Życie i działalność
doktora Henryka Mulara

Opracowanie powstało w oparciu
o pracę Macieja Kozłowskiego pt. „Henryk Mular – lekarz społecznik.
Honorowy obywatel Bełchatowa - jego działalność na rzecz miasta”
Podziękowania dla pani Anny Mular za udostępnienie materiałów
i cenne wspomnienia

Henryk Krzysztof Mular urodził się 8 marca 1944 roku w Tarnowie. Był synem
Mikołaja i Reginy z domu Świątek. Od 1946 roku rodzina Mularów mieszkała w Kutnie,
gdzie Henryk ukończył Szkołę Podstawową w 1957 roku, a następnie kształcił się w Liceum
Ogólnokształcącym. Ukończył również I stopień szkoły muzycznej.
W 1961 roku Henryk Mular rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Łodzi na
Wydziale Lekarskim. Cztery lata później w 1965 roku ożenił się z Anną Borowiecką.

Dyplom lekarza uzyskany w 1967 roku po 6 latach nauki

Drugiego lipca tego samego roku został zatrudniony w Szpitalu Rejonowym w
Radomsku. Pracował na oddziale chirurgii ogólnej i cały czas kontynuował edukację
medyczną. W 1972 roku uzyskał I stopień, a w 1976 roku II stopień specjalizacji z chirurgii
ogólnej.

Szpital Powiatowy w Radomsku

W 1975 roku objął dodatkowo funkcję kierownika Działu Lecznictwa Podstawowego.
W 1981 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowej Akademii Medycznej w
Łodzi, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Stanisława Barcikowskiego, wieloletniego

Kierownika Kliniki Chirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW.
Napisał i obronił pracę doktorancką pt. „Przepuklina pachwinowa w świetle orzecznictwa, na
podstawie badań poborowych w latach 1969-1977”.
Bełchatów w latach 70-tych zaczął się prężniej rozwijać za sprawą budowy Kopalni
Węgla Brunatnego i elektrowni. Przybywało mieszkańców i pojawiła się potrzeba
zapewnienia lepszej opieki medycznej. Władze Bełchatowa zdecydowały się wybudować
nowoczesny szpital. Wstępne prace budowalne rozpoczęły się w sierpniu 1977 roku. Budowę
części budynku przeznaczonego na poradnie zakończono w lipcu 1984 r., co pozwoliło
uruchomić Przychodnię Przyszpitalną z poradniami specjalistycznymi, które szybko
rozpoczęły pracę. Uruchomiono również całodobowe dyżury ambulatorium chirurgicznego
dla rejonu ZOZ Bełchatów.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

Jednym z pierwszych lekarzy pracujących w Szpitalu Rejonowym w Bełchatowie,
jeszcze przed oficjalnym otwarciem, był dr Henryk Mular. W 1983 roku, po wygranym
konkursie, został ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej, jednak pierwszych pacjentów
przyjął dopiero trzy lata później. W tamtym okresie dr Mular zaangażował się w organizację
szpitala. W placówce należało najpierw wykonać niezbędne prace budowlane. Okres ten
wspominał tak: „ Był to bardzo trudny okres zarówno dla ekipy budowlanej, jak i służb
medycznych. Kadra w początkowym okresie była nieliczna, kilku ordynatorów, grupa
pielęgniarek w większości przyszłych oddziałowych. Robiliśmy wówczas wszystko, gdy
budowlańcy oddawali kolejną kondygnację budynku. Należało wstawić łóżka, niezbędny
sprzęt medyczny i całe wyposażenie, które ponadto było trudno zdobyć. Warunki pracy nie
były łatwe, chociażby z uwagi na brak sprawnej komunikacji wewnątrz budynku. 10
października zostały uruchomione pierwsze oddziały szpitalne. Mój oddział chirurgii ogólnej
wraz z blokiem operacyjnym rozpoczął pracę 26 października.”

