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w Tomaszowie Mazowieckim

mów dla dzieci, zajęć językowych dla dorosłych, konferencji, szkoleń i różnego rodzaju warsztatów, znalazła
się oferta chrześcijańskiego przedszkola. Lokalna potrzeba była duża, bo ówczesne statystyki pokazywa
ły, że w przedszkolach brakowało około 300 miejsc.
Pomyśleliśmy więc, że może warto w tej dziedzinie coś
zrobić. Wiosną 2006 roku do Tomaszowa przyjechała
kilkuosobowa grupa nauczycieli z chrześcijańskiego
przedszkola w Mount Pleasant Christian Church
z Greenwood w Indianie. Dzięki ich materiałom, pomocy, zachęcie, inspiracji i wsparciu przygotowaliśmy odpowiedni program, pomieszczenia i zachęciliśmy potencjalnych nauczycieli. Kilka miesięcy później 26 dzieci po
raz pierwszy przyszło na zajęcia i to był niezwykły
dzień… Zrozumieliśmy, że mamy wyjątkową możliwość
nauczania, wychowywania i opowiadania o Bogu dzieciom, a poprzez nie docierania również do rodziców
i całych rodzin.
Przez kolejne dwa lata przybywało nam przedszkolaków, a najstarsze z nich przygotowywały się do szkoły.
Zrodził się więc pomysł otwarcia szkoły podstawowej,
w której kontynuowałyby naukę. I tak 1 września 2008
roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Pierwszej
Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej TOMEK.
Budynek, w którym prowadzone były zajęcia przedszkola, a potem także I klasy szkoły podstawowej zaczynał robić się za ciasny, więc we wrześniu 2009 roku
zerówki i dwie klasy szkoły podstawowej przeniosły się
do innego lokum, dzięki czemu przybyło też miejsc dla
nowych przedszkolaków. Kolejne 5 lat działaliśmy
w dwóch budynkach: w pierwszym rosło przedszkole,
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zwartek, 1 września 2016 roku, zapisze się
w pamięci wielu tomaszowian jako dzień
niezwykły, za sprawą wyjątkowej uroczystości – inauguracji roku szkolno-przedszkolnego w nowej siedzibie Chrześcijańskiego Centrum
Edukacyjnego przy ul. Sosnowej 62/70. O godzinie
10.00 na placu przed pięknym, kolorowym budynkiem
zebrali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy
i szczególni goście zaproszeni na tę okazję. Uroczystość
poprowadził dyrektor Fundacji Proem Władysław
Dwulat, który przywitał wszystkich zgromadzonych
i skierował kilka słów do dzieci, rodziców i nauczycieli.
Później gratulacje przekazał pastor Chad Ranson –
przedstawiciel Mount Pleasant Christian Church, jed
nego ze sponsorów tej inwestycji. Następnie w rozważaniu z Bożego Słowa i w modlitwie poprowadził nas
pastor W. Andrzej Bajeński – Prezbiter Naczelny
Kościoła Chrystusowego w RP, a na koniec swoje gratulacje przekazał przedstawiciel generalnego wykonawcy. Skąd taka uroczystość i dlaczego to taki wyjątkowy
dzień? Cofnijmy się kilka lat wstecz…
Jesienią 2006 roku w Tomaszowie Mazowieckim
rozpoczął swoją działalność TOMASZEK – najpierw
świetlica przedszkolna, funkcjonująca trzy dni w tygodniu, a od 1 września 2007 już zarejestrowane przedszkole niepubliczne. TOMASZEK powstał jako jedna
z form działania Chrześcijańskiego Centrum TOMY,
poprzez które Fundacja Proem docierała z Ewangelią
do mieszkańców Tomaszowa. Centrum TOMY przez
swoją ofertę zawsze próbowało wychodzić naprzeciw
potrzebom mieszkańców. Obok wakacyjnych progra-
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twie łódzkim). W naszych placówkach jest też miejsce
dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i orzeczeniami
o niepełnosprawności. Mamy dla nich odpowiednie zajęcia i programy wspomagające, a do ich dyspozycji
pozostaje zespół specjalistów (pedagog szkolny, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog i fizjoterapeuta).
