	
  

ADALBERT STIFTUNG	
  
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A 2015-ös Adalbert-díj díjazottja Dr. Hanna Suchocka (Poznań)
Krefeld, 2015. március 19. –– A Krefeld központú Adalbert Alapítvány 2015-ben adja át a következő
Európai Békéért, Szabadságért és Együttműködésért Nemzetközi Adalbert-díjat. A díjat 2015.
június 13-án, Pozsonyban, Andrej Kiska, Szlovákia államfője fogja átadni Dr. Hanna Suchockának,
Lengyelország korábbi igazságügy-miniszterének és legfőbb ügyészének, illetve szentszéki
nagykövetének.
A díjazott pár hónappal a jogi vizsgái után, 1968-ban tapasztalta meg a szovjetek bevonulását
Csehszlovákiába. Lengyelországban az ezután uralkodó államideológiával szemben megkövetelt
konformitással szembehelyezte az ő személyes katolikus önértelmezéséből fakadó
összeegyeztethetetlenséget a kommunizmussal. A doktori cím 1975-ös megszerzését követően a
Poznańi Egyetemen alkotmányjogot tanított, 1985-86-ban a heidelbergi Max-Plack-Institut für
ausländisches öffentliches Recht-ben dolgozott, majd 1988-tól 1993-ig a Lublini Katolikus
Egyetemen oktatott, mint állam- és alkotmányjogi professzor. A tudományos és felsőoktatási
munkával párhuzamosan politikailag is elköteleződött. 1980 ás 1985 között a lengyel parlament
képviselője volt. Mint az emberi jogok és a jogállamiság szakértője, kritikával illette a fennálló és
uralkodó lengyel államrendet. 1981-ben a statárium bevezetése ellen szavazott, akárcsak a
Szolidaritás Szakszervezet betiltása ellen. Az 1989-es rendszerváltással a Szolidaritás tanácsadója
lett, majd 1989-től 2001-ig tagja lett az első szabadon választott lengyelországi parlamentnek. 1992.
július 11-én megválasztották Lengyelország első női kormányfőjének. Céljai közé tartozott a
gazdaság liberalizálása, illetve a lengyelországi politikai kultúra európai szellemben való átalakítása.
Ebben a hivatalában, melyet 1993. október 25-ig gyakorolt, úgy látta, hogy felelősséggel tartozik
Kelet-Közép-Európa – így az Adalbert-országok, mint Lengyelország, Csehország, Szlovákia és
Magyarország – államai irányába, melyek elhanyagolva érezték magukat a Nyugat által és
veszélyét érezték egy keleti irányú autoriter visszaesésnek. Egy olyan európai rendezési tervre
intett, mely Kelet-Közép-Európára is kiterjed. Mielőtt 1997-től 2000-ig Lengyelország igazságügyminisztere és legfőbb ügyésze lett volna, két alkalommal tagja volt az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének. 2000-től 2013-ig Lengyelország Szentszékhez akkreditált nagyköveteként
tevékenykedett. Itt nem csak pápai elismerésben részesült azért, ahogyan szuverén módon
gyakorolta hivatását a politika, diplomácia és vallás között, hanem támogatta is a pápa fáradozásait
Európa jövőjéért. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagja. Szenvedélyesen elkötelezte
magát egy egységesebb Európa mellett és inspirációt merít Prágai Szent Adalbert (957-997)
emlékezetéből.
A díjazott Hanna Suchocka tevékenységét Prágai Szent Adalbert (957-997) tragikus életútja is
ösztönözte, aki az Adalbert-országokban, mint „a kontinens védőszentje“ érvényesül, és aki „lerakta
az európai identitás és egység“ alapkövét (II. János Pál pápa).
Az Adalbert Alapítvány mindenkori díjazottjai olyan személyiségek, akik kiemelkedő szolgálatot nyújtottak
egész Európa tartós egységéért, s ezzel elmélyítették, illetve ápolták a nyugat- és közép-európai nemzetek
közötti jószomszédi kapcsolatokat.
Az Adalbert-díjban eddig részesült személyek: Tadeusz Mazowiecki, Antall József, František Tomášek
bíboros, Franz König bíboros, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski,
Göncz Árpád, Ján Čarnogurský és Petr Pithart.
A www.adalbert-stiftung.de oldalról letöltheti a sajtóközleményt, illetve további információkat találhat az
Alapítványról, illetve annak tevékenységéről.
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