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Sz.P.
Henryk Kozłowski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Koszalinie
Piszę do Pana w nietypowej formie. Zastanawiałem się i stwierdziłem, że należy.
Gdy mamy do czynienia z niezadowoleniem, to każdy petent potrafi zabrać głos. Kiedy jednak
trzeba pochwalić, za dobrze wykonaną pracę, wówczas często spotykamy milczenie. Myślimy –
nic nadzwyczajnego, bo należy się. Ja właśnie w tym temacie.
Otóż, zostałem bardzo mile zaskoczony szybką pomocą (COVID-19), jaka skierowana
została dla podratowania skromnej firmy artystyczno-edukacyjnej, którą prowadzę od wielu
lat (w tym roku przypada jubileuszowy 40 rok istnienia). Jest to jednoosobowa działalność
gospodarcza o nazwie Teatr STOP z siedzibą w Koszalinie. Współpracuję z wieloma teatrami
i instytucjami. Występowałem na różnych festiwalach krajowych i zagranicznych. W ostatnich
latach skupiłem się na edukacji poprzez sztukę i dramę. Nawiązałem bliską współpracę z wieloma
przedszkolami, szkołami oraz placówkami wychowawczo-opiekuńczymi różnych miast i gmin,
gdzie systematycznie realizowałem programy Teatru STOP (udokumentowane jest to na stronie
Teatru lub na profilu facebookowym). Pandemia zatrzymała całkowicie moje działania. Stanęły
szkoły, straciłem kontrakty, nie mogę nic zrobić. Od 12 marca całkowity przestój i co gorsze, nie
wiadomo co dalej. Zdalnie warsztatu czy spektaklu nie da się zrobić. Trzeba to przetrzymać.
Dlatego, kiedy zobaczyłem decyzję o przyznaniu pomocy w sposób, niemalże
błyskawiczny, to bardzo się ucieszyłem (wnioski PSZ-DKDG i PSZ-PKDG złożyłem na początku
maja, a już w połowie miesiąca była decyzja i przelew środków). Zdaję sobie sprawę z tego, że nie
w każdym mieście, regionie tak jest. W Koszalinie zadziałało to znakomicie. Wiem to też od
moich znajomych będących w podobnej sytuacji.
Pan i podlegli Panu pracownicy wykonujecie niełatwą i niezwykle odpowiedzialną pracę.
I chociaż jest ona anonimowa, to jednak chciałem, aby Pan wiedział, że jestem za tę sprawność
urzędu wdzięczny. Myślę, że w tym trudnym czasie lepiej się pracuje ze świadomością, iż są
ludzie, którzy szanują Waszą pracę. Proszę mój krótki list potraktować jako podziękowanie
za solidność.
Pozdrawiam Pana i Pański zespół.
Koszalin, 29 czerwca 2020
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