Doktor Mular był bardzo zaangażowany w prace zmierzające do uruchomienia
oddziałów szpitalnych. Dzięki wiedzy i poświęceniu już w 1986 roku doktor Mular rozpoczął
hospitalizację pierwszych pacjentów szpitala.
Przy organizacji oddziału postawił na młodych, zdolnych pracowników nie
posiadających długiego stażu. Pod jego kierunkiem wykształciło się ośmiu chirurgów z II i
pięciu z I stopniem specjalizacji.

Otwarcie jednego z oddziałów bełchatowskiego szpitala (dr H. Mular w środku)

Dr Mular nieustannie podnosił swoje zawodowe kwalifikacje. Ukończył różnego
rodzaju kursy i szkolenia. Posiadał certyfikaty w zakresie staplerów i laparoskopii. Był
człowiekiem z pasją i potrafił zmobilizować do nauki także innych pracowników.
Henryk Mular od dziecka marzył tylko o tym, żeby ukończyć medycynę. Jego wujek
był lekarzem i to on zainspirował młodego Henryka do podjęcia tego zawodu. Był dla niego
wzorem do naśladowania. Marzenie się spełniło. Wybrał specjalizację chirurgiczną, ponieważ
sala operacyjna była dla niego wyjątkowym miejscem. Henryk Mular był lekarzem z
powołania. Najważniejsze było dla niego ratowanie życia ludzkiego. Pacjentów nie traktował
w kategoriach kolejnych mniej lub bardziej interesujących przypadków medycznych. Każdy
zabieg na stole operacyjnym był dla niego wyzwaniem i starał się wykonać go jak najlepiej.
Doktor Mular zawsze bardzo profesjonalnie wypowiadał się na temat swojej pracy. Zapytany,
jakie czynniki decydują o pomyślności zabiegu powiedział: „Przede wszystkim od tego jak
daleko posunięty jest proces chorobowy u pacjenta. Nie bez znaczenia są również schorzenia
towarzyszące. Jeśli występuje ryzyko sprzeciwiam się operacji. Inaczej jest w przypadku
zabiegów nagłych, na przykład chorych z wypadków. Zawsze podejmuję ryzyko, które jest

niewspółmierne, jeśli tej operacji nie wykonałbym. Wiele zależy od jakości sprzętu
medycznego. Wyposażenie mojego oddziału jest niezłe. Mimo to, uważam, że aby korzystać z
niego, należy bardzo dobrze znać metody tradycyjne. Chirurg zawsze musi być przygotowany
na to, że sprzęt na Sali może ulec uszkodzeniu”.

dr Henryk Mular przy pracy

Doktor Henryk Mular w szpitalu spędzał bardzo dużo czasu. Można powiedzieć, że
był to jego drugi dom. Nie tylko jego oddział był dla niego ważny. Angażował się w

organizację i usprawnianie całego kompleksu szpitalnego. Jego celem było między innymi
przygotowanie i prowadzenie pracy w szpitalu w taki sposób, aby pracownicy byli
zabezpieczeni przed chorobami zawodowymi i schorzeniami zagrażającymi im w środowisku
pracy.
Był to człowiek o dużej etyce zawodowej, kulturalny, taktowny i troskliwy lekarz.
Ufali mu pacjenci, lekarze i pozostali współpracownicy.

Uroczystość otwarcia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (dr Henryk Mular pierwszy z prawej)

Śledząc karierę zawodową dr Mulara należy wymienić następujące daty:
1 listopada 1986 roku powierzono mu obowiązki Naczelnego Lekarza Szpitala
Rejonowego w Bełchatowie.
Od 15 stycznia 1991 roku powołano go na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie.
Od 24 listopada 1992 roku pełnił obowiązki dyrektora ZOZ aż do momentu
przeprowadzenia konkursu na wyżej wymieniono stanowisko.
W latach 1981-1990 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy
Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej w Łodzi.

