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Doktor Bożena Stelmachowska należy dziś do grona znanych etnografów Pomorza, jej 

badania przeprowadzone w pierwszej połowie XX wieku bardzo wiele wniosły do kart 

historii kultury ziem pomorskich. Stelmachowska w szczególności ukochała Kaszuby, to im 

poświęciła znaczną część swojej pracy badawczej, jej publikacje i opracowania, traktujące o 

kaszubskiej kulturze wpisały się na stałe w bibliografię kaszubską.  

Niestety ta wielka badaczka, która poświęciła swoje życie prywatne i zawodowe badaniom i 

studentom, cytowana w wielu pracach naukowych, dziś nie ma nawet mogiły. W miejscu jej 

pochówku, na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu, pozostał jedynie spróchniały cokół po 

drewnianej kapliczce wykonanej zgodnie z jej wolą przez znanego artystę Jana Żoka.  

Znam sprawę od 2010 roku, powiadomiłam o sytuacji świat poznańskiej i toruńskiej nauki.  

Zależy mi, by dr Bożena Stelmachowska doczekała się godnego miejsca upamiętniającego jej 

postać i dorobek naukowy. Celem tego artykułu jest przypomnienie sylwetki sławnej etnograf 

oraz zwrócenie uwagi na problem należytego upamiętnienia tej tak ważnej dla etnografii 

polskiej badaczki.  



Podstawową metodologią badań była kwerenda, którą przeprowadziłam w Archiwum 

PAN w Poznaniu i analiza materiałów piśmienniczych ze spuścizny prof. Bożeny 

Stelmachowskiej.  

Literatura przedmiotu w temacie tego artykułu jest bardzo uboga, dlatego jego trzon oparłam 

na tysiącstronicowym życiorysie Bożeny Stelmachowskiej, rękopisie autorstwa dr Wandy 

Brzeskiej. 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BOŻENY STELMACHOWSKIEJ  

Bożena Stelmachowska urodziła się 5 grudnia 1889 roku we Wrześni w Wielkopolsce, jako 

kolejne dziecko w rodzinie inteligenckiej Ludwiki i Ksawerego Stelmachowskich.  

Była najmłodszą z siedmiorga rodzeństwa. Ojciec jej był architektem, co nie pozostało bez 

wpływu na jej późniejsze fascynacje sztuką. We wczesnej młodości bardzo lubiła zimową 

porą wstawać przed świtem, by boso biegać po śniegu.  

Natomiast latem jednym z ulubionych jej zajęć było wypasanie gęsi. Obserwacja tych 

niezwykłych, dostojnych ptaków sprawiała jej wiele radości. Z małej, rozbrykanej, niezwykle 

lubianej przez rówieśników Bożenki wyrosła niezwykła, szalenie wrażliwa kobieta, która całe 

swoje życie poświęciła badaniom etnograficznym. Gdyby nie jej pasja i oddanie sprawom 

Pomorza, ubożsi byśmy byli o ogromną wiedzę na temat historii i tradycji grup etnicznych 

zamieszkujących te ziemie.  

Lata młodości 

W 1908 roku Bożena Stelmachowska ukończyła poznańską żeńską pensję na prawach szkoły 

średniej. Od zawsze wielki szacunek budził w niej jej ojciec, będący dla niej jedynym i 

niepodważalnym wzorem, który jej zdaniem zawsze miał rację. Dlatego bardzo chętnie go 

naśladowała, gdyż chciała być tak dobra i mądra, jak on. Już, jako dorosła panna bardzo 

dobrze orientowała się w jego nastrojach. Znała niezawodne, sprawdzone sposoby na 

ojcowskie melancholie i niedomagania.  Siadała wówczas przy pianinie i grając skoczne 

melodie, intonowała śpiew radosnej piosneczki. Ksawery Stelmachowski zmarł w 1908 roku 

w Poznaniu. Jego odejście bardzo nią wstrząsnęło, od tej chwili już nigdy nie była taka jak 

przedtem. Pochowano go w rodzinnym grobowcu na cmentarzu we Wrześni.  Po pogrzebie 

pogrążona w żałobie rodzina przeniosła się na ponad rok do Zakopanego. W tym czasie 

zaczęły się problemy zdrowotne Metodego - jednego z braci Bożeny. Drugi  brat właśnie 



kończył studia prawnicze w Getyndze a trzeci z braci - Olech studiował na Politechnice w 

Chalottenburgu.  

