynastii Piastów (1528-1653), [w:] Dzieje 

Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2 (Wacław 

Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny 

Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848), Cieszyn 2010, s. 5-133. 
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15.Wacław Gojniczek, Rozwój przestrzenny Cieszyna w latach 1848-1918, [w:] Dzieje 

Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 3 (Marzena 

Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-

Twarowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra, Cieszyn od Wiosny Ludów do 

III Rzeczypospolitej), Cieszyn 2010, s. 47-55. 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do dziejów archiwów i kancelarii 

Na dorobek ten składają się teksty, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią 

studia nad zasobem, dziejami archiwów (11, 22, 25, 26) i kancelarii (19), a także formami 

kancelaryjnymi, a drugą na edycje źródłowe. Do pierwszej grupy należy zaliczyć 

opracowania poświęcone charakterystyce: źródeł do dziejów miasta Wisły (6), konfliktu o 

Śląsk Cieszyński z lat 1918-1920 (8), źródeł do dziejów Śląska w Haus- Hof- und 

Staatsarchiv w Wiedniu (10), szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim (13), źródeł do dziejów 

ziemi pszczyńskiej (15). Dwa tego typu teksty zostały opublikowane w pracy Adel in 

Schlesien będącej pokłosiem międzynarodowego projektu poświęconego szlachcie na Śląsku. 

Opisano w niej archiwalia do dziejów szlachty wchodzące w skład zasobu Archiwum 

Państwowego w Katowicach (23) oraz w Bibliotece i Archiwum im. B.R. Tschammera w 

Cieszynie (24). Spośród nowożytnych form kancelaryjnych dociekania rozwijałem nad 

dokumentami herbowymi (17, 18), księgami miejskimi (14) i ziemskimi (12), pieczęciami 

gminnymi (9). Spośród edycji najważniejsze znaczenie posiadają prace zwarte: edycja urbarza 

klucza skoczowsko-strumieńskiego domeny książąt cieszyńskich z 1621 roku (1) i materiały 

genealogiczno-heraldyczne zebrane przez księdza Leopolda Jana Szersznika (+1814), 

pierwszego historyka Śląska Cieszyńskiego, którego spuścizna jest starszą kolekcją 

genealogiczną na Górnym Śląsku (2). Ponadto przedmiotem edycji stały się kopiarz majątku 

ziemskiego w Pruchnej z 1704 roku (16) i dokumenty z XV i XVI wieku (4, 5, 7).  

Prace zwarte 

1.Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 r., Ed. Wacław Gojniczek, Skoczów 

1999, ss. 102.  

2.Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa 

cieszyńskiego, Ed. Wacław Gojniczek, [Bibliotheca Tessinensis T. 1, Series Polonica 

T. 1, Cieszyn 2004, ss. 392. 

3.Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek, Barbara 

Kalinowska-Wójcik, T. 1, Katowice 2008, ss. 176. 
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 Artykuły 

4.Wacław Gojniczek, Szlachecka fundacja na rzecz kościoła w Hażlachu z 1517 r., 

„Pamiętnik Cieszyński“ 4, 1992, s. 80-82. 

5.Wacław Gojniczek, Zakup domu przez Walentego Trzanowskiego w 1587 r., „Pamiętnik 

Cieszyński“ 5, 1992, s. 74-77. 

6.Wacław Gojniczek, Materiały archiwalne do dziejów Wisły w zbiorach Archiwum 

Państwowego w Cieszynie, [w:] Wisła (1593)-1993. W czterechsetlecie powstania 

miejscowości, Cieszyn [1993], s. 54-57. 

7.Wacław Gojniczek, Nieznany dokument Eufemii, Bolesława książąt cieszyńskich z 1447 r., 

„Pamiętnik Cieszyński“ 6, 1993, s. 125-127. 

8.Wacław Gojniczek, Archiwalia z okresu konfliktu o Śląsk Cieszyński w zbiorach Archiwum 

Państwowego w Cieszynie, „Pamiętnik Cieszyński“ 8, 1994, s. 100-103. 

