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Bohaterką tego odcinka jest Pani Profesor1 Hanna Suchocka, która piastowała 

stanowisko PREMIERA Rządu RP. 

W serii mamy jedną księżniczkę i jedną panią premier (Wielkiej Brytanii) oraz wiele 

parlamentarzystek i jedną europosłankę. Nasza obecna Heroina była pierwszą  

w historii Polski kobietą sprawującą urząd premiera RP. Mało kto wie o Jej karierze 

akademickiej!!! 

Po zakończeniu kariery politycznej krajowej, została ambasadorem w Watykanie. Zna 

kilka języków obcych (wg Wikipedii2) cztery tj.:  angielski, francuski, niemiecki oraz 

włoski.   Co oczywiste, ambasador powinien znać język kraju, w którym rezyduje. 

 
1 W 1995 była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Georgetown;) 
oraz   profesor nadzwyczajny na WPiA UAM w Poznaniu. 
 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Suchocka; informacja w Wikipedii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_wizytuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Georgetown
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Georgetown
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Suchocka
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Po powrocie do Polski wróciła do pracy naukowej na Uniwersytecie w Poznaniu – co 

(jak wspomniano) zapewne nie jest szeroko znane! 

Polecana publikacja to część Jej biografii – czyli okres służby dyplomatycznej  

w Watykanie (2001 - 2013). Książka ma 583 strony, wręcz epopeja. Wydało ją 

Wydawnictwo Literackie, prestiżowa oficyna z Krakowa. Książka ma twarde, grube 

kartonowe okładki. Papier jest dość gruby, jest zszywana – co oczywiste. Zawiera 

kilkadziesiąt fotografii czarno-białych i kolorowych. Zwykle nie wie się co robi 

ambasador, co robi ambasada, co robi konsulat, oprócz wydawania wiz w takich 

państwach, z którymi Polska nie umów o ruchu bezwizowym. Warto zatem przeczytać 

relację z działalności ambasadora, zwłaszcza w Watykanie. Ma on status państwa, 

najmniejszego na świecie, ale powszechnie uznanego. Przecież, gdy zaczynała Swoją 

misję, żył jeszcze Papież Jan Paweł II. Dziś mamy czasy „opiłowywania” katolików, 

niszczenia kościołów, krzyży i kaplic, zatem warto poznać czasy „zamierzchłej 

przeszłości” sprzed zaledwie 20 lat, co się zmieniło? 

 

Nasza Bohaterka urodziła się w Pleszewie (Wielkopolska) w 1946 roku, w rodzinie  

o tradycjach inteligenckich, Jej rodzice prowadzili aptekę.   Jej ojcem był Józef Suchocki, 

a mamą Wanda z domu Bączkowska. Hanna Suchocka nie założyła rodziny, ma siostrę 

Elżbietę3. W rodzinnym mieście zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stanisława Staszica (1963).  W 1968 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1975 na tej 

samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk prawnych na 

podstawie rozprawy (promotor profesor  Feliks Siemieński4 ) pt.:   Konstytucyjne 

gwarancje praworządności w europejskich państwach socjalistycznych….. Był środek 

epoki Edwarda Gierka, czy ktoś wtedy śmiał przewidywać iż tamten socjalizm 

(wschodni) się skończy, a zacznie się nowy (zachodni)???  

Czasem wydaje się, że politycy nie muszą mieć gruntownej wiedzy – tacy bywają, bywa 

też iż odnoszą sukcesy. Ale wiedza raczej nie powinna przeszkadzać…  

Warto dodać iż  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu został utworzony w 1919 

 
3 https://pleszew.naszemiasto.pl/premier-hanna-suchocka-i-jej-siostra-elzbieta-suchocka/ar/c1-4597742; o 
siostrze Bohaterki -  galeria 20 zdjęć. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Siemie%C5%84ski; o promotorze doktoratu naszej Bohaterki. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_i_Administracji_Uniwersytetu_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_(stopie%C5%84_naukowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Siemie%C5%84ski
https://pleszew.naszemiasto.pl/premier-hanna-suchocka-i-jej-siostra-elzbieta-suchocka/ar/c1-4597742
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Siemie%C5%84ski
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roku, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W dwudziestoleciu 

międzywojennym w II RP były Uniwersytety w:   Warszawie, Krakowie, Wilnie oraz 

Lwowie – z długimi tradycjami w Polsce, a nawet w okresie zaborów. Poznański oraz 

KUL5 w Lublinie, były inne, nowopowstałe. vvMimo wszystko, UAM należy do uczelni  

o najdłuższych tradycjach akademickich w Polsce. Nasza Bohaterka habilitowała się na 

UAM na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Konstytucje państw 

Europy Środkowo-Wschodniej jako wyraz i narzędzie transformacji ustrojowej”, w roku 

2015, a zatem dwa lata po powrocie z Watykanu. 

