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Nositelka Ceny sv. Vojtěcha za rok 2015 Dr. Hanna Suchocka (Poznaň) 
 

Krefeld, 19. března 2015 –– Nadace sv. Vojtěcha (Adalbert Stiftung) se sídlem v Krefeldu udělí v 
roce 2015 další Mezinárodní cenu sv. Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě. Cena 
bude předána 13. června 2015 v Bratislavě prezidentem Slovenska Andrejem Kiskou bývalé 
premiér, ministryni spravedlnosti, generální prokurátorce a velvyslankyni Polska u Svatého stolce 
Dr. Hanně Suchocké. 

 
Oceněná zažila několik měsíců po své právnické zkoušce v roce 1968 sovětskou invazi do 
Československa. Požadavku konformity s vládnoucí státní ideologií v Polsku čelila osobní katolickou 
identitou neslučitelnou s komunismem. Po promoci v roce 1975 vyučovala ústavní právo na 
Poznaňské univerzitě, v letech 1985/86 pracovala na Institutu Maxe Plancka pro zahraniční právo 
veřejné v Heidelbergu a mezi lety 1988 a 1993 učila jako profesorka státního a ústavního práva na 
Katolické univerzitě v Lublinu. Současně s vysokoškolskou činností se angažovala politicky. V letech 
1980 až 1985 byla poslankyní polského parlamentu. Jako expertka pro lidská práva a právní stát 
kritizovala platné polské státní zřízení. Hlasovala proti válečnému stavu vyhlášenému v roce 1981 a 
také proti zákazu odborů Solidarność. V souvislosti s převratem v roce 1989 se stala poradkyní 
odborů Solidarność a mezi lety 1989 a 2001 byla členkou prvního svobodně zvoleného parlamentu 
Polska. 11. července 1992 byla jako první žena zvolena do funkce polské premiérky. Zasazovala se 
o liberalizaci hospodářství a o evropsky inspirovanou transformaci politické kultury Polska. Ve 
funkci, kterou vykonávala až do 25. října 1993, byla také spoluzodpovědná za země středovýchodní 
Evropy – země sv. Vojtěcha Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, které se cítily Západem 
opomíjeny a vnímaly riziko autoritářského návratu na Východ. Pro Evropu požadovala takovou 
koncepci, která zahrne i středovýchodní Evropu. Předtím, než se v letech 1997-2000 stala polskou 
ministryní spravedlnosti a generální prokurátorkou, byla dvakrát členkou Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy. V letech 2000-2013 působila jako velvyslankyně Polska při Apoštolském 
stolci. Zde si vysloužila nejen papežské uznání za suverénní zvládání funkce mezi politikou, 
diplomacií a náboženstvím, ale podpořila i papežské úsilí o budoucnost Evropy. Je členkou 
Papežské akademie sociálních věd. Vášnivě se angažuje ve prospěch silněji sjednocené Evropy a 
inspiruje se příkladem sv. Vojtěcha (956-997).  
 
Působení nositelky ocenění Hanny Suchocké je inspirováno památkou na dramatický život sv. 
Vojtěcha (956-997). Ten ve Vojtěchových zemích platí za „velkého patrona našeho kontinentu“, jenž 
položil základy „evropské identity a jednoty“ (papež Jan Pavel II.). 

 
 

Nadace sv. Vojtěcha (Adalbert Stiftung) uděluje cenu osobnostem, které se vynikajícím způsobem zasloužily o 
trvalé srůstání celé Evropy a o prohloubení a péči o sousedské vztahy mezi západo- a středoevropskými 
národy.  
Dosavadními nositeli ocenění jsou Tadeusz Mazowiecki, József Antall, František kardinál Tomášek, Franz 
kardinál König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján 
Čarnogurský a Petr Pithart. 
 

 

Na stránce www.adalbert-stiftung.de najdete ke stažení toto tiskové prohlášení a vše další o nadaci a jejích 
aktivitách. 
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