Od koñca lat dwudziestych a¿ do 1939 roku nale¿a³ do Bractwa
Kurkowego w Ksi¹¿u. Cz³onkowie bractwa wybudowali z w³asnych funduszy
now¹ strzelnicê, któr¹ uroczyœcie otwarto w lipcu 1932 roku. Nale¿a³ tak¿e
do Polskiego Czerwonego Krzy¿a (1926-1939), który na terenie Ksi¹¿a i gminy
prê¿nie dzia³a³.
W roku 1933 jest fundatorem I stacji Drogi Krzy¿owej Jezus na œmieræ
os¹dzony dla koœcio³a p.w. Wniebowziêcia N.M.P. i œw. Miko³aja Bpa w Ksi¹¿u.
Doktor Krybus jest motorem ¿ycia spo³ecznego naszego regionu,
inicjatorem wielu akcji. Bierze czynny udzia³ w organizowaniu zawodów
strzeleckich, festynów (loteria fantowa), a uzyskane fundusze z tych imprez
s¹ przeznaczane na cele spo³eczne i charytatywne.
Ojczym by³ przyk³adem dla nas wszystkich jako wielki spo³ecznik,
niestrudzony organizator wa¿nych wydarzeñ pañstwowych, a zarazem dbaj¹cym
o upowszechnienie sportu - mówi Zbigniew Dobrzyñski. Wspomina te¿:
Mieliœmy w Ksi¹¿u dru¿ynê hokejow¹ (lata trzydzieste), do której nale¿eli moi
koledzy: Wajnert, bracia Krajewscy, P³otniak, Ratajski, równie¿ ja. Mój Ojczym
sprawi³ nam mi³¹ niespodziankê, otrzymaliœmy od Niego w prezencie kije
hokejowe i dwie bramki, a wtedy to by³ naprawdê nieprzeciêtny prezent. Z
wszystkimi dru¿ynami wygrywaliœmy mecze (Jarocin, Œroda, Kórnik), jedynie
przegrywaliœmy z Ostrowem Wielkopolskim.

Dru¿yna hokejowa z Ksi¹¿a z nowym sprzêtem (kije i bramki od Dr. M. Krybusa).
Wœród zawodników m. in.: Wajnert, P³otniak, Ratajski, bracia Krajewscy,
Z. Dobrzyñski - grudzieñ 1934 rok
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Za pracê spo³eczn¹ Dr Maksymilian Krybus zosta³ uhonorowany w 1938
roku Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Pomimo wielkiego oddania jako lekarz i spo³ecznik zawsze mia³ czas dla
swojej rodziny. Relacje miêdzy Doktorem i pasierbami: Zbigniewem (ur. 1917 r.),
Iren¹ (ur. 1919 r. - zm. 2003 r.), Barbar¹ (ur. 1922 r. - zm. 1996 r.) by³y bardzo
serdeczne. Poniewa¿ dla Maksymiliana Krybusa wa¿na by³a nauka, pragn¹³, aby
Jego wychowankowie zdobyli wykszta³cenie, ale zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami. Zbigniew Dobrzyñski zosta³ lekarzem specjalist¹ chorób
p³uc i uzyska³ tytu³ doktora medycyny, Irena Dobrzyñska by³a stomatologiem,
a Barbara Dobrzyñska - pielêgniark¹.
Zbigniew Dobrzyñski wspomina: Sprowadziliœmy siê do Ksi¹¿a
z Ojczymem, mam¹ i dwiema siostrami: Iren¹ i Barbar¹. Dr M. Krybus podj¹³ tam
pracê jako lekarz, podlega³y Mu - Ksi¹¿ i okoliczne miejscowoœci.
By³ cz³owiekiem oddanym swojej pracy zawodowej, niezwykle dok³adnym
i sumiennym, Osob¹ powszechnie szanowan¹. Dla nas jako Ojczym by³ bardzo
dobry, dba³ o nasze wychowanie i wykszta³cenie, zawsze by³ przyk³adem Dobra.
W Ksi¹¿u urodzi³ siê nasz brat przyrodni Jurek, bardzo go kochaliœmy.
Równie¿ synowi Jerzemu Franciszkowi (ur. 1927 r. - zm. 1986 r.)
Doktor poœwiêca³ wiele troski i darzy³ ojcowsk¹ mi³oœci¹.

