
Podziękowania od Pacjentów i ich rodzin skierowane do Pana Andrzeja 
Kondaszewskiego, Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie   
 
* W imieniu całej rodziny chciałabym gorąco podziękować całemu zespołowi lekarskiemu, 
który swoją ciężką pracą uratował życie mojemu Tacie (…). 
Tata po dwóch tygodniach pobytu poza szpitalem powoli powraca do sił, samodzielnie już je i 
chodzi po domu. Jego percepcja myślenia całkowicie powróciła do stanu przed covidem. 
Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy, że mamy naszego Tatę wśród żywych. 
Rodzina 
- Sierpień 2021 
 
* Bardzo bym chciała Panu dyrektorowi i Pani ordynator i personelowi medycznemu 
podziękować za przeprowadzenie  operacji wycięcia 3 migdała i za opiekę, jaką po zabiegu 
dziecko otrzymało. Jest wręcz zadziwiająca. Uprzejmość, opieka przed i po operacji, jest 
godna pochwały. Jako rodzic dziękuję za odpowiedź w celu przyspieszenia operacji córki (…) 
i za opiekę, jaką otrzymała na oddziale laryngologii. Choć widać ciężką pracę personelu 
medycznego, to zawsze są uśmiechnięci i profesjonalni. Dziękuję. Córka jest tydzień po 
operacji i od razu widzę poprawę zdrowia. 
Pani Monika 
- Lipiec 2021 
 
* W imieniu rodziny pana (…) przekazujemy podziękowanie za troskliwą opiekę Zespołowi 
Oddziału Chirurgii Ogólnej Oddziału Chirurgii Naczyniowej. 
Pani Monika 
- Czerwiec 2021 
 
* Chciałabym bardzo podziękować za opiekę i wyleczenie mnie. Lekarzom i całemu 
personelowi oddziału chirurgii ogólnej. 
Pani Maria 
- Czerwiec 2021 
 
* Do Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie: od 24.04 do 07.05.2021r. byłem 
pacjentem na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z rozpoznaniem COVID19 i zapaleniem 
płuc. Z całego serca dziękuję całemu personelowi za wspaniałą opiekę. Spotkałem się tutaj z 
wielką życzliwością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dziękuję ordynatorowi, lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom oraz salowym za profesjonalną opiekę, empatię, wyrozumiałość, 
cierpliwość, życzliwość, zaangażowanie, pomoc oraz wiele dobrych słów podczas mojego 
pobytu w szpitalu.Za to, że czułem się bezpiecznie i z pełnym zaufaniem powierzyłem Wam 
swoje zdrowie.  
Dziękuję. 
Życzę dużo cierpliwości i wytrwałości w jakże trudnej służbie. 
Pan Ireneusz 
- Maj 2021 
 
* Na ręce Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania dla wspaniałego personelu medycznego, oddziału zakaźnego, za uratowanie 
mi życia. Zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych 
przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Od samego początku, jak trafiłem na oddział, 
zostałem objęty niesamowitą opieką lekarską i pielęgniarską. Zaraz po przybyciu na oddział 
przeprowadzono ze mną wywiad, pobrano krew do badań oraz wykonano diagnostykę 
obrazową. Badania te pozwoliły na wprowadzenie leczenia „uszytego dla mnie na miarę” – 
celowanego, co bardzo mnie uspokoiło i dało ogromne poczucie bezpieczeństwa. (…) 
Trafiając na oddział zakaźny w Pana Szpitalu, od samego początku lekarze i pielęgniarki 
informowali mnie o przebiegu leczenia. Byłem świadkiem zaangażowania personelu w 
ratowanie życie pacjentów. 



Pragnę przytoczyć historię, która zapadła mi głęboko w pamięci. Otóż pacjentka, pani Ania, 
która leżała razem ze mną na dwuosobowej sali, nie jadła i nie piła (była karmiona i dopajana 
przez personel za pomocą sondy), nie chodziła oraz nie odzywała się. Tylko wytrwałość 
Pana personelu doprowadziła do tego, że ciężko chora zaczęła sama jeść, pić, wstała z 
łóżka, zaczęła powoli spacerować z pomocą rehabilitantki oraz pielęgniarek, a przede 
wszystkim stała się pogodna. Chciałbym, żeby miał Pan kiedyś możliwość zobaczyć radość 
na twarzach ozdrowieńców wychodzących z tego oddziału. 
Niesamowite, ile może zdziałać cierpliwość i zaangażowanie personelu podczas ratowania 
życia i doprowadzenie do dobrostanu po przebytej ciężkiej chorobie, jaką jest Covid-19. 
Na koniec chciałbym w szczególności podziękować całej obsadzie oddziału, a w 
szczególności: Koordynatorowi Oddziału Jackowi Wróblewskiemu, Lekarzom prowadzącym: 
Monice Jurgielaniec – wspaniała lekarka, która mnie wyleczyła i postawiła na nogi, Natalii 
Wernickiej, Lekarzom Dyżurnym: Krzysztofowi Patyńskiemu – był pierwszą osobą, która o 
mnie zadbała w dniu przyjęcia, Emilii Jakuć. 
Najlepszym pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy mną się opiekowali: 
Aleksandra Bajak, Anna Gadek, Daria Grzybowska, Aneta Olszówka, Teresa Piechniczek – 
anioł nie pielęgniarka, Bożena Rokita, Sylwia Siwirska, Alicja Starościak, Anna Zawiślan, 
Paweł Bernecki. Ratowniczce Katarzynie Czepukojć vel Czepukowicz oraz innym osobom z 
personelu pomocniczego, których nazwisk nie zapamiętałem m.in. sekretarkom medycznym, 
sanitariuszom i sanitariuszkom. 
Słowa podziękowania nie są w stanie oddać ogromnej wdzięczności, jaka mam dla nich za 
serce, jakie zostało włożone w ratowanie życia mojego i innych pacjentów. Gratuluję Panu 
Dyrektorowi tak wspaniałego personelu. 
Pan Andrzej 
- Maj 2021 
 
* Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego za opiekę i 
leczenie mojego męża (…). Szczególnie dziękuję Pani dr Emilii Jakuć za prowadzenie 
leczenia i empatię okazywaną pacjentom. Z wyrazami szacunku.   
- Maj 2021 
 
* Jestem emerytką i tak się złożyło, że niefortunnie upadłam i złamałam nogę. Dlatego w dniu 
15 lutego 2021 znalazłam się na SOR Koszalin. W tym czasie, jak policzyłam, było nas 16 
osób – połamańców. Byłam tam ok. dwóch godzin. W tym czasie zbadał mnie lekarz, 
zrobiono mi prześwietlenie nogi i założono gips. Po dwóch godzinach opatrzona i bardzo 
zadowolona pojechałam do domu. Nie po raz pierwszy byłam pacjentką SOR Koszalin i 
nigdy nie byłam źle obsłużona. Chylę czoła przed służbą zdrowia, a szczególnie teraz w 
czasie pandemii, gdzie w obronie ludzkiego życia narażają swoje życie i zdrowie. 
Pani Helena 
- Maj 2021 
 
* Chciałbym bardzo podziękować Pani doktor Natalii Wernickiej za profesjonalną opiekę 
medyczną nad moją skromną osobą. Fachowość i traktowanie przez Panią dr, jak i przez 
pielęgniarki/pielęgniarzy (Niżnik Karina,  Bajak Aleksandra, Bernacki Paweł, Gadek Anna, 
Grzybowska Daria, Olszówka Aneta, Piechniczek Teresa, Rokita Bożena, Siwirska Sylwia, 
Starościak Alicja, Zawiślan Anna) pacjenta jak człowieka, a nie jak kolejny nr chorobowy, 
powinno być wzorem dla wszystkich. Podejście młodego personelu do pacjenta bardzo 
profesjonalne, miła atmosfera. Pozytywnie odczuwam pobyt na oddziale zakaźnym w 
waszym szpitalu. Opieka medyczna jak i przygotowanie / podejście do pacjenta na bardzo 
wysokim poziomie. Wyróżniacie się na duży plus. 
Pan Adam 
- Kwiecień 2021 
 
* Do Dyrektora Szpitala: 



Chciałabym serdecznie podziękować za wspaniałą opiekę, jaką otoczyli mnie Pana 
pracownicy. Byłam pacjentką Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Poddziałem Chorób 
Wewnętrznych od 11.04 do 22.04.2021r. Na Pana ręce pragnę złożyć wyrazy szacunku i 
uznania dla lekarza prowadzącego Pani Natalii Wernickiej, która zajęła się mną niezwykle 
fachowo i serdecznie. Dzięki jej głębokiej wiedzy i badaniom diagnostycznym oraz niezwykłej 
empatii, moje leczenie przebiegło szybko i sprawnie. 
Dziękuje również pozostałym pracownikom Oddziału - pielęgniarkom - Aleksandrze Bajak, 
Teresie Piechniczek, Annie Zawiślan i Darii Grzybowskiej oraz sanitariuszkom - Katarzynie 
Mąka-Libner i Teresie Materka. 
Jestem przekonana że Państwa praca, która wymaga wiele poświęcenia, przynosi Wam 
zadowolenie. 
Pani Jolanta 
- Kwiecień 2021 
 
* W imieniu całej naszej rodziny chcemy serdecznie podziękować całemu personelowi 
Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego za opiekę nad naszą mamą, babcią i prababcią (...). W 
ostatnich dniach jej życia to Państwo opiekowali się nią. Zdajemy sobie sprawę, że w 
obecnej sytuacji Państwa praca jest wyczerpująca i ekstremalnie trudna, dlatego tym 
bardziej doceniamy to, co robicie dla innych. Jako świadkowie Jehowy szanujemy Biblię, 
która zawiera rady i informacje przydatne w życiu nam wszystkim. Jedna  z nich, zawarta w 
księdze Kaznodziei 3: 12,13 mówi tak: 
Dla ludzi nie ma nic lepszego niż cieszyć się i dobrze postępować w życiu, a także…, 
czerpać zadowolenie, z całej swojej ciężkiej pracy, jest to dar Boży. 
Jesteśmy przekonani, że Państwa praca, która wymaga wiele poświęcenia, przynosi Wam 
zadowolenie, ale również obejmuje wyświadczanie dobra innym ludziom. Mamy nadzieję, że 
dalej będziecie cieszyć się zdrowiem swoim i swoich bliskich. Życzymy wszystkiego dobrego. 
Rodzina Pacjentki 
- Kwiecień 2021 
 