 

Wróćmy jednak do początku Jej kariery akademickiej oraz zawodowej. A zatem, latach 

1969–1972 odbyła aplikację radcowską. Pracowała jako stażystka na macierzystym 

wydziale (1968–1969). Następnie była pracownikiem naukowym w Instytucie 

Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (1969–1972); dobrze jest gdy na początku kariery  

zmienia się kilka razy pracę. W naturalny sposób rozszerza to doświadczenie oraz 

poszerza tzw. „horyzonty”. Kolejne szczeble Jej kariery naukowej i zawodowej 

to:    adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM (1972–1990) oraz  adiunkt 

w poznańskim oddziale  Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  

(1990–2013). Praca w Polskiej Akademii Nauk to zawsze sprawa prestiżowa, dostają 

się tylko najlepsi. 

 

W nauce, chcąc dużo osiągnąć, trzeba skonfrontować swoje wyniki z osiągnięciami 

światowymi. Tego można chcieć osobiście, ale wymagają tego też władze uczelni, bo 

to są instytucje państwowe. Generalnie polityka naszego państwa jest taka, aby 

pozycja Polski (polskiej nauki) była silna. Ona odbyła staż w  Instytucie Maxa 

Plancka6 w Heidelbergu w 1986 roku. Eseista chodził jeden dzień po tym mieście  

i  dzielnicy Uniwersyteckiej. Heidelberg to najstarszy ośrodek uniwersytecki na 

ziemiach niemieckich7. Jednak pierwszym uniwersytetem z wykładowym niemieckim  

 
5 KUL – prywatny, Katolicki Uniwersytet w Lublinie. 
 
6 https://depl.abcdef.wiki/wiki/Max-Planck-
Institut_f%C3%BCr_ausl%C3%A4ndisches_%C3%B6ffentliches_Recht_und_V%C3%B6lkerrecht; odnoszący się 
dziedziny prawa, 
nie mylić z instytutem w DREŹNIE także  imienia MAXA PLANCKA: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Molekularnej_Biologii_Kom%C3%B3rki_i_Genetyki_im._Maxa_Plancka;  
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Ruprechta_i_Karola_w_Heidelbergu; o uniwersytecie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adiunkt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Nauk_Prawnych_Polskiej_Akademii_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Maxa_Plancka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Maxa_Plancka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://depl.abcdef.wiki/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_ausl%C3%A4ndisches_%C3%B6ffentliches_Recht_und_V%C3%B6lkerrecht
https://depl.abcdef.wiki/wiki/Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_ausl%C3%A4ndisches_%C3%B6ffentliches_Recht_und_V%C3%B6lkerrecht
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Ruprechta_i_Karola_w_Heidelbergu
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i łaciną był w Pradze8, dziś stolicy niezależnych Czech, a w XIV wieku ten kraj był 

połączony Unią Personalną z Niemcami (Karol IV Luksemburski9). Zwykle obok 

Uniwersytetu we wielkich ośrodkach mamy inne/niezależne instytuty, co daje 

pewnego rodzaju synergię. W 1995 Pani Hanna Suchocka była  profesorem 

wizytującym (visiting professor) na Uniwersytecie Georgetown USA10. Takie pobyty 

oprócz poszerzenia wiedzy zawodowej są dobrą okazją do „podszlifowania” języka 

obcego. Zwłaszcza angielski jest nieodzowny w nauce. 

 

Nasza Heroina od 1988 do 1992 była wykładowczynią na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji   Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie  

w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda 

w Poznaniu, co pewnie dodatkowo przyczyniło się do Jej wysłania na placówkę  

w Watykanie. Została profesorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych – m.in. stąd 

znał Ją Jan Paweł II.  