W porze letniej Stelmachowscy wynajmowali izbę rybacką nad morzem w małej wiosce nie-

daleko Dziwnowa.  Przebywanie w tamtych okolicach sprawiało młodej Stelmachowskiej 

wiele przyjemności. Najbardziej lubiła jeździć na Rugię. Wyspa pobudzała jej wyobraźnię. 

Bogactwo krajobrazów i piękno przyrody pozwalało jej na spontaniczne przeżywanie 

jedności z naturą. Kiedy ukończyła 18 lat, zapragnęła podróżować. Najbardziej wzywała ją 

Szwecja. Pani Ludwika przekonana o walorach edukacyjnych takiej podroży, nie stawała 

córce na drodze. Mimo że drżała o jej bezpieczeństwo, w końcu wyraziła zgodę na tę podroż. 

I byłaby się ta wymarzona podroż szybko spełniła, gdyby nie nagła awaria żaglowca, którym 

Bożena miała wypłynąć z kraju.  

Majątek, który pozostawił swoim bliskim pan Ksawery, dość szybko zaczął się kończyć, co 

zmusiło wdowę do powrotu do Poznania. Na miejscu starsze córki – Ksera i Stefa - zaczęły 

zarabiać na utrzymanie domu, udzielając lekcji gry na pianinie. Sprzyjała im moda na grę na 

fortepianie, która nastała w Poznaniu przed I Wojną Światową. Fortepian, bowiem w 

wyobraźni tamtejszych ludzi był synonimem dobrobytu. Wkrótce w ślad za siostrami, Bożena 

rozpoczęła prace zarobkową, udzielając korepetycji z zakresu szkoły średniej. Miej więcej w 

tym samym czasie, pod wpływem brata Olecha Bożena rozpoczęła tajne nauczanie dzieci. 

Wciągnęło ją to do tego stopnia, że już wkrótce pociągnęła za sobą obie siostry, które 

włączyły się bardzo w organizowanie polskiego czytelnictwa. Wszystko to z początkiem I 

wojny przybrało na sile. W owym czasie Bożena bardzo udzielała się w teatrze, który dawał 

jej temperamentowi nieograniczone możliwości animatorskie i reżyserskie.  

 Z tytułem doktora  

W latach 1919-1925 młoda Stelmachowska studiowała na Uniwersytecie Poznańskim. Tytuł 

naukowy doktora otrzymała w 1925 roku. Zaraz potem otrzymała stanowisko asystentki w 

Instytucie Etnografii. Pierwszym jej zadaniem było zorganizowanie biblioteki. Bożena na tym 

etapie swego życia bardzo lubiła książki, przebywanie w ich otoczeniu sprzyjało jej dalszemu 

dokształcaniu się. Czas asystentury u prof. Bystronia objął lata 1926-1928.  

Matka Bożeny zmarła w 1928 roku. Strata ukochanej rodzicielki bardzo zbliżyła ją do 

koleżanki ze studiów - Wandy Brzeskiej, która podobnie jak ona cierpiała po stracie obojga 

rodziców. Żyjąc w osieroceniu i osamotnieniu obie panny podjęły w końcu decyzję o 



zamieszkaniu razem. Odtąd towarzyszyły sobie niezmiennie. Kiedy Bożena otrzymała angaż 

na dyrektora Biblioteki Raczyńskich, radość jej decydentów nie trwała zbyt długo. Bowiem 

już po kilku dniach urzędowania Stelmachowska podjęła decyzję o rezygnacji z tego 

stanowiska, czego powodem była monotonia wykonywanych zadań. Niebawem otrzymała 

propozycję pracy na stanowisku kustosza w Muzeum Miejskim w Poznaniu.  