* Do Dyrektora Szpitala: Chciałabym na Pana ręce złożyć podziękowania dla personelu 
medycznego: 
Lek. Natalia Wernicka, Daria Grabowska, Paweł Bernacki, Aleksandra Bajak, Anna Gadek, 
Teresa Piechniczek, Bożena Rokita, Sylwia Siwirska, Alicja Starościak, Beata Buczkowka. 
Wspaniali i oddani pacjentom ludzie, którzy mimo ciężkiej pracy i zmęczenia pomagali 
wychodzić z choroby, cierpliwością, empatią, jak również fachowością przy zakładaniu 
wenflonów i innych zabiegach. 
Pani Mieczysława 
- Kwiecień 2021 
 
* Nasza pacjentka – Pani Ewa przesłała do nas wiersz, który napisała z myślą o 
pracownikach Szpitala, którzy walczą o zdrowie i życie Pacjentów. Oto jego treść: 
Jesteście teraz bardzo utrudzeni, 
lecz miejmy nadzieję, że wkrótce to się zmieni, 
bo po każdej burzy słońce wychodzi - 
żeby tylko tę „wichurę” przetrwać – o to teraz chodzi. 
 
Pochylając się nad chorymi nie szczędzicie poświęcenia, 
kosztem swego czasu i zdrowia, pomimo zmęczenia. 
 
Swych pacjentów stale brzemiona nosicie 
i nieustannie ratujecie nam zdrowie i życie, 
a w tej godzinie próby na I-szej linii frontu walczycie, 
i nierzadko samo narażacie dla nas życie. 
 
Tak jak kiedyś „Niezłomni” trwali w lasach na posterunku, 



Teraz Wy Lekarze, Pielęgniarki… w Szpitalach 
w ochronnym „ekwipunku” 
ofiarnie walczycie z podstępnym wirusem, 
co taki maleńki a dla Wielkiego Świata stał się 
niezłym „psikusem”. 
 
Nigdy nie idą na marne zmęczenie, ciężka praca, 
bo w ogólnym rozrachunku zawsze to popłaca, 
gdyż tam w „Górnych Stronach” wszystko obserwują 
i skrupulatnie w Swych „Księgach” notują... 
 
Za ofiarną pracę w ogromnym trudzie 
niech otoczą Was  życzliwością wszyscy ludzie. 
Niech cała społeczność chyli przed Wami czoła. 
I w zgodnym rytmie „SZAPOBA” (chapeau bas – dop. red.) ku Wam woła. 
Pani Ewa 
- Kwiecień 2021 
 
* Podziękowanie i wyrazy pochwały za postawę lekarską Pana Mateusza Kowalskiego: 

 
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność oraz wyrazy uznania, szacunku i pochwały 
Lekarzowi Mateuszowi Kowalskiemu za opiekę nad moją babcią (…) , pacjentką Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie. Dziękuję za wspaniały kontakt, 
tak niezmiernie ważny dla rodziny pacjenta, za dobre rady, słowa otuchy, życzliwość i 
zrozumienie. Dziękuję za ciepłe słowa, szczerość, dobroć, serdeczność oraz profesjonalizm 
lekarski. Zaangażowanie, profesjonalizm, troska o pacjenta oraz poziom kultury osobistej 
Lekarza Mateusza Kowalskiego może z pewnością być wzorem dla innych. Pan Mateusz 
Kowalski to Lekarz o wielkim sercu i w pełni oddany swojej pracy. 
Taki Lekarz to najlepsze lekarstwo na brak nadziei, która w chorobie często przychodzi z 
trudem zarówno pacjentowi, jak i jego rodzinie. 
Z całego serca wdzięczna wnuczka pacjentki 
Pani Ilona 
- Marzec 2021 
 
* Szanowny Panie Dyrektorze, 
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla całego personelu Oddziału Zakaźnego za 
wspaniałą opiekę, jaką otoczyli mnie Pana pracownicy.  Chciałabym wyrazić szczególne 
podziękowanie i wdzięczność lekarzowi Pani Paulinie Panek za jej profesjonalizm, niezwykłą 
empatię i oddane swej pracy. 
Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i wytrwałości z nadzieją na powrót do normalności. 
Raz jeszcze dziękuję i gratuluję wspaniałych pracowników. 
Pani Elżbieta 
- Marzec 2021 
 
* Szanowny Panie Dyrektorze, 
Pragnę podziękować za trud i pracę włożoną w opiekę nad (…) pacjentem Szpitala, który z 
covidem trafił na oddział zakaźny. Obecnie przebywa na OIOM-ie. Nie wiem, z jakim 
skutkiem zakończy się leczenie, ale czuję się w obowiązku przekazać podziękowania, gdyż 
w trakcie rozmów telefonicznych i wymiany mailowej (dopóki miał siły), chory przekazywał 
wiele ciepłych słów o osobach pomagających jemu przeżyć. Opowiadał, jak wygląda tak 
naprawdę ciężka fizycznie i odpowiedzialna praca. Słyszałam o nocnym podawaniu osocza i 
pomaganiu, przy krępujących dla niego, czynnościach fizjologicznych. (…) 
Nie zrobi tego osobiście, więc proszę przekazać ogromną wdzięczność naszą za oddanie w 
specyficznej  i jakże trudnej pracy personelowi pielęgniarskiemu z oddziału zakaźnego 
Aleksandrze Bajak, Alicji Starościak, Pawłowi Bernackiemu, siostrze Teresie, osobom, które 



pozostały anonimowe, a były i pomagały przy chorym, pani Bożence i Teresie, sanitariuszom, 
ratowniczce pani Kasi, Darii Grzybowskiej oraz ratownikowi „pan Kacperek” – tak nazywał go 
chory. Z mojej strony ślę podziękowania koordynatorowi Jackowi Wróblewskiemu, lekarzowi 
prowadzącemu Monice Jurgielaniec oraz pielęgniarce oddziałowej Karinie Niżnik. 
Proszę o przekazanie podziękowań osobom, które są bohaterami tego pisma i gratuluję 
Panu takiego personelu. 
Pani Ewa 
- Marzec 2021 
 
