
 

Na zdjęciu Józef Tejchma z prawnukami Wiktorią i Maurycym 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice! 

Z satysfakcją przyjąłem propozycję bycia Honorowym Dziadkiem XXVII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” zorganizowanych, 
podobnie jak w poprzednich latach, przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. 
Przysłane na te konkursy prace plastyczne i literackie są nie tylko pięknie namalowane i 
napisane, ale zawierają również cenne wspomnienia, tęsknoty, życzenia dla swojej 
ukochanej Babci i kochanego Dziadka.  
 
Ja też chcę się z Wami podzielić przynajmniej niektórymi swoimi wspomnieniami o mojej 
Babci i Dziadku. 
Najpierw była Mama. Zaraz potem Tata. Przybyli też braciszkowie. 
I gdy tak czułem się dobrze w ich towarzystwie, pojawiała się na ten czas coraz częściej 
twarz Babci i Dziadka, trochę inni, starsi, ale zawsze uśmiechnięci i jakby dwa razy 
szczęśliwsi, chyba dlatego, że ja tu jestem, że rosnę, chodzę, biegam i nieustannie pytam; 
co to jest, dlaczego jest, wszystko dookoła mnie interesowało. 
Dziadek miał tę właściwość, że odpowiadał na wszystkie pytania, wprowadzał mnie w arkana 
wiejskich zabaw i czynności gospodarskich. Byłem dla Dziadka pomocnikiem. Gdy Babcia 
przędła nici lniane i konopne, ja co rano nakręcałem zegar wiejski.  
I tak było aż do ukończenia szkoły podstawowej. 
Czego nie dowiedziałem się w szkole, dowiedziałem się od Dziadka i Babci. Byli dla mnie jak 
encyklopedia, zawsze w pogotowiu do odpowiedzi i rozmowy. 
 
Dziadek posiwiał, Babcia też, ale zawsze za sobą tęskniliśmy, byliśmy sobie potrzebni, 
pomocni i chętni do zasiadania przy stole świątecznym i słuchania interesujących opowieści 
o tym, co jest w przyrodzie na wsi i na polach uprawnych. 
I teraz nagle spostrzegłem, że coraz częściej to ja muszę odnaleźć stary kalendarz Dziadka, 
okulary Babci, a nawet przypominać o ważnych wiadomościach pozadomowych, czyli co 
dzieje się w domu ludowym i w różnych gospodarstwach wiejskich.  
 
Zastanawiałem się czy ja też będę kiedyś Dziadkiem? Tak jestem szczęśliwym Dziadkiem! 
 
Dziękuję wszystkim autorom prac konkursowych, ich Nauczycielom i Rodzicom za utrwalanie 
pamięci o swoich Babciach i Dziadkach, a laureatom gratuluję zdolności i talentu. 
Bądźcie zdrowi i szczęśliwi ! Rozwijajcie i doskonalcie swój warsztat malarski i poetycki, 
spełniajcie swoje marzenia, w czym niewątpliwie pomoże Wam posiadany talent.  
 
Życzę także Krajowemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole dalszych sukcesów w promowaniu i 
rozwijaniu młodych talentów Polek i Polaków.  
 
        Józef Tejchma 
 
Warszawa, 22 stycznia 2021 