Początki zainteresowań etnografią  

Poza pracą w poznańskim muzeum, początek lat trzydziestych przyniósł Bożenie 

początki zainteresowań etnografią, pierwsze prace dotykały bezpośrednio tej tematyki. W 

1939 roku w Warszawie na Uniwersytecie J. Piłsudskiego z etnografii robiła habilitację. Od 

tej pory świat stanął przed nią otworem. Podróżowała bardzo często za granicę w 

poszukiwaniu nowoczesnych metod ekspozycyjnych, czemu sprzyjały ambicje włodarzy 

miasta, pragnących utrzymać ekspozycje w muzeum na poziomie europejskim. Uczyła się, 

więc nieustannie, zwłaszcza etnografii, gdyż zainteresowanie kulturą ludową było wtedy w 

modzie. Przez wiele lat pisywała felietony naukowe z zakresu etnografii min. do „Kuriera 

Poznańskiego”. W 1932 roku wydała książkę pt. „Stosunek Kaszub do Polski”, a w 1933 roku 

wydała tom pt. „Podkoziołek w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej”, rozprawę 

dotyczącej tematyki obrzędowości wielkopolskiej i pomorskiej. Książka powstała w dużej 

mierze dzięki badaniom ankietowym i materiałom zgromadzonym przez Oskara Kolberga i 

stanowiła rodzaj buntu przeciwko śmierci. Stelmachowska, bowiem materiały do tej rozprawy 

gromadziła już od 1928 roku, kiedy to zmarła jej matka Ludwika. Ten sam rok przyniósł jej 

wydanie drugiego dzieła pt. „Rok obrzędowy na Pomorzu”; rozprawa ta była wynikiem jej 

zainteresowań szeroko pojętą obrzędowością polską. Pomorzem zajęła się, dlatego, że nikt 

dotąd nie prowadził tu badań stricte etnograficznych. W tym samym roku otrzymała 

nominację na członka Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności.  

Od początku lat trzydziestych była członkiem Instytutu Bałtyckiego, w ramach, 

którego współpracowała z dr. Borowiakiem w tematach etnografii Pomorza. Podczas badań 

do książki pt. „Rok obrzędowy na Pomorzu” Stelmachowska dość szybko zorientowała się, że 

rybacy nadmorscy mają zupełnie odrębną kulturę. Z rokiem 1934 rozpoczęła, więc prace 

badawcze nad tą problematyką.  W latach 1934-1937 prowadziła badania w terenie, 

przemieszczając się coraz dalej głąb Kaszub. N ie wystarczało już jej samo Wybrzeże i kultura 

rybaków, brnęła coraz głębiej w kulturę tego regionu i coraz częściej napotykała na swojej 

drodze Kaszubów, którzy rozumieli jej misję i chętnie współpracowali, przekazując ustne 



wersje tego, co z punktu widzenia etnografa warte było poznania. Pani doktor bardzo 

skrupulatnie wykonywała swoją pracę, poza dokładnymi opisami, robiła liczne fotografie. 

