Szanowny Panie Dyrektorze, Czcigodne Grono Pedagogiczne, Drodzy Studenci
Miło mi uczestniczyć w kolejnej już - uroczystej inauguracji roku akademickiego - Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Bytomiu.
Cieszę się ogromnie, że idea - uczenia się przez całe życie - która porwała rzesze seniorów na świecie
i w Polsce - porwała także bytomskich seniorów.
Oznacza to, że wśród Bytomian są ludzie wiecznie młodzi, którzy udowadniają, że życie po
pięćdziesiątce nie musi być nudne, pozbawione ciekawych wyzwań i doświadczeń.
Gratuluję tym wszystkim, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę i zdobywać nową, chcą zachować
sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną, aby móc aktywnie uczestniczyć we wszystkich procesach
zachodzących w środowiskach, w których żyją. Cenię ich za to ogromnie i stawiam za przykład tym
wszystkim, którzy po przejściu na emeryturę - zawodową lub życiową - uskarżają się na nadmiar czasu
wolnego, na znużenie i monotonię.
Wiemy, że przejście na emeryturę – utrata z dnia na dzień większości obowiązków - to często szok szczególnie dla tych, których zawodowe życie było aktywne i dawało satysfakcję. Nowoczesne państwa,
a także lokalne władze nie mogą nie zauważać tego problemu, nie mogą nie zauważać potrzeb coraz
większej grupy społecznej, jaką są ludzie starsi. Mówili o tym czołowi humaniści XX wieku, mówił
o tym Papież Jan Paweł II w słowach:
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość - a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Odpowiedzią na potrzeby ludzi starszych - wpisującą się pięknie w tą ideę, od ponad trzydziestu lat na
świecie i od kilku lat w Bytomiu, są także Uniwersytety Trzeciego Wieku.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że RM w Bytomiu, w dniu 29 czerwca 2006 r. podjęła uchwałę
nr 68/910 i utworzyła z dniem 1 września 2006 r. publiczną placówkę oświatową o nazwie Bytomski
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bytomiu. Integralną częścią tej uchwały był Statut Bytomskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uniwersytety Trzeciego Wieku oferują seniorom szanse zrealizowania ambicji poznawczych,
artystycznych i towarzyskich. Dzięki tym placówkom w jesieni życia jest miejsce na działanie, na
doświadczanie nowego, a jedyną rzeczą, na którą nie ma miejsca w życiu seniorów związanych
z Uniwersytetami - jest starość.
Kończąc, chciałbym życzyć kierownictwu Uniwersytetu przyjaznych relacji z władzą lokalną,
wspomagających dalszy rozwój bytomskiej placówki oraz wielu udanych inicjatyw, służących
podtrzymywaniu więzi społecznych i komunikacyjnych między seniorami i zachęcających ich do
aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej.
Kadrze profesorskiej życzę wspaniałych studentów, dla których uczestnictwo w zajęciach wynika z pasji,
pragnienia aktywności i chęci rozwoju.
Studentom zaś życzę, aby czas spędzony na zajęciach pozwolił rozwijać talenty, odkrywać nieznane,
wzbogacać siebie i otaczający świat, a co za tym idzie doświadczać pełni życia i szczęścia.
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