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Pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y 

siê do edycji tej ksi¹¿ki.

Szczególne podziêkowania sk³adamy wnukom Dr. Maksymiliana 

Krybusa: Panu Micha³owi Krybusowi i Panu Piotrowi Krybusowi, ich ¿onom: 

Pani Ma³gorzacie Krybus i Pani Annie Zieliñskiej-Krybus oraz

Panu Zbigniewowi Dobrzyñskiemu i Pani Irenie Gortat, którzy udostêpnili nam 

zachowan¹ dokumentacjê Doktora, a tak¿e zdjêcia z albumów rodzinnych.

Ich wspomnienia i refleksje dotycz¹ce ¿ycia i dzia³alnoœci Dr. Maksymiliana 

Krybusa wzbogaci³y tê publikacjê.

 Autorzy
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Uwa¿am, ¿e lekarz (…) musi byæ 
silnie zwi¹zany ze swoim œrodowiskiem. 
To mnie w³aœnie (…) trzyma w Ksi¹¿u.

Z¿y³em siê z jego mieszkañcami.
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Rozmowa z Doktorem Maksymilianem Krybusem
zamieszczona w sobotnim wydaniu G³osu Wielkopolskiego

z dnia 6 kwietnia 1968 roku
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Kim by³ Dr Maksymilian Krybus, czego dokona³ dla spo³ecznoœci Ksi¹¿a 

i okolic, jakim by³ cz³owiekiem, ¿e po dziœ dzieñ mieszkañcy naszego regionu 

wspominaj¹ Go mi³o, serdecznie i ciep³o, mówi¹ o Nim z szacunkiem: 

Szlachetny, delikatny cz³owiek. Doktór z powo³ania -  oto pytania, na które postara 

siê daæ odpowiedŸ niniejsza publikacja.

Maksymilian Krybus urodzi³ siê 13 sierpnia 1894 roku w Makowie

w powiecie raciborskim. By³ drugim dzieckiem Franciszka i Joanny z domu 

Wa³ach. Mia³ starszego brata Józefa i trzy m³odsze siostry. Rodzice zajmowali

siê gospodarstwem rolnym w Makowie. Po œmierci ojca (zm. 1917 r.)

i matki (zm. 1933 r.) rodzinny maj¹tek przejêli: brat Józef i siostra Marta.

Maków - powiat raciborski

M³ody Maksymilian uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Makowie. Po 

jej ukoñczeniu, w wieku 12 lat, rozpocz¹³ siedmioletni¹ naukê w Królewskim 

Katolickim Gimnazjum w S³¹bczycach. Œwiadectwo ukoñczenia szko³y otrzyma³ 

11 marca 1913 roku. Wpisano na tym dokumencie oceny z zachowania i pilnoœci 

oraz z wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu przedmiotów: religia, jêzyk niemiecki, 
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³acina, greka, historia, geografia, matematyka, fizyka i gimnastyka. Przy nocie

z greki komisja egzaminacyjna wpisa³a: Jego osi¹gniêcia w klasie by³y zawsze 

zadowalaj¹ce (…). Podczas egzaminu ustnego w zadowalaj¹cy sposób odczyta³ i 

wyjaœnij twórczoœæ Homera (…). W zwi¹zku z tym jego ³¹czna ocena z greki 

wynosi: dobry. Podobne opinie odnotowano przy innych przedmiotach.

Na ostatniej stronie tego œwiadectwa mo¿na przeczytaæ: Ni¿ej podpisana 

komisja egzaminacyjna przyzna³a mu tym samym œwiadectwo dojrza³oœci;

w zwi¹zku z tym, ¿e opuszcza gimnazjum, aby studiowaæ teologiê, wyra¿a 

nadziejê, ¿e skieruje siê ku swojemu powo³aniu z powag¹ i zapa³em.

Po ukoñczeniu gimnazjum 19-letni Maksymilian Krybus przez dwa lata 

pobiera³ naukê w seminarium duchownym, któr¹ przerwa³y dzia³ania wojenne.

W 1915 roku zosta³ powo³any do wojsk artylerii niemieckiej. W latach 1916-1918 

walczy³ na froncie francuskim, gdzie w ostatnim roku wojny by³ ranny w szyjê

i udo. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³ zdemobilizowany.

Poznañ (1924 rok)Monachium (1921 rok)
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Na pocz¹tku lat dwudziestych Maksymilian Krybus rozpoczyna studia 

medyczne. Pobiera nauki w renomowanych ówczesnych uczelniach: 

Monachium, Heidelbergu i we Wroc³awiu.

Po zdaniu egzaminu lekarskiego (otrzyma³ ocenê dobr¹) przed Komisj¹ 

Dziekanatu Fakultetu Medycznego na Uniwersytecie Monachijskim (7 kwietnia 

1922 r.) i odbyciu rocznej praktyki zosta³ promowany w dniu 24 maja 1923 roku 

przez Bawarskie Pañstwowe Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Oœwiaty

i Kultury na doktora medycyny ze stopniem cum laude i dopuszczony

do wykonywania zawodu na terenie Niemiec. 