Podczas swoich prac w terenie, Stelmachowska  na zlecenie Ministerstwa gromadziła 

eksponaty do zbiorów Szkoły Morsk iej w Gdyni, a wszystko to z zamiarem utworzenia 

osobnego Muzeum Etnograficznego. W 1937 roku dr Bożena Stelmachowska została 

uhonorowana Krzyżem Kawalerskim orderu Polonia Restituta, za zasługi położone dla 

kultury i oświaty. W 1938 roku Bożena Stelmachowska, jako przedstawicielka Instytutu 

Bałtyckiego systematycznie pojawiała się z odczytami w Toruniu. To miasto od początku 

było dla niej niezwykłe. Z wielkim zaangażowaniem pracowała, więc nad nowym zadaniem, 

które w związku z tym miastem jej powierzono, miała zaplanować wszystkie działania 

organizacji muzealnictwa pomorskiego. Na trzy dni przed wybuchem II Wojny Światowej 

otrzymała nominację na docenta. Wraz początkiem wojny brat Bronich wywiózł ją i Brzeską 

do Warszawy i w ten sposób najprawdopodobniej uratował jej życie. Mimo strasznych 

warunków bytowych i tego, co przyszło im przeżyć podczas oblężenia Warszawy, 

Stelmachowska wciąż starała się być aktywna. Zaraz po swoim przybyciu do stolicy 

rozpoczęła starania o to, by odpowiednio zabezpieczyć najcenniejsze eksponaty Muzeum 

Etnologiczno-Etnograficznego na Krakowskim Przedmieściu. Niestety, nie znajdywała w tej 

sprawie posłuchu u decydentów.  Przychylono się jedynie do jej prośby o to, by przenieść 

zbiory z zakresu geologii do piwnic muzealnych. W rezultac ie uratowano niewielką ilość 

gablot, cała reszta doszczętnie spłonęła. Bożena Stelmachowska wraz z Wandą Brzeską 

niedługo po kapitulacji Warszawy powróciły do Poznania. Tam cudem umknąwszy 

Niemcom, wpierw trafiły pod opiekę sióstr zakonnych prowadzących szpital Przemienienia 

Pańskiego. Później, zmieniając jeszcze kilkanaście razy miejsce swego pobytu, w końcu 

powróciły do Warszawy, by po niedługim czasie trafić na jej obrzeża, do pensjonatu 

„Anulka” w Świdrze.  Aresztowana wraz z Wandą Brzeską przez polską policję, trafiła do 

więzienia na Szucha, skąd obie wkrótce uwolniono. Odtąd mieszkanie miały w Pruszkowie, 

gdzie przebywały do lutego 1945 roku.  

Z początkiem marca docent Stelmachowska i Wanda Brzeska powróciły do zrujnowanego 

Poznania - Niedługo potem powstał przy Uniwersytecie Poznańskim „Zakład Etnografii 

Słowian Zachodnich”, co niewątpliwie sprzyjało pilności i pracowitości pani docent. Jeszcze 

w 1945 roku rozpoczęła pierwsze ekspedycje naukowe, których głównym celem były badania 

terenowe. 

Praca naukowa w powojennej Polsce 



Po powrocie do domu, na dobrze znane poznańskie uliczki, Stelmachowska bardzo się 

rozczarowała stanem ducha społeczności, która teraz zajmowała mieszkania wysiedlonych w 

zrujnowanym, ale sentymentem ogromnym darzonym mieście jej dzieciństwa i młodości. 

Ludzie cofali się przed nią na wieść o tym, że skażona została oddechem wojennej Warszawy. 

Takich jak ona uważano za „spekulantów z Ge-Ge”. Ubolewała nad tym bardzo, ale nawet nie 

było jej w głowie się poddawać, wszak było w Poznaniu wielu jeszcze życzliwych jej ludzi. 

Pierwsze prace badawcze po II Wojnie Światowej rozpoczęła Stelmachowska w Gorzowie, 

jej wielkim marzeniem było założenie tam dużej stacji badawczej. Pracowała wówczas nad 

specyfiką kulturową ziemi lubuskiej, co mogło być czymś w rodzaju zawdzięki za wszelkie 

dobro uczynione dla niej tam w potrzebie.  

