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Gliwice, grudzień

Do Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego

Kilka lat temu, przy okazji rozpoczynania nauki we właśnie wybudowanym pierwszym
skrzydle budynku szkoły podstawowej, opowiadałem historię młodego sportowca, biorącego
udział w biegu na paraolimpiadzie. Młody człowiek zasłabł podczas biegu, a pozostali
zawodnicy, zamiast biec co sił do mety, zatrzymali się, a potem wszyscy podbiegli do leżącego
na bieżni chłopca, podnieśli go i pomogli mu dojść do mety. W tamtym okresie ETE było
podobne do tego chłopca. Potrzebowało pomocy w dziele budowy szkoły podstawowej. I wielu
z Was tej pomocy udzieliło. Pamiętam deklaracje zakupu czy to okna, czy umywalki, czy
udzielenia pożyczki.

Dzień dzisiejszy ETE przypomina tamten okres. Znowu potrzebujemy pomocy. Mam
nadzieję, że po raz ostatni.

Na skutek zmian strukturalnych w polskiej edukacji oraz zbiegu niekorzystnych
okoliczności, w wyniku których wielu rodziców podjęło decyzję o przeniesieniu swoich dzieci do
innych szkół, zmniejszona liczba uczniów, a co za ty idzie zmniejszona kwota czesnego i dotacji
z budżetu Państwa, przy niezmienionej liczbie oddziałów szkolnych, stała się przyczyną
trudności finansowych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców udaje się powoli ten
niekorzystny trend odwrócić jednak długi muszą zostać spłacone. Z tego powody chcemy prosić
Was o pomoc finansową. Szczegóły znajdują się w dołączonej Deklaracji wsparcia

1/2

Wsparcie dla Szkół ETE
Wpisany przez Ilona Simek
wtorek, 10 grudnia 2019 16:22 - Poprawiony wtorek, 10 grudnia 2019 16:37

finansowego. Podejmując decyzję pamiętajmy, że ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Chcemy kontynuować dzieło edukacji chrześcijańskiej i wypełniać misję Szkół ETE w
takim samym zakresie jak do tej pory. Potrzebujemy stabilizacji i Waszej pomocy, otwartych,
gotowych na Boży głos serc. Jesteśmy przekonani, że Boże błogosławieństwo, odczuwane
przez nas od samego początku istnienia Szkół ETE, towarzyszyło nam wszystkim będzie przez
wiele jeszcze lat.

Prezes ETE

Czesław Czudek
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