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“The Life and Activity of Professor Doctor Maria Frankowska (1906 -1996)”
by Maria Paradowska

The article is devoted to the life and activity of an acclaimed Polish ethnologist, Professor
Maria Frankowska on the 100th anniversary of her birth and the 10th anniversary of her death;
it also marks the 30th anniversary of establishing by her a new ethnological journal, an organ
of the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences (formerly
Institute of the History of Material Culture PAS), published in foreign languages and entitled
“Ethnologia Polona”. A broad spectrum of interests, the undertaking of numerous and often
innovative scientific initiatives as well as various valuable organizational endeavours, place
Professor Maria Frankowska among the most eminent Polish ethnologists. She was engaged
in research on the ethnology of Poland, as well as of Europe and America, conducting field
studies both in Poland and abroad. Thanks to her numerous teaching assignments she grouped
around herself a large circle of young scholars, preparing them for responsibilities of
scientific work. She was one of the first researchers to draw attention to the importance of an
interdisciplinary approach, and undoubtedly the first one to initiate interdisciplinary American
studies.

***

Artykuł poświęcono życiu i działalności wybitnego polskiego etnologa, Profesor Marii
Frankowskiej, w 100. rocznicę Jej urodzin i jednocześnie w 10. rocznicę śmierci; a także w
30. rocznicę utworzenia przez Nią nowego czasopisma etnologicznego, organu Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN (dawn. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN), wydawanego

w językach obcych pod nazwą „Ethnologia Polona”. Szeroki wachlarz zainteresowań,
podejmowanie licznych, niejednokrotnie nowatorskich inicjatyw naukowych i wiele cennych
organizacyjnych przedsięwzięć, wszystko to stawia Profesor Marię Frankowską w szeregu
najwybitniejszych polskich badaczy etnologów. Prowadziła prace zarówno nad zagadnieniami
z zakresu etnologii Polski, jak i Europy oraz Ameryki; zajmowała się badaniami terenowymi
w Polsce i poza jej granicami. Dzięki licznym zajęciom dydaktycznym skupiła wokół siebie
znaczące grono młodych, przygotowując ich do podjęcia prac naukowych. Była jednym z
pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na znaczenie badań interdyscyplinarnych, a
niewątpliwie pierwszym inicjującym interdyscyplinarne badania amerykanistyczne.
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