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Krefeld, 19. marca 2015 roku   
Fundacja im. Św. Alberta z siedzibą w Krefeld po raz kolejny przyznała Międzynarodową Nagrodę 
na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie w edycji za rok 2015. Nagroda zostanie 
wręczona w dniu 13 czerwca 2015 roku w Bratysławie przez Prezydenta Republiki Słowacji Andreja 
Kiskę tegorocznej laureatce – dr Hannie Suchockiej, byłej premier RP, minister sprawiedliwości i 
prokurator generalnej, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.  
 
Hanna Suchocka tuż po rozpoczęciu studiów prawniczych w 1968 roku stała się świadkiem 
wkroczenia do Czechosłowacji sowieckich żołnierzy. Wkrótce po tych wydarzeniach komunistyczne 
władze zażądały lojalności wobec ideologii państwa. Nie poddała się temu, uznając komunizm za 
niemożliwy do pogodzenia z osobistymi przekonaniami opartymi na wierze katolickiej. Po 
zakończeniu studiów prawniczych w 1975 roku podjęła pracę na Uniwersytecie Poznańskim 
wykładając prawo konstytucyjne. W latach 1985-1986 pracowała w Instytucie Maxa Plancka w  
Heidelbergu poświęcając się zagadnieniom zagranicznego prawa publicznego. W latach 1988-1993 
objęła stanowisko profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykładając prawo konstytucyjne 
i państwowe. Obok kariery naukowej i uniwersyteckiej, Hanna Suchocka angażowała się w życie 
polityczne. Już w latach 1980 – 1985 była posłanką na Sejm. W 1981 roku należała do tej grupy 
posłów, którzy głosowali przeciwko ustanowieniu stanu wojennego w Polsce oraz przeciwko 
delegalizacji NSZZ Solidarność. Jako specjalistka w zakresie praw człowieka i praworządności, 
wyrażała krytykę wobec panującego w Polsce systemu prawnego. Podczas przełomu 1989 roku 
Hanna Suchocka została doradcą Solidarności. Od 1989 roku do 2001 roku była posłanką 
wybranego w wolnych wyborach Sejmu RP. 11 czerwca 1992 roku Hanna Suchocka jako pierwsza 
kobieta otrzymała misję utworzenia rządu. W tym czasie wyznaczała kierunki transformacji kultury 
politycznej w Polsce w duchu europejskim oraz opowiadała się za liberalizacją gospodarczą. Okres 
jej rządów cechowała także duża odpowiedzialność za państwa Europy Środkowo-Wschodniej – 
państwa św. Wojciecha – Polskę Czechy, Słowację i Węgry, które czuły się zaniedbywane przez 
Zachód i obawiały się powrotu autorytarnych rządów. Hanna Suchocka opowiedziała się wówczas 
za stworzeniem koncepcji ładu europejskiego obejmującego także państwa Europy Środkowo-
Wschodniej. Przed objęciem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w latach 
1997-2000, Hanna Suchocka dwukrotnie była członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy. W latach 2000 – 2013 pełniła funkcję Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Pełniąc tę 
funkcję zyskała sobie nie tylko uznanie Papieża za autonomiczne wykonywanie swojej misji, w 
której łączyła elementy polityki, dyplomacji i religii, ale także wspierała działania papieskie dot. 
przyszłości Europy i jej integracji. Hanna Suchocka jest członkiem Papieskiej Akademii Nauk 
Społecznych. Z oddaniem angażuje się na rzecz pogłębiania integracji europejskiej, inspirowanej 
pamięcią o św. Wojciechu z Pragi (956-997), który w tej części kontynentu uznawany jest za 
„wielkiego patrona kontynentu”, który stworzył „fundament duchowej tożsamości i jedności Europy” 
(Papież Jan Paweł II).  
 



Fundacja św. Wojciecha przyznaje swoją nagrodę osobistościom, które w wyjątkowy sposób 
przyczynili się do trwałego umacniania więzi w całej Europie oraz zacieśniania sąsiedzkich 
kontaktów między narodami zachodniej i środkowej Europy.  
 
W poprzednich latach nagrodę im. Świętego Wojciecha otrzymali m.in. : Tadeusz Mazowiecki, Józef 
Antal, były arcybiskup praski kard. František Tomášek, kardynał František Tomášek, Franz Kardinal 
König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján 
Čarnogurský und Petr Pithart. 
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