Dla ówczesnego ministerstwa Bożena Stelmachowska była jedynym w Polsce 

etnografem specjalizującym się pomorzoznawstwem, i to właśnie było powodem odrzucenia 

jej wniosku o odnowienie tytułu docenta. W zamian powierzono jej katedrę etnografii na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i nominowano na pro fesora nadzwyczajnego. 

Tak, więc los sprawił, że jej kolejnym przystankiem na jej drodze żywota był Toruń, miasto 

dobrze jej znane z czasów przedwojennych, teraz, po wojnie obce i zatłoczone. Mimo tego z 

łatwością odnalazła tu sens swego trwania wypełniając wszystkie swoje dnie pracą niemalże 

ponad siły. Rzuciwszy się w wir wykładów, zajęć i kolejnych badań naukowych szczęśliwie 

gubiła kolejne dnie w towarzystwie wiernej przyjaciółki Brzeskiej, grona współpracowników 

i słuchaczy, których z ogromną łatwością zarażała miłością do etnografii.  

Od tej pory wygłaszała Stelmachowska regularnie swoje wykłady i prelekcje dotykające na 

początku rybołówstwa morskiego i stopniowo w tematyce obrzędowości, sztuki i pieśni 

ludowej, a wszystko to poparte solidną wiedzą zdobytą w terenie. A we wszystko to 

angażowała swoich studentów.  

Z 1946 rokiem poszerzyła pani profesor tematykę swoich prelekcji o legendy i baśnie 

ludowe, budownictwo Pomorza, przesady i wierzenia ludowe, a także obrzędowość 

ogólnopolską. Wraz z wciąż rosnącą liczbą studentów Stelmachowskiej, powstało Koło 

Etnografów, które darzyła szczególnym uczuciem. Przy czym kładła duży nacisk na wiedzę 

praktyczną i samodzielność studentów. Drukowała w tym czasie swoje rozprawy i artykuły o 

tematyce etnograficznej ogłaszane w czasopismach drukowanych głównie przez Instytut 

Zachodni i Instytut Bałtycki. Ceniono ją nie tylko za to, że była wspaniałym wykładowcą, ale 



i za to, że zawsze można było na nią liczyć. Poza prelekcjami wygłaszanymi dla przeróżnych 

instytucji, zawsze była głosem wiodącym w dyskusjach je zamykających.  

Latem 1948 roku po raz pierwszy Stelmachowska zabrała ze sobą w teren swoich 

studentów. Owa ekspedycja wyposażona standardowo, w założeniach nieodbiegająca od 

zwyczajnego toku seminaryjnego miała swój ukryty cel - praktyczne zaznajomienie 

studentów z metodami badań terenowych. Ich baza wypadowa mieściła się w Sopocie, w 

Szkole Handlu Morskiego. Odtąd takie ekspedycje miały miejsce, co roku. Regularnie 

prowadzono badania terenowe na Pomorzu, pozyskując bezcenną wiedzę z zakresu kultury, 

tradycji, architektury i wielu innych. W latach 1948/49 rozpoczyna pisanie serii artykułów do 

Słownika Geograficznego i Słownika Etnograficznego, które pomimo ogromnych starań ze 

strony prof. Arnolda i jego małżonki ostatecznie nigdy nie ujrzały światła dziennego. W 

tychże latach zachęcona sukcesem książki „Rok obrzędowy na Pomorzu”, na prośby 

wydawców przygotowała do druku książkę pt. „Rok obrzędowy ludu Polskiego”, której 

zarówno oryginał rękopisu, jak i kopia w wyniku niesprzyjających okoliczności zaginęła 

gdzieś na Wiejskiej, nigdy nie powracając do autorki. Koniec lata 1949 roku Stelmachowska 

spędziła na badaniach indywidualnych, głównie nad kulturą Słowińców. We wrześniu tego 

roku rozpoczęła prace zleconą przez Towarzystwo Miłośników ziemi Kaszubskiej, polegającą 

na opracowaniu projektu wzoru stroju kaszubskiego, głównie na potrzeby lalek, 

wytwarzanych w zakładzie Etnografii. Eksperymenty te nawet jej odpowiadały, gdyż mogła 

metodą prób i błędów dać zaczątek kaszubskim strojom świetlicowym.  