Zdjêcie z Pierwszej Komunii Œw. syna Jerzego
(osoby stoj¹ce od strony prawej: Dr Maksymilian Krybus, Zbigniew Dobrzyñski - pasierb, Barbara
Dobrzyñska - pasierbica, na koñcu Irena Dobrzyñska - pasierbica; osoby siedz¹ce od strony prawej:
Adela Krybus - ¿ona, August Szlegel - teœæ, syn Jerzy, Jadwiga Szlegel - teœciowa) - 1938 rok
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Siedmioletni syn Jerzy napisa³ w 1934 roku wierszyk na imieniny Ojca:
Ksi¹¿ 12 paŸdziernika 1934
Nasta³a dla mnie chwila radosna
Wiêc Ci te¿ krótkie ¿yczenia powiem:
Ciesz siê Tatusiu, jak m³oda wiosna
Szczêœciem, radoœci¹ i dobrem zdrowiem!
Bêdziesz mieæ wszystko, co serce Twe chce,
Bo niebo wys³ucha modlitwy me!
Kochanemu Tatusiowi

Jurek.

Drugie dziecko Pañstwa Krybusów, Hanna, urodzi³o siê w 1935 roku.
Wkrótce jednak zmar³o. By³y to trudne chwile dla rodziny.

Dr M. Krybus z ¿on¹ Adel¹ i synem Jerzym (1938 rok)

W dzieciñstwie syn Jerzy czêsto pisze do gwiazdora i zaj¹ca. Listy te
tworz¹ obraz rodziny Dr. Krybusa.
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Ksi¹¿, 3.III.1937 r.
Kochany p. Gwiazdorze!
Czy ju¿ p. Gwiazdor odda³ panowanie
p. Zaj¹cowi? Ze smutkiem ¿egnam p.
Gwiadora bo gwiazdka by³a bardzo
³adna a podarunki od p. Gwiazdora
niemniej piêkne (…).
Jurek
Na ten list, w imieniu gwiazdora, odpowiedzia³ Doktor:
Kochany Jurku!
Nareszcie napisa³eœ ten list
do mnie. Odda³em ju¿ moje
panowanie (…)
Ksi¹¿, 24.III.1937 r.
Kochany p. Zaj¹cu!
Bardzo cieszê siê na jutro. Prosi³bym
b. p. Zaj¹ca ¿eby przyniós³ mi ma³¹ œwiêconkê (…).
Pewnie teraz zaj¹czki maj¹ du¿o roboty.
Tatuœ mi opowiada³ o zaj¹czkach (…).
Jurek.
Ksi¹¿, 14.XII.1937 r.
Kochany p. Gwiazdorze!
(…)
Cieszê siê bardzo na gwiazdkê bo jak¿e siê nie
cieszyæ kiedy po wieczerzy wigilijnej wejdê do
pokoju oœwieconego œwiat³em wielu œwieczek
które s¹ na choince. A pod choink¹ podarki
dla mnie, na stole zaœ dla rodziców i rodzeñstwa (…).
Jurek.
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Ksi¹¿, dnia 18.XI.1938 r.
Kochany p. Gwiazdorze!
(…)
Do gwiazdki ju¿ tylko 35 dni. Ci¹gle
pytam siê mamusi kiedy bêdzie
piek³a pierniki. Chcê jej pomagaæ
w lukrowaniu i pieczeniu. Ogromnie
to lubiê (…). Nie mogê siê rozstaæ z myœl¹ o gwiazdce. O dzieleniu siê op³atkiem, o radoœci przy
choince i o wakacjach w tym
czasie.
Jurek.
(w wierszu i we fragmentach listów syna Doktora zosta³a zachowana oryginalna pisownia)

