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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
29 grudnia 2020 roku minie 200 lat od czasu, kiedy na świat przyszedł  
Tytus Chałubiński – późniejszy profesor, wielki klinicysta, twórca warszawskiej 
szkoły filozoficzno-lekarskiej, nauczyciel, związany z akademicką medycyną 
Stolicy przez wiele lat niezwykle aktywnej działalności. 

„Najznakomitszy, najszlachetniejszy przedstawiciel polskich lekarzy.  
Byli, są i będą między nimi głośni, uczeni, wielostronni, filantropowie, oby-
watele, ale takiego, który łączyłby w sobie wszystkie zalety, który stanowiłby 
urzeczywistnienie ideału lekarza-obywatela, nie było przed nim i nieprędko 
zjawi się po nim” – tak o Bohaterze Wystawy „Pomiędzy Warszawą a Zako-
panem. Legenda Tytusa Chałubińskiego”, zorganizowanej przez Muzeum 
Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pisał po jego 
śmierci w 1889 roku Bolesław Prus w „Kurierze Codziennym”. Nieodłączny 
towarzysz w czasach zakopiańskich Sabała wszem i wobec opowiadał, że „pro-
fesor Chałubiński to nie ziemski człek: nogami to on tu, ale serce jego w niebie”.

Jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jestem dumny, 
że taka Postać tworzyła naszą Uczelnię. Duch Tytusa Chałubińskiego jest 
w Uniwersytecie stale obecny. Postaciom najbardziej zasłużonym dla Uczelni 
przyznawany jest Medal  im. dra Tytusa Chałubińskiego. Szpital Kliniczny Dzie-
ciątka Jezus z Collegium Anatomicum mieści się na ulicy noszącej od 1917 roku 
miano właśnie Tytusa Chałubińskiego. To w tej lecznicy profesor pracował  
od roku 1857, kiedy objął Katedrę Chorób Wewnętrznych na Cesarsko- 
-Królewskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, następnie od 1859 powołany 
został na Katedrę Terapii Szczegółowej, a rok później wszedł do Senatu Aka-
demii. W październiku 1860 r. wygłosił wykład inauguracyjny w nowo otwartej 
Klinice Terapeutycznej. Po zrusyfikowaniu Uniwersytetu po Powstaniu Stycz-
niowym, w 1871 roku został usunięty z katedry. Profesor medycynę uważał  
za sztukę, ale sztukę opartą na naukowych podstawach. Elementem szkoły  
Chałubińskiego było współczucie choremu i zjednanie sobie jego zaufania. 
Traktując chorobę jako chore życie, widziano w każdym chorym człowieka, ota-
czano go wyraźnym współczuciem, pozwalano uskarżać się choremu „do woli”. 
Uczył przyszłych adeptów sztuki lekarskiej, że relacja lekarza i pacjenta musi  
być szczera i bezpośrednia. Te ideały są wciąż aktualne i warto je również dzisiaj 
przekazywać kolejnym pokoleniom medyków. 

Serdecznie gratuluję Muzeum Historii Medycyny WUM, pod kierownictwem  
Dyrektora dr. n. hum. Adama Tyszkiewicza zorganizowania inspirującej 
Wystawy, która jeszcze mocniej przybliży zarówno społeczności akademickiej 
naszego Uniwersytetu, jak i szerokiej publiczności Postać niezwykłego Profe-
sora Tytusa Chałubińskiego. Ekspozycja będzie z pewnością popularyzowała 
wiedzę o tym wspaniałym Medyku, który zrobił tak wiele dla tej Uczelni, ale też 
dla medycyny polskiej w niezwykle trudnym dla historii Polski i naszego narodu 
wieku XIX. 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Professor Mirosław Wielgoś, MD

rektor
warszawskiego uniwersytetu

medycznego

rector 
of the medical university 

of warsaw



Foreword
Ladies and Gentlemen,
29 December 2020 will mark the 200th anniversary of the birth of Tytus Chałubiński – who later 
became a professor, an excellent clinician, founder of the Warsaw School of Philosophy and Medi- 
cine, a teacher, someone who played an extraordinarily active role in academic medicine in the 
capital city for many years.

‘The most outstanding and noble representative of Polish physicians. Among their ranks there 
have been, continue to be, and will be those who are well-known, highly educated, multi-talented 
and widely skilled, philanthropists and citizens, but there has never before been one individual 
who combines all of these qualities and is the epitome of the perfect doctor-citizen; nor will there 
be one in the near future’ – this was how, shortly after the doctor’s death in 1889, Bolesław Prus 
— in Kurier Codzienny (The Daily Courier) — described the protagonist of the exhibition organized 
by the Museum of the History of Medicine of the Medical University of Warsaw, entitled: Between 
Warsaw and Zakopane. The Legend of Tytus Chałubiński (Pol: Pomiędzy Warszawą a Zakopanem. 
Legenda Tytusa Chałubińskiego). Sabała, an inseparable companion of the doctor’s throughout his 
times in Zakopane, announced to all far and wide that ‘Professor Chałubiński is no ordinary mor-
tal. His feet are firmly on the ground, but his heart is in heaven.’

As rector of the Medical University of Warsaw, I take pride that such an important person 
played a part in creating our University. The spirit of Tytus Chałubiński is ever present here. Those 
who have shown themselves most deserving are awarded the Dr Tytus Chałubiński Medal for 
their services to the University. The Child Jesus Clinical Hospital with the Collegium Anatom- 
icum are located on a street which has borne his name since 1917. It was in this clinic that the 
professor worked from 1857, when he was appointed head of the Department of Internal Medicine 
at the Imperial-Royal Academy of Medicine and Surgery; then from 1859 he was appointed head 
of the Department of Specific Therapy, and a year later he became a member of the Academy’s 
Senate. In October 1860 he gave the inaugural lecture at the newly-opened Therapy Clinic. After 
the University’s russification following the January Uprising, he was dismissed from his post in 
the department in 1871. Chałubiński considered medicine to be an art, but one based on scientific 
principle. A key element of Chałubiński’s training was to have empathy for the sick person and 
to win his trust. By considering illness to be a life that is sick, he perceived the human being in 
every sick person and surrounded them with genuine compassion, allowing them to complain 
about their illness as much as they wanted. He taught his medical students, who were about to be 
skilled in the art of medicine, that the relationship between the doctor and patient must always be 
honest and direct. These ideals are still valid today and worth passing on to the next generation 
of medical practitioners.

I extend my warmest congratulations to the Museum of the History of Medicine at the Med-
ical University of Warsaw, under the directorship of Dr Adam Tyszkiewicz, for organizing such  
an inspiring exhibition that will bring both the academic community of our University and the 
general public even closer to the exceptional figure of Professor Tytus Chałubiński. The exhibition 
will certainly popularize knowledge about this wonderful medic who did so much for this Univer-
sity and also for Polish medicine in what was an unusually difficult period in the history of Poland 
and the Polish nation in the 19th century.



Bohaterami legend byli zazwyczaj wojownicy, święci, postaci 
nieprzeciętne. Opowieści obecne w historii ludowej, począt-
kowo przekazywane ustnie , były modyfikowane i niekiedy 
trudno dotrzeć do ich źródła. Kojarzą się raczej z metaforą 
niż faktem.