* Serdeczne podziękowania dla człowieka o wielkim sercu Pielęgniarki Oddziałowej SOR 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Aleksandry Rogali i całego zespołu  Oddziału za danie 
mi nadziei i szansy na nowe lepsze życie. 
Profesjonalizm, dobre podejście, wsparcie i pomoc pielęgniarek jest nieoceniona. 
Otaczają one pacjenta fachową opieką, życzliwością, zrozumieniem z pełnym oddaniem 
siebie. 
Pielęgniarki to istne anioły z poczuciem humoru, które zawsze dają otuchę i siły do walki z 
chorobą. 
Z życzeniami dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności wdzięczna pacjentka. 
Pani Krystyna 
- Grudzień 2020 
 
* W imieniu Fundacji Wodna Służba Ratownicza składam Państwu serdeczne podziękowania 
za możliwość współpracy w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. 
Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz zaangażowaniu całej kadry zarządzającej i 
kierowniczej umożliwiają Państwo ratownikom Wodnej Służby Ratowniczej należyte 
pełnienie obowiązków ratowniczych w przyjaznej atmosferze. (…) 
Prezes Zarządu Mateusz Kujawa 
- Listopad 2020 
 
* Dr Artur Wiski, 
Koordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Koszalinie 
Pragnę tą drogą podziękować Panu Doktorowi oraz całemu personelowi medycznemu za 
opiekę i profesjonalizm zawodowy. 
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do całego zespołu z bloku operacyjnego, a 
szczególnie do Doktora Chirurga, który mnie operował. 
Pan Zbigniew 
- Listopad 2020 
 
* Na dzień 1.10.2020 miałem wyznaczoną wizytę z Mamą (…) w przychodni onkologicznej 
przy ul. Orlej 2. (…) Miły i uśmiechnięty personel poprowadził mnie przez meandry 
załatwiania spraw, mimo że w środku tłok i zgiełk oraz kolejki. Nawet przez chwilę nie byłem 
zagubiony, dokładnie wiedziałem, co robić, gdzie się udać i jak to załatwić. Jeżeli trzeba było 
coś pomóc, pomoc zjawiała się natychmiast. Nikt nie kwękał, że coś zrobiłem nie tak. Kopie 
dokumentów, które zapomniałem zrobić wcześniej, zostały wykonane od ręki. W ciągu pół 
godziny z małym okładem załatwiłem rejestrację, ankiety okołocovidowe, kolejkę do lekarza 
– doktora Kaczanowskiego oraz wizytę. Byłem w szoku, że tak, pomimo całej mizerii służby 
zdrowia, można. Najwyższe pochwały dla personelu obsługującego, ale myślę, że tez dla 
personelu zarządzającego i lekarza prowadzącego. 
Pan Lech 
- Październik 2020 
 
* Z całego serca pragnę podziękować Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Panu 
Ordynatorowi Oddziału OIOM za okazane serce oraz całej załodze OIOM za bardzo dobrą 
opiekę nad moim chorym bratem (…). Dziękuję za umożliwienie mi odwiedzin brata oraz 



pożegnanie się z nim (…). Mój brat niestety zmarł. Tym bardziej jestem bardzo wdzięczny. 
Jeszcze raz dziękuję. 
Pan Krzysztof 
- Sierpień 2020 
 
* Szanowny Panie Dyrektorze, 
na Pana ręce pragnę złożyć serdeczne podziękowania za opiekę, jaka została mi udzielona 
podczas pobytu w Szpitalu. 
W dniach od 28.05.2020 do 17.06.2020 przebywałem w Szpitalu z powodu zakażenia 
wirusem COVID-19. To był dla mnie ciężki czas ze względu na to, że przechodziłem chorobę 
z zapaleniem płuc. 
Dziś jestem już poza Szpitalem i z każdym dniem mój stan się poprawia. To, że dostałem 
nową szansę na życie, jest ogromną zasługą ludzi, którzy otoczyli mnie opieką. 
Przebywałem zarówno w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak i w Oddziale Obserwacyjno 
– Zakaźnym. 
Pobyt w kierowanej przez Pana jednostce przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Cały 
personel pod kierownictwem Pana Jacka Wróblewskiego, lekarze, pielęgniarki oraz 
wszystkie osoby, które miałem przyjemność poznać, zasługują na najwyższe uznanie. Nie 
ma takich słów, abym mógł wyrazić swoją wdzięczność za otrzymane dobro. Począwszy od 
skutecznego leczenia, a skończywszy na niesamowicie empatycznym podejściu do mnie 
jako osoby chorej. Profesjonalne podejście do pacjenta. Zapewniono mi warunki na wysokim, 
europejskim poziomie. 
Jestem dumny, że w moim rodzinnym mieście jest Szpital, który zasługuje na najwyższą notę 
i uznanie. 
Gratuluję Panu jako osobie zarządzającej Szpitalem tak profesjonalnego zarządzania i kadry, 
która z poświęceniem oddaje siebie dla dobra pacjenta. Daliście mi Państwo nowe życie i za 
to będę Wam wdzięczny do końca życia. 
Pan Krzysztof 
- Czerwiec 2020 
 
