
 

Wręczenie nagrody im. Marii Wawrykowej  

Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej  

dla  

dr Insy Eschebach i Kornela Miglusa 

(uroczystość online) 

 

Termin:   4 grudnia  2020 r., godz. 15.00–16.00  

 

15.00–15.45  Powitanie (prof. Hans-Jürgen Bömelburg, prof. Robert Traba) 

 

Laudacja dla dr Insy Eschebach, laureatki nagrody im. Marii Wawryko-

wej w roku 2020  

prof. Robert Traba  

 

Laudacja dla Kornela Miglusa, laureata nagrody im. Marii Wawrykowej 

w roku 2020  

prof. Michael G. Müller 

 

Podziękowania: dr Insa Eschebach 

Podziękowania: Kornel Miglus 

 

 

Informacja o laureatach 

 

Dr Insa Eschebach jest religioznawczynią i publicystką, a także wykładowczynią w Instytu-

cje Nauk Religijnych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Kierowała muzeum i miejscem 

pamięci w Ravensbrück (2005-2020) oraz zasiada w Międzynarodowej Radzie Fundacji „To-

pografia Terroru”.  

 

Kornel Miglus studiował filozofię, lingwistykę i psychologię w Polsce, USA i Niemczech, 

wykształcenie reżyserskie i filmowe nabył w Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) oraz w 

Sources I Programm; od 1994 r. jest ekspertem ds. filmu w Instytucie Polskim w Berlinie oraz 

pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Humboldtów. Od 2005 r. jest kierownikiem arty-

stycznym oraz  producentem festiwalu filmPOLSKA w Berlinie, corocznego spotkania berliń-

skiej publiczności z polską sztuką filmową oraz kuratorem licznych festiwali w Polsce i w 

Niemczech. Jest autorem licznych scenariuszy, filmów dokumentarnych, fabularnych oraz 

produkcji telewizyjnych.   



Informacja nt. nagrody im. Marii Wawrykowej Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji 

Podręcznikowej  

 

 

 

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i 

Geografów przyznaje od roku 2005 co dwa lata nagrodę za szcze-

gólne dokonania na rzecz polsko-niemieckiego dialogu podręczniko-

wego. W ten sposób Komisja docenia osobistości z Polski i Niemiec, 

które w szczególny sposób przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o 

historii sąsiedniego kraju oraz stosunków polsko-niemieckich na lek-

cjach szkolnych oraz zwracają uwagę na istnienie różnych rodzajów 

pamięci. Nagrodą im. Marii Wawrykowej doceniane są także osoby, 

które odrywają w obszarze szkolnym oraz pozaszkolnym istotną rolę 

w popularyzacji zadań Komisji podręcznikowej.  

 

 

Od śmierci Marii Wawrykowej (1925-2006) nagroda Komisji Podręczni-

kowej nosi jej imię. Maria Wawrykowa była w 1972 r. jedną ze współza-

łożycielek Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej i przez ponad 

trzydzieści lat jej filarem. Maria Wawrykowa przeżyła obóz koncentra-

cyjny w Auschwitz. Po wojnie studiowała historię. Od 1975 r. była pro-

fesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizowała się w 

historii Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX w.  

 

Poprzednimi laureatami byli: historycy Andrzej Garlicki, Wolfgang Ja-

cobmeyer i Zofia Kozłowska, dziennikarz Jürgen Vietig, pierwszy polski 

przewodniczący Komisji Podręcznikowej Władysław Markiewicz, Man-

fred Mack z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt oraz 

nauczyciele Agnieszka Jaczyńska (Zamość) i Mirosław Sielatycki 

(Warszawa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26.11.2020) 

Maria Wawrykowa 

(1925–2006) 