Ponad wiek temu żył pewien dobry doktor, który uratował 
lud górski od zarazy i nędzy. Swoją dobrocią obejmował  
też biedotę wielkiego miasta, a jedno miejsce jego działania 
było oddalone od drugiego o wiele kilometrów. Przemierzał 
Europę, odwiedzał najlepsze szpitale, pobierał nauki na uni- 
wersytetach, odkrywał górskie tajemnice, a ludzi leczył  
za darmo. Być może za jakiś czas, przyszłe pokolenia będą 
przekazywały taką historię życia Tytusa Chałubińskiego.

Pochodzący z Radomia młodzieniec trafił na Akade- 
mię Medyko-Chirurgiczną w Wilnie, w czasie, kiedy hi- 
storia pisała dla Polski czarny scenariusz. Studia medyczne, 
początkowo wybrane bez entuzjazmu, dały mu wie-
dzę i ukierunkowały na działania, dzięki którym stał się 
żywą legendą Warszawy i Zakopanego, ich wybawicielem 
i ratunkiem.  Studiując równocześnie medycynę i botanikę, 
najpierw w Würzburgu, a później w Dorpacie, wytyczał 
ścieżki swojego dorosłego życia – lekarzem stał się z zawodu, 
botanikiem z pasji. 

Współcześni mu podkreślali jego niesamowitą intuicję 
i wielkie serce do każdego pacjenta, którego otaczał opieką. 
Zaangażowanie w pomoc innym widać w treści jego listów, 
które bardzo często są diagnozami i formą recept, sta-
rającymi się zgłębić cudzy problem i znaleźć dla niego 
rozwiązanie. Nie pozostawił po sobie przełomowych odkryć, 

Legendary heroes were usually warriors, saints, and out-
standing figures. The tales which appear in folklore, were at 
first passed down by word of mouth; they were modified and 
sometimes it is difficult to trace them back to their source. 
They are associated more with metaphor than with fact.

Over a century ago, there lived a certain fine doctor who 
saved the mountain people from a contagious epidemic and 
poverty. He also embraced the impoverished folk of the big 
city with his kindness and the two places of his activity were 
far removed from one another. He travelled around Europe, 
visited the best hospitals, studied at universities, un- 
covered the secrets of the mountains, and healed people free 
of charge. Perhaps given time, this is how future generations 
will relate the story of Tytus Chałubiński’s life.

The young man, who came from Radom, attended the Acad-
emy of Medicine and Surgery in Vilnius at a time when 
Polish historical events painted a bleak picture. His medical 
studies, which he initially chose without any real enthu-
siasm, provided him with knowledge and directed him to 
activities which led to him being seen as a living legend 
in both Warsaw and Zakopane; he was their saviour and 
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Tytus Chałubiński, fot. M. Dutkiewicz

Tytus Chałubiński, photo M. Dutkiewicz



wielu prac naukowych czy „milowych kroków” w dziedzinie 
medycyny. Jednak we wszystkich wspomnieniach o Tytu- 
sie Chałubińskim powraca temat jego wielkiego poświęcenia 
sprawie i energii, z jaką działał. To mogło sprawić, że zaczęła 
narastać wokół niego legenda lekarza od przypadków bez-
nadziejnych, nieustraszonego taternika i patrona rozwoju 
góralszczyzny. Zweryfikowanie prawdy o jego osiągnięciach 
nie jest chyba tak istotne, jak przybliżenie życiorysu i zainte-
resowań. Niepodważalnym faktem jest to, że był przykładem 
dążenia do ideału dziewiętnastowiecznego medyka, cechu-
jącego się społeczną wrażliwością, tytaniczną pracą i głodem 
wiedzy o świecie wykraczającej poza zawodowe obszary. 
Dążenia te były dostrzegane także przez jego studentów. 

Związany z Cesarsko-Królewską Akademią Medyko-
-Chirurgiczną w Warszawie, a później Szkołą Główną 
Warszawską, cieszył się popularnością wśród młodych 
adeptów sztuki lekarskiej, którzy cenili jego świetnie przy-
gotowane wykłady. Echem tego były sugestie w II połowie 
XX w. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie jego 
imienia. Plan nie został zrealizowany, ale Tytusa Chałubiń-
skiego upamiętniono w świecie akademickim w inny sposób 

– Warszawski Uniwersytet Medyczny przyznaje Medal  
im. Dr Tytusa Chałubińskiego osobom i instytucjom zasłużo-
nym w działalności medycznej i dydaktycznej.

Kinga Warszawska
Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

helper. By studying medicine and botany concurrently, first 
in Würzburg and later in Dorpat (now Tartu, Estonia), he 
marked out the paths of his adult life – becoming a doctor by 
profession, a botanist by his passion.

His contemporaries emphasized his remarkable intuition 
and big heart towards every patient he cared for. His total 
commitment to helping others can be seen in the content of 
his letters, which are very often diagnoses and prescriptions, 
in which he tries to gain a deeper insight into another per-
son’s problems and find a solution for them. He did not leave 
behind any ground-breaking discoveries, large numbers 
of scientific papers or ‘milestones’ in the field of medicine, 
however, all the memoires about Tytus Chałubiński return 
to the subject of his great dedication to the cause and to 
his great energy. This may have been the reason why the le- 
gend arose of a doctor treating hopeless cases, of a fearless 
mountain climber in the Tatra mountains and a patron who 
supported the development of the highlands and everything 
connected to them. Verifying his achievements is probably 
not as important as taking a closer look at his biography and 
interests. An indisputable fact is that he was a fine example 
of someone in pursuit of the ideal of a 19th-century phys- 
ician, whose distinguishing feature was his social sensitivity, 
titanic work and a hunger for knowledge of the world that 
went far beyond his professional fields. These aspirations 
were also perceived by his students.

Connected to the Imperial-Royal Academy of Medicine 
and Surgery in Warsaw, and later the Main School in War-
saw, he was popular among young medical students who 
appreciated his well-prepared lectures. This was reflected in 
the suggestions put forward in the second half of the 20th 
century to name the Medical Academy in Warsaw after 
him. This plan did not come to fruition, however Tytus 
Chałubiński was commemorated in a different way in the 
academic world: the Dr Tytus Chałubiński Medal is awarded 
by the Medical University of Warsaw to people and insti-
tutions who have distinguished themselves in medical and 
didactic activities.

Kinga Warszawska
Museum of the History of Medicine
of the Medical University of Warsaw
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przyznawany przez Warszawski Uniwersytet 
Medyczny

The new Tytus Chałubiński Medal awarded 
by Medical University of Warsaw



Jestem praprawnukiem Tytusa Chałubińskiego, po Jego 
córce Jadwidze, z męża Surzyckiej, wnuczce Annie z Surzy-
ckich Jurakowskiej i prawnuczce Marii z Jurakowskich 
Skowronowej. Od najwcześniejszego dzieciństwa, dzięki 
opowieściom mojej mamy, babci i innych członków rodziny, 
anegdotom, dykteryjkom, rzeczywistym wspomnieniom 
o naszych przodkach, przenosiłem się wyobraźnią w dawne 
lata. Dziś te osoby stale żyją w moich wspomnieniach i mojej 
pamięci, a ja przekazuję zasłyszane opowieści z pokolenia  
na pokolenie.

