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Szkoła	w	oczach	ucznia 

W szkole czas szybko płynie 
Aż trudno uwierzyć, że już wkrótce będziemy żegnać się ze Szkołą Podstawową nr 10. Niedługo 

będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia Szkoły, nadejdą Święta Bożego Narodzenia, następnie ferie 
zimowe, sprawdzian klas VI pierwszego kwietnia i przerwa wielkanocna. A potem już z górki: dni 
wycieczkowe, finały konkursów szkolnych, klasyfikacja roczna, uroczyste zakończenie roku szkolnego i … 
wakacje. Byłoby świetnie odetchnąć znowu pełną piersią i myśleć tylko o wypoczynku, przyjemnościach i 
letniej pogodzie. Ale przed nami nowe wyzwania i nowa szkoła – gimnazjum.  
 Już dziś doceniamy Dziesiątkę, jej mury pobrzmiewające naszymi głosami, gwar szkolnych 
przerw, dźwięki muzyki, znane korytarze, klasy i zakamarki. Koleżanki i Koledzy. Znajome twarze, 
przewidywalne reakcje, dowcipy i kawały, jak to w szkole. A przede wszystkim nauczyciele, których 
znamy i lubimy, którzy byli z nami w świątek i w piątek. Cieszyli się z naszych sukcesów i martwili 
naszymi niepowodzeniami. 
 Oj, mieli z nami szopkę. Na matematyce wydawało się, że tabliczka mnożenia jest jak 
odczytywanie hieroglifów egipskich, wymaga kogoś kto rozszyfruje tajemnicze znaki i znajdzie właściwe 
rozwiązanie. Każdy z nas potrafi obliczyć kasę z kieszonkowego, ale ile procent wydał Adaś w sklepiku 
szkolnym na chipsy, z tym było trudniej. 
 Na języku polskim klasa uparła się, żeby odgrywać rolę nieuleczalnych dyslektyków, którzy może 
wiedzą, jak napisać „morze”, a może nie.  Nie mówiąc już o deklinacji wyrażenia „ośmioro koźlątek” … 
szkoda gadać. A co napisał Henryk Sienkiewicz? Czy to ten, który strasznie lubił pustynię i puszczę? 
 Tylko Ania z Avonlea mogłaby się w tym wszystkim połapać. No tak, ale ona była pracowita i 
miała silny charakter. Żyła jak w powieści, w XIX wieku. Teraz mamy wiek XXI. Wkrótce polecimy na 
Marsa. Odkryto mikroksiężyce Ziemi i powstają nowe, doskonałe gry komputerowe. Kto z tym wszystkim 
da sobie radę? Kto ma czas wszystkiego się nauczyć? 
 Czy nicienie żyją w glebie, czy w środowisku wodnym, a może są pasożytami? Czym różni się 
pszenica od żyta? Dlaczego fale dźwiękowe rozchodzą się lepiej w wodzie niż w powietrzu? Czy istnieje 
życie we Wszechświecie? Według twórców filmów science fiction oczywiście, że tak. Kosmici kochają 
odwiedzać Ziemię i bardzo zazdroszczą nam tego, co ludzkość dotąd zdobyła. Chcą, żebyśmy się tym z 
nimi podzielili. 
 Wracając do Dziesiątki – łza się w oku kręci. Tu można być zwykłym uczniem, ale także księciem, 
wróżką, chorążym pocztu sztandarowego, chórzystą, malarzem, rzeźbiarzem, multiinstrumentalistą, 
programistą komputerowym, dziennikarzem, fotografem, historykiem, językoznawcą i rekordzistą świata 
w skoku w dal oraz w biegu na tysiąc metrów, nie wspominając gier zespołowych. A te obiadki? Jak u 
mamy! Żeby nie zajęcia z WF-u rodzice nie nastarczyliby na nowe ubrania; szczególnie w okolicach pasa 
można trochę urosnąć. 
 Teraz musimy z tym wszystkim zacząć się żegnać. Jeszcze jeden miesiąc, tydzień …. Jestem 
pewny, że każdy z nas zachowa w sercu obraz szkoły, w której spędził czas nie na marne. Choć były 
trudne chwile i sytuacje, z którymi nie wiadomo było, jak sobie poradzić, będziemy pamiętali tylko dobre 
rzeczy: grono koleżanek i kolegów, uśmiechy i żarty, sale szkolne, gdzie spędziliśmy kawał życia. 
 Szkoła starała się nas kształtować, ale i my zostawiamy po sobie coś ważnego. Jeśli każdy z nas 
oddał kawałek siebie, to powstała mozaika, która w szkole pozostanie. Pisząc w przyszłości swoje CV 
napiszemy z dumą, że uczyliśmy się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza, jedynej 
takiej szkole podstawowej w Warszawie. 

