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Program XIII  uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 
Uniwersytetu Śląskiego Dzieci 

 
16 października 2021 

Aula im. Mikołaja Kopernika, ul. Bankowa 14, Katowice 
 

Uwaga, zgodnie z wymaganiami reżimu sanitarnego, w budynkach 
Uniwersytetu Śląskiego obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.  

 
 

PROGRAM 
 
10.00 Gaudeamus igitur     Chór UŚ Harmonia (nagranie) 
10.02   Powitanie studentów UŚD     dr Anna Watoła  
10.05 Hymn Polski       Chór UŚ Harmonia (nagranie)
  
10.07  Powitanie władz UŚ i Kolegium UŚD   dr Anna Watoła 
10.12   Wystąpienie Prorektor ds. rozwoju kadry,      

rozpoczęcie roku akademickiego UŚD  prof. dr hab. Ewa Jarosz 
10.20 Wystąpienie Dziekana UŚD    dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ 
10.25 Ślubowanie studentów UŚD    dr Anna Szeremeta 
10.30 Pasowanie na studentów i wręczenie  Prorektor ds. rozwoju kadry 

indeksów przedstawicielom Poszukiwaczy,     prof. dr hab. Ewa Jarosz     
Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów  

10.40 Akademia Superbohaterów     dr Tomasz Rożek    
11.00 Opowieści z kapelusza      dr Andrzej Boczarowski,  
11.20 Śląski Blues       Dominika i Rafał Kierpiec 
12.00   Zakończenie uroczystości                                              dr Anna Watoła 
12.02 Drobne upominki. 
_________________________________________________________________________ 
Bankowa 14, Hol 
  
Wydawanie indeksów rodzicom nowoprzyjętych studentów UŚD. 
Podgląd uroczystości inauguracji w Auli – projekcja na ekranie. 
Odbiór dzieci wychodzących z Auli 
 
Akademia Superbohaterów - dr Tomasz Rożek 

Chyba każdy zna jakiegoś superbohatera. Niektórzy mają peleryny, inni 
szybko biegają albo mają pięść silną jak imadło. A czy współczesnymi 
superbohaterami nie są naukowcy? Przyjrzałem się kilkorgu z nich  
i rzeczywiście, chyba znalazłem ich supermoce. O tych naukowych 
supermocach chcę właśnie opowiedzieć. W wykładzie zostaną 
wykorzystane grafiki, które powstały na potrzeby gry karcianej i książki 
Akademia Superbohaterów. Gra będzie do kupienia po wykładzie.  
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Tomasz Rożek jest fizykiem i dziennikarzem naukowym. Jest autorem książek, audycji 
radiowych i telewizyjnych, oraz założycielem serwisu i fundacji Nauka To Lubię.  

 
Opowieści z kapelusza - dr Andrzej Boczarowski 

 
Kiedy myślimy o organizmach żywych, które łatwo można dostrzec 
gołym  okiem, prawie zawsze mamy na uwadze rośliny lub zwierzęta.  
Ale istnieją też inne wielkie grupy organizmów.  
Oczywiście od razu pomyśleliście o jednokomórkowcach czy bakteriach. 
Słusznie, ale jak napisałem we wstępie – dostrzegalnych gołym okiem. 
Te, o których myślę, są wszędzie wokół nas. Reprezentują zarówno 
formy  najstarsze jak i najmłodsze. Należą do nich osobniki zarówno 

najmniejsze jak i największe. 
Jak to, zapytacie – większe od płetwala błękitnego? 
Tak. 
Niektóre są większe niż niejedna wioska czy miasteczko. Dodam, że mieszkają wszędzie – 
obok nas, ale także wewnątrz nas i na nas samych. Tak samo zachowują się względem innych 
organizmów. 
Czasem są groźne, a czasem przyjazne, ale niewątpliwie są bardzo  intrygujące i zarazem 
piękne, a niektóre z nich wręcz eleganckie, nawet noszą kapelusze. 
Już wiecie o czym myślę? 
Nie?  W takim razie obiecuję, że w czasie wykładu zdradzę Wam ich tajemnice. 
 

Dr Andrzej Boczarowski - z zawodu paleontolog, geolog, muzeolog, grafik i informatyk 
programista. Łącząc te wszystkie umiejętności, profesjonalnie zajmuje się trójwymiarowymi 
rekonstrukcjami kopalnych organizmów i ich środowisk naturalnych na potrzeby 
wydawnictw, filmu, telewizji, muzeów i parków tematycznych. Jako nauczyciel z powołania 
efekt swoich prac chętnie przedstawia w formie prezentacji multimedialnych. Jego wykłady 
obejmują ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka. 

Śląski blues - Dominika i Rafał Kierpiec 

Śląski blues to autorska, zabawna historia hajera Dudiego, kery 
po wybuchu na kopalni, w zupełnej samotności i bez szansy na 
wyjście na zewnątrz – odkrywa swój muzyczny talent. Pomaga 
mu w tym duch kopalni – Skarbek, kery zjawio się nie tyle z 
pieniędzmi, co z historią bluesa na Śląsku i niespodziewanym 
wsparciem dla Dudiego. 