Mój przodek, Tytus Aureliusz Chałubiński, jawi mi się jako 
osoba nietuzinkowa „od pierwszego o nim słowa”, za sprawą 
imion, które rodzą ciekawość, skłaniają do stawiania pytań 
i poszukiwania odpowiedzi. Stąd moje zainteresowanie 
prapradziadkiem, chęć poznawania jego życia i dokonań. 
Mnie osobiście skłania to także do zainteresowania się oso-
bami z jego otoczenia, do badania relacji z nimi, koligacji 
i spuścizny.

Nie jestem lekarzem, jak niektórzy członkowie naszej 
rodziny, aczkolwiek jako architekt krajobrazu także 
kultywuję pasje i zainteresowania prapradziadka, podzie-
lając jego fascynację przyrodą i jej naturalnymi prawami. 
26-letni doktor medycyny Tytus Chałubiński poświecił 
niemal 3 lata na przetłumaczenie z języka francuskiego 
na polski doniosłego dzieła profesora Adriana de Jussieu 
pt. Wykład początków Botaniki. Tekst, ogłoszony drukiem 
w 1849 roku, bardzo dokładnie przedstawia zjawiska przy-
rodnicze oraz rządzące nimi prawa. Być może z analizy 
opisywanych zjawisk i zdarzeń zrodziło się obrane przez 
Tytusa Chałubińskiego motto życiowe: „Prawdą i Pracą”. 
Prawda – jako prawo naturalne jest niepodważalna, gdyż  

„przyrody i natury nie da się oszukać”; Praca – bo jej wykona-
nie daje efekty we wszystkich aspektach życia.

I am Tytus Chałubiński’s great-great-grandson. My mother, 
Maria Skowron (née Jurakowska), was his great grand-
daughter. Her mother, (i.e. my maternal grandmother), Anna 
Jurakowska, (née Surzycka), was his grand-daughter, and her 
mother was his daughter, Jadwiga.

From my earliest childhood, thanks to the stories I heard 
from my mother, grandmother and other members of the 
family, as well as anecdotes, yarns, and genuine recollections 
about our ancestors, I was able to let my imagination take 
flight back to the days of old. Today, these people remain 
constantly alive in my mind and in my memories, and I pass 
these stories on from generation to generation.

My ancestor, Tytus Aureliusz Chałubiński, right from when 
I first heard about him, seems to me to have been someone 
who was a bit out of the ordinary; his very name arouses 
curiosity, and makes us want to ask questions and search for 
answers. This is why I was so interested in him as a person, 
and why I wanted to learn more about his life and find out 
who he was and what he did. Personally, it also brings me to 
take an interest in the people in his circle, to study his rela-
tionships with them, and his kinship with them.

I am not a doctor, like some members of my family, how-
ever, as a landscape architect, I also cultivate my great 
great-grandfather’s passions and interests, sharing his fascin- 
ation with nature and the natural world and its laws. The 
26-year-old doctor of medicine, Tytus Chałubiński, devoted 
almost three years to translating into Polish an important 
work by the French Professor Adrian de Jussieu entitled 
Cours élémentaire de botanique. The text, published in 1849, 
very accurately presents natural phenomena and the laws 
that govern them. Perhaps an analysis of the phenomena 
and events described resulted in Tytus Chałubiński’s chosen 
motto: ‘By Truth and Work’.

Wspomnienie  
o dr. Tytusie Chałubińskim
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Wspomnienie  
o dr. Tytusie Chałubińskim

Poznanie faktów z życia osób, które stanowiły krąg przy-
jaciół mojego prapradziadka czy jego bliskich, ma wpływ  
na moje postrzeganie świata. Czuję z nimi więź, mam świado-
mość łączności przez pokolenia, przenoszę swoje pozytywne 
myśli i tak jak Tytus chcę przeżywać różne emocje w miej-
scach, gdzie on też był szczęśliwy. Tego samego życzę moim 
potomkom. Interesuję się miastami, z którymi był związany, 
jak: Radom – miejsce jego urodzenia; Wilno i Dorpat (obec-
nie Tartu w Estonii), gdzie studiował; Würzburg, gdzie studia 
ukończył; Warszawa – tam w 1846 roku rozpoczął praktykę 
lekarską, żył, mieszkał, założył rodzinę, był wykładowcą 
Szkoły Głównej; Ciechocinek, w którym  odwiedzał siostrę 
i został inicjatorem „Parku przy tężniach”; Drezno – gdzie  
studiował dzieła sztuki w galeriach; Weimar – miejsce 
spotkania z przyjacielem ze studiów czy Zakopane – gdzie 
zmarł, został pochowany, a rodzina do dziś pozostaje w posia-
daniu zakupionej przez niego nieruchomości. Te oraz wiele 
innych miejsc na mapie są mi dzięki niemu bliskie. 

Podobnie jak wybitne postacie, z którymi utrzymy-
wał kontakty; osobistości, które zapisały się w pamięci 

‘Truth’ – as a natural law, is indisputable, because the nat- 
ural world and nature cannot be deceived; ‘Work’ – because 
working is beneficial in all aspects of life.

Learning about the details of my great-great-grandfather’s 
life, about his friends and those close to him  has had an 
impact on various aspects of my life. I feel I have a bond with 
them, I am aware of a connection down the generations, 
I transpose my positive thoughts and like Tytus I would 
like to experience various emotions in the places where he 
too was happy. I wish the same for my descendants. I am 
interested in the towns with which he was connected, such 
as: Radom – the town of his birth; Vilnius and Dorpat (now 
Tartu in Estonia) – where he studied; Würzburg, where he 
completed his studies; Warsaw – where in 1846 he began 
practising medicine, where he lived, started a family, was 
a lecturer at the Main School: Ciechocinek – where he visited 
his sister and became the founder of the ‘Park next to the 
graduation towers’; Dresden where he studied works of art 
in  the galleries; Weimar – where he met friends from his stu-
dent days, and Zakopane, where he died, is buried and where 

Tytus Chałubiński z drugą żoną,  
Anną z Kozłowskich, 1852 r.

Tytus Chałubiński with his second wife, 
Anna née Kozłowska, 1852

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem, AF8666MT-IV-0010
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potomnych, jak: Helena Modrzejewska, Róża Raczyńska, Ignacy Jan Paderewski,  
Józef Ignacy Kraszewski, Aleksander Świętochowski, Leopold Kronenberg, 
Aleksander Wielopolski, Józef Mianowski, Henryk Sienkiewicz, Bolesław 
Prus, Kazimierz Krzywicki, ksiądz Józef Stolarczyk, Jan Krzeptowski-Sabała,  
Stanisław Witkiewicz, Wojciech Kossak, Ludwik i Jakub Natansonowie i wiele, 
wiele innych, stały się mi bliskie poprzez fakt, że byli przyjaciółmi i często pacjen-
tami mojego przodka. Wielu z nich w swoich wspomnieniach opisało różne 
niezwykłe sytuacje i radosne momenty, wynikające ze znajomości z doktorem 
Chałubińskim.