Cezary Pikuła 
Klasa 61  

 
 
 
 
 
 
 



Dziesiątka na szóstkę 

 

Surowa fasada szkoły tonąca w bujnej zieleni, 

Prawdziwa oaza spokoju w otaczającej dżungli miejskiej. 

W okiennych szybach odbite blaski słonecznych promieni… 

Piramowicza duch się unosi na ulicy Jasielskiej. 

 

Dobiegający ze szkolnej szatni ostry odgłos dzwonka, 

Wesołe krzyki dzieci płynące prosto z boiska, 

Łączą się z gwarem ulic, kiedy każdego ranka, 

Biegną uczniowie do szkoły, z daleka i z bliska. 

 

Codzienny pośpiech poranka wreszcie się uspokaja, 

Ostatni uczniowie znikają w otwartej bramie Dziesiątki, 

Nauczycielskie Ciało szkoły otwiera klas podwoje, 

W ławkach siadają dzieci, wyjmując zeszyty i książki. 

 

Płomień wiedzy rozbłyska w głowach wszystkich uczniów,  

Wiersze płyną wśród ławek, wraz z nimi piosenki, 

Liczby ujemne i ułamki krążą wśród graniastosłupów, 

Związki frazeologiczne w zdaniach nie budzą udręki. 

 

Przyroda przechodzi w historię, a ta w zajęcia techniczne, 

Informatyka pod rękę z muzyką rozszerzą wiedzę nam wdzięcznie, 

Języki pomogą na świecie, zastąpią zdolności mimiczne, 

Zajęcia sportowe nauczą grać w piłkę nie tylko ręcznie. 

 

I tak z semestru na semestr, od ferii do wakacji, 

Sześć lat upływa w Dziesiątce, tak szybko jak szkolny bal,  

Więc pod koniec nauki stwierdzimy nie bez racji, 

Że opuścić naszą szkołę będzie pewnie nam żal.  

 

 

Cezary Pikuła  

klasa 61 

  



S�więto	Patrona 
 
        14 października 2014r., w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, obchodziliśmy 
Święto Patrona. Sesja popularno-naukowa była okazją do przypomnienia dzieciom postaci i 
dokonań Grzegorza Piramowicza. Odpowiadając na pytania podczas quizu, uczniowie wykazali 
się sporą wiedzą na temat naszego patrona i epoki Oświecenia. 
 
        Podczas spotkania rozstrzygnięty został również międzyszkolny konkurs plastyczny na 
najpiękniejszy portret. Przeprowadziliśmy go w ramach projektu „Poznajemy patronów naszych 
szkół”, którego w tym roku byliśmy gospodarzami. 
 
 
 

 

 

 



Wywiad	z	Dyrektorem	Szkoły,	Panią	Irminą	
Doliwą-Strońską 
Specjalnie dla „Kameleona”  
 