Jako lekarz asystent pracowa³ od kwietnia 1924 roku do czerwca 1925 

roku w sanatorium dla p³ucnochorych w Kowanówku ko³o Obornik. W tym 

samym czasie pobiera³ nauki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Poznañskiego, gdzie 22 kwietnia 1925 roku otrzyma³ dyplom doktora wszech 

nauk lekarskich.

Dyplom doktora wszech nauk lekarskich 
wydany przez Uniwersytet Poznañski (1925 rok)
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Od lipca do wrzeœnia 1925 roku pracowa³ w Lubliñcu w zak³adzie dla 

umys³owo chorych. 30 wrzeœnia tego roku otrzyma³ zaœwiadczenie (Nr Z.O. 

6812/25 Warszawa dn. 30.09.1925) o uprawnieniu do wykonywania praktyki 

lekarskiej.

Nastêpnie pracowa³ jako lekarz asystent w Szpitalu Miejskim

w Chorzowie (paŸdziernik 1925 r. - marzec 1926 r.). Od kwietnia do listopada

1926 roku ju¿ jako lekarz opieki praktycznej leczy³ w Kórniku.

W latach 1926-1939 by³ cz³onkiem Zwi¹zku Lekarzy.

24 listopada 1926 roku Dr Maksymilian Krybus poœlubi³ wdowê

Adelê Dobrzyñsk¹ z domu Szlegel. Wkrótce przybyli do Ksi¹¿a i zamieszkali

w domu przy ulicy M³yñskiej 1. 

Doktor Maksymilian Krybus rozpocz¹³ praktykê lekarsk¹ w Ksi¹¿u

w grudniu 1926 roku. By³ jedynym lekarzem dla mieszkañców miasta i okolic 

przed wojn¹ i wiele lat po wojnie. By³ lekarzem wszechstronnym: internist¹, 

ginekologiem-po³o¿nikiem, okulist¹, laryngologiem, ortoped¹, a nawet dentyst¹. 

Szybko i trafnie stawia³ diagnozê. Niós³ pomoc o ka¿dej porze dnia i nocy.

Do chorych w odleg³ych wioskach jeŸdzi³ furmank¹ lub bryczk¹, do której

w mroŸne dni kaza³ wk³adaæ s³omê, aby ogrzaæ nogi. Leczy³ nie tylko 

mieszkañców swojego obwodu, ale tak¿e z innych terenów, z których czêsto 

przysy³ano po Doktora z Ksi¹¿a.

Spotyka³ siê te¿ z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i wyg³asza³ pogadanki m. in.

na temat higieny, zapobiegania chorobom.

O swojej pracy przed wybuchem wojny Dr M. Krybus pisa³:

Do roku 1939 ludnoœæ miasteczka Ksi¹¿a i okolicy sk³ada³a siê

z robotników rolnych zatrudnionych w licznych maj¹tkach ziemskich, bezrolnych 

(w wiêkszej czêœci bezrobotnych), ma³o- i œredniorolnych ch³opów i nielicznej 

warstwy drobnych kupców, rzemieœlników i inteligencji pracuj¹cej. Robotnicy 

rolni korzystali z (…) pomocy lekarskiej do roku 1933 na rachunek Kasy Chorych, 

która (…) popada³a w coraz wiêksze trudnoœci finansowe z powodu niep³acenia 

sk³adek (…), ostatecznie Kasa Chorych zalega³a z wyp³at¹ wynagrodzeñ dla 

lekarzy i op³aty szpitalnej. W roku 1933 zostali robotnicy rolni pozbawieni 

praktycznie tej opieki leczniczej z powodu zniesienia Kasy Chorych. Obowi¹zek 

opieki zdrowotnej objêli (…) pracodawcy. Byli pracodawcy, którzy w ogóle nie 
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respektowali tej ustawy i nie udzielili tej pomocy, omijaj¹c ustawê na swój sposób. 

W takich warunkach o leczeniu szpitalnym, sanatoryjnym, specjalistycznym nie 

mog³o byæ mowy. Podopieczni gminy równie¿ nie mogli korzystaæ z pomocy 

lekarskiej na koszt gminy, która tylko w ostatecznoœci da³a im przekaz do lekarza, 

nie pokrywaj¹c kosztów leków. Lekarzowi znów gmina nie wyp³aca³a 

wynagrodzenia, zalegaj¹c z wyp³at¹ ca³e lata, a¿ wreszcie je w ogóle nie 

uregulowa³a. Reszta ludnoœci wiejskiej leczy³a siê tylko w wypadkach 

powa¿niejszych. Ostatecznie leczy³em ich (…) bezp³atnie. Pomoc przy porodzie 

by³a prymitywna i polega³a w ostatecznoœci na udzieleniu pomocy po³o¿niczej

w czasie porodu. Akcja zapobiegawcza i sanitarna by³a w tym okresie zupe³nie 

niewystarczaj¹ca. Oœrodka zdrowia na terenie gminy Ksi¹¿ nie by³o. Wobec tego 

nie by³o zorganizowanej opieki nad matk¹ i dzieckiem.