Ostatnio pamięć o prapradziadku spięła się klamrą z naszą rodzinną podróżą  
do Brukseli. Byłem tam pierwszy raz, ale poczułem się bardzo swojsko, widząc 
przy Rue du Marche Aux Herbes pomnik byłego burmistrza Brukseli – odlew 
postaci z psem, siedzących przy fontannie. Pan Charles Buls wraz z prezydentem 
Izby Deputowanych, Panem Augustem Couvreur, odwiedzili Zakopane w 1882 
roku. Odbyli wycieczki w Tatry, które zorganizował dla nich i poprowadził dok-
tor Tytus Chałubiński. Siedziałem i głaskałem psa, czując się tak, jakby zatrzymał  
się czas. Zatrzymujmy czas – pamiętajmy! Pokolenia Pokoleniom!.

Andrzej Skowron
mgr inż. architekt krajobrazu
praprawnuk dr. Tytusa Chałubińskiego

Ludwik Chałubiński, syn Tytusa i Anny

Ludwik Chałubiński, son of Tytus and Anna

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem, AF8666MT-IV-0010

to this day his family owns the properties he bought. These, like many other 
places on the map, are dear to me because of him.

Likewise with the eminent figures with whom he kept in touch; personal-
ities who will be remembered by posterity, such as: Helena Modrzejewska, 
Róża Raczyńska, Jan Ignacy Paderewski, Józef Ignacy Kraszewski, Aleksander 
Świętochowski, Leopold Kronenberg, Aleksander Wielopolski, Józef Mianowski, 
Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Kazimierz Krzywicki, the Reverend 
Józef Stolarczyk, Jan Krzeptowski-Sabała, Stanisław Witkiewicz, Wojciech  
Kossak, Ludwik and Jakub Natanson and many, many others. They are close 
to me because they were friends and often patients of my ancestor. In their 
memoires, many of them have described various unusual incidents from their 
lives together, and many joyous moments due to their acquaintance with  
Dr Chałubinski.

Recently the memory of my great-great-grandfather blended nicely into our 
family trip to Brussels. I was there for the first time, but I felt very much at 
home when I saw a statue of the former mayor of Brussels on the Place Agora-
plein, close to the Grand Place – a statue of Buls seated beside a fountain with 
his dog. Charles Buls, together with August Couvreur, President of the House 
of Representatives, visited Zakopane in 1882. They went on excursions in the 
Tatras which were organized and led by my great-great-grandfather Dr Tytus 
Chałubiński. I sat and stroked the dog, feeling as if time had come to a standstill. 
Let us hold back time – and let us remember!  From generation to generation.

Andrzej Skowron
Landscape architect, MSc.
great-great-grandson of Dr Tytus Chałubiński

Willa w Zakopanem, którą wybudował 
dla Chałubińskiego jego przyjaciel, góral 
Wojciech Roj. Dziś już nieistniejąca

Villa in Zakopane, built for Chałubiński 
by his highlander friend, Wojciech Roj. 
The building is no longer in existence

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem, AR NO 1100 11

10



11

Jadwiga Chałubińska, córka Tytusa i Anny

Jadwiga Chałubińska, daughter of Tytus and Anna

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem, AR_NO_1100_08

Antonina z Wilde’ów, primo voto 
Krzywicka, była młodzieńczą 
miłością i trzecią żoną  
Tytusa Chałubińskiego

Antonina née Wilde was the 
childhood sweetheart and third  
wife of Tytus Chałubiński

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem,  
AR_NO_1100_07

Kamienica przy ulicy Mokotowskiej 8 (obecnie 48), w której Chałubiński 
mieszkał wraz z rodziną. Wcześniej należała do Ignacego Kraszewskiego

Tenement house at 8 Mokotowska Street (now number 48), in which 
Chałubiński lived with his family. It had earlier belonged to Ignacy Kraszewski

Tygodnik Ilustrowany 1879, seria 3, tom 8, nr 198

11



Tytus Chałubiński to jedna z „legendowych” postaci 
Zakopanego. Od 1852 roku zaczął odwiedzać Tatry – począt-
kowo nieregularnie, a od 1873 już corocznie. W 1879 roku 
rozpoczął budowę własnego domu w Zakopanem, w któ-
rym od 1887 roku mieszkał na stałe. Niestety dom nie 
przetrwał do naszych czasów, spłonął w 1945 roku, natomiast  
do dziś zachowała się willa „Jadwiniówka”, którą zbudował 
nieopodal swojego domu dla córki Jadwigi. Był gorącym 
propagatorem i orędownikiem Tatr, Zakopanego oraz 
badań tatrzańskiej przyrody i kultury góralskiej. Wiele 
chodził po Tatrach zarówno sam, jak i organizując, czasami 
wielodniowe, wycieczki. W trakcie tych wypraw zdarzyło  
mu się wyznaczyć nowe drogi, między innymi w 1880 roku 
na Lodowy Szczyt. Jego zainteresowania w dużej mierze 

Tytus Chałubiński is one of Zakopane’s ‘legendary’ figures. 
He began visiting the Tatra mountains in 1852 – at first 
just from time to time, and from 1873 he would come every 
year. In 1879 he began building his own house in Zakopane, 
where he lived permanently from 1887. Unfortunately, the 
house burned down in 1945 and is no longer in existence. 
The ‘Jadwiniówka’ villa, which he built for his daughter 
Jadwiga close to his own house, has however survived to 
this day. He was an ardent propagator and advocate of the 
Tatra mountains, Zakopane and studies of nature in the 
region and of the highlander culture. He trekked through 
the Tatra mountains alone and he also organized excursions 
which sometimes lasted for several days. During these expe-
ditions, he sometimes marked out new trails, including the 
one to the Lodowy Szczyt (Ice Peak) in 1880. His interests 
significantly contributed to the development of scientific 
research in the Tatras. In 1873 he became well-known in 
Zakopane as a doctor and social worker, when he helped 
suppress the cholera epidemic in Podhale. He devoted 
a great deal of his own time and money to it. He discovered 
and promulgated the benefits of Zakopane as a health resort 
and became a pioneer of the climatic treatment of pulmo-
nary tuberculosis in Poland. In 1873, before the outbreak of 
the cholera epidemic, he managed to erect an iron cross on 
Mount Gubałówka – the cross was cast in the ironworks in 
Kuźnice. In the same year he was also one of the founders  
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of the Tatra Society. After he came to live in Zakopane, 
he actively participated in the local life, ensuring the 
development of the village and improving the living con-
ditions of the inhabitants. On his initiative, Zakopane 
obtained the status of a health resort. He co-founded the 
School of Woodcarving (later the Wood Industry School) 
and also contributed to the establishment of the Lace- 
Making School. He set up a loan fund for highlanders and 
worked hard to raise the level of agriculture. Each year he 
brought clover to Zakopane, which he distributed among 
the highlanders. This plant, which had previously been 
unknown to the highlanders, is highly valued as a forage 
legume, with low soil requirements. As a co-conceiver and 
benefactor of the architectural design, he contributed to the 
construction of the new Holy Family Church in Krupówki. 
Thanks to its patron, the Tatra Museum has an invaluable 
collection of Tatra mosses and seed plants, as well as sam-
ples of Tatra rocks.

