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Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 

JAK RATOWAĆ POLSKIE ZABYTKI ZA GRANICĄ ? 

 

    24 lutego w  środę o godz. 19.30 odbyło się spotkanie autorskie on-line na profilu GEK. 

Gościliśmy Dorotę Janiszewską- Jakubiak, która opowiedziała o działaniach Instytucji 

Polonica , chroniącej polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju. 

Dorota Janiszewska-Jakubiak jest historykiem sztuki, ukończyła Akademię Teologii 

Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz Akademię 

Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa 

Kulturowego za Granicą w Zespole ds. Strat Wojennych, a następnie w Departamencie ds. 

Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. pełniła funkcję naczelnika 

Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą w Departamencie Dziedzictwa 

Kulturowego (obecnie Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych 

MKiDN). W latach 2011-2017 była zastępcą dyrektora departamentu. Od 19 grudnia 2017 r. 

p.o. dyrektora nowo powołanego Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego 

za Granicą „Polonika”. 

Jest autorką oraz redaktorką publikacji, organizatorką konferencji, a także konsultantką 

wystaw i filmów. Współpracuje z portalem PAP dzieje.pl, jest członkiem Rady Redakcyjnej 

„Cenne, bezcenne, utracone”. 

W 2013 r. została odznaczona Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz 

Krzyżem Uznania (Atzinības krusts) IV stopnia (łotewski). 

Instytut Polonica- Instytut prowadzi działania nie tylko za granicą, lecz także na terenie 

kraju. Jednym z nich było badanie poziomu wiedzy i świadomości Polaków na temat 

polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Miało ono na celu pomoc w wyznaczeniu 

kierunków działań w obszarze popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – 
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zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Prócz licznych publikacji o charakterze 

naukowym i popularnonaukowym Instytut przygotowuje również projekty multimedialne 

popularyzujące polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Instytut nie zapomina również o 

edukacji najmłodszych odbiorców kultury, dlatego przygotowuje scenariusze lekcji, zeszyty z 

kolorowankami i rebusami oraz krótkie animacje dostosowane do programu nauczania. W ten 

sposób – za pomocą angażujących i atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży materiałów – 

wprowadza takie pojęcia jak „polonik” do  świadomości młodych Polaków. 

 

                                                                                                                    Doradca metodyczny  

                                                                                                                        Beata Józków 
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Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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