
Wspomnienie 

 

    Pani prof. Stanisława Nieman - Żwan jako nauczycielka historii w 

XIX LO im. Powstańców Warszawy 50 lat swojego życia poświęciła tej 

szkole - instytucji, której tradycji i wysokiego poziomu nauczania 

strzegła, traktując swój zawód jako udział w ,,wielkim zbiorowym 

obowiązku”, któremu na imię Polska. 

     Pochodziła z Wileńszczyzny z rodziny Wierszyłów o bogatej tradycji 
bohaterskich patriotycznych czynów w obronie polskości. Była osobą 
o wielkim autorytecie wynikającym z postawy patriotycznej, głębokiej 
wiedzy i umiejętności jej przekazywania, wysokiej kultury osobistej 
oraz troski o poważne, pełne szacunku traktowanie uczniów. Dbała o 
historię szkoły, o jej symbole o wzbogacanie dzieł artystycznych 
naszych absolwentów jako darów dla szkoły. 

     Ona była ostoją – w ogromnym stopniu tworzącą charakter i 

poziom Powstańców – nauczycieli, uczniów, absolwentów. A poza 

tym była tą Panią Profesor, którą uczniowie nie tylko poważali 

szanowali, ale, o której wiedzieli też, że nie obrazi się gdy usłyszy 

jakąś dykteryjkę, anegdotkę na swój temat – a tych jako o osobie o 

zdecydowanym charakterze i czasem bardzo kategorycznych opiniach 

nie brakowało. W dniach święta szkoły, w dramatycznych, 

satyrycznych scenkach często właśnie Ona była bohaterką parodii 

wzbudzających frenetyczny śmiech i potrafiła bawić się z uczniami. 

Uczestniczyła w wielu wycieczkach, bliższych i dalszych, stanowiących 

wspaniałe wzbogacenie lekcji szkolnych. Często z uczniami bywała w 

teatrze, w muzeach. A oto wspomnienie uczennicy:  

,,Maturę zdawałam w LO im. Powstańców Warszawy w roku 1968. 

Miałam to ogromne szczęście, że moją wychowawczynią była Pani 

Profesor Stanisława Nieman. Do dnia dzisiejszego wspominam Ją jako 

cudownego człowieka, bardzo odpowiedzialnego, doskonale 

znającego swój przedmiot, wymagającego od nas, ale przede 



wszystkim od siebie. Zawsze skupiona, poważna Ona nie była 

wychowawczynią kumplem. Była wychowawczynią, dla której 

mieliśmy wszyscy ogromny szacunek i respekt. Cechowała Ją kultura i 

pewnego rodzaju dystynkcja. Mówiła piękną polszczyzną. Zawsze 

starannie dobierała słowa i modulowała głos, dzięki czemu 

słuchaliśmy jej z uwagą i zainteresowaniem. Poruszała się jak 

doskonała aktorka. Zawsze wyprostowana i nienagannie ubrana. Taką 

ją zapamiętałam.” 

    Cechujące Pani Profesor Stanisławę Nieman – patriotyzm, głębokie 

zakorzenienie w kulturze i tradycji polskiej, uznawanie jedynie 

godnych tego miana autorytetów, poczucie odpowiedzialności 

spoczywającej na polskim nauczycielu w różnych epokach naszej 

niełatwej historii – to wielki dar jaki otrzymali wszyscy należący do 

Rodziny Powstańców XIX LO. Mieliśmy szczęście, że tu pełniła Ona z 

miłością szlachetny obowiązek nauczycielski. 