On 4 November 1889, Tytus Chałubiński died in Zakopane 
and is buried in the local Pęksowy Brzyzek cemetery for 
distinguished people. His life-long motto was ‘By Work and 
Truth’, which he had written a few months earlier, in July of 
that same year, at the beginning of the Visitors’ Book of the 
Tatra Museum which is named after him.

Włodzimierz Cichocki and Marcin Warchałowski
The Dr. Tytus Chałubiński Tatra Museum in Zakopane

przyczyniły się do rozwoju badań naukowych w Tatrach. 
W 1873 roku dał się poznać w Zakopanem jako lekarz i spo-
łecznik, gdy pomógł stłumić epidemię cholery na Podhalu. 
Poświęcił temu wiele czasu i własnych pieniędzy. Odkrył 
i rozpropagował zalety uzdrowiskowego Zakopanego  
oraz stał się pionierem klimatycznego leczenia gruźlicy 
płuc w Polsce. W 1873 roku przed wybuchem epidemii zdo-
łał postawić na Gubałówce żelazny krzyż odlany w hucie 
w Kuźnicach. W tym samym roku znalazł się również w gro-
nie założycieli Towarzystwa Tatrzańskiego. Po zamieszkaniu 
w Zakopanem bardzo aktywnie włączył się w jego życie, 
dbając o rozwój wsi i polepszenie sytuacji mieszkańców. 
Między innymi z jego inicjatywy Zakopane uzyskało status 
stacji klimatycznej. Współtworzył Szkołę Snycerską (póź-
niejszą Szkołę Przemysłu Drzewnego), a także przyczynił  
się do powstania Szkoły Koronkarskiej. Założył kasę pożycz-
kową dla górali i zabiegał o podniesienie poziomu rolnictwa. 
Przywoził do Zakopanego koniczynę, którą rokrocznie roz-
dawał góralom. Roślina ta nieznana dotychczas góralom, 
ceniona jest za jej wysoką wartość paszową, przy małych 
wymaganiach glebowych. Jako współpomysłodawca 
oraz fundator projektu architektonicznego miał wkład 
w budowę nowego Kościoła Świętej Rodziny na Krupów-
kach. Muzeum Tatrzańskie zawdzięcza swemu patronowi 
bezcenną kolekcję tatrzańskich mchów i roślin nasiennych 
oraz próbki tatrzańskich skał.

Dnia 4 listopada 1889 roku Tytus Chałubiński umarł w Zako-
panem i został pochowany na miejscowym cmentarzu  
dla zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Przez całe życie 
przyświecała mu dewiza „Pracą i prawdą”, którą wpisał kilka 
miesięcy wcześniej, w lipcu tego samego roku na początku 
Księgi wizyt Muzeum Tatrzańskiego nazwanego jego  
imieniem.

Włodzimierz Cichocki i Marcin Warchałowski
Muzeum Tatrzańskie 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Pierwsza siedziba Muzeum Tatrzańskiego  
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 1908 rok

The first seat of the Dr Tytus Chałubiński  
Tatra Museum in Zakopane, 1908

Polona, sygn. DŻS XII 8b/p.27/17

Potwierdzenie przekazania funduszy przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego 
na ukończenie budynku obecnej siedziby Muzeum Tatrzańskiego

Confirmation of the transfer of funds by Jan Gwalbert Pawlikowski to 
complete the building of the Tatra Museum’s current headquarters

Polona, sygn. BJ Rkp. 11292 IV
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Budynek Uniwersytetu 
w Dorpacie (dzisiaj Tartu  
w Estonii)

University building in Dorpat 
(now Tartu in Estonia)

Muzeum Uniwersytetu w Tartu,  
KMM GR4725

Tytus Chałubiński, Grimmieae tatrenses. Ex autopsia 
descripsit et adumbravit, Warszawa 1882 

Tytus Chałubiński, Grimmieae tatrenses. Ex autopsia 
descripsit et adumbravit, Warsaw 1882

Muzeum Historii Medycyny WUM, MHMWUM/3527

Panorama Wilna z Góry Bouffałowej

View of Vilnius from the Taurus 
Mountain (also known as Devil’s Hill)

Polona, sygn. G.889/Sz
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Rektor Szkoły Głównej, Józef Mianowski i profesorowie wszystkich jej wydziałów 

Józef Mianowski, rector of Warsaw’s Main School with professors of all the faculties

Biesiada Literacka, 1903, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, sygn. P.1041

Jedyna praca literacka  
Tytusa Chałubińskiego relacjonuje 
jego „wycieczki bez programu”

Tytus Chałubiński’s only work of 
literature describes his excursions 
‘without an itinerary’

Tytus Chałubiński, Sześć dni w Tatrach. 
Wycieczka bez programu,  
Krakow 1921. Polona, sygn. 336.969

Tytus Chałubiński,  
fot. Jan Mieczkowski

Tytus Chałubiński,  
photo Jan Mieczkowski
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Tytus Chałubiński 
z przewodnikami 
tatrzańskimi

Tytus Chałubiński with 
Tatra guides

Muzeum Tatrzańskie  
im. Dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem

Projekty pomnika Tytusa Chałubińskiego  
w pracowni rzeźbiarza Jana Nalborczyka

Designs for the statue of Tytus Chałubiński  
in the studio of the sculptor Jan Nalborczyk

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem, AFN 515 II

Tytus Chałubiński,  
Bluszcz, nr 46 XI 1889

Tytus Chałubiński,  
Bluszcz, no 46 XI 1889
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Panorama Warszawy, Adolf Kozarski  
i Konrad Brandel, 1875.

Panorama of Warsaw, Adolf Kozarski  
and Konrad Brandel, 1875.

Polona, sygn. G.28519



Nie ulega wątpliwości, że to właśnie mchy – rośliny najczęś-
ciej nieprzekraczające kilku centymetrów wysokości – były 
największą pasją Tytusa Chałubińskiego. Pasją, którą zaczął 
w pełni realizować w drugiej połowie życia (pierwsze okazy 
z Tatr zebrał w wieku 55 lat). Dlaczego tak późno? Wcześniej 
pochłaniały go sprawy rodzinne i zawodowe, nie zostawia-
jąc czasu na realizację głęboko skrytych pragnień. Botanika 
pociągała Chałubińskiego od młodości. W dodatku nosił 
w sobie przekonanie, że „obowiązkiem każdego jest znać 
płody swej ziemi i dać je poznać drugim”. Dzięki takiej moty-
wacji podjął się bardzo trudnej i mozolnej pracy naukowej, 
poświęcając się jej bez reszty.