* Serdecznie dziękuję i pozdrawiam cały personel medyczny dziecięcej izby przyjęć, w 
szczególności Panią dr Elżbietę Szymańską za jakże ciepłe przyjęcie, uśmiech i podejście 
do dziecka oraz zdenerwowanej mamy. Życzymy wszystkiego dobrego. 
Pani Karolina 
- Czerwiec 2020 
 
* Dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej 
Dziękujemy wszystkim lekarzom i całemu personelowi medycznemu, że pomagacie innym w 
tych trudnych czasach koronawirusa. 
Ja szczególnie dziękuję za wyleczenie ręki. Kość się zrosła bardzo ładnie. Moja ręka jest 
znowu sprawna. Mogę ćwiczyć i bawić się bez żadnych problemów. 
Maciek 
- Czerwiec 2020 
 
* Chciałem wyrazić wdzięczność za ciężką pracę i ogromne wyzwanie w tym trudnym okresie 
walki z pandemią koronawirusa. 
Trudni mi sobie wyobrazić, z jakim wyzwaniem macie do czynienia, dlatego tym bardziej 
jestem pod wrażeniem. 
Pan Darek 
- Czerwiec 2020 
 
* Mój mąż (...) przebywa na Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, jest 
bardzo chory, jest pod opieką Pana dr. Artura Orlikowskiego i Pani dr Katarzyny Kaczmarek. 
Jak wiemy, sytuacja związana z pandemią jest bardzo trudna, jednak wymienieni lekarze 



robią wszystko, by profesjonalnie leczyć i pomóc mojemu mężowi, poświęcają również czas, 
aby informować mnie o przebiegu leczenia, o jego stanie zdrowia. 
Mam ogrom szacunku i podziwu dla Pani dr Kaczmarek i dr. Orlikowskiego za ich 
poświęcenie, empatię i zrozumienie sytuacji rodzin osób przebywających na Oddziale 
Neurologii. Pisze tego maila, gdyż jestem bardzo wdzięczna za ich postawę i pomoc. 
Pani Małgorzata 
- Maj 2020 

 
* W imieniu własnym pragnę z całego serca podziękować personelowi Szpitala z Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej za wniesiony trud, ciężką pracę, 
poświęcenie i oddanie dla mnie jako pacjenta i dla innych. Od dwóch lat walczą z chorobą 
nowotworową spędzając dużo czasu na oddziale z racji tego uważam, że jestem w stanie 
odnieść się co do opieki w tym Szpitalu. Obecnie czuję się dobrze, cieszę się życiem 
poprzez spędzanie czasu z Córką, drobne prace w ogrodzie, spacery i planowanie 
wędkarskich wypraw. Myślę o ludziach, którym jestem za to wdzięczny. 
Szczególne podziękowania dla dr. A. Wiskiego oraz dla Pań Małgorzaty Źdźbło, Eweliny 
Zachciał, Katarzyny Biskup, Moniki Sawczuk, Pauliny Tomiałojć, Agnieszki Przytuły, Jolanty 
Leśnej. 
Pan Wojciech 
- Kwiecień 2020 
 
* Serdeczne podziękowanie dla Pana Doktora Neurologa Marka Żmudy. Za komfortowe 
przyjęcia pacjentów, życzliwość, doskonałość.  
Z wyrazami szacunku Danuta 
- Grudzień 2019 
 
* Niniejszym składamy podziękowanie koordynatorowi dr Jackowi Wróblewskiemu wraz 
z personelem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego za szczególna opiekę i pomoc przy 
przekazaniu na dalsze leczenie.  
Bartosz wraz z rodziną  
- Październik 2019 
 
* Bardzo dziękuję Pani Monice Kozaryn-Mazurek (Oddział Okulistyki) za nietuzinkową opiekę 
lekarską,  dzięki której nie utraciłem wzroku.  
Wieczorem w dniu 29 sierpnia 2019 r. trafiłem na SOR z powodu znacznego pogorszenia 
widzenia. Dyżurująca młoda lekarka, po dokładnych badaniach, stwierdziła częściowe 
rozwarstwienie siatkówki z przedarciem i wystawiła skierowanie na pilny zabieg w 
poznańskim szpitalu. Cierpliwie i empatycznie wytłumaczyła mi jak poważny jest stan  
chorobowy mojego oka oraz dlaczego konieczny jest niezwłoczny zabieg. Następnego dnia 
rano zostałem zoperowany w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Kierownik tamtejszego Oddziału Okulistyki w pełni potwierdził diagnozę młodej koszalińskiej 
lekarki Pani Moniki Kozaryn-Mazurek, jak i konieczność przeprowadzenia pilnego zabiegu. 
Tego samego dnia, kiedy byłem już po zabiegu, zadzwoniła do mnie Pani Monika Kozaryn-
Mazurek upewniając się, czy nie zlekceważyłem jej wskazań. Aktualnie mój wzrok dochodzi 
do stanu sprzed choroby.  
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc jaką udzieliła mi Pani Monika Kozaryn-Mazurek. Pani ta 
emanuje wyjątkowa troską o pacjenta, przy czym jest bardzo zaangażowana, opanowana i 
profesjonalna. Jestem przekonany, że Szpital Wojewódzki w Koszalinie na wiele lat zyskał 
cennego lekarza, za którego Składam Panu Gratulacje ! 
Drogą ta pozwolę sobie życzyć Pani Monice Kozaryn-Mazurek dużo pomyślności, zdrowia i 
sukcesów w życiu prywatnym. 
Wdzięczny pacjent Janusz   
- Październik 2019 
 