Od dziewięciu lat mamy przywilej obserwowania, jak
dzieci poznają Boga, doświadczają Jego miłości i przemiany życia, jak wyrasta nowe pokolenie tomaszowian,
dla których Bóg jest w życiu najważniejszy. Jesteśmy
świadkami jak ich rodzice i bliscy otwierają swoje serca
na prawdę Ewangelii, jak nasi nauczyciele i inni pracownicy przychodzą do Niego, a ich życie przewraca się „do
góry nogami”. Jesteśmy Bogu za to wszystko bardzo
wdzięczni. Doświadczaliśmy chwil bardzo radosnych
i chwil bardzo trudnych, zawsze jednak mieliśmy przekonanie, że Bóg jest blisko i pracujemy dla Niego.
Jeżeli Bóg kładzie Ci na sercu misję podobną do
naszej, to wiedz, że z Nim wszystko jest możliwe, że On
widzi dalej niż my. Wierzymy, że taka służba ma ogromną wartość, i zachęcamy do podjęcia wyzwania. Chętnie
podzielimy się naszymi doświadczeniami.
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a w drugim szkoła. I w obydwu budynkach zaczęło się
znów robić ciasno. Wtedy chyba po raz pierwszy zaczęliśmy myśleć o jakimś własnym budynku, zaczęliśmy
marzyć i modlić się, a potem szukać odpowiedniego
miejsca.
Wiosną 2014 stanęliśmy przed bardzo trudną decyzją: albo zostać tu, gdzie jesteśmy, i nie przyjmować
żadnych nowych dzieci, albo szukać czegoś większego,
przyjąć kolejne dzieci i… otworzyć gimnazjum. Po wielu
modlitwach, rozmowach i dyskusjach postanowiliśmy
zrobić to drugie. We wrześniu 2014 wystartowaliśmy
w trzecim już wynajętym budynku, który ku naszej wielkiej radości mógł pomieścić przedszkole, szkołę i I klasę
gimnazjum TOMASZ. W marcu tegoż roku udało się
uzyskać od miasta kawałek ziemi w samym narożniku
parku miejskiego, ze zrujnowanym budynkiem byłej
„Sosenki”, przed laty służącej jako restauracja, centrum
charytatywne, a nawet przedszkole. Przez cały kolejny
rok trwały formalności, związane z przygotowaniami do
budowy naszej własnej siedziby dla Chrześcijańskiego
Centrum Edukacyjnego. Budowa ruszyła jesienią 2015,
a już 1 września 2016 roku mogliśmy tam uroczyście
zainaugurować rok szkolny 2016/2017. Pierwszy etap
budowy został zakończony, na wybudowanie czeka
jeszcze m.in. sala gimnastyczna.
W Chrześcijańskim Centrum Edukacyjnym Fundacji
Proem uczy się dziś ponad 300 dzieci (od trzeciego
roku życia do III klasy gimnazjum). Jest to placówka
niezwykła, nie tylko ze względu na miłość, troskę i szacunek, jakimi obdarzane są dzieci, ale też ze względu
na wyjątkowe wartości, których są tu uczone. W sferze
edukacji oferujemy, uwzględniając propozycje naszych
uczniów, szeroką gamę zajęć dodatkowych: pływanie,
taniec, fotografia, zajęcia techniczne, teatralne, szachy,
koła przedmiotowe itp. Dzieci (już od 2 roku życia) uczą
się języków obcych z native speakerami, mają możliwość rozwijania swoich talentów w ognisku muzycznym. Nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie noty
w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów po szóstej klasie. W ostatnich trzech latach mieliśmy pierwsze
miejsce w mieście, pierwsze w naszym powiecie tomaszowskim i byliśmy w pierwszej dziesiątce w wojewódz-
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