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UMCS 
wyróżniony



Już po raz trzeci w Jodło-
wej, niewielkiej miejsco-
wości na Pogórzu Ciężko-

wickim,  maja  r. odbyło się 
sympozjum naukowe. Motywem 
przewodnim obrad był: „Święty Sta-
nisław ze Szczepanowa – Ojciec Oj-
czyzny i patron Jodłowej – w histo-
rii, kulturze i języku Słowian”.

Organizatorami spotkania tra-
dycyjnie już byli: Parafi a Jodłowa, 
Urząd Gminy Jodłowa oraz Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Jodłowej. Po raz drugi patronat 
naukowy nad sympozjum objął In-
stytut Filologii Słowiańskiej UMCS, 
reprezentowany przez dr. Leszka Mi-
kruta z Pracowni Glottodydaktyki 
Języków Słowiańskich, który odczy-
tał adres przekazany organizatorom 
przez dyrektora IFS prof. Feliksa 
Czyżewskiego. Niekonwencjonal-
nym miejscem obrad znów stał się 
zabytkowy modrzewiowy kościół 
pw. Św. Stanisława BM z końca lat 
. XVII w. Ta zabytkowa świątynia 

Sympozjum w jodłowskim 
kościele
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Forum – Innowacyjne Materiały

W dniach – czerwca 
 r. na Wydziale Che-
mii UMCS odbyła się kon-

ferencja „Forum – Innowacyjne 
Materiały”, zorganizowana w ra-
mach realizowanego przez UMCS 
projektu POIG...--/ 
„Centrum Nanomateriałów Funk-
cjonalnych”, współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania .. Rozwój ośrodków 
o wysokim potencjale badawczym 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka.

Celem Forum było spotkanie na-
ukowców oraz praktyków biznesu, 
szczególnie z małych i średnich 
przedsiębiorstw. Stanowiło okazję 
do zaprezentowania wyników prac 
naukowych dotyczących opracowy-

jest jedynym w kraju Sanktuarium 
Dzieciątka Jezus. 

Obradom przewodniczył pro-
boszcz Parafi i Jodłowa ks. mgr lic. 
Zenon Tomasiak. Wprowadzenia te-
matycznego dokonał dr Marek Florek 
z Instytutu Archeologii UMCS, oma-
wiając przedchrześcijańskie miej-
sca kultu na Pogórzu Rzeszowskim, 
zaś poprzez postać św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika spojrzał na 
Jodłową oraz niewielką austriacką 
miejscowość Osiach – ks. dr Julian 
Kapłon. Dr Leszek Mikrut dokonał 
oglądu wybranych utworów piśmien-
nictwa polskiego, koncentrując się 
na gloryfi kacyjnych odzwierciedle-
niach postaci tego patrona Polski, ale 
także i na jego negatywnych obra-
zach utrwalonych na kartach pol-

wanych innowacyjnych materiałów 
i nanomateriałów, rokujących przed-
siębiorcom dużą wartość dodaną 
oraz do poznania przez naukowców 
oczekiwań przedsiębiorców. Zapre-
zentowano  komunikatów z kilku 
obszarów aktywności środowiska na-
ukowego: nowe materiały, nanoma-
teriały i biomateriały, materiały z ob-
szaru energii, ochrona środowiska, 
zdrowia, fotonika oraz doświadcze-
nia z komercjalizacji wyników badań 
naukowych. W Forum uczestniczyło 
 naukowców z UMCS oraz innych 
ośrodków naukowych oraz  przed-
stawicieli przemysłu. Liczymy, że 
spotkanie zaowocuje transferem po-
mysłów i wyników prac naukowych 
do gospodarki, zdefi niowaniem ob-
szarów współpracy, a także innymi 
korzyściami, jakie naukowcy i przed-

siębiorcy mogą odnieść ze współ-
pracy, takimi jak wzajemna inspira-
cja, stymulacja i synergizm działań. 

Wspólne działania przedsiębior-
ców i naukowców będą niezbędne 
w nowym Programie Operacyjnym 
Inteligentny Rozwój (następcy Inno-
wacyjnej Gospodarki) oraz rozwo-
jowych programach regionalnych, 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w latach 
–. Planowane jest przezna-
czenie bardzo dużej części środków 
fi nansowych dla przedsiębiorstw 
współpracujących z ośrodkami na-
ukowymi przy wdrożeniach nowych 
materiałów i technologii, prowadzą-
cych do unowocześnienia i zwięk-
szania innowacyjności polskiej go-
spodarki. Przedsiębiorcy i naukowcy 
już teraz są i będą sobie jeszcze bar-
dziej nawzajem potrzebni.

Dr hab. Andrzej Machocki, 

prof. nadzw.

skich utworów literackich i histo-
riografi cznych. Z kolei ks. dr Piotr 
Drewniak omówił kult św. Stani-
sława BM w parafi ach Diecezji Tar-
nowskiej. Podsumowania dokonał 
proboszcz ze Szczepanowa ks. mgr 
Władysław Pasiut, prezentując 
kult świętego Stanisława w XXI w. 
w miejscu jego urodzenia. 

Organizatorzy zadbali o bogatą 
oprawę artystyczną. Obrady uświet-
nił koncert Chóru Sanktuaryjnego 
w Jodłowej pod dyrekcją mgr. Walde-
mara Sztogrina oraz koncert „Pieśni 
o Ojczyźnie” w wykonaniu zespołu 
„Kumoterki i Kumotrzy” z Tarnowa. 
Uczniowie z Jodłowej przygotowali 
inscenizację fragmentów sztuki ks. 
Pawła Wieczorka Święty Stanisław 
Szczepanowski, dramat historyczny 
z XI wieku w reżyserii mgr Beaty 
Ogu i mgr Barbary Gil.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 
w maju  r. i poświęcone będzie 
. rocznicy odsłonięcia jodłow-
skiego pomnika Konstytucji  Maja. 
Organizatorzy przewidują także 
zbiorowe wydanie drukiem ma-
teriałów pokonferencyjnych z po-
przednich lat.

Dr Leszek Mikrut
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