W 1950 roku umiera ¿ona Adela Krybus. Doktor pozosta³ sam.
Pasierbowie ju¿ dawno usamodzielnili siê, a syn Jerzy studiowa³ w Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej w Poznaniu i tam mieszka³. Wczeœniej Jerzy Krybus zdawa³
na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Poznañskiego, ale ówczesna sytuacja
polityczna kraju uniemo¿liwi³a mu zdobycie indeksu studenta medycyny (Ojciec
lekarz - reprezentant przedwojennej inteligencji, w Polsce komunistycznej
niezaanga¿owany politycznie).
Od 1951 roku Doktor zaczyna chorowaæ, w lipcu tego roku przebywa w
szpitalu w Œremie. Wkrótce jednak wraca do pracy w Ksi¹¿u. W lutym 1953 roku
Wojewódzka Komisja Lekarsko-Spo³eczna w Poznaniu wydaje orzeczenie:
Stan obecny zdrowia nie zezwala na pe³nienie dy¿urów w Pogotowiu
Ratunkowym w ca³ym powiecie œremskim. Ob. Dr Krybus jest zdolny jedynie
do pe³nienia funkcji lekarza w Oœrodku Zdrowia, prac ambulatoryjnych i wizyt
dziennych domowych.
W sierpniu 1953 roku Doktor wyje¿d¿a do sanatorium do Kudowy Zdroju
z drug¹ ¿on¹ Juli¹. Wtedy te¿ odwiedza siostrê Martê w Makowie.
Pomimo k³opotów zdrowotnych nadal praktykuje; jest spo³ecznikiem bez
reszty oddanym sprawom naszego regionu, zabiega o jego dobro. Pomaga
w ka¿dej chwili - stara siê daæ z siebie jak najwiêcej innym.
Choæ pracy i dzia³alnoœci spo³ecznej Doktor poœwiêca wiele czasu, nie
rezygnuje jednak z w³asnych zainteresowañ.
Powiêksza swoje zbiory filatelistyczne oraz pielêgnuje ogród, w którym
wiele uwagi poœwiêca drzewom owocowym.
To w³aœnie tam, letnie popo³udnia i wieczory spêdza z rodzin¹. Wœród
najbli¿szych, ukochanych Mu osób: syna Jerzego (zm. 1986 r.), synowej Janiny
(zm. 2004 r.), ¿ony Julii (zm. 1976 r.) czuje siê szczêœliwy. Ma te¿ przy sobie
wspania³ych wnuków: Piotra (ur. 1954 r., absolwent Akademii Rolniczej
w Poznaniu) i Micha³a (ur. 1962 r., absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu lekarz medycyny specjalista po³o¿nik ginekolog).
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W ogrodzie z wnukiem Piotrem
(ok. 1958 roku)

W ogrodzie (ok. 1962 roku)

To w³aœnie tam, wœród drzew owocowych czêsto w wypowiedziach
Doktora s³ychaæ Jego ulubione powiedzenie: Prawda?
Choæ w 1956 roku przeby³ zawa³ serca, nie rezygnuje jednak z pracy
zawodowej.
Doktor Maksymilian Krybus cieszy³ siê nienagann¹ opini¹, ¿aden
mieszkaniec Ksi¹¿a i okolicznych wsi nigdy nic z³ego o Nim nie powiedzia³.
Postrzegany by³ jako lekarz sumienny i obowi¹zkowy, który z
zami³owaniem odnosi³ siê do swojego zawodu i potrafi³ zdobyæ zaufanie
pacjentów; cz³owiekiem pe³nym troski o innych. Doceniono równie¿ to, jak wiele
si³ i energii w³o¿y³ w prowadzenie Oœrodka Zdrowia, doceniono Jego dzia³alnoœæ
spo³eczn¹.
Za swoj¹ pracê, dzia³alnoœæ Dr M. Krybus zosta³ odznaczony m.in.:
Odznak¹ Grunwaldzk¹ (1947 r.), Odznak¹ Srebrn¹ nadan¹ przez Centralny
Komitet Opieki Spo³ecznej (1948 r.), Odznak¹ Za wzorow¹ pracê w S³u¿bie
Zdrowia (1951 r.), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1956 r.).
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Przed domem przy ulicy Wiosny Ludów (¿ona Julia, synowa
Janina, wnuk Piotr, Dr M. Krybus, wnuk Micha³) - 1965 rok

Choæ stan zdrowia Doktora pogarsza siê, a Obwodowa Komisja Lekarska
do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia w Poznaniu zalicza Maksymiliana Krybusa
do drugiej grupy inwalidów (orzeczenie z dn. 01.07.1966 roku), On niestrudzenie
niesie pomoc innym.
W marcu 1967 roku podj¹³ pracê w Oœrodku Zdrowia w Ksi¹¿u
lek. med. Eugeniusz B³aszczyk, pomagaj¹c M. Krybusowi leczyæ chorych.