Wywiad z Dyrektorem Szkoły, Panią Irminą Doliwą-Strońską 
 
- Dzień dobry, czy możemy z Panią przeprowadzić wywiad dla Czytelników szkolnej gazetki? 
- Dzień dobry, proszę bardzo. 
- Ze strony internetowej szkoły dowiedzieliśmy się, że pełni Pani zaszczytną funkcje dyrektora 
szkoły od 1991 roku. A w którym roku zaczęła Pani uczyć w naszej szkole? 
- Do pracy w „Dziesiątce” przyjął mnie 1 września 1987r. ówczesny dyrektor szkoły          
pan Waldemar Ehrmann.  
- Jest Pani nauczycielem matematyki. Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot nauczania? 
- Powodem zapewne były tradycje rodzinne. Mama była nauczycielką chemii  i fizyki, a tata 
wykonywał zawód architekta. Rodzice wpłynęli na moje zainteresowania, które poszły w 
kierunku przedmiotów ścisłych. Już w szkole podstawowej interesowałam się matematyką, a 
nauczyciele zachęcali mnie do rozwijania tej pasji. W liceum trafiłam do klasy matematyczno – 
fizycznej. I tak matematyka towarzyszy mi do dziś. 
- Jakie studia trzeba skończyć, aby zostać nauczycielem matematyki? 
- Osoba, która ma pracować jako nauczyciel w szkole musi skończyć studia podczas, których 
zdobędzie przygotowanie pedagogiczne oraz do nauczania przedmiotu. Ja ukończyłam 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki, na którym otworzono 
sekcję nauczycielską. Tu studenci przygotowywali się do zawodu nauczyciela matematyki i 
informatyki.  
- Matematyka jest bardzo potrzebna w życiu, ale często sprawia sporo problemów uczniom. Jak 
by Pani przekonała naszych kolegów, że warto polubić matematykę? 
- Nigdy nie stawiam sprawy w ten sposób, że ktoś „powinien” polubić jakiś przedmiot. Każdy ma 
prawo do własnych wyborów. Swoją rolę widzę raczej w zachęcaniu do nauki matematyki. 
Nauczyciel powinien uświadamiać uczniom, że matematyka uczy logicznego myślenia, rozwija 
wyobraźnię przestrzenną oraz abstrakcyjne myślenie. Praktyczne umiejętności są nieocenione i 
niezbędne w sytuacjach życia codziennego. Mam nadzieję, że ukazanie praktycznego znaczenia 
oraz zastosowania wiedzy i umiejętności sprawi, że matematyka będzie bliższa uczniowi i będzie 
się jej chętnie uczył. 
- Co w pracy z dziećmi jest najciekawsze? 
- One same. Najciekawsi są sami uczniowie… Wychowanie bez porażek, rozwój dziecka.  
- Co Panią najbardziej smuci, a co najbardziej cieszy w szkole? 
- Smuci mnie, zbyt duża beztroskość, brak odpowiedzialności u uczniów – to przeszkadza i 
zdecydowanie nie sprzyja w nauce.  
Bardzo cieszą mnie sukcesy, te małe oraz spektakularne. Cieszę się, gdy uczniowie mówią, że 
lubią szkołę i chcą w niej spędzać czas i uczyć się. 
- Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole? 
- Chciałabym, by nasza szkoła się ciągle rozwijała, by nauczyciel i uczeń korzystał z coraz to 
nowocześniejszych środków dydaktycznych, aby nauka była coraz ciekawsza. 



- Najciekawsze dni, chwile w szkole? 
- Najciekawsze dni to te podczas, których uczniowie dowiadują się czegoś nowego. A zatem 
wycieczki, konkursy, projekty…… 
- Czy pamięta Pani siebie jako uczennicę? Kiedy było łatwiej? Wtedy czy teraz? 
- Dawniej było inaczej, ale nie łatwiej. Pamiętam, że byłam obowiązkowa i sumienna już jako 
uczennica w szkole podstawowej. Zależało mi być w czołówce, razem z najlepszymi – 
przyjemnie było być wyróżnionym. Dziś zajmuję odpowiedzialne stanowisko i bywa, że pokonuję 
wiele różnych trudności. Odpowiedzialność za innych, za szkołę zobowiązuje. Przede wszystkim 
chcę dobrze wykonać swoje obowiązki, cały czas się uczę.  
- Jakie ma Pani zainteresowania, oczywiście poza matematyką? 
- Lubię spacery, narty, czytanie książek, teatr…. 
- Czy lubi Pani zwierzęta? Czy ma Pani w domu jakiegoś pupila? Jeśli nie, to jakie zwierzę 
chciałaby Pani mieć? 
- Kocham zwierzęta i przyrodę. Obecnie nie mam zwierzątka, bo sporo czasu spędzam poza 
domem. Jako dziecko miałam rasowego pudelka. Wabił się Ilos. 
- Jaka jest Pani ulubiona zupa? 
- Trudno mi zdecydować. To może pomidorowa. 
- Czy lubi Pani gotować? Co jest Pani specjalnością? 
- Raczej tak. Ostatnio chętnie oglądam programy kulinarne. Zachwycają mnie młodzi ludzie, 
którzy fantastycznie gotują. Nie mam swojego dania, które nazwałabym moją specjalnością.  
Czasem jednak potrafię zaskoczyć gości smaczną potrawą. 
- Jaki przepis poleciłaby Pani do kącika kulinarnego „Kameleona”? 
- Polecam prosty przepis na pyszną domową szarlotkę. (Przepis pod tekstem wywiadu) 
- Wakacje już za nami, do ferii zimowych jeszcze daleko, ale czy ma Pani swoje ulubione 
miejsca na wypoczynek? 
- Cudownie relaksuję się i wypoczywam nad Bałtykiem. Bardzo lubię wybrzeże pomiędzy 
Władysławowem, a Dębkami lubię półwysep aż do Helu. Ciepłe morza są mile widziane np. 
południe Europy - Włochy, Chorwacja, Grecja…. 
- Jak Pani najbardziej lubi spędzać wolny czas? 
- Lubię spacerować z synem po Rakowcu, bo jest tu pięknie i zielono. 
- Proszę dokończyć myśl: dobry film według mnie… 
- Dobry film to np. „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. 
- Człowiek z pasją… 
- Człowiek z pasją to ktoś, kto ma hobby, konkretne zainteresowania, ulubione zajęcia. 
- Czytanie sprawia… 
- Przyjemność, radość…. 
- Jaką życiową mądrość przekazałaby Pani nam, uczniom, którzy dopiero poszukują własnej 
drogi? 
- Każdy powinien podążać własną drogą, warto być uczciwym i trzeba być dobrym człowiekiem.  
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu i poświęcenie nam czasu. 
- Dziękuję. 
 