 

Po powrocie do Polski, naszą Bohaterkę zatrudniono na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego na WPiA UAM, gdzie od 2015 do 2018 roku sprawowała kierownictwo 

Katedry Prawa Konstytucyjnego. Zatem jest to kariera szeroka, międzynarodowa, 

Heroina „przeszła” przez różnorodne instytucje oraz Uczelnie. Miała też wiele innych 

funkcji międzynarodowych, między innymi, w Komisji Weneckiej, ale już każdy sam 

może wyklikać. Zapewne zagraniczne stypendia oraz profesjonalna znajomość prawa, 

były dobrą bazą do kariery    politycznej   oraz   dyplomatycznej. 

 

Omawiana książka zaczyna się od: „[…] pod koniec 2001 r. przyjechałam do Rzymu 

oficjalnie w roli ambasadora” – czyli od wstępu. Jak wiemy Watykan to enklawa na 

terenie Rzymu – stolicy Włoch. Pierwszy pobyt naszej Bohaterki w Rzymie, jak pisze,  

 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Karola; o uniwersytecie w Pradze, założony w 1348 przez króla 
Niemiec oraz Czech – Jana IV Luksemburskiego. 
 
9 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Karol-IV-Luksemburski;3920628.html; 1346 został królem rzymsko-

niemieckim; 1347 został królem Czech; 1355 – koronowany na cesarza. 
10 
https://scs.georgetown.edu/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=FY22_Search_SCS&
gclid=EAIaIQobChMIo-PYwYuA9gIVA9-yCh0kewDFEAAYASAAEgK40fD_BwE; o prestiżowej  UCZELNI  w 
WASZYNGTONIE> 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_wizytuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_wizytuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Georgetown
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papieska_Akademia_Nauk_Spo%C5%82ecznych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Karola
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Karol-IV-Luksemburski;3920628.html
https://scs.georgetown.edu/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=FY22_Search_SCS&gclid=EAIaIQobChMIo-PYwYuA9gIVA9-yCh0kewDFEAAYASAAEgK40fD_BwE
https://scs.georgetown.edu/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=FY22_Search_SCS&gclid=EAIaIQobChMIo-PYwYuA9gIVA9-yCh0kewDFEAAYASAAEgK40fD_BwE
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to rok 1974, we dwie z siostrą, przyjechały pociągiem ze Szwajcarii. Autorka informuje 

czytelnika, iż układ wydarzeń w książce jest chronologiczny, a opisane sprawy zostały 

wybrane, tak aby dać obraz całokształtu pracy Ambasadora. Wplatane są też dygresje, 

aby dać tło kolejnym wydarzeniom, spotkaniom i sprawom. Rozdział I to przejście  

z polityki do dyplomacji. Lata 1997-1998 to już zamierzchła przeszłość, może warto je 

poznać, aby coś zrozumieć z teraźniejszości. Pierwsze fotografie to z 2001 przed 

ambasadą  oraz  kwiecień 2002 z Janem Pawłem II (JP II) – członkowie Papieskiej 

Akademii Nauk Społecznych na wspólnym spotkaniu. Zdjęcia strona 32 oraz 33: 

kontrkandydaci do stanowiska ambasadora w Watykanie – dwóch panów11   oraz   

odbiór nominacji z rąk Ministra Spraw Zagranicznych.   Ponumerowanych rozdziałów 

jest 37, a zakończenie zatytułowane jest „Mój Rzym w kilku odsłonach – pożegnanie”. 

Dalej mamy Przypisy, Źródła fotografii oraz Indeks nazwisk. Spis treści jest na samym 

końcu. Na wyklejkach przedstawiono starą mapę Watykanu, z planem Bazyliki Św. 

Piotra  oraz  charakterystycznym owalnym12 placem. 

Eseista zna się na wszystkim, no prawie, ale w Rzymie nie był. Odwołano zapłaconą 

wycieczką z powodu Covida.…  Kilkadziesiąt  zdjęć  zamieszczonych w omawianej 

książce – potwierdza jakie to miasto jest piękne i ciekawe. Może jeszcze będzie okazja, 

aby tam pojechać. 

