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List otwarty do Pana Ryszarda Pagacza, radnego Miasta Tarnowa

Pańska wypowiedź w Telewizji Tarnowska TV 9 kwietnia 2019 r. mocno wzburzyła protestujące
środowisko nauczycielskie. Niezgodę budzą przytaczane przez Pana argumenty, m.in. na temat czasu
naszej pracy, który wg Pana wynosi jakoby 18 godzin. Doskonale zdaje sobie Pan sprawę z tego, w jakim
rzeczywistym wymiarze pracujemy.
List otwarty do Pana Ryszarda Pagacza, radnego Miasta Tarnowa
Pańska wypowiedź w Telewizji Tarnowska TV 9 kwietnia 2019 r. mocno wzburzyła protestujące
środowisko nauczycielskie. Niezgodę budzą przytaczane przez Pana argumenty, m.in. na temat czasu
naszej pracy, który wg Pana wynosi jakoby 18 godzin. Doskonale zdaje sobie Pan sprawę z tego, w jakim
rzeczywistym wymiarze pracujemy. Pańska wypowiedź mija się z prawdą - z
badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych i opublikowanych w
2013 roku wynika, że średni tygodniowy czas pracy nauczyciela wynosi 24 godziny i 40 minut. Daniel
Patrick Moyniham powiedział: &ldquo;Każdy ma prawo do swojej własnej opinii, ale nie swoich własnych
faktów&rdquo;. Pan tworzy &ldquo;swoje własne fakty&rdquo;. Bierze Pan pod uwagę tylko pracę
dydaktyczną, nie uwzględniając wielu innych obowiązków nauczycieli, w tym działalność opiekuńczą,
wychowawczą, biurową, szkoleniowo-warsztatową, przygotowywanie się do zajęć, egzaminy, akademie,
konsultacje i zebrania, coraz trudniejsze rozmowy z rodzicami, poprawa prac itd. Niejednokrotnie był Pan
zapraszany do naszych szkół na uroczystości patriotyczne, które organizowane były po godzinach pracy
nauczycieli i w dni wolne.Twierdzi Pan, że praca nauczyciela to misja. Zgadzamy się, ale Pan jako radny
też ma do spełnienia misję, za którą pobiera Pan większe wynagrodzenie (dieta radnego) niż nauczyciel
stażysta i kontraktowy. Jesteśmy przekonani, że poświęca Pan znacznie mniej czasu na działalność
społeczną niż nauczyciele.
Tym bardziej bulwersuje nas fakt, że tak niekorzystnie wypowiada się Pan o pedagogach. Świadomie
bazuje Pan na nieprawdziwych danych, aby zafałszować skalę protestu. I to jest mobbing wobec
nauczycieli, upominających się o godne życie.
Komentując strajk, stwierdził Pan, że nauczyciele postawili rodziców i uczniów przed &bdquo;faktem
dokonanym&rdquo;. Zapomina Pan o tym, że nauczyciele manifestowali niezadowolenie już od wielu
miesięcy &ndash; bez względu na przynależność związkową lub sympatie polityczne. Nie było woli do
podjęcia dialogu, a teraz odpowiedzialność zrzucana jest na nas. Szermuje Pan hasłami o
etyce, godności, odpowiedzialności, misji &ndash; i to jest Pańska troska o oświatę&hellip; &bdquo;Te
pieniądze po prostu nam się należą!!!&rdquo;.
Protestujący nauczyciele szkół w Tarnowie
Tarnów, 10 kwietnia 2019 r.
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