* Sprowokowany notatka prasową w Głosie Koszalińskim z dnia 8 listopada b.r. str. 5, w 
której pacjentka z powodu jednego incydentu skarży się do NFZ na SOR koszalińskiego 
szpitala, stwierdziłem, że skoro ludzie listy piszą”, to napiszę i ja. A że mam do tego więcej 
niż jeden powód, to postanowiłem tym listem serdecznie podziękować dyrekcji i wszystkim 
pracownikom szpitala, lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu, za opiekę i za 
„podreperowanie” mojego zdrowia. I to nie tylko fizycznego.  
Mam 72 lata i dotychczas nie miałem większych problemów ze zdrowiem, ale od kwietnia 
tego roku zaczęły się kłopoty ze sercem. Badania wykazały arytmię, migotanie i trzepotanie 
przedsionków. W ciągu letnich miesięcy tego roku „zaliczyłem” osiem pobytów na SOR 
koszalińskiego szpitala, gdzie mnie za każdym razem zawoziła karetka. Jeden z pobytów był 
prawie trzydobowy (byłem na obserwacji) i mogłem się przypatrzeć z bliska pracy personelu 
medycznego przez całą dobę. Siedząc na korytarzu SOR nigdy nie czekałem dłużej na 
wstępne badania niż pół godziny, po czym otrzymywałem kroplówkę. Po kilku godzinach 
ponowne badania i wypis do domu. Natomiast podczas tego dłuższego pobytu kroplówki 
dostawałem przy pomocy pompy i każda porcja trwała około siedmiu godzin. Oglądałem 
wówczas SOR z perspektywy innej, niż przeciętny pacjent. Jeśli chodzi o moje wnioski z tych 
obserwacji, to zauważyłem, co pewnie nie jest epokowym odkryciem, że na SOR brakuje 
personelu medycznego, a ten który jest, pracuje bardzo intensywnie i z wielkim 
zaangażowaniem. Ilość pacjentów trafiających do SOR jest ogromna, co powoduje często 
ich nerwowe reakcje i narzekania na personel, że muszą długo czekać. Osobiście nie dam 
złego słowa powiedzieć na pracujących tam ludzi… Z personelu pracującego na SOR 
chciałbym szczególnie wyróżnić Pana doktora Rajiva Chaudhary’ego, który mną się 
zajmował klika razy. To wspaniały lekarz i człowiek o anielskiej cierpliwości i to do końca 
pobytu pacjenta na SOR… Tak się dalej ułożyło, że byłem hospitalizowany na Oddziale 
Kardiologii naszego szpitala. I tutaj moje wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Praca na 
tym oddziale jest wyjątkowo trudna i odpowiedzialna, a personel jest doskonale 
przygotowany, miły i zaangażowany. Również tutaj odczułem wiele razy ogromną życzliwość 
lekarzy i pielęgniarek… Oddział Kardiologii jest prowadzony wzorcowo! Tutaj każda osoba 
wie co ma robić i za co jest odpowiedzialna, wszystko ma swój ustalony rytm i porządek, 
nawet posiłki, które nawiasem mówiąc mnie, jako osobie ze złą tolerancją glukozy, całkiem 
dobrze smakowały. Podczas obchodów nie pada ani jedno zbędne słowo, a pani ordynator 
dr Elżbieta Zinka osobiście bada każdego pacjenta i zamienia z nim kilka słów. Również 
niezwykle konkretnych i ważnych dla pacjenta… Zabieg implantacji przeszedłem w tutejszym 
Oddziale. Wykonywał ją młody lekarz, pan doktor Piotr Domaracki. Asystowała pielęgniarka, 
pani Zofia Kryńska. Pan doktor wyjaśnił mi przebieg zabiegu, zademonstrował jak wygląda 
stymulator, a po zabiegu pani Zosia pouczyła mnie, jak się dalej zachowywać, kiedy i jak 
będę mógł się umyć itp. Ot takie…matczyne podejście do pacjenta. Kochana pani Zosia. 
Po miesiącu zgłosiłem się na pierwszą kontrolę pracy stymulatora i miałem ogromne 
szczęście, bo na dyżurze w tym dniu był pan doktor Krzysztof Patyński… 
Zabieg ablacji wykonywał dr Krzysztof Krzyżanowski, wyjaśniając mi przebieg zabiegu, co 
mnie znacznie uspokoiło. Pan doktor jest wspaniałym lekarzem i bardzo dla pacjentów 
życzliwym człowiekiem… 
Szanowni Państwo, szanowny Panie Dyrektorze, proszę zobaczyć, ile wymieniłem tutaj 
nazwisk! To nie może być przypadek, to nie może być łut szczęścia, to jest niezbity dowód, 
że wszyscy tutaj wymienieni z nazwiska to są właściwe osoby na właściwym miejscu. I tak 
jak wspomina na początku osoba skarżąca do NFZ po jednym przypadku, tak ja po wielu 
przypadkach mnie dotyczących miałem powód, żeby tak właśnie zareagować. 
Bardzo proszę o przekazanie wymienionym tutaj pracownikom moje najszczersze, gorące 
podziękowania, gratulacje i życzenia zadowolenia z dalszej pracy na rzecz pacjentów.   
Pan Ryszard  
- Październik 2019 
 