 

Siedziba ambasady – strona 43.   Jak pisze Bohaterka, Francja i Hiszpania mają bardziej 

okazałe pałace – natomiast polska siedziba dyplomatyczna jest wynajmowana od 

kościoła Św. Stanisława w Rzymie; „[….] chciałam, aby przyciągała wybitnych ludzi, […] 

aby stała się magnesem czyniącym z niej atrakcyjne miejsce spotkań”.   Pani Ambasador 

zaczęła od przemeblowania i dokupienia pewnych elementów wyposażenia, nawet 

zwykłych lamp, które uczyniły pokoje bardziej przytulnymi i funkcjonalnymi.  

Rozdział 3: „Pierwsze kroki  w Watykanie. Pierwsze zetknięcie się z protokołem 

watykańskim” – np. „szef misji obejmuje swoje funkcje z chwilą złożenia listów 

uwierzytelniających”13. Strony 62-65 list powitalny JP II, przedrukowany w całości.  

Rozdział 7: „W Kurii Rzymskiej” – opisuje kontakty z oficjelami Watykanu – zwykle 

 
11 Kto sięgnie po książkę dowie się kto to był. 
 
12 Naukowe studia wykazały jak skomplikowany to kształt, z dwoma fontannami oraz kolumnadę, której widok 
decydował o krzywiźnie zarysu!!! 
13 Strona 55 – konwencja wiedeńska z 1961 roku, ale przepis z 1815!!! 
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kardynałami  lub  biskupami. Zdjęcie str. 133: medale polskie dla kadry dyplomatycznej 

Watykanu. Strona 137 – Rozdział 8: „Korpus dyplomatyczny przy Stolicy Apostolskiej. 

Obowiązki i przyjaźnie”; „[….] pełnienie funkcji dyplomaty przy Stolicy Apostolskiej 

sprawia, że człowiek ociera się o pewien wymiar transcendentny i otwiera się przed 

nim szerszy horyzont oglądu wielu spraw”.   

Rozdział 9: Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Było to w roku 2002, czyli 

prawie 20 lat temu. Tzw. „pokolenie JP II” wymiera, a na ich miejsce ‘przychodzą’ nowi 

ktosie, kim oni są? Rozdział 10: Europa w wizji Jana Pawła II. Spór o konstytucję 

europejską…  

Zwyczajowo eseje nie są streszczeniami, omawiana książka absolutnie warta 

przeczytania. Może ktoś się zastanowi, może pomyśli …, tu nie chodzi tylko o emocje, 

o adrenalinę. Każdy rozdział zawiera tło historyczne oraz sylwetki osób – ciekawych 

ludzi z całego świata… Rozdział 21: Pierwsze miesiące po wyborze Benedykta XVI. Dziś 

papież, który abdykował, papież emeryt jest staruszkiem, atakowanym ze wszystkich 

stron, co za los katolików w dzisiejszym świecie. Pierwsze spotkanie z Benedyktem, 

pierwsze słowa to,  że zna działalność naszej Heroiny   oraz   iż planuje natychmiast 

podróż do Polski, jest wiele do omówienia14. Strona 331: jedna z pierwszych decyzji 

tegoż Papieża to rozpoczęcie tzw. procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.   Strona 337 

– pierwsza kanonizacja przeprowadzona za pontyfikatu Benedykta – Józef Bilczewski15 

– arcybiskup metropolita lwowski, jest zdjęcie Pani Ambasador z członkami rodziny 

świętego, urodzonego tuż koło Bielska-Białej. 

Kolejny rozdział, który wspomnimy to nr 22 pt.: Sprawy polskie w Watykanie  

w pierwszych miesiącach nowego pontyfikatu. Tu mamy zdjęcie wizyty polskich 

biskupów w nasze ambasadzie. 

 

Mamy dalej relacje z podróży Benedykta, zaczynającej się Jego prasowej krytyki (może 

to spowodowało abdykację), sprawy relacji Watykan-Chiny.  

 
14 W momencie pisania eseju Prezydent RP – zaprosił osobiście Papieża Franciszka do złożenia wizyty w Polsce. 
Czy i kiedy do niej dojdzie????? 
 
