Hanna Chrzanowska
(1902-1973)
Krakowska pielęgniarka i prekursorka
pomocy obłożnie chorym w domach,
inicjatorka pierwszych form opieki wyręczającej,
Patronka Centrum Opieki Wyręczającej dla
Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci
Ojciec, Ignacy Chrzanowski, był wybitnym historykiem literatury, profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Matka - Wanda ze Szlenkierów, pochodziła z zamożnej rodziny, w której istniały m.in. tradycje pielęgniarskie.
Hanna Chrzanowska, choć miała wyraźne zdolności i zainteresowania literackie, wybrała drogę posługi chorym.
To była jej pasja, zwłaszcza opieka nad ludźmi obłożnie chorymi w domach. Odnajdowała ich pozostawionych
całkowicie samym sobie, nieraz w bardzo trudnych, powojennych warunkach. Niosła nie tylko pomoc pielęgniarską,
opatrywała rany, przynosiła ulgę w cierpieniu, ale troszczyła się o porządek, ciepły posiłek, rozrywki intelektualne
i wsparcie duchowe. Widziała chorego we wszystkich jego potrzebach. Dotyczyło to także dzieci i ludzi młodych,
których zachęcała do nauki, kończenia szkoły, zdobywania zawodu pomimo choroby i niepełnosprawności.
Dbała o chorych, ale nie zapominała o ich opiekunach, którzy byli dla niej równie ważni.
To z myślą o nich angażowała do opieki sąsiadów, dalszą rodzinę, znajomych, studentów i młodzież pracującą.
Jako jedna z pierwszych w Polsce organizowała 4-dniowe wyjazdy za Kraków. Chorzy mogli w tym czasie odpocząć,
pobyć na łonie przyrody, odnowić się duchowo, poznać nowe osoby. Opiekunowie zaś, wyręczeni na te kilka dni
z opieki nad bliskimi, regenerowali siły. Ona sama była wzorem: chodziła na koncerty, uwielbiała górskie wyprawy,
sporo czytała i sama także pisała. Miała ogromne poczucie humoru, choć w jej życiu nie brakowało
trudnych doświadczeń. Swoją wewnętrzną siłę czerpała z kontaktu z Bogiem, a opiekę nad obłożnie chorymi
w dużej mierze starała się oprzeć o Kościół tworząc tzw. pielęgniarstwo parafialne.
Hanna Chrzanowska zmarła 29 IV 1973 roku, a jej pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim, prowadzony
przez kardynała Karola Wojtyłę, zgromadził tłumy krakowian, także niepełnosprawnych na wózkach.
3 XI 1998 roku kardynał Franciszek Macharski rozpoczął jej proces beatyfikacyjny, a w kwietniu 2016 roku
jej doczesne szczątki zostały przeniesione do kościoła św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika.

