INFORMACJA DLA UCZNIA
„Śladami Stefana Milera. Gra Miejska - Poznaj Zamość"

Stefan Miler- nauczyciel Twoich marzeń?
Czy możecie wyobrazić sobie kogoś, kto studiował za granicą, zdobywał szczyty gór
w Europie, zwiedzał świat i … wrócił do Polski, żeby uczyć przyrody i zostać nauczycielem
w zamojskim gimnazjum?
To nie mógł być taki zwyczajny nauczyciel, z kredą, przy tablicy. W pracy kierował się
zasadą chińskiego filozofa Konfucjusza : CO SŁYSZĘ - ZAPOMNĘ, CO ZOBACZĘ - ZAPAMIĘTAM,
CO ZROBIĘ - ZROZUMIEM. Dla swoich uczniów założył w szkole ogród zoologiczny, który był
„niechcący” powodem wielu niezwykłych i zabawnych sytuacji.
Stefan Miler dostał w prezencie od rolnika z Wołynia wilki. Niebawem oswoił je,
by mogły swobodnie chodzić po ZOO i bawić się z turystami. Pewnego razu szkołę wizytował
urzędnik w czapce z lisa. Oswojony wilk nagle skoczył na głowę urzędnika, złapał w pysk
czapkę, przybiegł ze zdobyczą do Milera i spokojnie położył się u jego stóp. Wizytator omal
nie zemdlał z przerażenia - był pewien, że wilk dybie na jego głowę, a nie na czapkę.
Innym razem z terrarium stojącego w klasie uciekły zaskrońce. Uczniowie natychmiast
wykorzystali tę sytuację, żeby wzbudzić panikę w szkole i spowodować odwołanie lekcji.
Stefan Miler stosował niezwykłe metody nauczania. Jeśli uczeń dostał złą ocenę,
mógł ją poprawić, przynosząc do szkoły myszy, żaby, świerszcze, ślimaki, które były
pożywieniem dla zwierząt drapieżnych. Innym miłosiernym gestem nauczyciela była
amnestia. Kochał tak dzieci i zwierzęta, że entuzjazm z narodzin w ZOO miał wpływ
na anulowanie wszystkich otrzymanych w tym dniu dwój (dzisiejsze jedynki). Każde zwierzę,
które przychodziło na świat było radością wszystkich uczniów, a szczególnie tych najmniej
lubiących się uczyć.
Stefan Miler miał niezwykły dar oswajania dzikich zwierząt. Jego pupilem był ryś –
taki drapieżny, dziki kot. Nauczyciel zabierał go na lekcje, a zwierzak leżał w kącie lub na stole
- jak domowy Mruczek.
Przyroda, zwierzęta, to nie jedyne pasje tego wyjątkowego człowieka – legionisty,
który służył w I Pułku Legionów Polskich, gorącego patrioty, poety, satyryka, działacza
społecznego.
Takim był nauczycielem...

