
– Ten medal to pokłon dla 
wszystkich, którzy służą bliź-
nim. Ja jestem tylko jednym 
z wielu – podkreśla prof. Ma-
rian Zembala, który niezwykłe 
odznaczenie odebrał 11 wrze-
śnia podczas uroczystości 
zorganizowanej w kościele św. 
Jakuba w Krzepicach, położo-
nej pod Częstochową rodzinnej 
miejscowości wybitnego kar-
diochirurga.

O uhonorowanie lekarza, 
w podziękowaniu za jego służbę 
na rzecz chorych, wnioskował 
metropolita częstochowski, ar-
cybiskup Wacław Depo. – Pro-
fesor Zembala uczy, że należy 
leczyć po ludzku, żeby chory 
czuł się rzeczywistym pod-
miotem działań medycznych – 
podkreślał w laudacji ks. prof. 
Franciszek Dylus z Wyższe-
go Seminarium Duchownego 

w Częstochowie, przypomi-
nając, że laureat prawie całe 
doby spędza w szpitalu, nie 
tylko operując, ale odwiedzając 
i pocieszając pacjentów. 
W krzepickich uroczystościach 
uczestniczyli wybitni przed-
stawiciele świata medycyny 
i nauki. Nie zabrakło wdzięcz-
nych za uratowanie zdrowia 
i życia pacjentów. Gratula-
cje laureatowi złożyli również 
przedstawiciele zabrzańskiego 
samorządu. – Przyznanie pro-
fesorowi Zembali tak zaszczyt-
nego odznaczenia jest ogrom-
nym wyrazem uznania dla jego 
pełnej humanizmu postawy 
i osiągnięć w medycynie, 
a także działalności społecz-
nej i charytatywnej – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. 
Jak zwykle skromny prof. Ma-
rian Zembala podkreślał, że 

nie byłby w tym miejscu, gdzie 
jest dziś, gdyby nie wspar-
cie najbliższych, żony Hanny 
i czworga dzieci: Michała, 
Joanny, Pawła i Małgorzaty. 
– 38 lat temu na naszym ślubie 
z Hanną mieliśmy tylko jede-
naścioro gości, a dziś  jest ich 
tak dużo – cieszył się wyraźnie 
wzruszony laureat.
Kierowane przez prof. Mariana 
Zembalę Śląskie Centrum Cho-
rób Serca przyjmuje każdego 
roku około 15 tysięcy chorych. 
Rocznie w szpitalu wykonywa-
nych jest ponad 12 tysięcy in-
wazyjnych procedur kardiochi-
rurgicznych. Lekarze wykonują 
ponad 2,4 tysiąca operacji 
serca u dzieci i dorosłych. Od 
1985 r. w zabrzańskim ośrod-
ku przeprowadzono prawie 
900 transplantacji serca oraz 
ponad 70 transplantacji płuc. 
 (hm)
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Prawie 40 placówek 
prezentowało swą 
ofertę i osiągnięcia 
podczas zorganizowa-
nego w piątek 
VIII Dnia Nauki

Nauka poszła do parku
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Nie lada atrakcje cze-
kają w niedzielę miło-
śników kolarstwa. 
W Rokitnicy po raz 
trzeci organizowany 
jest plener rowerowy.

Kolarze na start!
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WYJĄTKOWY MEDAL DLA DYREKTORA 
ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA
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Laureat w towarzystwie żony i hierarchów

Papież nagradza 
zabrzańskiego 
kardiochirurga

Profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, został wyróżniony papieskim medalem Pro Ec-
clesia et Pontifice – Dla Kościoła i Papieża. To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez urząd papieski osobom 
świeckim. Zabrzańskiego kardiochirurga doceniono za ogromne zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Zabrzański zespół 
rockowy FRIDAY 
wystąpi w najnow-
szym odcinku talk 
show Kuby Woje-
wódzkiego

Zespół z Zabrza u Kuby
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CO TO ZA MEDAL?
Medal Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony 

przez papieża Leona XIII w 1888 r. dla upamiętnienia 

50-lecia jego kapłaństwa. Wyróżnienie jest przyzna-

wane przez papieży, na wniosek biskupów diecezjal-

nych, osobom duchownym lub świeckim szczególnie 

zasłużonym dla Kościoła lub bliźnich.

Profesor Marian 
Zembala kieruje 

Śląskim Centrum 
Chorób Serca 

od prawie 20 lat


