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Nositeľkou Medzinárodnej ceny sv. Vojtecha sa roku 2015 stane
Dr. Hanna Suchocká (Poznaň)
Krefeld, 19. marca 2015 - Nadácia Sv. Vojtecha (Adalbert Stiftung) so sídlom v Krefelde udelí
roku 2015 nasledujúcu Medzinárodnú cenu sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu
v Európe. Dr. Hanna Suchocká, bývalá poľská premiérka, ministerka spravodlivosti a generálna
prokurátorka a veľvyslankyňa Poľska pri Svätej stolici, cenu dňa 13. júna 2015 prevezme z rúk
Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky.
Laureátka zažila len pár mesiacov po štátniciach roku 1968 sovietsku okupáciu Československa.
V rozpore s v tom čase v Poľsku vyžadovanou konformitou s vládnúcou štátnou ideológiou
namietala, že jej osobné katolícke presvedčenie je s komunizmom nezlučiteľné. Po obhájení
doktorátu roku 1975 vyučovala ústavné právo na univerzite v Poznani, v rokoch 1985 - 86
pracovala na Ústave Maxa Plancka pre medzinárodné právo v Heidelbergu a v rokoch 1988 - 93
prednášala ako profesorka štátneho a ústavného práva na Katolíckej univerzite v Lubline.
Súbežne s akademickou činnosťou sa angažovala aj politicky. V rokoch 1980 - 85 bola
poslankyňou poľského parlamentu. Ako expertka na ľudské práva a štátne právo kritizovala
štátne zriadenie Poľska. Hlasovala proti vyhláseniu stanného práva roku 1981 aj proti zákazu
odborovej organizácie Solidarita. Po prevrate roku 1989 sa stala poradkyňou hnutia Solidarita a v
rokoch 1989 - 2001 opakovane členkou prvého slobodne zvoleného poľského parlamentu. Dňa
11. júla 1992 ju ako prvú ženu zvolili za ministerskú predsedníčku Poľska. Sústredila sa
na liberalizáciu hospodárstva a Európou inšpirovanú transformáciu politickej kultúry krajiny.
Počas vykonávania funkcie (do 25. októbra 1993) pociťovala zodpovednosť za všetky krajiny
strednej a východnej Európy - krajiny sv. Vojtecha, teda okrem Poľska aj za Českú republiku,
Maďarsko a Slovensko, ktoré sa cítili byť Západom zanedbávané a v ktorých hrozil návrat
autoritatívnych štruktúr východoeurópskeho typu. Požadovala taký integračný model Európy,
ktorý by zahŕňal aj strednú a východnú časť kontinentu. Skôr než sa v rokoch 1997 - 2000 stala
poľskou ministerkou spravodlivosti a generálnou prokurátorkou (pozn.: v poľskej exekutíve tradične
zlúčené), bola dve obdobia členkou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. V rokoch 2000 2013 pôsobila ako veľvyslankyňa Poľska pri Svätej stolici. Tu si získala nielen pápežské uznanie
za suverénne zastávanie funkcie medzi politikou, diplomaciou a cirkvou, ale aktívne podporovala
aj pápežovo úsilie o budúcnosť Európy. Je členkou Pápežskej akadémie sociálnych vied.
Laureátka ceny Hanna Suchocká sa výrazne angažuje za prehlbovanie európskej integrácie,
pričom ju inšpiruje spis Memoria a spomienka na dramatickú biografiu Svätého Vojtecha z Prahy
(956-997). Ten je podľa pápeža Jána Pavla II. „veľkým patrónom nášho kontinentu“, ktorý položil
základy „európskej identity a jednoty“.
Nadácia Sv. Vojtecha udeľuje túto cenu každoročne osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom
zaslúžili o zjednotenie Európy a o prehĺbenie a pestovanie dobrosusedských vzťahov medzi národmi
strednej a západnej Európy.
Doterajšími nositeľmi Medzinárodnej ceny sv. Vojtecha sú Tadeusz Mazowiecki, József Antall, kardinál
František Tomášek, kardinál Franz König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław
Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján Čarnogurský a Petr Pithart.
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