
Zembala, chyba nie myślisz, że jesteś Bogiem?
 Profesor Marian Zembala, nowy 
minister zdrowia, który jest jednym 
z bohaterów filmu „Bogowie”, w 
pierwszych dniach urzędowania w 
kontekście strajku pielęgniarek w Wy-
szkowie wypowiedział następujące 
słowa: „W Śląskim Centrum Chorób 
Serca, które jest częścią mojego zawo-
dowego życia i pozostanie, jeżeli kto-
kolwiek z pracowników, ktokolwiek, 
podjąłby strajk, na drugi dzień będzie 
przeze mnie, dyrektora, zwolniony”. 
Minister tłumaczył się później, że 
powyższe słowa stanowiły tylko frag-
ment szerszej wypowiedzi, w której 

powiedział między innymi: „...kiedy 
po jednej stronie jest bezbronny cho-
ry, a po drugiej stronie stanie lekarz 
lub pielęgniarka, która nie przyjdzie 
– niemożliwe. W demokracji są formy 
strajku przez przedstawicieli, jesteśmy 
w kraju wolnym, demokratycznym. 
Natomiast chory nie może być ofiarą 
manipulacji”. Minister także dodał, że 
„zarobek pielęgniarek w Polsce jest 
wciąż za niski”, a kilka dni później 
stwierdził, że „kochane pielęgniarki” 
będą podmiotem jego „mocnego dzia-
łania” przez najbliższe pół roku. 
 Powyższe opinie wywołały lawinę 

komentarzy na Portalu Pielęgniarek i 
Położnych – www.pielegniarki.info.
pl. Oto pierwsze z nich (pisownia ory-
ginalna): „Panie nowy ministrze - wy-
wal na zbity pysk i zabroń wykony-
wania zawodu dożywotnio lekarzom 
z porozumienia zielonogórskiego za 
zamknięcie przychodni przed twa-
rzami pacjentów jak żeś taki mądry 
... Skandaliczna wypowiedź - w de-
mokratycznym państwie każdy ma 
prawo do strajku i prawo do wyraża-
nia swojego zdania i niezadowolenia 
jeśli taka zajdzie potrzeba. Wolność 
słowa, wypowiedzi, myśli to są pod-
stawy demokracji”, „A etyczne jest 
to iż lekarz za dyżur ma tyle co ja za 

miesiąc?”, „Dla pielęgniarek nie ma 
przyszłości w tym kraju”, „Strajki i 
strajkujący - to były pierwsze małe 
kroczki w stronę upragnionej demo-
kracji - Pan Minister widać te czasy 
przespał. Prof. Religa to chyba teraz 
gromy z nieba będzie ciskał.”, „Obu-
rzająca wypowiedź Pana Ministra, 
szokująca. Niech Pan spróbuje wyżyć 
za pensję pielęgniarską, wypowiedź 
Pana jest bulwersująca i poniżej kry-
tyki!”, „Moi drodzy forumowicze, czy 
nie uważacie, że Pan Profesor zrobił 
dla naszego środowiska wielką przy-
sługę, bo wreszcie mówi się o nas we 
wszystkich programach informacyj-
no-publicystycznych. Dziękuję Panie  

Profesorze ;-)”, „Uwierzył że jest 
Bogiem wszechmogącym”, „A ludzie 
już gadają, że nowy super minister 
obiecał pielęgniarkom podwyżki. Ma-
sakra. I myślą sobie, że teraz to już się 
obłowimy, jak nie wiem co. Taka to 
jest świadomość społeczeństwa. I już 
pytają, czego my chcemy? Przecież 
będą podwyżki! Tylko jakie się py-
tam? Przy moich zarobkach 1860 na 
rękę te 300 zł naprawdę dużo zdziała 
w moim budżecie.   Żenujący ochłap!” 
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