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Nagroda im. Adama Mickiewicza przyznawana jest wspólnie przez burmistrza 
Weimaru i przewodniczącego Komitetu Wspierającego Współpracę Polsko-
Niemiecko-Francuską (Trójkąt Weimarski). Nagroda nosi imię największego 
polskiego poety narodowego.  
 
Nagroda im. Adama Mickiewicza za zasługi na rzecz współpracy trzech państw 
cieszy się - biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie mediów i elit politycznych - 
wielkim uznaniem w trzech krajach.  
 
Po raz pierwszy Nagroda została przyznana 29 sierpnia 2006 roku w piętnastą 
rocznicę utworzenia Trójkąta Weimarskiego.  
 
Pierwszymi laureatami Nagrody zostali ojcowie-założyciele Trójkąta Weimarskiego i 
patroni Komitetu, byli ministrowie spraw zagranicznych Roland Dumas, Hans-Dietrich 
Genscher i Krzysztof Skubiszewski. Laudację wygłosił niedawno zmarły były minister 
spraw zagranicznych, członek kuratorium Komitetu oraz deputowany do Parlamentu 
Europejskiego prof. dr hab. Bronisław Geremek.  
 
W 2008 roku nagrodzone zostaną wybitne osobowości z kręgów uniwersyteckich, 
których zaangażowanie i wkład w naukę i szkolnictwo wyższe w znaczący sposób 
przyczyniły się do pojednania Niemiec, Francji i Polski. 
Każdy z tegorocznych laureatów w szczególny sobie sposób wypełnił stawiane mu 
kryteria. Wszyscy trzej laureaci zgodnie przyznali, iż poszerzenie dotychczasowych 
bilateralnych kontaktów o trzeciego partnera przynieść może jedynie pozytywny 
rezultat w procesie jednoczenia się Europy. 
Laudację na cześć laureatów wygłosi Ruprecht Polenz, członek niemieckiego 
Bundestagu i przewodniczący parlamentarnej komisji do spraw zagranicznych.  
 
Profesor dr Władysław Bartoszewski 
  
Prof. dr Władysław Bartoszewski, historyk i publicysta, w dniu swoich 85. urodzin 
został mianowany przez polskiego premiera Donalda Tuska na Sekretarza Stanu do 
Spraw  Dialogu Międzynarodowego oraz koordynatora stosunków polsko-niemieckich  
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Były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz i żołnierz Armii Krajowej. Po II 
wojnie światowej mocno zaangażował się w pojednanie polsko-niemieckie oraz 
dialog między Żydami i Chrześcijanami.  
Po 1945 roku prof. Bartoszewski był wielokrotnie aresztowany w związku z 
działalnością  wymierzoną przeciwko władzy komunistycznej.    
W latach 60-tych nawiązał pierwsze kontakty z członkami niemieckiego koła 
katolickiego, między innymi z Aktion Pax Christi, Aktion Sühnezeichen oraz z 
Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików.  
W latach 80-tych jako profesor wykładał na niemieckich uniwersytetach w 
Monachium, Eichstätt oraz w Augsburgu. W latach 1990-1995 był Ambasadorem RP 
w Wiedniu, natomiast w 1995 roku został Ministrem Spraw Zagranicznych. 
Dyplomacji polskiej szefował raz jeszcze w okresie od lipca 2000 do sierpnia 2001.   
Międzynarodowe uznanie zdobył między innymi dzięki swojemu przemówieniu, które 
jako ówczesny Minister Spraw Zagranicznych wygłosił w 1995 roku w Bonn z okazji 
specjalnego posiedzenia Niemieckiego Bundestagu i Bundesratu ku upamiętnieniu 
zakończenia II wojny światowej.  
Prof. Bartoszewski jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu 
Oświęcimskiego. 
 
 
Profesor dr Rudolf von Thadden 
 
Pochodzący z Getyngi historyk Rudolf von Thadden po upadku Muru Berlińskiego był 
członkiem założycielskiego senatu Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” oraz 
dziekanem-założycielem fakultetu kulturoznawstwa. Wspólnie z Brigitte Sauzay 
kierował Berlińsko-Brandenburskim Instytutem Współpracy Niemiecko-Francuskiej w 
pałacu w Genshagen.  
W okresie rządów Gerharda Schrödera był koordynatorem rządu federalnego ds. 
współpracy niemiecko-francuskiej.   
 
Profesor dr Jérôme Vaillant 
 
Jérôme Vaillant, urodzony w 1945 roku, jest Professeur de civilisation allemande na 
Uniwersytecie Charlesa-de-Gauella Lille 3. 
Od 1977 jest wydawcą i dyrektorem francuskiego czasopisma „ALLEMAGNE 
d’aujourdhui”. Prof. Vaillant jest również dyrektorem  wydawnictwa „Presses 
universitaires du Septentrion” (Paryż) oraz członkiem kuratorium redakcyjnego 
czasopisma „Germanica”. 
Od 1999 roku prof. Vaillant należy do niemiecko-francuskiego Komitetu zajmującego 
się badaniem historii Niemiec i Francji w XIX i XX wieku.  
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