Dr Krybus, jak wspomnia³, nie umia³ sobie wyobraziæ pracy lekarza bez 

opieki nad dzieæmi. Pragn¹³, aby uczy³y siê i wychowywa³y w odpowiednich 

warunkach. Tymczasem przedwojenna edukacja odbywa³a siê w dwu 

oddzielnych budynkach (jeden przy ulicy D¹browskiego, drugi przy ulicy 

Wichury). Dlatego Doktor d¹¿y³ do tego, aby powsta³a nowa placówka, w której 

dzieci mia³yby odpowiednie warunki do nauki. Powo³ano wiêc Spo³eczny 

Komitet Budowy Szko³y w Ksi¹¿u, którego g³ównymi inicjatorami byli:

Dr Maksymilian Krybus, Jan Niedzielski, Józef Konarski i Szczepan Rybak. 

Budowê rozpoczêto wiosn¹ 1934 roku, kiedy otrzymano pomoc finansow¹

w postaci bezzwrotnego zasi³ku z komitetu okrêgowego Towarzystwa Popierania 

Budowy Szkó³ Powszechnych w Poznaniu. Miejscowe spo³eczeñstwo popar³o 

inicjatywê czynem, ale podstawowym problemem Spo³ecznego Komitetu by³ 

brak funduszy. Pobrano wówczas po¿yczkê bankow¹, któr¹ ¿yrowali

Dr M. Krybus (by³ cz³onkiem Spó³dzielni Kredytowej w latach 1931-1939)

i J. Niedzielski. 

Ponadto Dr M. Krybus na rzecz budowy szko³y ofiarowa³ 3000 z³, 

podobnie J. Niedzielski  - w³aœciciel m³yna. 

Dziêki zaanga¿owaniu i poœwiêceniu cz³onków Spo³ecznego Komitetu 

budowê ukoñczono i wyposa¿ono budynek w 1936 roku. Rok szkolny 1936/37 

dzieci rozpoczê³y w nowej placówce przy ulicy Wichury.
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Budowa szko³y w Ksi¹¿u (1935 rok)

W jakich warunkach powinna odbywaæ siê edukacja dzieci,

Dr Krybus pisa³:

Stara szko³a mieœci³a siê w budynkach nieodpowiadaj¹cym wspó³czesnym 

wymaganiom higieny ani nieprzystosowanych pod wzglêdem higienicznym

do potrzeb szkolnych.

A dziecko w wieku szkolnym prze¿ywa okres najbardziej intensywnego 

rozwoju fizycznego i umys³owego; jego organizm jest (…) bardziej wra¿liwy na 

wp³ywy rozmaitych czynników otoczenia ni¿ ustrój cz³owieka doros³ego.

Ju¿ pocz¹tek nauki szkolnej dla dziecka jest pewnym wstrz¹sem. Nieraz stwierdza 

siê u tych dzieci brak apetytu, (…) bladoœæ, bóle g³owy, ospa³oœæ, nerwowoœæ (…). 

St¹d wyp³ywa koniecznoœæ dok³adnego poznania wymagañ higieny w odniesieniu 

do budynku szkolnego, jego najbli¿szego otoczenia, (…) i urz¹dzenia ró¿nych 

pomieszczeñ, ich oœwietlenia, ogrzewania, wietrzenia, utrzymania w jak 

najwiêkszym porz¹dku i czystoœci (…).
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W swoich notatkach Doktor pisa³ te¿:

Godziny spêdzone w szkole s¹ zwi¹zane z najwiêkszym wysi³kiem przede 

wszystkim umys³owym, a czêsto i fizycznym, a wydajnoœæ ucznia spada po drugiej 

godzinie lekcyjnej, konieczne jest podtrzymywanie jego energii przez podawanie 

posi³ku. Konieczne jest zabieranie do szko³y drugiego œniadania (…).

Zosta³o stwierdzone powszechnie, ¿e po¿ywne œniadania wp³ywaj¹ 

pomyœlnie na wzrost (…) chêci do pracy, uwagê na nastêpnych godzinach 

lekcyjnych.

Zw³aszcza zim¹ oraz w porach przejœciowych gor¹ce posi³ki maj¹ du¿e 

znaczenie dla poprawy stanu zdrowia dzieci.

Ponadto zanotowa³, ¿e najkorzystniejszym miejscem dla pe³nego rozwoju 

dziecka jest rodzina.

Dr Maksymilian Krybus zaanga¿owa³ siê tak¿e w ¿ycie spo³eczne 

naszego regionu. W latach 1932-1939 by³ cz³onkiem Rady Miejskiej w Ksi¹¿u. 

Udziela³ siê te¿ w wielu miejscowych stowarzyszeniach i organizacjach. 

Obchody 87. rocznicy Wiosny Ludów w Ksi¹¿u (1935 rok)
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