Doktor Krybus z ¿on¹ Adel¹ stworzyli dom pe³en ciep³a, mi³oœci,
szacunku i zrozumienia. W takim domu wychowywali dzieci.
24 sierpnia 1939 roku Maksymilian Krybus zosta³ powo³any do s³u¿by
sanitarnej w stopniu porucznika w VII Batalionie Sanitarnym Poznañ w szpitalu
wojskowym. Do s³u¿by tej uprawnia³o Go przeszkolenie zawodowe (lekarza
wojskowego), które odby³ w miesi¹cach sierpieñ - wrzesieñ 1928 roku w 17 Pu³ku
Artylerii. Po jego zakoñczeniu zosta³ mianowany do stopnia podporucznika.
26 sierpnia 1939 roku zosta³ przeniesiony do jednostki wojskowej
w Che³mie nad Bugiem.
Od koñca wrzeœnia do 30 paŸdziernika 1939 roku przebywa³ wraz ze
szpitalem wojskowym w niewoli niemieckiej.
W grudniu 1939 roku rodzina Dr. Krybusa zosta³a wysiedlona z Ksi¹¿a.
Tak tê chwilê utrwali³ w swoim notesie 12-letni Jerzy Krybus:
Dnia 12 grudnia 1939 roku wsta³ piêkny dzieñ. Basia uszykowa³a
œniadanie i przysz³a do góry. Nagle po schodach id¹ ¿andarmi niemieccy, pytaj¹c
„ist hier Herr Krybus”. Mamusia zaczê³a z nimi rozmawiaæ. Po chwili dwóch
cywilnych niemców stanê³o u wejœæ do pokoi a do tego pokoju gdzie siê wszyscy
zebrali wszed³ ¿andarm i z kamiennym spokojem (…) odczyta³ co nie wolno
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zabraæ (…). Spakowaliœmy siê i w pó³ godziny póŸniej zaprowadzili nas do domu
katolickiego. Do wieczora sprowadzili 17 rodzin. Miêdzy nimi by³ mój kolega
Wawrzyniak. Wieczorem w³adowali nas na hele od brukwi i noc¹ wieŸli nas 18 km
na mrozie do powiatowego miasta Œremu. W Œremie spaliœmy ca³¹ noc
w barakach. Zimno by³o bo szpar pe³no, ale co robiæ. Nazajutrz kazali nam wyjœæ
z baga¿em przed baraki (…) i uganiali nas od baga¿u w szeregi i znów zpowrotem.
Wreszcie dzieci i kobiety wozami a mê¿czyŸni pieszo jechaliœmy do 7 km odleg³ej
stacji.
(we fragmentach wspomnieñ syna Doktora zosta³a zachowana oryginalna pisownia)

Poci¹g, do którego kazano im wsi¹œæ, jecha³ na Syberiê. Warunki
w wagonach by³y okropne, temperatura powietrza spad³a do -20oC. Znajdowali
siê na wschodnich terenach okupowanej Polski, kiedy polski personel poci¹gu
zbuntowa³ siê i zatrzyma³ tabor. Wysiedleñcom kazano uciekaæ, mówi¹c, aby szli
wzd³u¿ torów. Tak rodzina Krybusów dotar³a do Warszawy, gdzie przebywa³a
Irena Dobrzyñska (studiowa³a tam medycynê). Razem z ni¹ zamieszkali u sióstr
zakonnych. Wkrótce do³¹czy³ do nich Dr Krybus po zwolnieniu z niewoli.
W kwietniu 1940 roku razem z rodzin¹ przeniós³ siê do Przedborza, gdzie
podj¹³ pracê jako lekarz i aktywnie wspó³pracowa³ z podziemiem polskim.

Przedbórz k. Tomaszowa Mazowieckiego
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Osiedliliœmy siê w Przedborzu - wspomina Zbigniew Dobrzyñskipracowa³ tam mój Ojczym jako lekarz. By³ to ciê¿ki okres, wielka bieda,
bezinteresownie pomaga³ wszystkim chorym i znajduj¹cym siê w szczególnie
trudnej sytuacji. W³aœnie w Przedborzu wykaza³ siê niezwyk³¹ odwag¹, za co
podziwialiœmy Go i wspominamy z szacunkiem do dziœ. Przyj¹³ do naszego
mieszkania rodzinê ¿ydowsk¹ i przez d³u¿szy okres przebywa³a u nas. By³a
umieszczona w piwnicy, która mieœci³a siê pod pod³og¹ kuchni. Poniewa¿ na tych
terenach znajdowa³ siê du¿y oddzia³ naszych partyzantów, w obawie, aby ktoœ nie
doniós³, zabrali od nas tê rodzinê i umieœcili w bardziej bezpiecznym miejscu.