Wywiad dla „Kameleona” przeprowadzili: Anna Dąbkowska i Cezary Pikuła z klasy 6/1 
 
 



Kilka	słów	o	historii	szkoły 
    
Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Jasielskiej po raz pierwszy w swoich murach powitała 
uczniów 1 września 1964r. Była jedną z wielu oddanych do użytku w ramach ówczesnego 
zobowiązania narodowego podjętego dla uczczenia rocznicy początku naszego państwa, pod 
hasłem: „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”.  Wiele firm i instytucji przyczyniło się 
do wzbogacenia i wyposażenia naszej placówki.  
 
 
W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, w 1973r., odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia Grzegorza Piramowicza  
i wręczenia sztandaru. Na par-terze wbudowano pamiątkową tablicę z wizerunkiem patrona. 
             
Co roku 14 października uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. Uczniowie biorą udział  
w sesji popularno-naukowej  
i quizie wiedzy. Tego dnia odbywa się także ślubowanie klas I. Ważnym momentem tej, jak  
i innych uroczystości szkolnych jest złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą  Patrona. 
 
 
Dyrektorzy szkoły: 
 
1964 – 1975 – pan Antoni Kaszuba 
1976 – 1977 – pani Zofia Wiśniewska 
1977 – 1991 – pan Waldemar Ehrmann 
od 1991 – pani Irmina Doliwa-Strońska 
 
 
  
  



Przepis	na	szarlotkę	Pani	Dyrektor	Irminy	
Doliwy	–	Strońskiej 
Składniki: 
3 szklanki mąki (najlepsza „Szymanowska” tortowa),  
1 masło roślinne (250g),  
3 lub 4 całe jajka,  
2 łyżki stołowe cukru,  
1,5 kg jabłek – antonówka lub szara reneta,  
ewentualnie cynamon do smaku. 
 
Czynności: 
Zagnieść ciasto z przesianej przez sitko mąki, masła, jajek i cukru - schłodzić w lodówce. 
Następnie część odłożyć do drugiego naczynia, dosypać łyżkę mąki i rozdrobnić na kruszonkę. 
Do wyłożonej pergaminem tortownicy przełożyć drugą część ciasta ugniatając je dłonią, aby 
zakryć całą powierzchnię formy. Piec w temperaturze 200 – 250 st. C do zrumienienia się ciasta.  
W tym czasie jabłka obrać, pokroić, upróżyć w garnku z niewielką ilością cukru. Ciepłe jabłka 
przełożyć do tortownicy na upieczone ciasto, wierzch posypać kruszonką i ponownie piec do 
zrumienienia się wierzchu. Przed podaniem, ciasto można posypać cukrem pudrem lub zrobić 
„esy floresy” z płynnej czekolady. 
Uwagi: 
Do jabłek można dodać cynamon. Ciasto można przechować w zamrażalniku przez kilka dni. 
Upróżone gorące jabłka zamykamy w litrowym słoiku, odwracamy do góry dnem pozostawiając 
do wystygnięcia. Gotowe produkty czekają na przygotowanie szarlotki. 
 

 
 


