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W 1993 roku Jacek Miler rozpoczął pracę w Ministerstwie
Kultury. Początkowo był zatrudniony w Biurze Pełnomocnika
Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą
(naczelnik wydziału 1998-2001, p.o. zastępcy dyrektora
Biura,

2000-2001).

W

resorcie

kultury

kierował

Departamentem ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą

(2006-2008),

Departamentem

Dziedzictwa

Kulturowego (2008-2016), a od lipca 2016 roku pełnił
funkcję dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych.
Kierując zespołem, potrafił ukształtować, a z
czasem

rozwinąć

doktrynę

opieki

nad

polskim

dziedzictwem kulturowym poza Krajem. Współtworzył

Jacek Miler (1964-2018)

ramy instytucjonalne zarówno systemu jego ochrony,

jak również restytucji polskich dzieł sztuki utraconych w trakcie II wojny światowej.
Szczególnie bliskie były dlań polskie zabytki pozostawione w wyniku drugiej wojny światowej na
historycznych Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Większość z nich poznał z autopsji podczas
niezliczonych podróży m.in. po Ukrainie, Białorusi, Litwie czy Łotwie. Zdobyta wiedza i wyjątkowe
zaangażowanie pozwoliły Mu stworzyć liczny zespół współpracowników Departamentu – konserwatorów
zabytków, historyków sztuki, historyków, podejmujących działania na rzecz ratowania polskich zabytków i
ich inwentaryzacji.
Angażując się w propagowanie idei ochrony polskiego dziedzictwa zagranicą i spraw związanych z
restytucją utraconych dóbr kultury, swoimi działaniami wspierał powstałe w 1997 r. czasopismo „Cenne,
Bezcenne / Utracone”. W latach 1997-2008 zasiadł w radzie redakcyjnej czasopisma. Na jego łamach
publikował sprawozdania z działalności Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego
za Granicą, z wizytacji polskich zabytków na Kresach czy o historii polskich zabytków, kolekcji i muzeów.
Zawsze służył mądrą radą, doceniając rolę czasopisma, wskazując tematy i obszary, którymi czasopismo
powinno się zająć. Do końca był zaangażowany w jego rozwój.
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