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Publikacja powstała w ramach projektu Wspólna 
sprawa ’44 realizowanego przez Fundację Kochania 
Poznania we współpracy z Partnerami i Mecenasami. 

www.wspolnasprawa1944.pl

Wspólna sprawa ’44 to opowieść o największym miejskim powstaniu w okupowanej Europie, które 
1 sierpnia 1944 roku wybuchło w naszej stolicy. Naszą intencją jest pokazanie, że powstaniem 
warszawskim było z nazwy i lokalizacji, ale w istocie był to wielki zryw ku wolności i niepodległości 
zamykający 150 lat polskich powstań narodowych. 
Wspólna sprawa ’44 to osobiste historie, które chcą poznawać, pamiętać i honorować młodzi 
mieszkańcy naszego regionu. Co roku, 1 sierpnia, budują Wielkopolską Barykadę ’44 przy Krakowskim 
Przedmieściu, aby pokazać, że pamiętają o Wielkopolanach sprzed 80 lat, którzy rozumieli, że 
patriotyzm jest ważniejszy od wszelkich partykularyzmów regionalnych.
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Solidarność. Profesor Maria Chmielowa aktywnie zaangażowała się 
w działalność lekarskiej „Solidarności”, stając się duchowym przywódcą 
opozycji na uczelni, wykazując w tej działalności duży rozsądek i dojrzałość 
polityczną. Dzięki swemu autorytetowi potrafiła tonować wzburzone 
nastroje studenckie. W 1981 roku – w pierwszych wolnych wyborach władz 
Akademii Medycznej – wybrana została prodziekanem Wydziału Lekar-
skiego do Spraw Studenckich. 

Działalność społeczna. Podczas stanu wojennego wspierała i chroniła 
studentów. W 1984 wybrano ją na prorektora ds. dydaktyki i wychowania. 
Starała się przekazywać nie tylko wiedzę, ale też wartości, które wyznawała. 
W 1980 roku, w reaktywowanej Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, została 
członkinią sądu koleżeńskiego. Przez kilka kadencji należała do Zarządu 
Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Przewodni-
czyła Sekcji Chorób Zakaźnych. W 1989 została wybrana do Naczelnego 
Sądu Lekarskiego. 

Nauka. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji. Pracę naukową 
łączyła z działalnością społeczną i dydaktyczno-wychowawczą. Prowadziła 
seminaria i wykłady, była promotorką siedmiu doktoratów i opiekunką 
jednej habilitacji. Otrzymała liczne nagrody państwowe oraz uczelniane. 

Wiara. Wielokrotnie publicznie dawała wyraz swego głębokiego 
katolicyzmu. Z jej inicjatywy, jeszcze w okresie komunizmu, na terenie 
Państwowego Szpitala Klinicznego w Poznaniu otwarto kaplicę, 
a w szpitalnych salach zawieszono krzyże.

Miłość. Od 1982 roku do końca życia prowadziła Klinikę Obserwacyjno- 
Zakaźną w Instytucie Pediatrii, gdzie uczyła współpracowników i studentów, 
by nie byli tylko lekarzami, ale realizowali także posłannictwo, jakie wiąże 
się z opieką nad chorymi dziećmi. Jej motto brzmiało – miłością nie można 
nikogo zepsuć. 

Rodzina. Jej mężem był prof. Józef Chmiel, absolwent medycyny i biochemii. 
Mieli troje dzieci: Marię – polonistkę, Krzysztofa – inżyniera elektryka 
i Magdalenę, która poszła w ślady matki – ukończyła studia medyczne 
i pracuje na tym samym oddziale kliniki chorób dzieci, na którym ongiś 
pracowała prof. Maria Chmielowa.

Pożegnanie. Zmarła 19 kwietnia 1991 roku. W uroczystym pogrzebie, pro- 
wadzonym przez metropolitę poznańskiego, arcybiskupa Jerzego Strobę, 
honorową wartę przy trumnie pełnili żołnierze Kompanii Honorowej WP; 
obecna była również delegacja byłych żołnierzy batalionu „Gustaw” AK 
ze sztandarem środowiska.

Powstanie zaczęło się dla niej bardzo niefortunnie, bo wraz ze swoim 
patrolem znalazła się na odciętym terenie, kontrolowanym przez Niemców. 
Druhom z kompanii harcerskiej udało się jednak przedostać na ul. Trębacką, 
uratować ich z opresji i przeprowadzić na Stare Miasto. 