Przedbórz (1940 rok)

Niemcy, obawiaj¹c siê chorób zakaŸnych, nakazuj¹ Polakom na terenie
Generalnego Gubernatorstwa przeprowadzenie dezynfekcji i szczepieñ przeciw
tyfusowi. Polacy wykonuj¹ polecenie okupanta, tworz¹c kolumny sanitarne,
które to zlecenie realizuj¹.
Jednym z organizatorów kolumn sanitarnych by³ Dr Maksymilian
Krybus. W marcu 1941 roku uczestniczy³ w kursie uzupe³niaj¹cym o chorobach
zakaŸnych organizowanym przez Pañstwowy Zak³ad Higieny w Warszawie.
Jesieni¹ 1941 roku Dr. Krybusowi zaproponowano pracê w Tarnowie.
Wraz z pasierbem Zbigniewem Dobrzyñskim przeniós³ siê do tego miasta w
paŸdzierniku 1941 roku. Rodzinê pozostawi³ w Przedborzu, nie chc¹c nara¿aæ jej
na niebezpieczeñstwo. Przed wyjazdem Dr Krybus wpisa³ do pamiêtnika syna:
Od najm³odszych lat mówi³em do Ciebie:
B¹dŸ zawsze porz¹dnym, dobrym i uczciwym!
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Postêpuj tak, abyœ w ka¿dej chwili móg³
ze spokojnym sumieniem za Twe czyny
odpowiadaæ! B¹dŸ pilnym! Ucz siê! Fortem
fortuna adiuvat. Odwa¿nemu sprzyja szczêœcie.
Unikaj z³ych przyjació³! Ten tylko dobrym
przyjacielem jest, który Ciê do dobrego nak³ania.
Prawdziwego przyjaciela w nieszczêœciu
poznasz. Unikaj przede wszystkiem napojów
wyskokowych!
Swemu kochanemu synowi Jurkowi
Ojciec
Przedbórz, 28.8.1941
Wkrótce w powiecie tarnowskim wybuch³y epidemie: tyfus i czerwonka.
Dr Krybus zorganizowa³ na tym terenie kolumnê sanitarn¹ - uratowa³ ¿ycie wielu
ludziom.

Powiat tarnowski
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Pracê w kolumnie sanitarnej tak wspomina Zbigniew Dobrzyñski:
Przenieœliœmy siê do Tarnowa, gdy¿ Ojczymowi jako dobremu specjaliœcie
zaproponowano pracê. W³aœnie w tym czasie w okolicach Tarnowa wybuch³y
dwie epidemie: czerwonka i tyfus brzuszny. To by³ najgorszy okres w naszym
¿yciu, œmieræ zbiera³a niewyobra¿alne ¿niwo. Ojczym zorganizowa³ Kolumnê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹, sk³ada³a siê z ochotników, w której ja jako student
medycyny bra³em udzia³. Ojczym w Tarnowie zorganizowa³ oddzia³ zakaŸny,
w którym umieszczaliœmy chorych, zorganizowa³ szczepienia dla ca³ej ludnoœci
okolic i samego Tarnowa. Pracowaliœmy dzieñ i noc, aby uratowaæ tych ludzi,
którzy jeszcze ¿yli, przeprowadzaæ dezynfekcje pomieszczeñ, studni. Na wsiach
sprawdzaliœmy dom po domu, gdzie wiêkszoœæ cz³onków rodziny ju¿ nie ¿y³a, a ci,
którzy jeszcze ¿yli, byli w skrajnym wyczerpaniu i tych zabieraliœmy na oddzia³
zakaŸny do szpitala w Tarnowie. Ludzie nie chcieli siê szczepiæ, bali siê, brak by³o
œwiadomoœci, ¿e to ich uratuje, wiêc dla przyk³adu my pierwsi w ich obecnoœci
kazaliœmy pielêgniarce, aby nas szczepi³a - byliœmy kilkakrotnie szczepieni
(w³aœnie to uratowa³o mi ¿ycie, bo w koñcu ja zachorowa³em na tyfus). By³a to
ciê¿ka batalia, ale uratowaliœmy Tarnów przed epidemiami tyfusu i czerwonki.

Szpital w D¹browie - powiat tarnowski (1943 rok)

23

Przebywaj¹c w Tarnowie, Dr Krybus równie¿ wspó³pracowa³ z
podziemiem polskim, m. in. z Batalionami Ch³opskimi. Osobiœcie opiekowa³ siê
Wincentym Witosem - pomaga³ Mu Zbigniew Dobrzyñski.