Jego celem było poznanie wszystkich występujących 
w Tatrach gatunków mchów. Jest to podstawowe zada-
nie, które stawiają sobie badacze w początkach eksploracji 
naukowej danego obszaru. Chałubiński wywiązał się z tego 
zadania znakomicie. Wyróżnił w Tatrach 422 gatunki mchów 
(365 zebrał sam), w tym 59 po raz pierwszy w historii badań 
tego terenu. Obecnie szacuje się liczbę mchów Tatr na 450-
500 gatunków, a więc Chałubiński ustalił niemal kompletną 
ich listą. Warto dodać, że do dzisiaj nikt z jego następców 
nie podał pełnej flory mchów Tatr! Powstało szereg nowych 
przyczynków, notatek, mniejszych lub większych opracowań, 
ale nikt nie podjął się przygotowania flory mchów nawet 
w skali Tatr Polskich czy Tatr Słowackich. A Chałubiński, 
w ciągu zaledwie 11 lat, zinwentaryzował florę całych Tatr.  
Na podstawie efektu tej pracy możemy powiedzieć, że zrobił 
to wyjątkowo dobrze.

Jak udało się tego dokonać lekarzowi, który większość swego 
życia spędził w Warszawie, biegając od pacjenta do pacjenta? 

Miał świetne wyczucie terenu i szybko stał się znawcą topo-
grafii Tatr. Starał się dotrzeć wszędzie tam, gdzie mogły 
rosnąć mchy, dlatego eksplorował nie tylko znane miej-
sca, lecz także te kompletnie niedostępne, położone z dala  

There is no doubt whatsoever that mosses – plants which 
are usually no more than a few centimetres high – were 
Tytus Chałubiński’s greatest passion and one which he 
began to pursue fully in the second half of his life. (He col-
lected his first specimens in the Tatra mountains at the age 
of 55). Why so late? Earlier, both family and professional 
social obligations had absorbed him, but maturity calls for 
activities which give one a sense of personal satisfaction. 
Chałubiński had been drawn to Botany since his youth. 
Moreover, he was convinced that ‘it is the duty of everyone 
to be acquainted with the fruits of their native land and to 
make them known to others.’ Having this motivation, he 
began carrying out very difficult and arduous scientific work 
to which he devoted himself completely.

His aim was to learn about all the species of mosses occur-
ring in the Tatras. This is the basic task that researchers try 
to accomplish before embarking on scientific fieldwork in 
a given area. Chałubiński accomplished this task with great 
competence. He collected 422 species of mosses which grew 
in the Tatras (365 of which he collected himself), including 
59 which were found for the first time in the history of stud-
ies of this region. Currently, the number of mosses occurring 
in the Tatra mountains is estimated at 450–500 species, so 
Chałubiński compiled an almost complete list of them. It 
is worth noting that to this day none of his successors has  
produced a fully comprehensive list of Tatra moss flora! 
There have been a number of new additions, notes; lesser or 
greater studies have been written, but nobody has under-
taken to prepare a complete moss flora even for the Polish 
Tatras or Slovak Tatras. Whereas in just 11 years Chałubiński 
inventoried the moss flora of the entire Tatra mountains. 
Based on the effect of his work, we can say that he did it 
exceptionally well.

How was a doctor, who spent most of his life in Warsaw, run-
ning from patient to patient, able to do this?

Mchy największą pasją
               i pracowitą rozrywką
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Mchy największą pasją
               i pracowitą rozrywką

od głównych traktów. Warto mieć na uwadze, że z końcem 
XIX wieku Tatry były dużo bardziej dzikie niż obecnie. Przy-
pisuje mu się kilka pierwszych przejść, a wiele z jego wypraw 
wymagało wręcz kompetencji wspinaczkowych, dużej 
wyobraźni i zmysłu terenowego, choćby dotarcie do dolin 
zawieszonych bez wytyczonego szlaku.

Miał dobrą rękę do mszaków (mchów i wątrobowców) 
– trudny do zdefiniowania zmysł, który w obcowaniu z przy-
rodą umożliwia znajdowanie bardzo rzadkich gatunków. 
Złośliwi nazywają to „szczęściem”, znamienny jest jednak 
fakt koincydencji szczęścia i talentu u ludzi uzdolnionych 
na wielu polach aktywności intelektualnej. Miał także dobre 
oko – bez problemu dostrzegał różnice pomiędzy kilkumi-
limetrowymi roślinkami. Dzięki temu rozpoznawał mchy, 
również te z trudnych taksonomicznie grup, takich jak 

He had a great feel for the terrain and quickly became an 
expert on the topography of the Tatras. He tried to reach 
every single place where mosses could grow, which is why 
he not only explored places that were known, but also those 
that were totally inaccessible, located far away from the 
main trails. We should remember that at the end of the 19th 
century the Tatras were much wilder than they are today. He 
is credited with being the first person to reach several previ-
ously undiscovered places, and many of his expeditions even 
required climbing skills, a vivid imagination and a sense of 
the terrain, even managing to reach hanging valleys without 
having a marked trail.

He had a special way with bryophytes (mosses and liver-
worts) – an intuition that is hard to define, which when 
communing with nature makes it possible to find very rare 
species; unkind people called it ‘good luck’; however the con-
currence of ‘good luck’ and talent in people who are gifted in 
many aspects of intellectual activity is significant in its own 
right. He also had a ‘keen eye’ – he had no difficulty in dis-
tinguishing the differences between small plants that were 
only several-millimetres long. Thanks to this, he was able 
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Mapa Tatr dołączona do Enumeratio muscorum 
frondoscorum tatrensium Tytusa Chałubińskiego

Map of the Tatra Mountains included in Enumeratio 
muscorum frondoscorum tatrensium by Tytus Chałubiński

Muzeum Historii Medycyny WUM, MHMWUM/3527



rodzina Grimmiaceae (strzechwowate). Skupia ona głównie 
górskie rodzaje: Grimmia (strzechwa), Dryptodon (strzechwo-
wiec) czy Racomitrium (skalniczek). Do dzisiaj sprawiają 
one wiele problemów briologom (badaczom mszaków) 
i niektórzy wolą pozostawiać je nieoznaczone, niż mierzyć  
się z trudnością identyfikacji.

Do sukcesu Chałubińskiego na polu naukowym przyczyniło 
się także jego podejście badawcze i niezwykła pracowi-
tość. Penetrował możliwie dużo siedlisk różnorodnych pod 
względem zarówno wysokościowym (położonych od tere-
nów u podnóży Tatr aż po szczyt Gerlachu), „aby każdy 
następny zbieracz znajdując na przyszłość odpowiedni 
gatunek wyżej lub niżej od już zaobserwowanego stano-
wiska mógł z łatwością uzupełnić rozmieszczenie tych 
roślin”, jak i siedliskowym (typ geologiczny podłoża, eks-
pozycja, nachylenia, wilgotność itp.). Godny uwagi jest 
fakt, że wszystkie notowania florystyczne (dane o wystę-
powaniu gatunku w konkretnym miejscu) Chałubiński 
udokumentował zasuszonymi okazami. Zielniki umożli-
wiają weryfikację oznaczenia po latach. Wielu badaczy nie 
było tak skrupulatnych, stąd do dzisiaj jest wiele wąt-
pliwości wokół występowania w Tatrach niektórych 
mszaków podanych w XIX wieku (a później nieodnalezionych),  
które nie zostały udokumentowane zbiorem zielnikowym.

to identify mosses, including those that came from difficult 
taxonomic groups, such as the Grimmiaceae family. It mainly 
concentrates on mountain types: the Grimmia genus, the 
Dryptodon genus and Racomitrium genus. To this day, they 
cause bryologists (people who study mosses) many prob-
lems and some prefer to leave them unclassified rather than 
tackle the difficult challenge of identifying them.