* Niniejszym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za opiekę, jaką roztoczyli nad 
nami pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w czasie naszego pobytu 
związanego z porodem dnia 13.08.2019 r. Cały personel, bez żadnego wyjątku był bardzo 



pomocny, serdeczny i uprzejmy. Naprawdę aż trudno wyrazić słowami, jak bardzo dobrze się 
u Was czuliśmy. Pisząc cały personel mamy na myśli nie tylko pielęgniarki , położne i 
lekarzy, ale także panie salowe itd. Bardzo serdecznie dziękujemy! 
W szczególności jesteśmy wdzięczni za opiekę cudownej pani położnej Katarzynie, która 
przyjmowała nasz poród 13 sierpnia. Dziękujemy za jej profesjonalizm, opiekę a także 
wsparcie, jakie okazała nam po porodzie, za odwiedziny na Sali, za słowa zachęty do 
karmienia piersią, za wszystkie rady. Jesteśmy bardzo wdzięczni i chociaż w ten sposób 
chcemy się odwdzięczyć.       
Pozdrawiamy serdecznie cały personel!      
Katarzyna i Łukasz wraz z córeczką Antoniną  
- Wrzesień 2019 
 
* W terminie od czerwca do lipca przebywałam w Państwa szpitalu wraz z przedwcześnie 
urodzona (w 34 tc.) córką Julią. Będąc dwa miesiące po pobycie w szpitalu i po wszystkich 
zleconych badaniach u córki, wraz z mężem serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szpitala i 
Personelowi za profesjonalną opiekę na wszystkich szczeblach. Jesteśmy mieszkańcami 
Poznania i z każdej strony słyszymy potwierdzenie naszych odczuć – że trafiliśmy do 
profesjonalistów. Dziękujemy całemu Personelowi Pododdziału Patologii Noworodka i 
Wcześniaka, Pani Koordynator Janinie Sobieraj oraz całemu zespołowi lekarskiemu za 
szybką reakcję oraz rzetelną informację na każdym etapie leczenia, cały czas mieliśmy 
poczucie, że możemy Paniom ufać w 100%. Jesteśmy pod wrażeniem wysokich standardów  
w przekazywaniu informacji, nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego poziomu i 
uporządkowania w przekazywaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, a także dalszego 
leczenia (dotyczy to również mojej wizyty w szpitalu po przyjęciu w izbie przyjęć). Przez dwa 
tygodnie pobytu, nigdy nie zostałam pozostawiona bez odpowiedzi na pytania, a odpowiedzi 
te były udzielane w sposób jasny i z cierpliwością, jestem za to bardzo wdzięczna.  
Ogromne podziękowania  dla wszystkich Pielęgniarek i Położnych, szczególnie dla Pań z 
Pododdziału Patologii Noworodka i Wcześniaka. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że w 
Polsce rodzi się tak dużo wcześniaków, tak dużo dzieci z problemami zdrowotnymi. Nie 
mieliśmy świadomości jak ciężka to praca. Będziemy to powtarzać wszędzie i zawsze, że 
zasługujecie Panie na szacunek i najwyższe zarobki w najlepszych warunkach i to, że 
potrzeb jest tak dużo. Jesteśmy pod wrażeniem Waszej trudnej i tytanicznej pracy, 
szczególnie, że warunki również nie należą do idealnych. Przepełnione sale, współpraca z 
rodzicami lub jej brak  choroby najmniejszych pacjentów. W naszym imieniu  
i innych rodziców, dziękujemy za cierpliwość w notorycznym upominaniu o zachowaniu 
higieny i przestrzeganiu zasad – dyscyplina jaką trzymają Panie Położne jest niesamowita i 
choć nie wszyscy to rozumieją, służy zdrowiu naszych dzieci. Dziękujemy za każdy ludzki 
gest, uśmiech, żart, rozmowy o każdej porze dnia i nocy, zaangażowanie w nasze sprawy, 
zrozumienie dla naszego zmęczenia i wsparcie. To wszystko pomaga. Dziękujemy za czułe 
słowa do dzieci, pocieszanie ich w trakcie zabiegów, przytulanie.  
W imieniu mam, dziękuję za możliwość nocowania w szpitalu, w naprawdę przyzwoitych 
warunkach. Podziękowania należą się również wszystkim Paniom salowym, nie tylko za 
sumienne wykonywanie pracy, ale za dobre nastawienie do pacjentów, One również 
wielokrotnie pomagały przetrwać ten trudny czas. 
Tak jak wspominałam, dookoła słyszymy, że trafiliśmy na profesjonalistów – zarówno mój 
lekarz prowadzący ciążę jak i lekarze w poradni neonatologicznej w Szpitalu Klinicznym w 
Poznaniu, a także Panie z Poradni USG w Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu, wyrazili uznanie 
dla ilości i jakości przeprowadzonych badań, jak i sposobu i szczegółowości ich opisu. Opis 
badań i parametrów w wypisie doceniła również położna i pediatra.  
Moglibyśmy dziękować za wiele więcej. Cieszymy się, bo nasza córka jest zdrowa i silna. 
Bardzo proszę o przekazanie treści tego e-mail Pracownikom. Wciąż jesteśmy wzruszeni, 
tym co nas spotkało, zawsze będziemy o was pamiętać! 
Pani Ewelina  
- Wrzesień 2019 
 