Pleœnia - powiat tarnowski (1943 rok)

Kiedy w styczniu 1945 roku wojska niemieckie wycofuj¹ siê z ziem
polskich, Dr Krybus pracuje jako lekarz powiatowy w Tarnowie (od 19 stycznia
do 21 lutego 1945 r.). 20 lutego tego roku przystêpuje do Polskiego Zwi¹zku
Zachodniego - Ko³o Tarnów, którego celem by³o popularyzowanie wœród
ludnoœci polskiej powrotu zachodnich ziem piastowskich do Polski, które po
traktacie wersalskim znalaz³y siê poza granicami pañstwa. Wówczas
zarejestrowano Go do pracy na terenie Ziem Zachodnich w grupie lekarskiej. 21
lutego 1945 roku zostaje zwolniony na w³asn¹ proœbê celem objêcia
równorzêdnego stanowiska w Poznañskiem.
Do Ksi¹¿a Dr M. Krybus powróci³ 5 marca 1945 roku. Razem z rodzin¹
zamieszka³ znowu w domu przy ulicy Boles³awa Pierackiego 17 (dzisiaj ulica
Wiosny Ludów).
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Poœwiadczenie zameldowania w Ksi¹¿u (1945 rok)

Na wniosek Doktora, Ubezpieczalnia Spo³eczna w Poznaniu skierowa³a
Go do pracy w Ksi¹¿u. Od 1 maja 1945 roku rozpocz¹³ praktykê lekarsk¹ na
terenie gminy Ksi¹¿. W dokumencie z dn. 18.05.1945 roku Ubezpieczalnia
Spo³eczna w Poznaniu pisze:
Z uwagi na brak lekarzy na terenie województwa poznañskiego, nieodzownie
potrzebny celem udzielania pomocy lekarskiej ubezpieczonym. Nadmienia siê, ¿e
Ksi¹¿ liczy 2000 mieszkañców - Dr Krybus jedynym lekarzem na Ksi¹¿ i okolicê.
Od 1945 roku s³u¿ba zdrowia w Ksi¹¿u mieœci³a siê w dwu budynkach
przy ulicy Wichury 7. Personel medyczny stanowili: Dr Maksymilian Krybus
(zast¹pi³ lekarza Stanis³awa Ratajskiego) i po³o¿na Franciszka Zaj¹cowa. Musieli
oni zapewniæ opiekê nie tylko mieszkañcom Ksi¹¿a i okolic, ale tak¿e pe³niæ
œwiadczenia dla czêœci powiatu jarociñskiego pozbawionego w owym czasie
w³asnej kadry - ³¹cznie objêto opiek¹ kilkanaœcie tysiêcy mieszkañców. W tym
okresie wœród dzieci ogromne spustoszenie szerzy³a b³onica, która zosta³a
skutecznie wyeliminowana dopiero po wprowadzeniu masowych szczepieñ w
latach 1948-1950. Natomiast wœród doros³ych najczêœciej spotykano gruŸlicê
i goœciec.
Od 1 stycznia 1949 roku Doktor leczy tak¿e mieszkañców Dolska i okolic,
gdy¿ zastêpuje lekarza Franciszka Fr¹ckowiaka, który w owym czasie odbywa
s³u¿bê wojskow¹.
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Do Dolska doje¿d¿a³em samochodem P.C.H. z Ksi¹¿a - pisa³ Doktor
Krybus. Dnia 16 II 1949 by³ ten¿e samochód zepsuty. Poniewa¿ mimo usilnych
starañ nie mog³em znaleŸæ ¿adnego œrodka lokomocji, przys³a³ Zarz¹d Miejski
miasta Dolska samochód ciê¿arowy tamtejszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
zapewniaj¹c mi powrót tym samym samochodem. W nocy o godz. 23,
