Wspomnienie pośmiertne o doktorze Adamie Rybiałku
W dniu 15 czerwca 2021 roku odszedł od nas dr Adam Rybiałek, powszechnie znany i
ceniony specjalista neurolog, bardzo lubiany przez pacjentów i współpracowników, który
przez 43 lata służył swoją wiedzą i doświadczeniem mieszkańcom Kalisza i Południowej
Wielkopolski.
Dr Adam urodził się 19 listopada 1952 roku w Sieradzu, w rodzinie Mariana Rybiałka i Ireny
Rybiałek, z domu Neuman. Ojciec był stomatologiem, mama położną. Do szkoły
podstawowej i średniej uczęszczał w Sieradzu. Po zdaniu matury i egzaminów wstępnych
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza
uzyskał we wrześniu 1977 roku. Na miejsce swojej pracy zawodowej wybrał Kalisz i w lutym
1978 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Zdecydował, że
chce zostać neurologiem i po odbyciu obowiązkowego stażu podyplomowego, rozpoczął
specjalizację w tej dziedzinie. W Kaliszu nie było wówczas oddziału neurologicznego, stąd
duża liczbę staży odbywał w Poznaniu pod kierunkiem Pani Profesor Znamierowskiej.
Jednocześnie pracował najpierw jako młodszy asystent, a potniej jako starszy asystent na
oddziale internistycznym kaliskiego szpitala. Pierwszy stopień specjalizacji z neurologii
uzyskał w październiku 1983 roku. Tytuł specjalisty w tej dziedzinie zdobył w listopadzie
1987 roku. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym pracował do kwietnia 1991 roku. Po
uzyskaniu specjalizacji przyjmował w Poradni Neurologicznej, znajdującej się w strukturach
Wojewódzkiej Przychodni Internistycznej. W początkowych latach 90-tych, w związku z
reorganizacjami w Służbie Zdrowia, dr Adam zakończył pracę w przyszpitalnej poradni
neurologicznej i rozpoczął pracę w lecznictwie ambulatoryjnym – w Poradni Neurologicznej
przy ulicy Lipowej. Należy tu zaznaczyć, że gdy dr Adam rozpoczynał specjalizację w
neurologii i pracę jako specjalista neurolog, nie było żadnych możliwości wykonywania tak
ważnych badań w neurologii jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Diagnoza
musiała być postawiona na podstawie wywiadu i badania neurologicznego. Dr Adam od
samego początku z zaangażowaniem zdobywał wiedzę i umiejętności w zakresie
neurologicznego wywiadu i badania podmiotowego. To później bardzo procentowało w
stawianiu trafnych diagnoz i wdrażaniu potrzebnego leczenia. Jednocześnie prowadził też
praktykę prywatną. Mimo braku kontaktu ze szpitalem nadal bardzo intensywnie rozwijał
swoją wiedzę neurologiczną i umiejętności praktyczne potrzebne w tej specjalności i nie
pozostawał w tyle za najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. W 2000 roku
jednoosobowo

stworzył

Niepubliczny

Neurologiczno-Psychiatryczny

Zakład

Opieki
1

Zdrowotnej przy ulicy Obozowej w którym, dzięki jego staraniom. powstały gabinety
elektroencefalograficzny,

elektromiograficzny (jedyny w Kaliszu), psychiatryczny i

psychologiczny. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nieprzerwanie pracował do ostatnich
miesięcy swojego życia. Przez swoich pacjentów i ich rodziny był zawsze bardzo lubiany i
szanowany, i to zarówno za bardzo szeroką wiedzę neurologiczną i wieloletnie doświadczenie
zawodowe, jak i za bardzo życzliwe i serdeczne podejście do chorego. Zresztą dr Adam był
bardzo pogodnym i życzliwym człowiekiem i zawsze i bez wyjątku pomagał każdemu, gdy
tylko zaistniała taka potrzeba. Bardzo lubili Go też jego współpracownicy, ale jednocześnie
miał u nich bardzo duże uznanie i jako szef i jako fachowiec. Kilkakrotnie spotykałem z
doktorem Adamem, mogę powiedzieć z Adamem bo byliśmy na ty, w czasie odbywania
zamiejscowych staży specjalizacyjnych. Mimo odległych od siebie specjalizacji, zawsze
świetnie się nam rozmawiało i to zarówno na tematy medyczne jak i nie medyczne.
Dr Adam był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Jego wybranką była Felicja
Kędzierska, lekarz internista. Z ich związku urodziła się córka Małgorzata. Nie poszła w
ślady rodziców - została prawnikiem. Państwo Rybiałek doczekali się dwójki wnucząt

Drogi doktorze Adamie!
Żegnam Cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w imieniu
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu koleżanek i kolegów
lekarzy Ziemi Kaliskiej. Odszedł od nich dobry, życzliwy i bardzo lubiany kolega.
Drogi doktorze, nie da się zliczyć, ilu pacjentom przywróciłeś zdrowie i ilu uratowałeś życie.
W sercach tych pacjentów pozostanie pamięć i głęboka wdzięczność.
Drogi Adamie, wierzymy, że za całe dobro jakie przez te wiele lat codziennej, wytrwałej i,
zawsze z zaangażowaniem wykonywanej pracy, niejednokrotnie pomimo zmęczenia i braku
czasu oraz za miłość jaką dałeś swojej rodzinie dobry Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

Słowa wygłoszone przez Prezesa KTL dra Piotra Sudę, na mszy św. żałobnej w dniu 18
czerwca 2021 r. w kościele pw. Św. Gotarda w Kaliszu (ul.Kordeckiego 3)
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