9.Wacław Gojniczek, Pieczęcie gminne wsi beskidzkich: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, 

„Studia i Materiały do Dziejów Historii i Kultury Beskidu Śląskiego“, z. 1, Istebna 

1994, s. 93-97. 

10.Wacław Gojniczek, Pobyt w Archiwach wiedeńskich, „Archeion“ 97, 1997, s. 425-426. 

11.Wacław Gojniczek, Anna Machej, Oddział w Cieszynie, „Szkice Archiwalno-Historyczne“ 

1, Katowice 1998, s. 69-81. 

12.Wacław Gojniczek, Losy dwóch ksiąg ziemskich księstwa cieszyńskiego z przełomu XVI i 

XVII w. „Szkice Archiwalno-Historyczne“, 1, Katowice 1998, s. 147-152. 

 

Po doktoracie 

13.Wacław Gojniczek, Anna Rusnok, Źródła do badań nad dziejami szkolnictwa na Śląsku 

Cieszyńskim w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, 

Książnicy Cieszyńskiej oraz Biblioteki Tschammera, [w:] Książka - biblioteka - szkoła w 

kulturze Śląsku Cieszyńskim, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 27-49. 

14.Wacław Gojniczek, Janusz Spyra, Losy i zawartość najstarszej, obecnie zaginionej, księgi 

miejskiej Cieszyna z lat 1468-1722, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska“ 25, 2001, s. 

27-33. 

15.Wacław Gojniczek, Joanna Szczepańczyk, Archiwalia pszczyńskie w zbiorach Archiwum 

Państwowego w Katowicach i jego Oddziałach, [w:] Ziemia Pszczyńska przez wieki. 
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Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. Antoni Barciak, Suszec 2001, s. 78-

92. 

16.Wacław Gojniczek, Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początków XVIII wieku, 

[w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek, 

Barbara Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105.  

17.Wacław Gojniczek, Mariusz Makowski, Dokumenty herbowe dla szlachty w zbiorach 

cieszyńskich, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník“ 3, 2008, s. 

231-245. 

18.Wacław Dojniczek, Mariusz Makowski, Šlechtické erbovní listiny v tĕšínských sbírkách, 

„Genealogické a heraldické informace“ 2007, Brno 2008, s. 93-100.  

19.Wacław Gojniczek, Księga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa cieszyńskiego do 

1653 roku. (Przyczynek do badań nad kancelarią okresu księgi wpisu na Górnym 

Śląsku), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. Artur Górak, Dariusz 

Magier, Lublin – Siedlce 2009, s. 25-36.  

20.Wacław Gojniczek, Barbara Kalinowska-Wójcik, Między teorią a praktyką. Pięć lat 

doświadczeń Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Katowicach, „Toruńskie konfrontacje 

Archiwalne“, T. 1 (Archiwistyka na uniwersytetach - archiwistykach w archiwach), red. 

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Toruń 2009, s. 301-309. 

21.Wacław Gojniczek, Barbara Kalinowska-Wójcik, Z dziejów nauczania archiwistyki na 

Uniwersytecie Śląskim. W trzydziestą rocznicę uruchomienia specjalności archiwalnej, 

„Res Historica“ T. 28 (Problemy nauczania archiwistyki i jego dzieje w Polsce. Z okazji 

trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS), Lublin 2009, s. 163-174. 

22.Wacław Gojniczek, Źródła do dziejów klasztorów dominikanów i jezuitów w zbiorach 

cieszyńskich bibliotek i archiwów, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruskie 

kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, 

Wrocław 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń / International scientific conference 

The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of 

secularization processes in Poland and Europe, red. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, 

Wrocław 2010, s. 48-49. 

23.Wacław Gojniczek, Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach), [w:] 

Adel in Schlesien, Bd. 2 (Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – 

Bibliographie), Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von 
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Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur 

und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, 37), München 2010, s. 191-202. 

24.Wacław Gojniczek, Tschammer-Bibliothek und -Archiv an der evangelisch-lutherischen 

Pfarrei in Teschen (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Cieszynie), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2 (Repertorium. 

Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie), Hrsg. Joachim Bahlcke, 

Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak 

(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 

Europa, 37), München 2010, s. 259-262. 

W druku 

25.Wacław Gojniczek, Archiwum książąt cieszyńskich w świetle inwentarza z 1654 roku, [w:] 

Fontes historiae. 50. rocznica utworzenia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i 

Archiwistyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 19-20 

listopada 2009 roku. 

26.Wacław Gojniczek, Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie 

zakonu, [w:] Kasaty klasztorne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i 

na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie (XVIII–XX w.), red. Marek 

Derwich, t. 3, Wrocław 2013, s. 87-93. 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze odnoszące się do dziejów wyznaniowych księstwa 

cieszyńskiego 

Ten obszar badań obejmuje głównie na dwa momenty dziejów księstwa cieszyńskiego: okres 

reformacji w XVI wieku oraz na czasy odbudowy struktur kościoła luterańskiego w księstwie 

cieszyńskim w XVIII wieku. Najważniejsze znaczenie dla tych zainteresowań miała 

konferencja 300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim (1), której byłem współorganizatorem. 

Pokłosiem tego międzynarodowego, a zarazem interdyscyplinarnego spotkania była 

publikacja pod identycznym tytułem przynosząca wiele nowych ustaleń oraz faktów. 

Kolejnym wydawnictwem (współwydawca Marcin Gabryś) z tej tematyki jest edycja druku 

Jerzego Fryderyka Erdmanna Klette z Klettenhofu (2), kolatora zboru cieszyńskiego, który w 

1809 roku opublikował w języku niemieckim pierwszą kronikę cieszyńskiego zboru. Tegoż 

roku ukazał się jej polski przekład, który jest pierwszą polskojęzyczną książką drukowaną w 

Cieszynie. Oba wydania są dzisiaj rarytasem bibliotecznym, np. w Niemczech nie zachował 

się żaden egzemplarz niemieckiej wersji. Ponadto dociekania dotyczyły uczniów gimnazjum 
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ewangelickiego w Cieszynie (3, 5) oraz topografii okolic kościoła protestanckiego w 

Cieszynie w XVIII wieku (7). Na tym polu badawczym osiągnięciem jest również 

uporządkowanie wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik zasobu Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej (około 100 mb = 1941 j.a.) z lat 1709-1945 składającego się z archiwaliów 

dotyczących Śląska Cieszyńskiego, Śląska, Moraw, Galicji, Austro-Węgier oraz Niemiec. 

Archiwalia te były niedostępne przez około 150 lat. 

 

Prace zwarte 

1.Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego 

w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, ss. 

688. 

2.Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu, Pamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski 

 danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu 

 miłościwego lata 24 maja 1809, wprowadzenie i edycja Wacław Gojniczek, Marcin 

 Gabryś, Cieszyn 2009, ss. 72 + 39. 

Artykuły 

3.Wacław Gojniczek, Gimnazjum Ewangelickie w Cieszynie a elity społeczności 

protestanckiej na Śląsku Cieszyńskim (1709-1781), [w:] Książka - biblioteka - szkoła w 

kulturze Śląska Cieszyńskiego, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2001, s. 116-132. 

4.Wacław Gojniczek, Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny 

trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa, [w:] Po obu stronach 

Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite 

Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European 

Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, 

Wrocław 2006, s. 103-108.  

5.Wacław Gojniczek, Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w 

Cieszynie w latach 1781-1871, [w:] Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat 

biblioteki Jana Śniegonia, red. Renata Czyż, Danuta Szczypka, Wisła 2009, s. 13-21.  

6.Wacław Gojniczek, Barbara Kalinowska-Wójcik, Dzieje i zasób archiwum parafii 

ewangelickiej w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W 

trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław 

Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 534-546. 
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7.Wacław Gojniczek, Topografia cieszyńskiego Górnego Przedmieścia ze szczególnym 

uwzględnieniem placu Kościelnego w XVIII wieku, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku 

Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata 

Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 138-151.  

 

 

 

 

 