Zdjêcie z Expressu Poznañskiego nr 83
z 1968 roku przedstawiaj¹ce odznaczenie
Dr. M. Krybusa Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
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Legitymacja odznaczenia, które otrzyma³ Dr M. Krybus
za swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ (1968 rok)

1 kwietnia 1968 roku Dr Maksymilian Krybus zosta³ odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z tej okazji otrzyma³ wiele gratulacji,
¿yczeñ, podziêkowañ od najbli¿szych, przyjació³, znajomych i wdziêcznych
pacjentów.
Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Z prawdziw¹ radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ
o zaszczytnym nadaniu Szanownemu Panu Doktorowi
przez naczelne w³adze pañstwowe Krzy¿a Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski w dowód uznania za Jego
wieloletni¹ niestrudzon¹ ofiarn¹ pracê w niesieniu
pomocy cierpi¹cym.
Z pomocy tej korzysta³a równie¿ moja rodzina
ze mn¹ w³¹cznie.
Jako jeden z licznej armii pacjentów wyleczonych
z choroby Heine`go - Medine`a dziêki natychmiastowej
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pomocy i trafnej diagnozie postawionej przez Szanownego
Pana Doktora - co w moim przypadku szczególnie lekarze
w szpitalu i w sanatorium podkreœlali - zwracam siê
z uprzejm¹ proœb¹ o przyjêcie naszych najserdeczniejszych
gratulacji wraz z tradycyjnym i treœciwym ¿yczeniem
„ad multos annos!”
Franciszek Port
Poznañ, w kwietniu 1968 r.
(w liœcie zosta³a zachowana oryginalna pisownia)

Przed domem syna Jerzego w Poznaniu
(Dr M. Krybus, syn Jerzy, synowa Janina, wnuk Micha³)
1969 rok
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W czerwcu 1969 roku stan zdrowia Doktora pogorszy³ siê. Od tego czasu
nie praktykuje.
22 stycznia 1970 roku Dr Maksymilian Krybus umiera.
Pogrzeb odby³ siê w niedzielê 25 stycznia 1970 roku. W koœciele p. w.
Wniebowziêcia N.M.P. i œw. Miko³aja Bpa o godz. 14.00 zosta³a odprawiona
¿a³obna msza œw., po czym wyruszy³ kondukt na cmentarz parafialny w Ksi¹¿u.
Na uroczystoœæ pogrzebow¹ przyby³o wielu mieszkañców Ksi¹¿a
i okolic, z odleg³ych terenów przyjechali równie¿ byli pacjenci Doktora, których
leczy³, a czêsto ratowa³ ¿ycie. Wszyscy chcieli Go po¿egnaæ; oddaæ ho³d
wspania³emu Cz³owiekowi, Doktorowi, Spo³ecznikowi - Temu, który nigdy nie
przeszed³ obojêtnie obok drugiego cz³owieka.

Po¿egnanie Dr. M. Krybusa w dniu 25 stycznia 1970 roku
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Kilka lat po œmierci Maksymiliana Krybusa, pamiêtaj¹c o zas³ugach
Doktora, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ksi¹¿u podjê³a Uchwa³ê Nr II/9/78
z dnia 29 marca 1978 r. o nadaniu nowo wytyczonej ulicy w Ksi¹¿u nazwê ulicy
Maksymiliana Krybusa.

Ksi¹¿ (1955 rok)

Doktor Maksymilian Krybus to niew¹tpliwie najwybitniejsza postaæ
przedwojennego i powojennego Ksi¹¿a, dlatego te¿ 23 listopada 2004 roku Rada
Pedagogiczna Gimnazjum w Ksi¹¿u Wlkp. podjê³a Uchwa³ê Nr 2/2004/2005 w
sprawie nadania imienia Dr. Maksymiliana Krybusa Gimnazjum w Ksi¹¿u Wlkp.
Tym samym Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorz¹d Uczniowski
wyst¹pili z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp. o podjêcie stosownej
uchwa³y.
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W dniu 13 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Ksi¹¿u Wlkp. Uchwa³¹ Nr
XXII/154/2004 nadaje Gimnazjum w Ksi¹¿u Wlkp. imiê Dr. Maksymiliana
Krybusa z dniem 4 paŸdziernika 2005 r.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, pe³na obowi¹zuj¹ca nazwa od 4 paŸdziernika
2005 roku u¿ywana przez Gimnazjum w Ksi¹¿u Wlkp. bêdzie brzmia³a:
Gimnazjum
imienia Dr. Maksymiliana Krybusa
w Ksi¹¿u Wielkopolskim
Dr Maksymilian Krybus prze¿y³ w Ksi¹¿u ponad 40 lat. Choæ nie by³
Poznaniakiem, to w³aœnie tu - na ziemi piastowskiej znalaz³ swoj¹ ma³¹ ojczyznê,
tu - zbudowa³ swój dom.
To cichy bohater, który po³o¿y³ wielkie zas³ugi dla naszego regionu,
uczyni³ wiele dobra spo³ecznego.
Dr Maksymilian Krybus to tak¿e nauczyciel, który swoj¹ prac¹
i dzia³alnoœci¹ pokaza³ jak ¿yæ. Jest autorytetem dla nas i przysz³ych pokoleñ.
By³ wielkim cz³owiekiem i takim pozostanie w naszej pamiêci na d³ugo,
bo na zawsze.
Niech ta praca bêdzie skromnym ho³dem z³o¿onym Dr. Maksymilianowi
Krybusowi za to wszystko, co zrobi³ dla Ksi¹¿a i okolic - swojej ma³ej ojczyzny,
dla nas.
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Kowanówko
Poznañ
Kórnik
Ksi¹¿ Wielkopolski
Wroc³aw

Warszawa

Przedbórz

Che³m

Lubliniec
Chorzów
Maków

D¹browa Tarn.
Tarnów
Pleœnia

Miejscowoœci zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Dr. M. Krybusa
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