po za³atwieniu wszystkich pacjentów, samochód siê nie stawi³. Wobec tego by³em
zmuszony wynaj¹æ powózkê konn¹, która mnie w nocy dnia 17 II 1949
w godz. 0.30-4.00 przywioz³a do Ksi¹¿a.
20 lutego 1949 roku Doktor wyst¹pi³ z proœb¹ do Ubezpieczalni
Spo³ecznej w Poznaniu:
Pismem z dnia 4 I 1949 przyj¹³em propozycjê Ubezpieczalni Spo³ecznej
w Poznaniu, zastêpstwa na okrêg Dolsk, na 4 tygodnie.
(…)
Okazuje siê jednak fizyczn¹ niemo¿liwoœci¹ przyjmowanie pacjentów
równoczeœnie w dwóch obwodach jakimi s¹ Ksi¹¿ i Dolsk i za³atwienie odwiedzin
chorych, ze wzglêdu na wielkie odleg³oœci przy dojazdach.
Z drugiej zaœ strony, z powodu niedomagañ serca, organizm mój nie
wytrzymuje tego nadmiernego wysi³ku i bezustannego pogotowia, gdy¿
od 8 tygodni nie mam ju¿ prawie ¿adnej spokojnej nocy ani niedzieli.
Dlatego proszê koniecznie o odwo³anie mego zastêpstwa w Dolsku
i ustanowienie tam innego zastêpcy.
Ubezpieczalnia Spo³eczna w Poznaniu pozytywnie ustosunkowa³a siê do
proœby Doktora i z dniem 1 marca 1949 roku zosta³ odwo³any z zastêpstwa
w Dolsku.
By³ lekarzem bardzo sumiennym, o ka¿dej porze jecha³ do chorego
bryczk¹; by³ na ka¿de zawo³anie. Zawsze szlachetny, mi³y, delikatny w stosunku
do pacjentów, ale wymaga³ od nich, aby Go s³uchali, stosowali siê do Jego
zaleceñ. Czêsto, wracaj¹c od chorych, bezinteresownie odwiedza³ tych, których
wczeœniej leczy³ i pyta³ ich o zdrowie. Wyg³asza³ te¿ wiele pogadanek na temat
higieny, zapobiegania chorobom.
W 1948 roku pracê w Ksi¹¿u podjê³a pielêgniarka, która zajê³a siê
poradni¹ dla dzieci. W tym samym roku z inicjatywy Doktora powsta³ Punkt
Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem w Ksi¹¿u. Starano siê dotrzeæ do ka¿dej matki
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i ka¿dego dziecka, otoczyæ ich opiek¹. Przekazywano im mleko, kaszkê pszenn¹,
cukier, a w okresie zimowym jab³ka.
Doktor Krybus szczególn¹ trosk¹ obj¹³ dzieci. Mawia³: Ja nie umiem
sobie wyobraziæ pracy lekarza bez opieki nad nimi. Dlatego czêsto bywa³ w
szkole w Ksi¹¿u, jeŸdzi³ równie¿ do szkó³ wiejskich. Zwraca³ uwagê na warunki
w jakich uczy³y siê dzieci.
Kiedy bada³ ma³ych pacjentów, by³ uœmiechniêty, serdeczny, mi³y.
Zawsze mia³ dla nich cukierki. A dzieci bardzo Go lubi³y.
Pomimo wielu obowi¹zków zawodowych Dr Krybus równie¿ po wojnie
bra³ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym naszego regionu. 20 wrzeœnia 1945 roku Miejska
Rada Narodowa w Ksi¹¿u powo³a³a Go na cz³onka Zarz¹du Miejskiego. Funkcjê
tê pe³ni³ przez kilka lat. To dziêki Jego wielkiemu zaanga¿owaniu w 1950 roku
nast¹pi³o otwarcie nowego oœrodka zdrowia przy ulicy Wiosny Ludów.

Przed domem
(1950 rok)

