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Kultury UMCS w Lublinie 

 
Szanowna Pani Profesor! 
 
Bardzo wysoko oceniam poziom merytoryczny organizowanych przez Panią 
Profesor konferencji naukowych w Zakopanem, których wartość podnosi 
ich interdyscyplinarność. Pozwala to spojrzeć na własną dyscyplinę 
naukową biorąc pod uwagę różne aspekty problematyki naukowej, co 
bardzo wzbogaca perspektywę poznawczą. Niezwykle interesującym po-
mysłem są także bezpośrednie konfrontacje z reżyserem i aktorami 
Teatru Witkacego.  
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego od kilku lat współ-
pracuje z Pani katedrą, czego efektem są wartościowe kontakty nau-
kowe, np. włączenie się w dyskurs na temat znaczenia Witkiewiczów – 
Ojca i Syna – dla rozwoju kultury polskiej, podczas konferencji 
zorganizowanej przez Muzeum w 2015 roku, w której organizację włą-
czyła się Pani Profesor czynnie, jako członek komitetu programowego. 
Z naszą współpracą związany jest także mój udział w publikacji, która 
ukazała się pod pani redakcją w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang 
Edition w 2017 roku, pt. Witkacy. Logos and the Elements, ciesząca 
się dużym zainteresowaniem nie tylko w gronie osób zajmujących się 
życiem i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
   Osobiście miałem zaszczyt uczestniczyć w czterech zakopiańskich 
konferencjach zorganizowanych z Pani inicjatywy, czerpiąc z udziału 
ogromne korzyści związane z poszerzeniem horyzontu badawczego, a 
także nawiązując liczne naukowe przyjaźnie. Nieocenioną wartość mają 
także monografie – wydawane z dużą starannością i na wysokim poziomie 
edysyjnym pod Pani redakcją – które stanowią plon wielodniowych 
dyskusji. Mam ogromną nadzieję, że konferencje naukowe organizowane 
przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury pod Pani patronatem wrócą 
już w nadchodzącym roku do harmonogramu spotkań badawczych. 

Z poważaniem 
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