 
* Szanowny Panie! Na moje szczęście mimo lat jakie mam, rzadko korzystam z usług 
szeroko pojętej służby zdrowia. Ale w wypadku gdy przyszło mi się z nią zetknąć, miałem 
różne odczucia jako pacjent. Piszę do Pana bo w szpitalu, którym Pan kieruje przyszło mi 
spędzić niespodziewanie aż5 godzin, a pomimo tego mam pozytywne wrażenia, bo zostałem 
pozytywnie zaskoczony fachową i sympatyczną obsługa lekarską. Czułem, że lekarze do 
których trafiłem naprawdę podchodzą z sercem do pacjenta. Najpierw miałem USG jamy 
brzusznej. Pani lekarz radiolog i osoba jej towarzysząca zbadały mnie bardzo szczegółowo i 
rzetelnie a przy tym z sympatycznym podejściem. Później poszedłem do lekarza zakaźnego 
gdzie w kolejce czekałem 3 godziny, a lekarz przyjmował od dwóch godzin. Pomyślałem 
sobie że na koniec pracy może być zmęczony i nie w humorze. Okazało się, że nic z tych 
rzeczy, bo równie cierpliwego, kulturalnego i sympatycznego podejścia lekarza do   pacjenta 
nie pamiętam. Dlaczego o tym piszę? Bo przy powszechnie znanych cieniach 
funkcjonowania publicznej służby zdrowia, trzeba też dostrzec jej blaski, jeżeli takie są. 
Życzę Panu więcej takich lekarzy z powołaniem jak Pani Marta Jamróz i Pan Jacek 
Wróblewski, zasługujących na uznanie pacjentów. Myślę, że to nie tylko moja opinia, ale nie 
każdego stać na napisanie o tym. 
Wdzięczny pacjent Andrzej  
- Lipiec 2019 
 
* Chcę złożyć na ręce Dyrekcji Szpitala serdeczne podziękowanie dla SORu za pomoc 
udzieloną mojemu mężowi w dniu 13.06.2019, który po zasłabnięciu w Darłowie został 
przywieziony karetką. Sama jestem pielęgniarką tylko pracuję w szpitalu w Łodzi Łagiewniki. 
Cały personel był bardzo pomocny i okazywał wiele empatii. Wspaniałe holistyczne 
podejście do człowieka i nas rodziny. Wspaniały Pan Doktor Piotr Czerwiński i Pani 
Sekretarka Katarzyna Łyszkiewicz. Ogromny szacunek za takie wsparcie od tak cudownych 
Ludzi. Dyrekcja szpitala może być dumna z tak wspaniałego Personelu. Ja sama również 
jestem wykładowcą w szkole medycznej i kładę ogromny nacisk na młodzież aby wpoić im 
piękno niesienia pomocy innym. Jeszcze raz dziękuję jak mogę najpiękniej. Pozdrawiam 
Izabela z mężem Krzysztofem i rodziną. Jesteście wspaniali.  
Pani Izabela z mężem Krzysztofem 
- Czerwiec 2019  
 
* Wieczorem i w nocy z 04.06. na 05.06.2019 r. na Oddziale SOR swoją życzliwością  
i niesieniem pomocy nie tylko pacjentom ujęła mnie dyżurująca pielęgniarka. Chciałabym 
bardzo pogratulować Dyrekcji Szpitala takiej bezinteresownej postawy osoby, która bardzo 
rzetelnie i z oddaniem, wykonywała swoja pracę i życzę więcej takich pracowników  
Katarzyna  
- Czerwiec 2019 
 
* Na ręce Pana Dyrektora składam najserdeczniejsze podziękowania dla całego personelu 
Bloku porodowego oraz Oddziału Neonatologicznego, w szczególności dla Pani Beaty 
Gostomczyk, Pani Anny Firmanty, Pani Mirosławie kłak i Pani Grażynie Błasińskiej oraz 
wszystkim Paniom pielęgniarkom i położnym, które w dniu 25.05.20219 r. pomogły mi we 
wspaniały sposób po raz kolejny przeżyć cud narodzin dziecka, za troskliwą, fachową 
opiekę, życzliwość, wsparcie, dobre słowo, uśmiech, rzetelność, zaangażowanie, 
zrozumienie. Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu 
osobistym 
Wdzięczna pacjentka Grażyna  
wraz z córką Karoliną  
- Maj 2019  
  
* Zostałem przyjęty na oddział Ortopedii w 01.2019, miałem zabieg na kolano lewe. 
Chciałbym podziękować zespołowi, który robił zabieg, jak również wszystkim Paniom które 
pracowały na zmiany ranne i nocne. Były uprzejme, podczas przygotowania do zabiegu 



tłumaczyły w jaki sposób to się będzie odbywać. Lekarz, który przychodził na wizyty pytał 
każdego czy mamy jakieś pytania dotyczące zabiegu. Na Ortopedii czułem się bardzo 
przygotowanym. Dziękuje lekarzom oraz ordynatorowi oddziału. Dziękuję wszystkim za miłą 
usługę, wszyscy na Sali byliśmy wdzięczni, a Paniom kucharkom dziękujemy za smaczne 
posiłki.  
Pan Władysław     
- Luty 2019 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
     