W 1950 roku zdołała zorganizować kilka niewielkich wjazdów terenowych, jej studenci 

przyjmowali wszystkie te wyjazdy z wielkim entuzjazmem. Miała ich akceptację i zapał. Z 

początkiem lata ruszały większe ekspedycje.  

Praca naukowa po 1951 roku 

Wiosną 1951 roku Stelmachowska dużo pracowała nad pracą dotyczącą Ziemi 

lubuskiej, niestrudzenie towarzyszyła jej w tym Wanda Brzeska, przepisując i poprawiając 

tekst. Z początkiem kwietnia tegoż roku rozpoczęła pracę na kwidzyńskim zamku. Pani 

profesor nie unikała też w tym czasie pracy wykładowej. Jedna z ciekawszych prelekcji na 

temat kultury materialnej została wygłoszona w połowie kwietnia w Bydgoszczy dla 

przyszłych dyrektorów teatrów. A że byli to w dużej mierze młodzi ludzie pochodzący z 

okolicznych wiosek, posiadający pochodzenie chłopsko-robotnicze, bardzo szybko trafiła do 

nich ze swoim słowem. Lato kolejne zaś, to praca na Wybrzeżu, organizowanie ekipy i praca 



dla Cepelii. Z rokiem 1952 przyszły prace badawcze na ziemiach Słowińców, w skład 

ekspedycji weszli niemal sami uczniowie Stelmachowskiej, raczej osoby doświadczone, 

posiadające tytuł magistra. Wyniki ich badań jak zwykle były bardzo owocne. Na tyle 

owocne, by profesor miała materiały na kolejne wykłady na cały rok akademicki.  Każdy 

następny rok, to kolejne ekspedycje badawcze organizowane z większym, bądź mniejszym 

rozmachem.  

 

 Lata 1953-1956 

Pracując, dzieliła czas pomiędzy uczelnię, wykłady, fakultety i inne oraz co 

najważniejsze, prace badawcze w terenie, głównie dla Polskiego Atlasu Etnograficznego 

Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Ważnym elementem jej pracy 

były Konserwatoria Magistrów, które obmyśliła pod koniec 1953 roku i prowadziła 

systematycznie raz w tygodniu przez cały następny rok, ciesząc się akceptacją władz uczelni. 

Pani profesor, jako jedna z nielicznych szczerze popierała kaszubski haft siedmiobarwny. 

Jako wieloletni i wybitny pomorzoznawca sprzeciwiała się stanowczo opiniom innych 

naukowców w tym względzie. Dla etnografów nie istniała żadna historyczna dokumentacja 

kaszubskich haftów. Od kilku lat przygotowywała do wydania „Atlas strojów ludowych”, 

sporo ją to kosztowało nerwów i wysiłku, bowiem koniecznym było zrobienie do niego zdjęć 

w terenie. Stelmachowska miała własną koncepcję tego wydawnictwa, uważała, że należy 

zebrać zdjęcia każdej kolejnej próby rekonstrukcji świetlicowego stroju kaszubskiego, by 

ukazać w ten sposób wszystkie motywy i inspiracje ich autorów. Jednak w redakcji, która 

przygotowywała Atlas do druku, nie brano nawet tego pod uwagę. Kilkakrotnie nanosiła 

poprawki do tej pracy, w końcu otrzymując zwrot niekompletnych maszynopisów. W 1955 

roku zmontowano ekipę badawczą, która przez cały sierpień badała Kociewie - nowość w 

pracach badawczych pani profesor.  

Bożena Stelmachowska zmarła 21 listopada 1956 roku, pochowano ją na Cmentarzu 

Górczyńskim w Poznaniu.  
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