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bilczewski; w Wikipedii o świętym, urodzonym w pobliżu Bielska-
Białej. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bilczewski
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Niestety zapominamy, ignorujemy naszego rodaka (i Jego przesłanie) – niektórzy 

Polacy wręcz GO nienawidzą. Jana Pawła II był beatyfikowany za pontyfikatu Papieża 

Benedykta. Zatem dzięki książce możemy sobie przypomnieć działalność Jana Pawła II 

oraz jego relacje z ambasadą oraz samą Panią Ambasador. 

Nowy pontyfikat – wybrano papieża Franciszka. Trwa do dziś. 

 

Po zakończeniu misji dyplomatycznej Bohaterka wróciła do Poznania, na Uniwersytet. 

Mimo obowiązków ambasadora musiała czytać prace naukowe   oraz   przemyśliwać, a 

nawet pisać rozprawę habilitacyjną. Zakończenie przewodu dokonało się w dwa lata 

po powrocie (jak napisano powyżej), ale sam proces recenzji rozprawy oraz jej druku 

trwa miesiącami!!! 

 

W maju 2011 roku honorowy tytuł akademicki nasza Bohaterka uzyskała na UKSW  

w Warszawie16.  Po raz drugi Hanna Suchocka uzyskała Doktorat Honoris Causa na UMK 

w Toruniu, w czasie uroczystości na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.17 

 

Jeszcze raz – omawiana książka jest warta przeczytania, czy tylko przez katolików, to 

już każdy sam musi rozstrzygnąć. 

  

 
16 https://www.gosc.pl/doc/869699.Hanna-Suchocka-doktorem-honoris-causa-UKSW; wiadomość o godności 
akademickiej. 
 
17 https://portal.umk.pl/pl/article/doktorat-honoris-causa-dla-prof-hanny-suchockiej; wieści z UMK w Toruniu. 

https://www.gosc.pl/doc/869699.Hanna-Suchocka-doktorem-honoris-causa-UKSW
https://portal.umk.pl/pl/article/doktorat-honoris-causa-dla-prof-hanny-suchockiej
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INNE  LINKI   I    PUBLIKACJE 

//wyklikane przez scholar.googla; kilka prac przykładowych 

 

 

a) SUCHOCKA, Hanna. Rodzaje konstytucyjnych gwarancji praworządności w europejskich 

państwach socjalistycznych. 1974. 

//z epoki Edwarda Gierka 

b) SUCHOCKA, Hanna, et al. Aktualność wartości chronionych przez konstytucję z 1997 

roku. Gdańskie Studia Prawnicze, 2018, XL: 49-63. 

c) SZYDŁO, Beata; SUCHOCKA, Hanna. Przywództwo premierowskie w III RP-kobiety na 

stanowisku Prezesa Rady Ministrów. Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej., 86. 

//duet Autorek  

d) SUCHOCKA, Hanna. Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej 

sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa. Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, 78.1: 5-18. 

e) SUCHOCKA, Hanna, et al. Polska Konstytucja z 1997 roku jako element europejskiego 

dziedzictwa konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2018, 80.1: 13-

22. 

 

 

f) https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/85483,Arcybiskup-lwowski-Jozef-Bilczewski-wobec-

inwazji-bolszewickiej-1920-roku.html;  

  

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/85483,Arcybiskup-lwowski-Jozef-Bilczewski-wobec-inwazji-bolszewickiej-1920-roku.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/85483,Arcybiskup-lwowski-Jozef-Bilczewski-wobec-inwazji-bolszewickiej-1920-roku.html
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ZDJĘCIA PRZY OKAZJI 

 

Rok 1929 (sygnatura: 3/1/0/17/20708) 

 

Front budynku Ambasady RP w  Watykanie (sygnatura:3/1/0/4/1674/1 ). 

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5929889/obiekty/390430#opis_obiektu
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Banner o wizycie Papież Franciszka w Wilnie. 

 
Tablica pamiątkowa w Krakowie 
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Śląskie Archiwum Cyfrowe – Premier Hanna Suchocka w Bazylice Piekarskiej (1994) 

 
 
 

Wystawa na Plantach w Krakowie 
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Park Jordana w Krakowie 

 

 
Kardynał Sapieha – 

- „odkrywca”  Karola Wojtyły 
w tym sensie, że zauważył Jego geniusz  oraz  zarodki świętości 
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Zdjęcia wykonał eseista Stan Zawiślak i ze źródeł NAC oraz Śląskiego Archiwum Cyfrowego. 