Przed Oœrodkiem Zdrowia
przy ulicy Wiosny Ludów
(ok. 1950 roku)
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Pe³ni³ tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego PCK - Ko³o Ksi¹¿, nale¿a³ do
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników S³u¿by Zdrowia i by³ cz³onkiem Komitetu
do Walki z Alkoholizmem w Œremie.
By³ spo³ecznikiem bez reszty oddanym sprawom naszego regionu.
O swojej pracy zawodowej w 1951 roku pisa³:
(…) zorganizowane otwarte lecznictwo zosta³o w³¹czone do naszego
Oœrodka dopiero w kwietniu 1950 roku. W tym to czasie Oœrodek Zdrowia zosta³
przeniesiony do innego budynku, budynku piêknego, po³o¿onego w ogrodzie,
z centralnym ogrzewaniem i kanalizacj¹. Praca od tej chwili siê zmieni³a. Lekarz
przyjmuje ubezpieczonych ju¿ tylko w Oœrodku w ramach poradni ogólnej.
I okazuje siê, ¿e najw³aœciwsz¹ form¹ organizacyjn¹ na wsi dla tak zwanej
pomocy lekarskiej otwartej, na któr¹ sk³ada siê zarówno akcja zapobiegawcza
i te¿ lecznictwo jest Oœrodek Zdrowia. Ta praca zespo³owa w Oœrodku ma
szczególn¹ wartoœæ.
Od kwietnia roku 1950 Oœrodek ju¿ lepiej zorganizowany prowadzi: poradniê
ogóln¹ (a w ramach poradni ogólnej poradniê przeciwgruŸlicz¹,
przeciwweneryczn¹ i przeciwjaglicz¹), poradniê D i DL (druga podstawowa
poradnia wiejskiego Oœrodka Zdrowia), poradniê K, poradniê dentystyczn¹ dla
dzieci szkolnych (od 01.04.1951 równie¿ dla ubezpieczonych).
Na skutek zorganizowanego lecznictwa otwartego w³¹czonego do Oœrodka
Zdrowia liczba udzielonych porad w poradni ogólnej podnios³a siê w roku 1950
do 11489 w porównaniu do 1673 w roku 1949.
W poradni dentystycznej dla dzieci szkolnych zbadano od 01.04.1950
do 31.03.1951 - 2701 dzieci, zaplombowano 1898 zêbów, usuniêto 1507 zêbów.
Praca sanitarno-oœwiatowa i propaganda higieny nie jest jeszcze na
odpowiednim poziomie z powodu braku czasu i si³. W roku 1950 zosta³ równie¿
otwarty dojazdowy punkt lekarski w Mchach, w budynku by³ego banku ludowego,
w którym prowadzi siê poradniê ogóln¹ i poradniê D.
Osi¹gniêcia w dziedzinie S³u¿by Zdrowia na terenie Oœrodka Zdrowia s¹ wiêc
powa¿ne. Dla dzieci ma³ych, kobiet w ci¹¿y, ludzi biednych i ubezpieczonych jest
zapewniona opieka lekarska i dentystyczna (…).
Na przysz³oœæ Oœrodek Zdrowia planuje: zorganizowaæ choæby jedn¹ izbê
porodow¹, obj¹æ w poradni D jak najwiêksz¹ iloœæ niemowl¹t i dzieci do lat 3,
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obj¹æ jak najwiêkszy procent kobiet ciê¿arnych opiek¹ ci¹g³¹, podnieœæ jakoœæ
pomocy leczniczej (nie iloœæ, ale jakoœæ decyduje).
Mamy obowi¹zek (…) osi¹gn¹æ wysoki poziom humanitarny - wysok¹
kultur¹ nacechowany stosunek do chorego.
Dr Krybus mówi³: (…) na ka¿dym lekarzu ci¹¿y obowi¹zek sta³ego
dokszta³cania siê. Zw³aszcza lekarz pracuj¹cy w wiejskim oœrodku zdrowia, to
znaczy lekarz zdany w wiêkszoœci przypadków na w³asne si³y, musi korzystaæ ze
wszystkich dostêpnych mu form doskonalenia siê. To jest jedyna droga
pozwalaj¹ca dotrzymaæ kroku postêpowi medycznemu.
28 czerwca 1951 roku ukoñczy³ teoretyczny i praktyczny kurs
przetaczania krwi, a 28 kwietnia 1961 roku ukoñczy³ z wynikiem pozytywnym kurs
dla lekarzy wiejskich oœrodków zdrowia w zagadnieniach profilaktyki i lecznictwa
dzieciêcego. Abonowa³ tak¿e wiele czasopism medycznych, m. in.: Polski
Tygodnik Lekarski, Nowiny Lekarskie, Przegl¹d Zielarski.
Zajmowa³y Go nie tylko sprawy spo³eczne Ksi¹¿a i okolic, ale tak¿e
regionu, kraju i donios³e wydarzenia œwiatowe.
W drugiej po³owie lat czterdziestych dokonuje wp³at na odbudowê
Warszawy i Domu ¯o³nierza w Poznaniu.
Interesowa³y Go te¿ obrady i postanowienia Soboru Watykañskiego II
(1962-1965). O ówczesnej reformie Koœcio³a katolickiego najczêœciej dowiaduje
siê z Tygodnika Powszechnego.

Przed domem
przy ulicy Wiosny Ludów 10
(ok. 1950 roku)
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