
Robert Traba 

Profesor nauk społecznych i historyk, od 2002 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach 2006-

2018 urlopowany jako dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.  

 

Absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca magisterska z zakresu historii 

starożytnej Grecji). W 1992 na podstawie rozprawy zatytułowanej Niemiecki ruch katolicki na Warmii 

wobec spraw polskich w latach 1871–1914 na Uniwersytecie Wrocławskim; habilitacja w ISP PAN w 2005. 

Do 1995 r. pracował w Stacji Naukowej PTH  i Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie. W latach 1995-2003 

pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Od 2006 do września 2018 

dyrektor-założyciel Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität 

w Berlinie. Od 2007 r. współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. 

 

Od 2018 r. ponownie zamieszkał w Olsztynie, gdzie wcześniej (w 1990) założył Stowarzyszenie „Borussia”; 

był jego wieloletnim przewodniczącym (do 2006) i redaktorem naczelnym czasopisma „Borussia” (do 

2018). 

 

Specjalizuje się w historii Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec w XIX i XX wieku, a także w 

badaniach polsko-niemieckiego pogranicza. Badacz takich dziedzin jak pamięć społeczna i historia 

kulturowa. W obrębie zainteresowań znajdują się również takie zagadnienia jak historia stosowana, 

otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy, akulturacja oraz pamięć kulturowa.  

 

W ciągu ostatnich 15 lat opublikował 8 książek autorskich po polsku, niemiecku i angielsku oraz około 30 

monografii zbiorowych. Inicjator i współtwórca największego polsko-niemieckiego projektu naukowego, 

który ukazał się w 11 tomach pod tytułem Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische 

Erinnerungsorte (2012-2017). 

 Kierował różnymi międzynarodowymi projektami, w ramach których m.in. powstały:  

 (2006-2009) wystawa My, berlińczycy! Wir Berliner! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII–XXI w.) w dwóch 

muzeach miejskich Berlina Ephraim Palais i Märikisches Museum. 

 (2007-2016) projekt Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte (wspólnie z 

Hansem Henningiem Hahnem)  

 (2010-2014) publikacja Modi memorandi: leksykon kultury pamięci (wspólnie z Magdaleną Saryusz-

Wolską) 

Obecnie współkieruje dwoma zespołowymi projektami: drugiego na świecie bilateralnego podręcznika do 

szkół Europa. Nasza historia/ Europa. Unsere Geschichte oraz Historii Polski (wiek XX) w ramach Handbuch: 

Geschichte Polens. 

 

Członek polskich i międzynarodowych gremiów. Przewodniczący Rady Ekspertów i członek Rady 

Zarządzającej polsko-niemieckiego projektu drugiego na świecie bilateralnego podręcznika do nauki historii 

(od 2008). 

 

Laureat wielu nagród, m.in. ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec, Komisji Edukacji Narodowej; odznaczony medalem honorowym im. Mordechaja Anielewicza m.in. 

za inicjatywę ratowania dziedzictwa żydowskiego. W 2011 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Monografia Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski


kulturze politycznej Niemiec otrzymała Nagrodę im. Glogera; nagrodę wydawców książki historycznej „Klio” 

(2005) a w 2007 Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Jerzego_Giedroycia

