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Uczestnicy
inaugutacii toku akademickiego 2012 / 2013
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w Milan6wku

Szanowna Pani Prezes!
Drodzy Padstwo!

Serdecznie dzigkuje z^ zaproszerie rta Paristwa dzisieisze spotkanie. !7 dniu uroczystei
inauguracji roku akademickiego 2012/201,3 w Uniwersytecie Trzeciego STieku w Milan6wku
pragn€ serdecznie pozdtowid iego wykladowc6w i sluchaczy. Zyczg, aby rozpoczynaiqca sie
n" no*o przygoda, jaka jest wsp6lne poszukiwanie prawdy i poglgbianie wiedzy, przyniosla
Paristwu wiele zadowolenia i radodci.

Ju2 w V wieku przed n szq er4 Konfucjwz zapisal: Nie acryi cqlowieka dojrqatego jest marnowaniem
cTlowieka. tJcryi c{owieka niedojryalego jut marnowaniem sl6w. Dotychczasowe osi4gni4cia
uniwersytet6w trzeciego wieku pfiecz4 wciqz pokutuj4cym tu i 6wdzie opiniom, ze zajpcia
te sprowadzajq sip do 6wiczeri umyslowych przedlu2aiacych oktes intelektualnei i spolecznej
aktywnodci os6b, kt6re - z racji wieku, cz^sem tak2e stanu zdrown - sc iuz nieczynne
zawodowo. To uproszczenie id4ce tak daleko, 2e aL tieprawdziwe. Dzigki przedsigwzigciom
takim,. iak prgilnte dzia\ai4cy Milanowski Uniwersytet.Trzeciego Wieku, wyzwah sig bowiem
ruezlilefine cenny potencial generacji 50+. Osoby doitzale, dysponuj4ce zfl^czqcym zasobem
2yciowych i zawodowych doSwiadczen, maj4ce ugruntowan4 pozycjg w spoleczno6ci lokalnej,
^- pny tym wciqz niezaspokoion4 ciekawoS6 6wiata skutecznie chlon4 nowa wiedzg
i umiejEtnoSci. RobQ to jednak nie tylko z po2ytkiem wlasnym, lecz takLe calej wsp6lnoty
obpvatelskiej. Przed sluchaczami UTW otwieraj4 sig nowe obszary pasii i zainteresowari.
Uiawnaja sig ukryte dot4d talenty. Powstaj4 szerokie sieci kontakt6w, znaiomoSci i ptzyiainr;
grupy ludzi energicznychi tw6rczych, wzaiemnie sig inspirujacych, gotowych na nowe- tltyzwatia..
To 

-wla6nie 
w tin spos6b tworzy sig kapital spoleczny i spoleczeristwo ob)'watelskie, wigzi

migdzyludzkie oparte na fi.lozofii dawania. Wla6nie tgdy wiedzie droga do bardziej dynamicznego
awansu cyw,thzacyjnego naszej Ojczyzny.

Niech wigc Paristwa sukcesom w nauce r dztaLalnoici spolecznej towarzyszy rrie tylko satysfakcia
osobista, lecz takze Swiadomo66 wnoszenia istotnego wkladu w budowp ca\.ej naszej Ojczyzny.
R:az jeszcze prosz€ o przyjgcie uznaria i serdecznych pozdtowieri.
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