Chałubiński’s success in the field of science was also due 
to his approach to research and his extraordinary diligence. 
He penetrated as many different habitats as possible, both 
with regard to altitude – from the Tatra foothills to as high 
up as Mount Gerlach – the highest peak in the High Tatras – 

‘so that each subsequent collector finding the right species 
higher or lower than in positions that had already been 
observed could in future easily complete the distribution of 
these plants’, as well as the habitat type (geological substrate, 
exposure, slopes, humidity, etc.). It is worth noting that all 
floristic records (data on the occurrence of the species in 
a particular place) were documented with dried specimens. 
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Ryciny z Grimmieae tatrenses Tytusa Chałubińskiego

Figures from Grimmieae tatrenses by Tytus Chałubiński

Muzeum Historii Medycyny WUM, MHMWUM/3527



Herbaria allow a verification to be made after many years. 
Many researchers were not as meticulous, hence, to this day 
there are many doubts about the occurrence of some bryo-
phytes that were discovered in the 19th century in the Tatras 
(which could not be found later) and which were not docu-
mented by a herbarium collection.

The enormous respect and kindness he showed to others 
enabled him to establish scientific contacts with the most 
prominent bryologists from all over Europe within a very 
short time. He went from being an amateur enthusiast to 
a top-class specialist.

Thanks to two monumental works that have gained recogni-
tion and respect abroad, he made his mark on the history of 
science. They are unusually valuable documents on the state 
of nature in the Tatra mountains in the 19th century and they 
provide a solid basis for considering the changes in the flora 
in a very broad timescale. The first of them, Enumeratio mus-
corum frondosorum tatrensium hucusque cognitorum, presents 
Chałubiński’s own results of research into all Tatra mosses, 
together with earlier data collected by Polish, German and 
Hungarian bryologists, and the second – Grimmieae tatrenses 
is a monograph of mosses belonging to the genus Grimmia. 
It also contains beautiful engravings of mosses, drawn from 
under a microscope by Chałubiński (co-authored by August 
Wrześniowski). In this work he therefore also proved himself 
to be a talented illustrator.

The way in which he spoke about his monographs, which 
he jokingly explained were written ‘in the language of mam-
moths’ – that is, in Latin, shows that he did not take himself 
too seriously: ‘Oh my dear God, not even a single reader 
today could possibly be interested in these books’, and 
elsewhere he wrote: ‘So much work for such a trivial thing 
might appear futile. Except that this is not my main occu-
pation, but it is actually an exacting pastime.’ A pastime, 
which after a whole day’s excursion necessitated organizing 
the specimens collected during the day, and later, in War-
saw, ‘processing’ them at night. The many letters written by 
Chałubiński that have survived to this day show that this 

‘pastime’ gave him energy for the exhausting medical prac-
tices he engaged in all year, apart from the three months 
spent in the mountains. A pastime – and a passion.

Dr Maja Graniszewska
Head of the Herbarium, Faculty of Biology 
Department of Botany, University of Warsaw

Dr Hab. Piotr Górski
Department of Botany 
University of Life Sciences in Poznań

Dzięki wrodzonemu szacunkowi i życzliwości dla innych, 
Chałubiński w szybkim czasie nawiązał kontakty z najwybit-
niejszymi briologami z całej Europy i zgromadził księgozbiór 
zawierający wszystkie ważniejsze działa i rozprawy brio-
logiczne. Z amatora-pasjonata stał się najwyższej klasy 
specjalistą. 

W historii nauki zapisał się poprzez dwa monumentalne 
dzieła, które spotkały się z uznaniem także za granicą.  
Są one niezwykle wartościowym dokumentem stanu przy-
rody Tatr w XIX wieku i dają solidne podstawy do rozważań 
o zmianach tej flory w bardzo szerokiej perspektywie cza-
sowej. Pierwsze z nich, Enumeratio muscorum frondosorum 
tatrensium hucusque cognitorum, przedstawia wyniki badań 
Chałubińskiego dotyczące wszystkich tatrzańskich mchów, 
wraz z wcześniejszymi danymi polskich, niemieckich 
i węgierskich briologów, zaś drugie pt. Grimmieae tatrenses 
stanowi monografię strzechwowatych. Zawiera ono dodat-
kowo przepiękne ryciny mchów, rysowane spod mikroskopu 
przez Chałubińskiego (współautorem był August Wrześ-
niowski). W pracy tej dał się więc dodatkowo poznać  
jako utalentowany rysownik. 

Sposób, w jaki wyrażał się o swoich monografiach, napi-
sanych – jak śmiał się, „językiem mamutów” – po łacinie, 
zdradza duży dystans do samego siebie: „Mój Ty miły Boże, 
toć ani jednego dziś czytelnika u nas chyba obchodzić 
nie mogą”, zaś w innym miejscu: „Tyle pracy na rzecz tak 
<błahą> to może i byłaby szkoda. Tylko, że to nie stanowi 
mego głównego zajęcia, a jest właściwie pracowitą roz-
rywką”. Rozrywką, która po całodziennej wędrówce polegała  
na porządkowaniu zebranych w ciągu dnia okazów, a póź-
niej w Warszawie „obrabianiu” ich po nocach. Liczne 
zachowane do dzisiaj listy Chałubińskiego świadczą o tym,  
że ta „rozrywka” dawała mu energię do wyczerpującej 
praktyki lekarskiej, którą uprawiał cały rok, nieco mniej 
intensywnie w czasie trzech miesięcy spędzanych w górach. 

W młodości Chałubiński stwierdził, że z początku „botanika 
jadała chleb z litości prawie przez lekarzy jej dawany; lecz 
ci, nie zaniedbując trzymać jej w swoim orszaku, nie mieli 
czasu pomyśleć nawet o tym, aby wychowankę swą ozdobną 
przyodziać suknią”. On – lekarz, ubrał botanikę w szatę 
z tatrzańskich mchów.

Dr Maja Graniszewska
Kierownik Zielnika Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Piotr Górski
Katedra Botaniki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

21



29 grudnia 1820
W Radomiu na świat przychodzi syn Szymona i Teodozji z Wnorowskich – Tytus Aureliusz 
Chałubiński.

1833-1840
Nauka w Gimnazjum Gubernialnym w Radomiu. Studia w Wilnie na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medyko-Chirurgicznej.

1840-1844
Studia lekarskie i botaniczne w Dorpacie. Pierwsza rozprawa naukowa Chałubińskiego Kilka uwag 
nad dziełem „Zasady botaniki i fizjologii roślinnej ułożone według dzieła A. Richarda przez S. Pisulewskiego,  
mag. fil.” wydrukowana w „Nadwiślaninie” w 1841. Studia lekarskie i botaniczne w Würzburgu. Zło-
żenie rozprawy Historyczny przegląd mniemania płciowości i sposobie zapładniania się roślin (1842). 
Uzyskanie stopnia doktora medycyny i chirurgii po złożeniu rozprawy Uber den Harn in physiologischer 
und pathologischer Hinsicht w 1844 roku.