Stare Miasto. Szpital polowy przy ul. Miodowej 10 był pierwszym, w którym 
Mariola niosła pomoc rannym. Kolejny, gdzie opiekowała się rannymi 
z batalionu „Gustaw”, znajdował się w klasztorze sióstr Sakramentek. 
W nocy z 12 na 13 sierpnia uczestniczyła w jego ewakuacji. Pracowała też 
w szpitalu przy ul. Kilińskiego 3/5, którego komendantem był dr Tadeusz 
Pogórski „Morwa”. 

Czołg-pułapka. W dniu 13 sierpnia Mariola została lekko ranna w wyniku 
wybuchu czołgu-pułapki. Nie przeszkodziło to jej jednak w wykonywaniu 
pracy. Energiczna, pogodna, uśmiechnięta, pełna uroku piętnastoletnia 
sanitariuszka potrafiła wnieść nieco radości w trudne dla rannych dni 
bezsilności i bólu.

Kanały. W nocy z 31 sierpnia na 1 września, tuż przed upadkiem Starówki, 
udało jej się przejść kanałami. Razem z rannymi i sanitariatem znalazła się 
w powstańczym Śródmieściu.

Śródmieście. W Śródmieściu spotkała swoją siostrę, sanitariuszkę 
w szpitalu przy ul. Kopernika 43. Mariola zaczęła pracować w szpitaliku 
przy Hożej 8, następnie przy ul. Piusa XI nr 24, pozostając pod komendą 
dr. Morwy praktycznie do końca powstania. 

Exodus. Mariola i jej siostra pozostały w Warszawie po upadku powstania, 
udzielając pomocy rannym i potrzebującym. Zrujnowaną stolicę opuściły 
wraz z patrolem sanitarnym Ewy Marii Orlikowskiej, który 12 października 
opuścił miasto. Dziewczętom udało się uniknąć pobytu w Dulagu 
w Pruszkowie i odnaleźć rodzinę.

Medycyna. W 1946 roku Maria zdała maturę. Jej powstańcze doświadczenia 
sprawiły, że mając 17 lat, rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie 
Poznańskim. W 1952 roku podjęła pracę w otwartym lecznictwie pedia-
trycznym; od 1955 roku była wolontariuszką w Klinice Chorób Dzieci; 
w 1956 roku otrzymała etat asystencki w nowopowstałej II Klinice Chorób 
Dzieci; w 1958 uzyskała I stopień, a w 1961 roku II stopień specjalizacji 
z pediatrii. 

Droga naukowa. W 1960 roku została doktorem nauk medycznych; w 1966 roku 
odbyła półroczny staż w uniwersyteckiej Klinice Pediatrycznej w Belgii; 
w 1971 roku obroniła rozprawę habilitacyjną; w 1972 otrzymała stopień 
docenta i została ordynatorem Izolacyjnego Oddziału Zakaźnego w II Klinice 
Chorób Dzieci. W 1983 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego i objęła 
stanowisko profesora Akademii Medycznej w Poznaniu.

Pochodzenie. Urodziła się 10 maja 1929 roku w Gostyniu. Jej rodzice 
wywodzili się z rodzin ziemiańskich – Psarskich i Karśnickich – w obu 
żywe były tradycje niepodległościowe sięgające antenatów biorących 
udział w powstaniu styczniowym. Ojciec – podpułkownik Wojska 
Polskiego, uczestnik powstania śląskiego, kawaler Krzyża Virtuti 
Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku – z wy- 
kształcenia był chemikiem i kierował cukrownią w Gostyniu.

Wysiedlenie. Niemieccy okupanci zmusili Psarskich do opuszczenia 
Wielkopolski. Rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie na tajnych 
kompletach Maria skończyła szkołę powszechną i dwie klasy gimna-
zjum. Ojciec (Zygmunt Psarski), matka (Władysława z Karśnickich), 
a także starsza siostra (Jadwiga) oraz starsi bracia (Andrzej i Stani-
sław) należeli do Armii Krajowej, w powstaniu walczyli w batalionie 
„Gustaw”, a Stanisław poległ na Starówce. 

Konspiracja. Maria miała 12 lat, gdy wstąpiła do Szarych Szeregów, 
czyli tajnego, polskiego harcerstwa, gdzie przeszła szkolenie sanitarne. 
Należała do Narodowej Organizacji Wojskowej, a mając 15 lat zaprzy-
siężona została na żołnierza Armii Krajowej. Jako sanitariuszka 
o pseudonimie Mariola włączona została do kompanii harcerskiej 
batalionu „Gustaw” Armii Krajowej.