Dr Józef Zochniak i dr Henryk Mular

Opuszczając mury szpitalne dr Henryk Mular starał się nie myśleć o pracy, ale jak sam
przyznawał, nie zawsze mu się to udawało, zwłaszcza że jego żona Anna i córka Katarzyna są
farmaceutkami. Był człowiekiem bardzo rodzinnym. W domu odpoczywał od obowiązków
zawodowych. W wolnym czasie chętnie czytał książki. Szczególnie upodobał sobie te
historyczne, a zwłaszcza okres średniowiecza. Lubił również literaturę sensacyjną.
Jako że był absolwentem Szkoły Muzycznej w Kutnie, potrafił grać na skrzypcach,
jednak nie często wyjmował instrument z futerału.
Drugą jego pasją życiową (bo pierwszą była medycyna) były podróże. Zwiedził
Hiszpanię i Francję. Był zachwycony Izraelem, Ziemią Święta w Jerozolimie. Mówił, że tam
ukryta jest cała historia ludzkości. Marzył, żeby tam powrócić.

Henryk Mular prywatnie

Poza pracą w szpitalu, dr Henryk Mular zaangażował się w działalność samorządu
miejskiego. Był radnym I kadencji Rady Miasta, gdzie kierował komisją Zdrowia i Opieki
Społecznej. W II kadencji został wybrany z listy Bełchatowskiej Inicjatywy Samorządowej i
pracował jako wiceprzewodniczący Komisji Prawa i Przestrzegania Porządku Publicznego.
Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Urząd Miasta w Bełchatowie

Również w roli samorządowca dr Henryk Mular sprawdził się bardzo dobrze. Był
dociekliwy, cierpliwy, otwarty na ludzkie problemy, obchodziły go kłopoty i troski
mieszkańców

naszego

miasta.

Do

swoich

obowiązków

podchodził

poważnie

i

odpowiedzialnie. Nigdy nie zawiódł.
Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony wieloma medalami i
odznakami honorowymi:

1983 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
1985 r. – Odznaka za Zasługi dla woj. piotrkowskiego

1987 – Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia
1987 – Medal Pamiątkowy w Jubileuszu 250-lecia Bełchatowa – za wybitny
wkład pracy w rozwój miasta

1988 – Honorowa Odznaka Zasłużony dla KWB Bełchatów

1997 – Złoty Krzyż Zasługi

W dniu 5 listopada 1997 roku Rada Miejska nadała Henrykowi Mularowi tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa uchwałą nr 148/XII/97 Rady Miejskiej w
Bełchatowie.

Legitymacja Odznaki Honorowej „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa dr Henrykowi Mularowi

Dzięki staraniom dr Henryka Mulara i przychylności ówczesnego dyrektora GBL prof.
dr hab. n. hum. Janusza Kapuścika udało się utworzyć w Bełchatowie oddział Głównej
Biblioteki Lekarskiej, który zajmuje pomieszczenie udostępnione przez dyrekcję Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Oddział prowadzi działalność od grudnia
1990 roku.
Doktor Henryk Mular zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 12 listopada 1997 roku w
szpitalu, który tworzył i organizował. Miał tylko 53 lata. Zapewne gdyby nie przedwczesna
śmierć, uratowałby jeszcze niejedno ludzkie życie.
19 grudnia 2003 roku w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie
odbyła się uroczystość nadania jednej z sal operacyjnych imienia dr med. Henryka Mulara.

Tablica pamiątkowa w jednej z sal operacyjnych Oddziału Chirurgii Ogólnej

W wydarzeniu tym uczestniczyli żona, córka oraz przedstawiciele dyrekcji i personelu
szpitala. Salę poświęcił nieżyjący już dziś ks. Kanonik Janusz Krakowiak – ówczesny kapelan
szpitala. Odsłonięto również pamiątkową tablicę upamiętniającą pierwszego ordynatora
Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Uroczystość nadania jednej z sal operacyjnych im. Dr Henryka Mulara (od lewej: córka Katarzyna,
ks. J. Krakowiak, Żona Anna, dr J. Gajda

Przez krótki okres czasu kiedy istnieje oddział GBL bardzo miło wspominamy
współpracę z dr Henrykiem Mularem. W naszej pamięci pozostanie obraz człowieka, którego
osobowość i działalność na rzecz społeczności miasta Bełchatowa nie powinna zostać
zapomniana. Z przyjemnością przybliżamy sylwetkę człowieka oddanego pracy i swoim
ideałom.
Małgorzata Owczarek
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
Oddział w Bełchatowie

