
Hanna 
Chrzanowska 

(1902-1973) pielęgniarka,  

 

• pionierka  pielęgniarstwa społecznego 

• wrażliwa na potrzeby chorych 

• dbała o integralne wykształcenie pielęgniarek 

 



Współpracowała ściśle  
z ks. kardynałem  

Karolem Wojtyłą 
 



W organizowanym przez nią pielęgniarstwie domowym upatrywać należy 
początków realizowania w praktyce idei hospicjum domowego.  



W szeregach pionierek … 
 

• Instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek  
i Higienistek w Krakowie; 

 

•  Brała udział w przygotowaniu „Ustawy o 
pielęgniarstwie” uchwalonej przez Sejm w 1935 roku; 

 

• Pracowała na rzecz powołania „Katolickiego Związku 
Pielęgniarek Polskich”; 

 

• Redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska”; 

 

• Wykładała metodykę pielęgniarstwa otwartego w 
Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie; 

 

• Opracowała podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej 
opiece zdrowotnej”;  

 

Hanna Chrzanowska 



• Wiele uwagi poświęcała 
środowisku pielęgniarskiemu; 
 

• Troszczyła się o właściwe 
wykształcenie pielęgniarek; 



Dbała o etyczny poziom 
wykształcenia pielęgniarek  
i położnych 



Mimo niezwykłego 
zaangażowania  
w kształcenie pielęgniarek, 
sama z oddaniem służyła 
chorym 

Błogosławiona Hanna Chrzanowska 
 
  MIŁOŚC, DOBROĆ, MIŁOSIERDZIE 
 



Uważała, że przewlekle chorego 
człowieka, który już nie ma szans na 
wyzdrowienie, należy otoczyć 
wielowymiarową opieką domową.  
 



Jej pracę cechował wielki 
szacunek dla godności chorego. 
 
 

• Interesowała się osobistym życiem chorego; 
 

• Zapewniała podstawowe potrzeby: posiłki, czystą bieliznę, 
uporządkowanie mieszkania; 
 

• Dbała o potrzeby duchowe – organizowała pomoc 
duszpasterską w miejscu zamieszkania chorego; 
 



Na wszystkich polach pracy z pielęgniarkami i chorymi, 
współpracowała ściśle z ks. kard. Karolem Wojtyłą. 

 

Na Jego wniosek, Ojciec św. Paweł VI odznaczył ją 
medalem „Pro Ecclesia et Pontilice”. 



Channa Chrzanowska odeszła 
do Pana 29 kwietnia 1973 r.  



Uroczystościom pogrzebowym w Krakowie 
przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła 

• W homilii pogrzebowej powiedział:  

„Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś 
wśród nas […] jakimś wcieleniem 
Chrystusowych błogosławieństw  
z Kazania na Górze , zwłaszcza tego , 
które mówi: błogosławieni miłosierni”.  

 



BEATYFIKACJA 
28.10.2018 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 



Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej 



„Dobroć jest bezbronna” 
Ryszard Krynicki 
 
 

Dobroć jest bezbronna, 
ale nie bezsilna. 
 
Dobroci nie trzeba siły, 
dobroć sama jest siłą. 
 
Dobroć nie musi zwyciężać: 
dobroć jest nieśmiertelna. 
 

 
 