1845-1848
Przyjazd do Warszawy po kilkumiesięcznej wycieczce objazdowej po klinikach europejskich (Austrii,  
Niemiec i Francji) i rozpoczęcie pracy w Szpitalu Ewangelickim. Złożenie egzaminów przed war-
szawską Radą Lekarską. Ukazanie drukiem rozprawy Rzut oka na dzieje botaniki i na stosunek  
jej do innych umiejętności przyrodzonych. Wstąpienie do Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 
Przejęcie funkcji naczelnego lekarza w Szpitalu Ewangelickim po dr. Ferdynandzie Dworzaczku.  
Ślub z Antoniną Kozłowską.

1849
Sprawowanie funkcji prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przez 6 dni. Ukazanie się 
drukiem jego tłumaczenia podręcznika botaniki Adriana Jussieu’ego. Narodziny Franciszka Chału-
bińskiego – pierwszego syna a niedługo później śmierć żony, Antoniny.

1852
Ślub z drugą żoną – Anną Leszczyńską. Turystyczna wycieczka w Tatry z Jerzym Aleksandrowiczem 
i Karolem Jurkiewiczem. Zwalczanie epidemii cholery w Warszawie.

1857
Rezygnacja z posady naczelnego lekarza w Szpitalu Ewangelickim. Zatwierdzenie 4 czerwca otwarcia 
Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Przeniesienie się do Szpitala Dzieciątka Jezus. Wypra-
wa w Tatry.

1859-1862
Powołanie i zatwierdzenie na stanowisku p.o. profesora zwyczajnego przy katedrze terapii szczegó-
łowej i Klinice Terapeutycznej Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie. Początek wykładów 
w Klinice w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Wejście w skład Delegacji Miejskiej, interweniującej u władz 
w sprawie manifestacji na Zamku Królewskim. Mianowanie Chałubińskiego profesorem zwyczajnym 
Szkoły Głównej Warszawskiej na katedrze patologii i terapii szczegółowej.

1867-1868
Problemy zdrowotne i wyjazd do Berlina w towarzystwie Antoniny Krzywickiej – młodzieńczej mi-
łości, która została żoną jego przyjaciela. Rozpoczęcie sprawy rozwodowej z Anną z Leszczyńskich. 
Podróż po Europie. Powrót do Warszawy.

1869-1873
Ślub z Antoniną Krzywicką. Zakończenie kariery uniwersyteckiej. Pierwszy rodzinny pobyt w Zako-
panem i walka z panującą tam epidemią cholery.

1879
Początek prac nad powołaniem Kasy Pomocy im. Józefa Mianowskiego w Warszawie. Budowa willi 
w Zakopanem.

1882-1886
Wydanie drukiem dwóch prac botanicznych Grimmieae tatrenses, es autopsia descripsit et adumbravit 
i Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensium hucusque cognitorum.

4 listopada 1889
Śmierć w Zakopanem.

Kalendarium



29 december 1820
Tytus Aureliusz Chałubiński, son of Szymon and Teodozja née Wnorowska, is born in Radom.

1833–1840
Chałubiński attends the Governate Gymnasium in Radom. He studies at the Academy of Medicine and Surgery in 
Vilnius.

1840–1844
He takes up studies in medicine and botany in Dorpat (now Tartu, Estonia). Chałubiński’s first academic treatise Kilka 
uwag nad dziełem ‘Zasady botaniki i fizjologii roślinnej ułożone według dzieła A. Richarda przez S. Pisulewskiego, mag. fil.’ (Com-
ments on ‘A Richard’s Principles of plant botany and physiology by S. Pisulewski, M.Phil’) is published in the literary 
journal Nadwiślanin in 1841. Chałubinski undertakes medical and botanical studies at the University of Würzburg. He 
submits a dissertation entitled Historyczny przegląd mniemania płciowości i sposobie zapładniania się roślin (Historical review 
of the notion of sexuality and manner of plant fertilization) in 1842. He is awarded a degree as a doctor of medicine and 
surgery after submitting a treatise entitled Uber den Harn in physiologischer und pathologischer Hinsicht (Urine in physio-
logical and pathological terms) in 1844.

1845–1848
He arrives in Warsaw after spending several months abroad visiting European clinics (in Austria, Germany and France) 
and begins work in the Evangelical Hospital. He is examined by the Warsaw Medical Council. His paper entitled Rzut 
oka na dzieje botaniki i na stosunek jej do innych umiejętności przyrodzonych (A glance at the history of botany and how it 
compares with other fields in the natural sciences) is published. He becomes a member of the Warsaw Medical Society. 
He succeeds Dr Ferdynand Dworzaczek as chief consultant of the Evangelical Hospital. He marries Antonina Kozłowska.

1849
He is chairman of the Warsaw Medical Society for six days. His translation of Adrien-Henri de Jussieu’s Cours élémen-
taire de botanique into the Polish language version (Wykład początków botaniki) is published. His first son Franciszek 
Chałubiński is born – soon afterwards his wife, Antonina dies.

1852
He marries his second wife – Anna Leszczyńska. He goes on an excursion in the Tatra Mountains with Jerzy Aleksandrowicz  
and Karol Jurkiewicz. He fights to control a cholera epidemic in Warsaw.

1857
He resigns as chief consultant at the Evangelical Hospital. On 4 June the opening of an Academy of Medicine and Sur-
gery in Warsaw is confirmed. Chałubiński transfers to the Child Jesus Hospital. He goes on an excursion in the Tatra 
mountains.

1859–1862
He is appointed to the post of Professor in the Department of Specific Therapy and the Therapeutic Clinic of the 
Academy of Medicine and Surgery in Warsaw. He begins to give lectures at the Clinic in the Child Jesus Hospital. He is 
appointed a member of the City Delegation, which intervenes with the authorities during the demonstration held on 
Castle Square. Chałubiński is appointed professor at the Main School in Warsaw in the Department of Pathology and 
Specific Therapy.

1867–1868
He suffers from medical problems and travels to Berlin accompanied by Antonina Krzywicka – a childhood sweetheart 
who became the wife of one of his friends. He begins divorce proceedings against his second wife, Anna (née Leszczyńska).  
He travels around Europe and returns to Warsaw.

1869–1873
He marries Antonina Krzywicka. His university career comes to an end. He goes on the first family outing to Zakopane 
and fights against the cholera epidemic which breaks out there.

1879
He begins work on setting up the Józef Mianowski Assistance Fund in Warsaw. He builds a villa in Zakopane.

1882 –1886
Two works on botany are published: Grimmieae tatrenses, es autopsia descripsit et adumbravit (A monograph of acrocarpous 
mosses in the Tatras: A description and outline of plants collected by the author) and Enumeration muscorum frondosorum 
Tatrensium hucusque cognitorum (An annotated checklist of all mosses ever recorded in the Tatras).

4 november 1889
Chałubiński dies in Zakopane.
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